Bijzondere vruchten

Emma Lepperman

Hauszwetsche

Ook nu zullen we weer enkele bijzondere
pruimerassen behandelen in onze serie bijzondere vruchten.
De Emma Lepperman stamt van origine uit
Duitsland.
De pruimen worden groot van formaat, zijn
rond-ovaal van vorm, geel-roze van kleur
met dauw op de schil.
Het vruchtvlees is vlezig, aangenaam zoet
van smaak met een fijn aroma.
De boom groeit sterk en draagt goed
vruchten die weinig ziekte gevoelig zijn.
Bestuiven doet de Emma Lepperman zich
zelf. Ze rijpen half augustus.
Boom heeft bij snoei aan dikke takken last
van loodglans.
De Hauszwetsche is al zeer lang bekend in
Europa, in Duitsland - waar de pruim veel
geteeld wordt - is hij al sinds 1700 bekend.
Van de Hauszwetsche komen verschillende typen voor.
De pruimen worden matig groot, zijn langwerpig-ovaal van vorm en hebben een
dauw op de schil. Het vruchtvlees is vrij
vast, de smaak is zachtzurig met een goed
aangenaam gekruid armoma. De kwetsen
zijn zowel geschikt voor verse consumptie, voor inmaak, op sap, jams en voor de
bereiding van - alcoholische - dranken.
De boom groeit vrij sterk, hij bloeit laat en
bestuift zich zelf. Vruchten dragen doet hij
wat later maar dan goed. Vruchten zijn redelijk houdbaar en goed te vervoeren.
Van ziekten heeft hij weinig last en kan
overal aangeplant worden.

De herkomst van Rode Reine Claude
d’Oullins is niet precies te achterhalen, de
eerste vermelding vind plaats omstreeks
1950 te Gorinchem.
De vruchten worden even groot els de gewone Reine Claude ‘Oullins maar worden
mooi rozerood van kleur.
Het vruchtvlees is smeltend, erg sappig en
heeft een fijne zoete smaak.
De boom groeit vrij sterk, hij bloeit middentijds en bestuift zich zelf. Hij begint wat
laat vruchten te dragen maar dan goed.
Van ziekten heeft hij weinig last, wel is de
schil van de vruchten vrij teer en beschadigd snel.
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