Interesse in Reine Claude
de Brahy?
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Oude litho van de Reine Claude de Brahy.

los van de steel. Bij langdurige regen
barsten de vruchten. In koele nazomers wordt de vrucht niet rijp.

De boom groeit sterk, heeft stevige
soepele takken en zeer grote bladeren, tot 10 cm. Hij verdraagt een koel
klimaat beter dan de Reine Claude Verte, maar heeft een voorkeur
voor een warme standplaats en lichte grond. De takken neigen snel tot
verkalen, zodat er af en toe hele takken weg gesnoeid moeten worden.
Rijpe vruchten laten gemakkelijk

De boom groeit sterker dan de Reine Claude Verte, ook zijn de bladeren groter, hij draagt eerder dan
de RC Verte en daarna goed maar
wisselvallig.
De RC de Brahy is zelfbestuivend.
Hij is rijp in de tweede helft van september tot oktober. De pluktijd kan
enkele weken duren. De pruim is geschikt als dessert- en keukenpruim.
Bij Henk Eeftink is de boom nog
klein en de vruchten zijn ook bescheiden gebleven. Voor liefhebbers
is er een enkel entje van te verkrijgen, dit omdat er nog maar weinig
eenjarig enthout aan het boompje
zit. Belangstelling? Henk’s adres is:
De Weegbree 55, 9461 KN Gieten.
Tel. 0592-263186.

Jan Veel
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Oude litho van de
Reine Claude de
Bavay.
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De vrucht van de Brahy is een grotere uitvoering van de Reine Claude
Verte, hij kan wel 6 bij 6 cm worden.
De pruim is hoogrond, een tikkeltje scheef, van boven wat breder en
aan de boven- en onderzijde iets afgeplat. De duidelijk zichtbare naad
is breed en ondiepe en wat donkerder gekleurd. De schil is geelgroen
tot bleek strogeel met groene vlekken, witte stipjes en aan de zonzijde
vaak wat goudgele en rode vlekjes.
De pruim heeft wat roestvlekjes en
dik licht gekleurd dauw. Aan de zonzijde verschijnt soms een vage rode
blos. De schil is hard en dik. De tamelijk korte en stevige steel staat in
een brede holte, voorzien van dicht
dons. Het vruchtvlees is groengeel
tot warm oranjegeel gekleurd, zacht,
wat grof, sappig en smeltend, zoet
met een Reine Claude-aroma. De
smaak is minder aromatisch dan bij
de Reine Claude Verte. De steen zit
niet helemaal los.
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De Reine Claude de Brahy is voor
1850 gewonnen door M. Brahy uit
Ekenholm te Herstal bij Luik. Volgens sommige bronnen is hij identiek aan de Reine Claude de Bavay,
die al in 1832 door majoor d’Esperen
gewonnen is en vernoemd is naar
de heer De Bavay, directeur van een
tuinbouwcentrum te Vilvoorde (synoniemen: Monstrueuse de Bavay,
St. Claire). Maar volgens onze pruimendeskundige Henk Woldring
gaat het toch om twee verschillende pruimenrassen. Hoe dan ook, als
we naar de beschrijvingen van beide rassen kijken, is er nauwelijks een
verschil te vinden, ook omdat de RC

de de Brahy, in tegenstelling tot de
RC de Bavay, slechts summier beschreven is.
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Henk Eeftink heeft een aantal bijzondere pruimenrassen. Hij heeft
ooit enthout van de Reine Claude
de Brahy uit Denemarken gekregen.
De boom daarvan heeft nu voor het
eerst bij hem gedragen.
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