Bijzondere vruchten
Ditmaal zullen wij in onze serie bijzondere vruchten enkele pruimenrassen behandelen.

Golden Japan

Monsieur Hâtif

Nectarine-pruim

30

De Golden Japan stam tuit de U.S.A., hij wordt hier gerekend tot de zogenaamde kaspruimen en is ingedeeld
bij de Prunus saliciana terwijl de gewone pruimen ingedeeld zijn bij de Prunus domestica.
De matig grote pruimen zijn zuiver rond van vorm, de
gladde en glanzende schil is kanariegeel van kleur en
heeft een lichtgrijze dauw. Meest heeft de vrucht aan de
onderzijde en puntje.
Het vruchtvlees is volgeel van kleur, erg sappig en heeft
een friszoete smaak met een abrikoosachtig aroma.
Kleine re vruchten zijn veel minder van smak. De
vruchten moeten daarom veelal goed uitgedund worden.
De boom groeit sterk en wordt vrij breed. Bloeien doet
hij vrij vroeg en wordt bestoven door June Blood en
Beauty. Vruchten dragen doet hij vroeg, regelmatig en
veel.
De herkomst van de Monsieur Hâtif is niet met zekerheid te achterhalen, wel kan gezegd worden dat het een
oud ras is.
De vruchten worden vrij groot en zijn wat langwerpigrond van vorm. De schil is donkerblauw tot paarsachtig.
Het vruchtvlees is geel-oranjeachtig van kleur, goed
sappig maar bij te rijp wat droger, stroperig en heeft een
fijne smaak met een erg goed aroma. Te rijpe vruchten
zijn flauwer van smaak. De steen laat goed los van het
vruchtvlees.
De boom groeit matig sterk met wat hangende takken.
Hij bloeit laat en heeft een goede bestuiver nodig waarvoor Victoria beschikbaar is.
Verder heeft het ras weinig last van ziekten. Een prima
ras voor de liefhebber van dit ras.

De Nectarine-pruim stamt van origine uit Engeland.
De mooie en vrij grote vruchten worden bijna geheel
rond tot iets ovaal van vorm met een duidelijke naad. De
kleur is violet met een rode doorschemering, vele lichte
stippen zitten over de gehele schil verspreidt en er ligt
een witblauwachtige waas over de schil.
Het groengeelachtige vruchtvlees is vrij vast, erg sappig
en heeft een fijne zoete smaak met een aangenaam honingachtig aroma. De steen zit zo goed als los van het
vruchtvlees.
De boom groeit matig sterk en draagt matig vruchten
die eind augustus rijpen.
Een goede bestuiver wordt wel aangeraden voor dit ras,
goede bestuivers zijn, Csar, Early Laxton, Ontario en
Victoria.

