Bijzondere vruchten
Rubens
De Rubens is in 1936 gewonnen door het laboratorium voor Plantenteelt te Wageningen, Nederland. Het ras is een kruising tussen de rassen Sterappel en Cox’s Orange Pippin. De Rubens wordt matig groot
tot groot. Hij is mooi egaal rond, platrond en wat gebobbeld. De geelachtig schil heeft aan de zonzijde een rode blos die een groot gedeelte
van de schil kan bedekken. Het vruchtvlees is wit van kleur met roodachtige aders, sappig, stevig en wat bros. Het heeft een fijne zoetzure
smaak met een goed aroma. De vruchten rijpen in oktober en kunnen
enkele maanden bewaard worden. De boom groeit matig sterk en steil,
later is de groei meer breder. Hij vormt een middelmatig grote kroon
met vrij veel hout. Bloeien doet de Rubens middentijds. Vruchten dragen doet hij vrij vroeg, regelmatig en in grote hoeveelheden. De vruchten smaken goed, zijn goed te verwerken tot moes en laten zich ook
goed gebruiken voor de verwerking tot sap. De boom en vruchten zijn
weinig gevoelig voor ziekten.
Rosanne
De Rosanne is gekweekt door Mr. Waller, Hobart, Tasmanie, Australië. Het is een kruising tussen de rassen Devonshire Quarrenden en
Democrat. De Rosanne wordt matig groot tot groot. Hij is mooi egaal
rond, iets platrond tot aflopend naar de kelkzijde. De schil is geelachtig van ondergrondkleur met aan de zonzijde een mooie helderrode,
bijna gestreepte blos die bijna de gehele schil bedekt. Het vruchtvlees
is groenachtig van kleur, sappig, stevig en wat bros. Het heeft een fijne
zoetzure smaak met een goed aroma. De vruchten rijpen in september
en kunnen enkele maanden bewaard worden. De boom groeit matig
sterk en schuin. Hij vormt een middelmatig grote kroon met vrij veel
hout. Bloeien doet de Rosanne middentijds. Vruchten dragen doet hij
vrij vroeg, regelmatig en in grote hoeveelheden. De vruchten zijn goed
te verwerken tot moes en laten zich ook goed gebruiken voor de verwerking tot sap. Boom en vruchten zijn weinig gevoelig voor ziekten.
Rosenhäger
De Rosenhäger stamt van origine uit Zweden waar hij al sinds 1600
bekend is. De Rosenhäger wordt matig groot. Hij is mooi egaal rond,
hoogrond tot conisch, kegelvormig en spits aflopend naar
de kelkzijde. De schil is geelachtig van ondergrondkleur
met aan de zonzijde een wat doffe tot helderrode, gestreepte
blos die bijna de gehele schil bedekt. Het vruchtvlees is
groenachtigwit van kleur en vaak schemert hier een roodachtige tint doorheen, sappig, stevig en wat bros. Het heeft
een fijne zoetzure smaak met een goed aroma. De vruchten
rijpen in oktober en kunnen enkele maanden bewaard worden. De boom groeit matig sterk en schuin. Hij vormt een
middelmatig grote kroon met vrij veel hout. Bloeien doet de
Rosenhäger middentijds. Vruchten dragen doet hij vrij
vroeg, regelmatig en in grote hoeveelheden. De vruchten
zijn ook goed te verwerken tot moes en laten zich ook goed
gebruiken voor de verwerking tot sap. De boom en vruchten zijn weinig gevoelig voor ziekten.
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