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Goed bruikbaar zijn rassen die in
nagenoeg onbeperkte hoeveelheid
gebruikt kunnen worden zonder dat
consistentie, smaak of aroma er onder lijden.
Beperkt bruikbaar zijn rassen die
hoogstens voor de helft in een
mengsel van rassen gebruikt mogen worden Ze hebben zwakke punten die door toevoeging van andere rassen gecompenseerd moeten
worden. Zo heeft Golden Delicious
te weinig zuur, zodat het mengesel
dan aangevuld moet worden met
Goudreinette of Bramley’s Seedling.
Niet bruikbare rassen kunnen in
enkele gevallen in zeer beperkt hoeveelheden toegevoegd worden. Een
opgave van onbruikbare rassen ontbreekt echter in het bulletin, waarschijnlijk omdat die voor fabrikanten niet interessant waren. Alleen
wordt Elstar als een onbruikbaar
ras genoemd, waarbij aangegeven
wordt dat ze in beperkt mate toegevoegd kan worden als het mengsel
te weinig kleur (blos) heeft. Uit eigen ervaring bleek ook dat de Groninger Kroon onbruikbaar is, die
geeft een onaantrekkelijke stopverfachtige drab.
Onderstaande tabellen geven de resultaten van het Wageningse onderzoek weer.
Aangetekend moet worden dat het
gaat om appels geschikt voor de industriële bereiding. De particulier
kan ze heel anders waarderen. Opvallend is bijvoorbeeld dat Bramley’s
Seedling het oordeel beperkt bruikbaar krijgt, terwijl deze in Engeland
als moesappel wordt bejubeld en
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In 1977 publiceerde het Sprenger
Instituut te Wageningen het bulletin ‘Appelrassen voor de appelmoesfabricage’. Een flink aantal appelrassen die door ons tegenwoordig
als oud worden beschouwd, zijn
hierin beoordeeld aan de hand van
een indeling in goed, beperkt en
niet bruikbaar.
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Appelrassen geschikt
voor appelmoesfabricage

ook door velen in onze vereniging
als de beste moesappel wordt beschouwd. Een reden is dat de moes
van de Bramley’s Seedling voor de
industrie veel lichter van kleur is
dan de consument gewend is, die
verwacht licht grijsbruin moes uit
potjes uit de winkel.
Hoe dan ook, de tabellen geven interessante informatie, ik heb alleen
een paar experimentele rassen die
nooit in de teelt zijn geweest, er uit
gelaten.

Jan Veel
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