Bijzondere vruchten
In onze serie bijzondere vruchten ditmaal enkele appelrasssen die zoals alle rassen bijzonder zijn.

Ashmeads Kernel

‘t Olde Ras

De Augustusappel is gekweekt door de Stichting Fruitcultuur te Doesburg. In 1995 kwam de zaailing van onbekende
ouders op , de boom droeg in 2002 voor het eerst vruchten.
De appel wordt vrij klein van formaat, hij is mooi egaal rond
tot tonvormig. Er zitten lichtrode strepen op de schil die bij
rijpheid mooi geel van kleur is.
Het vruchtvlees is wit van kleur, bros en erg sappig, het
heeft een fijne smaak met een goed fris aroma. Zij rijpen in
augustus en kunnen enkele weken bewaard worden.
De boom groeit matig sterk en steil, de kroon wordt middelmatig groot. Vruchten dragen doet hij vrij vroeg, regelmatig
en goed. Hij bloeit middelmatig vroeg tot middentijds. Hij is
waarschijnlijk een zelfbestuiver.
De boom is wat gevoelig voor kanker, hierop zal dus de
boom gecontroleerd moeten worden.

Bakkers Glory

‘t Olde Ras

De Ashmeads Kernel is rond 1700 gekweekt door Dr.
Ashmead te Gloucester, Engeland. Hij wordt middel
groot van formaat, van vorm is hij egaal en platrond.
Het vruchtvlees is geelachtigwit van kleur, fijn en vast
van structuur, zeer sappig en heeft een wat zoetige
smaak bij rijpheid van de vrucht met een wijnzuurachtig
aroma. De vruchten moeten wel goed aan de boom rijpen. De vrucht rijpt oktober en is goed te bewaren.
De boom groeit matig sterk, hij laat zich goed vormen.
Bloeien doet hij middentijds-laat. Vruchten dragen doet
hij goed en regelmatig.
De vruchten en de boom zijn vrij ziekte ongevoelig.

Augustusappel

‘t Olde Ras

De Bakkers Glory is als zaailing gekweekt door Dhr. Bakker
te Midwoud, Nederland. De ouders zijn onbekend.
De appels worden matig groot en worden mooi egaal rond
tot tonvormig.
Het vruchtvlees is wit van kleur, bros en erg sappig, het heeft
een fijne zachtzure smaak met een goed aroma.
De vruchten rijpen in september en kunnen enkele maanden
bewaard worden.
De boom groeit matig sterk en schuin-steil, hij vormt een
middelmatig grote kroon met veel hout. Bloeien doet hij middentijds. Vruchten dragen doet hij vrij vroeg, regelmatig en
in grote hoeveelheden.
Ondanks dat de boom vrij goed bestand is tegen ziekten zal
hij toch gecontroleerd moeten worden op kanker, dat kan
nog wel eens voor komen.
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