Geschikte appelrassen voor de liefhebber
als alternatief voor het supermarktfruit
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Wel moeten we ons realiseren dat
fruit uit eigen tuin altijd minder
gaaf is. We moeten het niet erg vinden als er toch wat schurftvlekjes op
de vruchten komen, want helemaal
schurftvrije rassen zijn er niet. Er is
een keuze mogelijk van weinig
schurftgevoelige appelrassen die
qua smaak lijken op de rassen in de
supermarkt. Michael Neumüller
van het Bayerische Obstzentrum
beveelt in zijn artikel Apfelsorten
fur die Hausgarten (Gartenratgeber
nr 10, 2012, blz 307, in het tijdschrift
Garten, Landschaft, Natur) daartoe
de volgende rassen aan. Ik voeg er
een aanvulling aan toe met rassen
die in Nederland verkrijgbaar zijn.

Jan Veel

Niet al deze rassen zijn in Nederland bij boomkwekers verkrijgbaar,
ook is er niet altijd enthout beschikbaar. Enthout van de in de aanvulling genoemde rassen is gewoonlijk
wel te verkrijgen op onze entdagen.
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Er zijn duizenden appelsoorten bekend. Maar wie weet nog hoe ze
smaken en ook of ze weinig schurftgevoelig zijn? En of ze al of niet bewaarbaar zijn en hoe het zit met het

gebruik? Is het een lekkere handappel, of is ze ook geschikt als moesappel, als taartappel, als droogappel of
voor het maken van sap? Vandaar
dit advies over de keuze voor andere
appelrassen dan die in de winkel
liggen.
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lechts enkele appelrassen domineren het aanbod in de
groentewinkels en supermarkten. Het zijn variëteiten van
bekende rassen als Elstar, Golden
Delicious, Granny Smith, Jonagold
en Schone van Boskoop (Goudreinette). Verder zien we moderne rassen als Braeburn, Fuji, Gala, Junami, Kanzi, Pink Lady, Rubens,
Wellant.e.a.. Eén probleem hebben
al deze rassen gemeen. Ze zijn, behalve de Goudreinette en Rubens,
erg schurftgevoelig: in de particuliere boomgaard komen er bruine
vlekken op de bladeren en op de
vruchten. Het fruit ziet er dan onaantrekkelijk uit. De plekken op het
fruit verkurken vaak, de vruchten
krijgen scheurtjes en gaan vaak rotten. De fruitteler spuit tegen
schurft, heel gericht en op basis van
precieze weersvoorspellingen. Voor
dit spuiten heeft de liefhebber geen
mogelijkheden. Hij kan beter appelrassen kiezen die minder schurftgevoelig zijn. Maar welke?
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Supermarktfruit

Delcorf (Delbarefestivale) Discovery

Benoni, James Grieve, Sunrise

Cox Orange

(Rode) Alkmene

Allington Pippin

Elstar

Rubinola 	Ellington Orange, Laxton’s Superb, Santana
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Alternatief in genoemd artikel Aanvulling

Gala

Nela

Jonagold

Winterbanana	Ananasreinette, Reinette van Zucclamagio

Braeburn, Fuji

(Rode) Berlepsch

Schöner aus Herrnhut, Spartan

Pink Lady

Topaz

Glorie van Holland, Rode Pippeling

Goudreinette

(niet genoemd) 	Lemoen, Lunterse Pippeling, Blenheim
Reinette, Reinette de Coulon
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