VIERDE BESCHRIJVENDE

RASS ENLIJST
VOOR FRUIT
1 9 3 8 - 1 9 3 9

REDACTEUR

Dr I. RIETSEMA
i

NADRUK VERBODEN

Landbouwhoaeschool
b

N36900

b

L DEN NEDERLANDSCHEN
URINGSDIENST (N.A.K.)

NN3690 O

sTof/

VIERDE BESCHRIJVENDE

RASSENLIJST
VOOR FRUIT
1 9 3 8 - 1 9 3 9

REDACTEUR

Dr I. RIET5EMA

NADRUK VERBODE N
CENTRALE LANDBOUWCATALOGUS

0000 0440 9617

i

UITGEGEVEN DOOR DEN NEDERLANDSCHEN
ALGEMEENEN KEURINGSDIENST (N.A.K.)
UP

"

VOORBERICHT
De wijze, waarop deze rassenlijst is tot stand gekomen, is in hoofdzaak dezelfde,
als die, waarop de voorgangsters zijn ontstaan. De persoonlijke opvatting van
den redacteur bij de beoordeeling van de waarde, die de onderscheiden fruitvariëteiten voor de practijk hebben, treedt steeds op den achtergrond. Daaren
tegen is op het gebied van de nomenclatuur, geschiedenis, taxonomie, etc.
altijd meer rekening gehouden met eigen inzicht. Enkele beschrijvingen heeft
de rassenlijst moeten ontleenen aan andere bronnen, namelijk bij die ver
scheidenheden, die de auteur niet uit eigen aanschouwing kent of die hij zeer
onvoldoende kent. De beschrijvingen zijn in die gevallen met een * vóór den
naam gemerkt.
De paragraaph over Bramen is uitgebreid, terwijl die over Vaccinium geheel
nieuw is; de titel dezer paragraaph is te vinden onder „Blauwe Bessen".
De meterologische gegevens zijn uitvoeriger dan in de vorige lijsten. Ge
deeltelijk heb ik die ontleend aan een publicatie, welke het Kon. Ned.
Met. Inst. mij welwillend ter inzage gaf als drukproef.
Breda, November 1938.

DR I. RIETSEMA.
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INLEIDING
DE INDEELING VAN ONS LAND IN ZES GEBIEDEN NAAR DE KLIMAATS
VERSCHILLEN
Nederland is, overeenkomstig de kaart van blz. 9, verdeeld in 6 gebieden,
ieder gekenmerkt door een eigen klimaat. Meestal zijn de grenzen zeer flauw,
zoodat de door ons getrokken scheidingslijnen iets willekeurigs hebben. Zij
loopen echter door streken, waar heel weinig fruitteelt is, door veen, over
zandbergen en door water, etc.
Gebied I. Zeeland, een smalle strook van Noord-Brabant en het Zuid-Westen
van Zuid-Holland. Gunstig zeeklimaat. Veelvuldige en tamelijk sterke wind,
koele zomers, zachte winters en weinig nachtvorst, droge lente en voorzomer
en tamelijk sterke regenval in het tijdvak Augustus-December, tamelijk veel
hagel in herfst en zomer, en een tamelijk groote luchtvochtigheid. Slechts zeer
dicht bij de kusten kan hier het klimaat zoo goed als onbruikbaar zijn. Windschutsels raadzaam, klimaat voor vroege bloeiers en stookkasten.
Gebied II. Noordzeekuststrook van Den Haag tot Rottum. Ongunstig zee"
klimaat. Veelvuldige en hevige wind, koele zomers, weinig nachtvorst, droge
lente en voorzomer en in de periode Augustus-December overdadig veel regen,
hagel in herfst en winter, vooral in herfst. Tamelijk groote tot groote lucht
vochtigheid. Windschutsels raadzaam. Klimaat voor aardbeien en koude serres
Het klimaat Iaat hier de teelt van bessen vermoedelijk plaatselijk wel toe,
doch in het algemeen is de streek voor houtgewas niet gunstig, op veel plaatsen
bepaald ongunstig.
Gebied III. Kleistreek van Steenbergen tot Delfzijl. Bruikbaar zeeklimaat met
tamelijk veelvuldigen en tamelijk hevigen wind, tamelijk koele zomers, matige
tot strenge winters, matig veel nachtvorst, droge lente en voorzomer en tame
lijk sterken regenval in de periode Augustus-December. Hagel in lente,
herfst en zomer, weinig in den winter en tamelijk groote luchtvochtigheid.
Goed klimaat voor bessen, voor appels en peren, die weinig gevoelig zijn voor
wind en schurftziekte. Koude serres. De groote luchtvochtigheid en de grond
maken de streek voor kersen wel niet onbruikbaar, doch toch minder geschikt,
terwijl de cultuur van pruimen hinder zal ondervinden van den nazomerregen,
vooral die van sommige late pruimen.
Gebied IV. Zandstreken benoorden den Rijn en het IJsselgebied. Tamelijk
ongunstig landklimaat. Wind minder veelvuldig en minder hevig, warme zomers,
strenge winters, veel last van nachtvorst. Natte lente en voorzomer en droge
herfst. Nogal hagelgevaar in het voorjaar en middelmatige luchtvochtigheid.
De ervaring schijnt te wijzen op een mindere vatbaarheid voor schurft van
sommige peren, terwijl in verband met het nachtvorstgevaar, hetwelk trou
wens sterk varieert al naar gelang van de plaatselijke microklimaatsfactoren,
late bloeiers stellig veiliger zijn dan vroege bloeiers, waardoor derhalve appels
en laatbloeiende bessen meer op hun plaats zijn dan krozen, kersen en vroegbloeiende bessen.
5

Gebied V. Rivierkleistreek en zandgebieden van Noord-Brabant en Limburg.
Tamelijk gunstig landklimaat. De luchtgesteldheid van dit district is in hoofd
zaak iets beter dan die, welke in het vorige gebied heerscht. De winters zijn
in gebied V minder hevig, de nachtvorsten meer gematigd, wanneer men het
gebied liggende tusschen Nijmegen, 's-Hertogenbosch en Venlo echter uit
zondert. De iets zuidelijker ligging laat zich gevoelen door een iets gunstiger
zomerweer met minder regenval in de periode Juni-Augustus. Het gevaar
voor zomerhagel is hier grooter. Een bepaald bijzondere geschiktheid kan
nauwelijks worden vastgesteld, doch nagenoeg alle takken van de fruitteelt
blijken er zich te hebben ontwikkeld. Zeer vroege bloeiers zijn hier het minst
thuis.
Gebied VI. Zuid-Limburg. Een gunstig landklimaat. De voordeelen van het
meer continentale, meer zuidelijk liggende en heuvelachtige gebied, doen zich
hier gevoelen. Weinig wind, zwakke wind, warme zomers, zachte winters,
weinig nachtvorstgevaar, doch variabele regen, die in het westen veel geringer
is dan in het Zuid-Oosten. Maastricht heeft droge lucht.
Het verschil in regenval maakt, dat het Westen meer in aanmerking komt voor
de teelt van kersen, terwijl het Oosten in de eerste plaats appelklimaat heeft.
Van de grootere zomerwarmte hebben de peren ongetwijfeld voordeel, de
frambozen en laatbloeiende bessen nadeel. Het groote onderscheid in hoogte
brengt verschil mee in nachtvorstgevaar en hetgeen over weinig nachtvorstschade is gezegd, geldt lang niet overal in dezelfde mate. Laagten en luwten
lijden meer dan hoogten en vlakten.
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DE INDEELING VAN HET FRUIT IN VIER GROEPEN
A zijn de meer algemeen aanbevolen verscheidenheden. Zij vormen als het ware
het algemeene Nederlandsche sortiment. Er kunnen bijzondere oorzaken zijn
om plaatselijk soorten van deze lijst niet aan te bevelen bij voorbeeld in
verband met afzet, grond of klimaat, vooral het locale of microklimaat, bedrijfs
vorm of iets van dien aard, terwijl er eveneens plaatselijk andere „soorten"
kunnen worden naast gesteld, die even goed of zelfs beter voldoen.
Deze behooren dan tot
B, de verscheidenheden, die men plaatselijk aanbeveling verdienen, die
bijvoorbeeld slechts in één of twee districten thuis zijn of die alleen om bij
zondere redenen (bestuiving) of alleen in bijzondere omstandigheden (bij
zondere bekwaamheid of ervaring van den teler) goede resultaten geven.
Deze verscheidenheden vormen een voorloopig onmisbare aanvulling op het
sortiment A.
C is de lijst der nieuwe en weinig bekende variëteiten, waarvan soms wel zoo
veel ervaring bestaat, dat zij worden aanbevolen, doch te weinig om te beslissen
of zij in A dan wel in B thuishooren, soms zelfs zóó weinig, dat men eraan
dient te denken, dat zij vroeger of later op de zwarte lijst zullen komen en in
dat geval mag de vermelding in de rassenlijst zeker niet als een aanbeveling
gelden. In die gevallen is bij den naam het woord nieuw geplaatst.
D is de lijst der onbruikbare rassen, ae codex inhonestans of zwarte lijst. Men
dient echter te bedenken, dat er onbruikbaarheid bestaat, omdat ieder een
zooveel gebreken aan een variëteit ziet, dat niemand haar aanbeveelt, zooals
Charlamowsky, naast een andere onbruikbaarheid, bijvoorbeeld, omdat de
boomkweeker de variëteit niet kan leveren, dat de echtheid niet is vast te
stellen of dat de slechte qualiteit dreigt der reputatie van ons fruit op de
markt te schaden.
Rassen onder D kunnén geen plombeering — wanneer dit woord in verband
met papierstrookjes nog mag worden gebezigd — verwerven. We hopen dat
zij uit onze kweekerijen verdwijnen al moge het zijn, dat steeds de deur open
staat, ook voor de verworpen variëteiten, wanneer deze goed op naam en
gezond worden aangeboden in omstandigheden, waarin geen hinder voor den
goeden naam van het fruit wordt geducht.
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LITTERATUUR
Voor gegevens betreffende bestuiving, onvruchtbaarheid, etc. is gebruik ge
maakt van de bijzonderheden, die voorkomen in de verslagen, in ons land ge
publiceerd door v. OYEN-GOETHALS, SPRENGER, DOORTJES, BRINCK en van den
schrijver zelf. De data omtrent de bruikbaarheid van het stuifmeel zijn, tenzij
anders vermeld, ontleend aan het te Breda verrichte onderzoek, waarvan de
publicatie nog slechts voor een gedeelte heeft plaats gehad, nl. voor het in 1937
bij wijze van inleiding verrichte werk, terwijl het tweede, veel uitgebreidere
gedeelte vermoedelijk binnen enkele maanden in druk zal verschijnen. Voorts
is gebruik gemaakt van de verschillende publicaties op het gebied van vruchtboomenbiologie van de tuinbouwscholen te Alnarp en Stockholm, waar door
JOHANNSON, CALLMAR en FLORIN uitvoerige studies zijn gemaakt. Enkele
gegevens zijn ook ontleend aan CRANE en LAWRENCE, Studies in Sterility;
Int. Congr. Hortic. London 1930.
De herhaalde vragen van het publiek naar uitvoerige pomologische werken
mogen aanleiding zijn tot het opsommen van eenige der meer recente boek
werken.
E.A. BUNYARD, A Handbook of Hardy Fruits. Deel I Appels en Peren, Deel II
Steenfruit, klein fruit, noten, etc. (1920, 1925). Weinig afbeeldingen.
U. P. HEDRICK, Cyclopedia of Hardy Fruits. Rijk geïllustreerd.
Deutschlands Obstsorten. Zeer fraai uitgevoerd, doch kostbaar boek met
tallooze gekleurde platen.
C. G. DAHL, Pomologi, I Äpplen och Päron. Talrijke gekleurde platen, 1929.
Catalogue descriptif des fruits adoptés par le Congrès Pomologique «mt
met talrijke, eenvoudige figuren, 1927.
Les Meilleurs Fruits au début du XXe Siècle, 1907.
A. PEDERSEN, Danmarks Fruktsorter. Bezig te verschijnen.
Daarnaast bestaan nog meer gespecialiseerde werken en tijdschriftartikelen,
waarvan het aantal intusschen veel te groot is om er een opsomming van te
geven.
De gegevens, die op de onderstammen betrekking hebben, zijn voor een ge
deelte ontleend aan het East. Malling Research Station.
Gegevens over pruimen onder glas zijn gedeeltelijk ontleend aan VAN DER

SLIKKE, Teelt van Pruimen onder glas, 1937.

Voor de gegevens betreffende Blauwe Bessen worde de lezer verwezen naar:

F. V. COVILLE, Directions for Blueberry culture U.S. Dept. Agric. Bull. 974,
1921.
C. S. BECKWITH <£ S. COVILLE, Blueberry Culture, N. J. Exp. Sta. Bull 200,

1927.
Idem, Bull. 229, 1938.
ELIZABETH C. WHITE <£ S. B. HUTTON, Commercial Culture of Whitesbog,
Blueberries, 1924.
S. JOHNSTON, Cultivation of the Highbushblueberry Mich. Agr. Exp. Sta
Spec. Bull., 252, 1934.
C. C. HARRINGTON, „Up from the Wild" Country Gentleman, 1937.
Weerkundige data zijn overgenomen van diverse publicatiën uitgegaan van
het Met. Inst, te de Bilt.
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VERKLARING VAN ENKELE VAKTERMEN
Zeffsteriel.

Zelfs bij ruime bestuiving met eigen stuifmeel geen zaad
en in verband daarmede in den regel ook geen vruchten
voortbrengende.
Zelffertiel.
Bij bestuiving met eigen stuifmeel zaden en bijgevolg
ook vruchten voortbrengende.
Intersteriel.
Variëteiten zijn intersteriel, wanneer zij ook bij ruime
wederzijdsche bestuiving met eikaars stuifmeel niet in
staat zijn zaden en in verband daarmede in den regel
ook niet in staat zijn vruchten voort te brengen.
Parthenocarpie.
Vorming van vruchten zonder dat te voren de in het
vruchtbeginsel aanwezige eitjes zijn bevrucht.
Pollen.
Stuifmeel.
Diploid, triploid, etc. Wanneer zich cellen in wortels, stengels en loofbladeren
deelen, lost zich even vóór de deeling de celkern op in een
aantal kërnlissen of chromosomen. Deze splitsen zich
daarna overlangs en de nieuwe cellen krijgen beide in
hun kern van elke kernlis een helft. Deze helften groeien
uit tot volledige kin. Het aantal kin is dus in de jonge
cel evengroot als in de moedercel en dit aantal is derhalve
ook in genoemde organen in alle cellen evengroot en
eveneens is in de ongeslachtelijk gekweekte variëteit dit
aantal, behoudens zeldzame uitzonderingen, steeds stand
vastig. Voor de verschillende soorten, variëteiten, bast
aarden en geslachten is het echter wel vaak verschillend.
Bij een gewone framboos is het 14, en zijn echter fram
bozen en bramen met andere aantallen, bijv. 21 (Mahdi),
28 (Veitchberry), 42 (Loganberry), 49 (Laxtonberry),
etc. Steeds, zooals men ziet, veelvouden van 7. Men
noemt nu in het geslacht Rubus 7 het grondtal der
kin. De volgende gevallen kunnen zich voordoen:
Aantal kin 7 haploid
„
„ 14 diploid
,,
„ 21 triploid
„
„28 tetraploid
„
„ 35 pentaploid
„
„ 42 hexaploid
,,
„49 heptaploid, etc.
Bedraagt het aantal, wat mij echter bij frambozen niet
bekend is, iets anders, dan een veelvoud van 7, dan is
de plant aneuploid. Bij kersen is aneuploidie niet zeld
zaam.
Het grondtal der kin is bij andere geslachten als volgt:
Prunus 8, Appel, Peer en vermoedelijk ook kwee 17,
Ribes 8, Druif 19, Aardbei 7 en Vaccinium 12. (Volgens
DARLINGTON en MOFFET is het aantal chromosomen 17,
bij pitvruchten, althans bij appels, zelf ontstaan door
verdubbeling, gedeeltelijk verdriedubbeling van een
aantal van 7, zooals dat in de familie der Roosachtigen
zooveel voorkomt).
De kennis van het aantal kin is op zichzelf voor den
11

Vitrose.

Falso
Carpocapsa

12

boomkweeker en boomgaardbezitter niet van beteekenis, doch wel hebben de daarmede verband houdende
eigenschappen soms groot practisch belang.
Bij Rubus bij voorbeeld gaat met een even veelvoud
van zeven in den regel een bevredigende vruchtbaarheid
gepaard, doch zijn variëteiten met een oneven veelvoud
van 7 onvruchtbaar. Bij appels en peren is triploidie
meestal een aanwijzing voor slecht stuifmeel, slechte
zaadvorming en slecht groeiende zaailingen, bij appels
een groot gehalte aan vitaminen in de vrucht en derhalve
hooge voedingswaarde.
Aneuploidie kan eveneens een slechten invloed hebben
op de kiembaarheid der stuifmeelkorrels.
of smalbladigheid, een ziekte in steenfruit, zoo goed als
zeker door een filtreerbaar virus te weeg gebracht. In
de beschrijving komt het ziektebeeld overeen met dat,
hetwelk door K. M. SMITH wordt aangeduid met Prunus
Virus 6 (Textbook of Plant Virus diseases 1937).
ten onrechte.
De verwekster van het meest algemeene wormsteek bij
appel en peer.

ONDERSTAMMEN
ABRIKOOS.
Deze pleegt te worden geoculeerd op een
pruim, welke wortelecht in het Westen
des lands bekend is als Enkele Witte
Wijnpruim, elders als Enkele Boerenwitte, Boerengeeltje of Oele Kroosjespruim. Deze laatste naam is echter mis
leidend, want een andere onderstam, die
voor perzik in gebruik is, wordt ook wel
met die aanduiding benaamd. Deze
onderstam produceert geen pollen en de
zaailingen ervan zijn derhalve steeds
onderworpen aan verbastering. Wortel
oploop of wortelstek zijn echter wel be
trouwbaar.
APPEL.
In onze boomkweekerijen ent men steeds
appel op appel, hetzij op zaailingen, het
zij op ongeslachtelijk, door afleggen of
stekken aangekweekte onderlagen. De
zaailingen van diploïde appels groeien
beter dan die van triploïde en in de practijk gaf men vroeger in ons land de voor
keur aan zoete zaaddragers, doch tegen
woordig neemt men veelal zaad van de ciderfabrieken en dusmeestafkomstigvan
zure variëteiten. Of dat zaad evengoed
is, is de vraag. In het algemeen zijn appel
zaaisels vol variatie en dat is, om unifor
miteit in de kweekerij en boomgaard te
verkrijgen, minder gewenscht.
Toch mag men zeggen, dat de meerder
heid onzer op zaailingappel geënte boo
men in den boomgaard een forschen groei
vertoont en zoodoende heeft dit soort
onderstammen den roep van sterk te
zijn in den groei, hetgeen niet zelden ge
paard gaat met te laat beginnende
vruchtbaarheid.
De meeste andere onderstammen zijn
sedert het onderzoek in East-Malling
bekend onder nummers. Sommige heb
ben daarnaast nog in zwang zijnde
namen. Bij behoorlijke selectie zijn deze
partijen wel zeer gelijkmatig.
East-Mailing Type I. Broadleaf English
Paradise. Engelsch. Groei tamelijk krach
tig. Niet voor hoog- of halfstam. Niet
voor nummer 3. Geldt met 11in Engeland

voor een der beste onderstammen. Geeft
tamelijk vroegdragende boomen. In
vloed op diverse variëteiten ongelijk.
East-Mailing Type II. Doucin (niet te
verwarren met de zoogenaamde als no V
bekende Doucin amélioré). Groeit tame
lijk krachtig. Niet voor hoog- of half
stam. Geldt in Engeland met no I voor
een der beste onderstammen. Geeft ta
melijk vroegdragende boomen. Invloed
op verschillende variëteiten niet de
zelfde.
East-Malling Type III. Holly Leaf. Zelden
gebruikt, weinig ervaring.
East-Mailing Type IV. Holstein Doucin.
In Denemarken zeer algemeen gebruikte
en ondanks eenig gevaar voor afwaaien
van den ent, populaire onderstam. De
hierop geënte boomen groeien in de
eerste jaren snel, dragen echter spoedig
zeer goed en worden ten slotte niet heel
groot. Een aanmerkelijk nadeel is, dat
de wortels niet in staat blijken den boom
goed overeind te houden en bovendien
is de onderstam in de kweekerij lastig.
Bloedluis.
East-Mailing Type V. Doucin amélioré.
Ontraden.
East-Mailing Type VI. Rivers' Nonsuch
Paradise. Ontraden.
East-Mailing Type VII. Groei aanvanke
lijk tamelijk sterk, later zwakker. Geeft
vroegdragende boomen en houdt zoo
ongeveer het midden tusschen IX en de
sterke onderstammen. Sterk vatbaar
voor wortelknobbels. Werkt soms de
vatbaarheid voor kanker in de hand.
East-Mailing Type VIII. Pommier Para
dis. Ontraden. Ongeschiktheid voor
lichten grond staat niet vast echter.
East-Mailing Type IX. Paradis Jaune de
Metz. Gele Paradijs. Geeft zwakgroeiende, vroeg vruchtbare boomen, doch de
groei is vaak uiterst zwak en de onder
stam slaat op verschillende gronden
slecht aan. Vruchten der hierop geënte
boomen groot van stuk en vroeg rijp,
vaak te vroeg. Boomen aanbinden en
stutten. Voor zware klei en dor zand
ontraden. Kankergevaar.
13

Onderstammen
East-Mailing Type X. Onderstam van
slechts middelmatige waarde.
East-Mailing Type XI. Geeft wel vroegdragende boomen, maar is te zeer vat
baar voor wortelknobbels en bloedluis.
East-Mailing Type XII. Groei zeer sterk,
behoudens op slechten grond. Boomen
op XII dragen laat. Lastig in de boomkweekerij door de moeilijke vermeerde
ring.
East-Mailing Type XIII. Reproduceert
gemakkelijk; groei aanvankelijk sterk,
later minder. Wordt aanbevolen ter ver
vanging van zaailingappels. Wortelt
oppervlakkig en daardoor op bepaalde
gronden zeer goed.
East-Mailing Type XIV en XV. Weinig
in gebruik. Weinig gegevens.
East-Mailing Type XVI. Ketziner Ideal.
De best bruikbare van de Sterke groeiers.
Boomen hierop geënt vragen vaak af
standen van 9 tot 12 meter, op onze
beste gronden wellicht nog meer. Vroeger
dragende boomen dan no XII. Laat zich
goed vermenigvuldigen.
Northern Spy. Niet aanbevolen.
Crab C;
Crab G 8 (= Long Ashton OF 5);
beide sterke groeiers, doch niet zoo bruik
baar geacht als no XVI.
DRUIF.
Men heeft in Frankrijk en andere wijnlanden druiven geënt op Amerikaansche
en voor druifluisaantasting niet vatbare
onderstammen. Het heeft geen doel
daar te onzent rekening mede te houden.
Alicantsche druiven zijn vatbaar voor
een ziekte in het ondergrondsche hout,
waardoor de boomen vaak dood gaan.
Men tracht dit door enting op andere
druiven te ontgaan. Behoudens correctie
van dit advies door toekomstige ge
gevens, zou hiervoor de Frankendaler
kunnen dienen.
KERS.
Men ent kers meestal op een der vol
gende onderstammen:
a. Zaallingkriek. Men neemt zaad van de
diploïde, wilde kriek met zoete of bit
tere vrucht, sterken groei en groot,
hangend blad. Volgens sommige Duitsche ervaringen zou de rood gekleurde
kriek weer beter zijn dan de zwarte, mits
die roode dan geen zure is.
b. Eastmallingsehe ongeslachtelijk ge
kweekte Mazzards (= zoete krieken) van
verschillende groeikracht. Weinig erva
14

ring. Zorgvuldig te keuren op vitrose
(= smalbladigheid).
c. Zaailing van Prunus Mahaleb. Deze
onderstam is meer winterhard en meer
geschikt, althans, dat wordt beweerd,
voor dorren of kalkrijken grond. Boo
men hierop geënt groeien iets minder
en zijn iets eerder aan het dragen dan
die op zaailingkriek, doch leven minder
lang.
PEER.
Men kan peer enten op peer, kweepeer,
lijsterbes en meidoorn, etc., doch in de
kweekerij beperkt men zich tot de eerste
twee. Als peeronderstam kan men kiezen
de zaailingpeer, waarvoor ongeveer het
zelfde geldt als voor den zaailingappelGoede zaaddrager heet te zijn Pieter-JanHuig. Volgens sommigen ook Kleipeer.
Daarnaast heeft het proefstation te
East-Malling ook peren in den handel
gebracht, die zich ongeslachtelijk laten
vermeerderen, doch waarover onze er
varing tekort is.
De zaailing is voorloopig nog bij uitstek
de onderstam in de volgende gevallen:
voor aankweek van hoog- en halfstam;
voor boomgaarden op zand en hoogen
grond;
voor bepaalde variëteiten, die op kwee
minder goed gedijen.
De kweepeer. Als onderstam heeft deze
de volgende voordeelen: matige groei
en vroeger intredende vruchtbaarheid
der daaropgeënte boomen, betere vrucht
grootte en mindere vatbaarheid voor
schurft; de daartegenoverstaande nadeelen zijn: bij sommige variëteiten
slechte groei, dan weer gevaar voor af
waaien, dan weer neiging tot steenach
tige vrucht of oversterken muskussmaak en een slechte wasdom op veel
grondsoorten. Kweeonderstammen kun
nen in strenge winters dood vriezen.
In enkele gevallen kan een tusschenveredeling met Curé, Conseiller à la Cour,
etc. goede diensten doen.
De talrijke kweevariëteiten op naam
worden verdeeld in onderstamkwee en
vruchtkwee. Deze laatste wordt als
onderstam ontraden, eerstgenoemde is
het onderwerp geweest van een onder
zoek te East-Malling, waar men ten slotte
de keuze heeft bepaald op drie typen,
A, B en C.
East-Mailing Type A. Vermoedelijke
naam kwee van Angers.
East-Mailing Type B. Beide groeien on-
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Vruchtboomkweekerijen

APPEL

PEER

PRUIM

KERS

PERZIK
ABRIKOOS

alle soorten alle vormen
alle Types uit eigen moerhoek
alle soorten als dragende snoeren
eigen fruittuin
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Beleefd tot een bezoek uitnodigend

Paul Janssen, Maashees bij Venray, Telef. 4

HET ADRES voor
VRUCHTBOOMEN
op East Mallingtypen en Wild, be
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Onderstammen
geveer even sterk, boomen op B op den
duur soms iets sterker. Voor zwakke
groeiers zijn deze onderstammen (en
wegens de meerdere bekendheid vooral
A) raadzaam.
East-Mailing Type C. Geeft zeer vroeg
dragende en daarna niet sterk meer
groeiende boomen. Wordt bijzonderlijk
voor trage dragers als Pitmaston, Beurré
Hardy en Doyenné du Comice, aange
raden. De in de boomkweekerij optre
dende bladvlekziekte vraagt Bouillie
bordelaise.
Kweeonderstammen slechts in het kleien veengebied van het lage deel des lands.
PERZIK.
Ofschoon de perzik op allerlei steenfruit
kajn worden geoculeerd, zooals op Aman
del, Prunus Davidiana, Abrikoos, Pru
nes cerasifera, Prunus domestica, Prunus
insititia en Perzikzaailing, geven onze
kweekers steeds de voorkeur aan zaai
lingperzik en verschillende pruimen, die
tot. Pr. domestica en Pr. insititia behoóren. Algeheele eenstemmigheid en
minder nog volkomen zekerheid betref
fende de waarde van verschillende prui
men, kan ik den lezer niet voorleggen,
doch misschien geeft het volgende over
zicht toch met betrekkelijk voldoende
stelligheid en overzichtelijkheid het voor
naamste weer.
Blauwe Kroosjespruim. Slecht wortel
stelsel.
Zaailing Saint Julien. Zeer ongelijkmatig.
Ongeslachtelijk gekweekte Saint Julien
voor bepaalde variëteiten onbruikbaar.
Myrabolan B. Voor bepaalde variëteiten
onbruikbaar.
Broadleaf Shining Mussel. Moeilijk in
reproductie en veredeling. Groei der
perziken onzeker.
Brompton. Moeilijk in reproductie Neigt
zeer sterk tot loodglans.
Roode- of Gele Kroosjespruim. De beste
pruimonderstam. Oculeert vaak moei
lijk. Is zelf niet of hoegenaamd niet vat
baar voor vitrose, doch sommige per
ziken hierop geoculeerd manifesteeren
de verschijnselen wel. Voor een nauwkeurigebeschrijvingverwijzen wij naar het
thans verschijnende boekwerk van Prof.
E. Maurer: Die Unterlagen der Obstgehölze.
De zaailingperzik. Voor struikvorm op
hoogen grond zeer geschikt. Men neme
zaad van de in Limburg, Zuid-Gelder
land en Noord-Brabant zoo wel bekende,
kleine boerenperziken, bekend als pierk,

purk, pors, rauwkous, etc. Of de meer
grootvruchtige Mercatons evengoed zijn,
is niet zeker.
OKKERNOOT.
Men ent deze op Juglans nigra of op
Juglans regia. De schrijver kan niet op
geven, welke van de beide de voorkeur
verdient- Het materiaal pleegt te worden
gezaaid.
MISPEL.
Wordt geoculeerd op Meidoorn.
KWEEPEER.
Wordt geoculeerd op Meidoorn.
KRUISBES.
Ofschoon stekken regel is, komt ver
edeling, in hoofdzaak uit het oogpunt
van den amateur, voor. Men kiest dan
uit stek opgekweekte Ribes aureum.
PRUIM.
Meer dan 90% onzer pruimen staat op
Varkenspruim (= Brussels). Daartoe
heeft zekerlijk bijgedragen de fraaie
groei, die zulke mooie stammen oplevert
aan den eenen kant en anderzijds de
vele uitloopers, welke het materiaal
goedkoop maken. Nadeelen zijn de groote
vatbaarheid voor vitrose en de onbruik
baarheid voor Czar en eenige andere
variëteiten. Groei en vruchtbaarheid
bleven in Engeland nog al achter. Daar
naast kwam op kleine schaal Tonneboer
voor, die moeilijk verkrijgbaar is en die
latent vitrose kan hebben.
Engelsche onderzoekingen hebben de
aandacht doen vallen op
Myrabolan B, die redelijk goed schijnt
te kunnen worden vermeerderd en die
kloeke boomen geeft. Voor zwakke
groeiers raadzaam, voor sterk groeiende,
zooals Blauwe Abrikozepruim, Belle de
Louvain, Reine Claude d'Oullins, etc.
minder aan te raden.
Brompton kweekt lastig en neigt te zeer
tot loodglans.
Common Mussel ontraden.
Common Plum. Goed voor Victoria.
Niet voor Czar.
Marianna. Eenigszins onbetrouwbaar.
Kweekt gemakkelijk. Niet voor Czar.
Pershore kweekt te moeilijk.
Zaailingen van St Julien e.d. zijn niet
betrouwbaar.
Ackermann Pflaume geen ervaring.
Slechts van naam bekend.

Aalbes

SPEK VAN NES
TELER 140
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BOSKOOP

MALLING TYPES

APPEL, PRUIM, KWEE onderlagen typen
onder keur N. A. K.

TAMME VERSCHEIDENHEDEN
AALBES.
Roode en Witte Bes. Voor Zwarte Bes zie onder Z.
Overzicht
A Algemeen sortiment
1 Prince Albert
2 Fay's Prolific . . '
3 Erstling aus Vierlanden
C Nieuwe verscheidenheden.
5 Correction . .
x = geschikt.

- = twijfelachtig.

A. Algemeen sortiment.
3 Erstling aus Vierlanden. Waarschijnlijk
een bastaard.
Rheinland.
Schaal, Stein- und Beerenobst, met gekl.
pl.
Omtrent den oorlog gevonden in een tuin
derij bij Hamburg en door H. Rosenthal
te Rötha in den handel gebracht.
Bloesem tamelijk vroeg, flauw roodach
tig getint, klokvormig. Vrucht lichtzuur,

District
III
IV

V '

VI

0

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

-

X

X

X

-

I
X
X

II
-

-

0 = ongeschikt.
vroeg, tamelijk groot, in groote tros.
Groei krachtig. Gezond. Draagt rijk en
vroeg. Fabrieks- of tafelbes. Onbruik
baar onder glas. Gevoelig voor regen.
In de kuststreken voor tafelbescultuur
niet aanbevolen, daar hier no 2 beter
voldoet. Vermoedelijk eenigszins kies
keurig op den grond. Voldoet op zand
grond zeer goed. Of de slechte resultaten
in enkele kleistreken verband houden
met grond of met virusziekte of naamonechtheid in het materiaal is niet bekend.
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Aalbes, Aardbei
Geen gegevens omtrent de teelt in de
duinstreken.
Nu en dan komen planten voor met
! verschijnselen van degeneratie, vermoe
delijk door een virusziekte. Op stekhout
dus te letten.

kend. In verband met de Fransche en
Duitsche namen niet te verwarren met
de oude, inheemsche en dus ook „Hollandsche roode" bessen.
Bloesem laat, roodachtig, klokvormig.
Vrucht sterk zuur, laat, tamelijk groot,
in flinke trossen. Groei krachtig. Gezond.
Draagt doorgaans rijk. Als versehe
vrucht oneetbaar; uitsluitend fabriek.
Vraagt veel suiker. Gevoelig voor regen.
Voor verschillende grondsoorten bruik
baar.

2 Fay's Prolific. Ribes sativum Syme var.
macrocarpum Bailey. Fay's new proli
fic, Fay's Fruchtbare.
Bunyard Handbook p. 152. Gekl. pi. in
Schaal, Stein- und Beerenobst p. 82. In
1868 gewonnen door Lincoln Fay te
Portland N.Y.
Bloesem vroeg, bronsgeel, schotelvormig. Vrucht licht zuur, middentijds rijp,
groot, in middelmatige tros. Ruit vaak, in
verband wellicht met nachtvorst. Groei
matig tot krachtig. Maakt veel blin
de twijgtoppen weshalve men stek
hout moet kiezen met enkel goede
knoppen. Gezond. Draagt middelmatig.
Goed voor tafelbes. Bruikbaar onder
glas. Gevoelig voor nachtvorst. Staat bij
sterken groei gaarne tegen den wind be; schut.
Vatbaar voor degeneratie, zoodat ook
hieraan bij de keuze van het stekhout
moet worden gedacht.

C. Nieuwe verscheidenheid.
5 Correction. Selectie van 1921, afkomstig
van K- Maring te Leermens. Vruchtbaar,
bloeit laat. Flinke tros. Groote korrel.
Zoet. Krachtige groei. Tafelbes. Gevoe
lig voor regen.
D. Laxton's Perfection.
Groei zwak, sterk vatbaar voor virus
ziekten, gevoelig voor regen.
Witte variëteiten. Van alle mij bekende
variëteiten laat óf wel de groei, ôf de
vruchtzetting ôf de duurzaamheid, óf
de eetbaarheid veel te wenschen over.
Bovendien een hinderlijke naamsver
warring.

1 Prince Albert. Ribes petraeum Wulf.
Verrière rouge, Rouge de Hollande, Hol
ländische Rote, Duitsche zure, Dikkop.
Bunyard, Handb. p. 156. Gekl. pl.
Schaale Stein- und Beerenobst p. 85.
Oude bes, vermoedelijk reeds in 1758
door Knoop bedoeld als „groote roode
bes met roode bloesem". Herkomst onbe
AARDBEI.

Overzicht

A Algemeen sortiment.
1
2
2
4

Jucunda
Deutsch Evern
Madame Lefeber
Madame Moutot

B Plaatselijk sortiment.
5 Oberschlesien
6 Scarlet
x = geschikt.

- = twijfelachtig.

A. Algemeen sortiment.
2 Deutsch Evern. Fragaria chiloensis Duch.
hybrida.
Vroege Mof.
In 1903 gewonnen door Joh. Böttner te
18

Oude Nederlandsche roode bessen. In
verband met de onzekerheid omtrent de
waarde van het in den handel voor
komende plantgoed, dat in den regel in
productievermogen óf korrelgrootte bij
1, 2, 3 en 5 ten achter staat, moeten
aanbevelingen achterwege blijven.

District
III
IV

I

II

x
x
o
o

x
x
x
o

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

VI
x
x

x

x

o
o

x
o

x
o

x

x
x

X

X

o = ongeschikt.
Frankfurt a. d. Oder. Schaal, Stein- und
Beerenobst p.90 met gekl.plaat.Deutschlands Obstsorten No. 265 id.
Bloei vroeg. Vrucht middelmatig groot
tot groot, later in het seizoen en bij

T. VAN DER TUIN • BOOMKWEEKERIJ
SIDDEBUREN

TELEFOON 13
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Vruchtboomencultuur onder contrôle NI. A. K.
Groote voorraden in hoogstam, halfstam, struikvorm en leiboomen als appel, peer, pruim, kers,
morel, perzik en abrikoos, op wild en t/pen on
derstammen. Verder Laanboomen, Sierboomen,
Heesters, Hulsten, Coniferen, enz., enz. Roode,
Witte, Zwarte bessen, Kruisbessen in diverse
soorten. Door een keer verplanten hebben onze
boomen een pracht wortelgestel, wat de hergroei
der boomen zeer ten goede komt, vooral op
kleigronden.

•
Overal te ontbieden en tot een bezoek beleefd uitnoodigend.

N.V. Zaadhandel en Boomkweekerijen

WED. P. DE JONGH - GOES
Kweekerijen van uitsluitend prima kwaliteit

VRUCHT800MEN
Onze prijscourant met uitgebreide [beschrijving
zenden wij U gratis en franco op aanvraag

BEZOEKT ONZE KWEEKERIJEN!
N.A.K. GARANTIE
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Aardbei

overjarige of minder gezonde planten
spoedig te klein. Kegelvormig, bij zeer
groote vruchten overlangs gegroefd,
stevig, ook in den kook, goed van smaak,
gewoon van kleur, rood van vleesch,
vroeg. Bloeit soms tweemaal en geeft
zelfs wel tweemaal in het jaar vrucht.
Blad matig groot, iets gevouwen, lob
ben toegespitst, scherp van rand en met
ruigen steel. Tamelijk vatbaar voor degeneratieziekten. Vraagt selectie van plant
goed. Slechts matig vruchtbaar, vooral in
verband met nachtvorst. Geschikt voor
glas en buiten. Tafel en fabriek.
Er blijken twee verschillende typen dezer
variëteit te bestaan, waarvan de eene
kloeker groeit, doch niet rijker dragend
schijnt te zijn.
1 Jucunda. Fragaria chiloensis Duch. hybrida.
Amazone, Late Mof, Walluf, Elers
Fruchtbare, Wiidericher, Volltragende.
In 1854 gewonnen door J. Salter te Ham
mersmith Engeland.
Schaal, Stein- und Beerenobst p. 96 met
gekl. pl.; Deutschlands Obstsorten No.
272 id.
Bloei laat. Vrucht groot, regelmatig ge
vormd, hartvormig of stomp kegelv.,
stevig, laat, middelmatig van smaak,
gewoon rood van kleur, vleesch bleek
rood. Vruchtbaar. Blad glanzend, onge
veer vlak, groot, met weinig behaarden
steel. Vraagt selectie plantgoed. Tafel en
fabriek.
3 Madame Lefeber. Fragaria chiloensis
Duch. hybrida. President Roosevelt.
Journal Royal Hort. Soc. XLVII p. 53.
In den handel gebracht door R. Hendriksen te Reeuwijk en genoemd naar
een te Gouda of Boskoop woonachtige
familie. Herkomst onbekend. Men meent
wel, dat deze aardbei oorspronkelijk
anders heet. Hoe, weet desehr. niet.Wel
licht Incomptable. Bloei vroeg. Vrucht
groot, regelmatig kegelvormig, week, ma
tig van smaak, donkerrood, donkerroodvleezig, iets na No. 2 rijpend. Top blijft
vaak groen en daarom wel eens minder
goed in prijs. Sommigen klagen over
moeilijke onkruidbestrijding. Blad bleek,
kloek, vaaksterkomhoog krullend, stomp
gezaagd, zeer ruig van steel.
Meeldauw, verder weinig ziekte. Tafel.
Kan onder glas worden geteeld. De mees
ten hebben echter liever No. 2, althans
in het Zuid-Westen des lands.
20

4 Madame Moutot. Fragaria chiloensis
Duch. hybrida.
Fraisier tomate, Madame Kooy, Princes
Juliana.
Deutschlands Obstsorten No. 276c gekl.
pl.; Schaal, Stein- und Beerenobst p.
94 id.
Fransche aardbei vermoedelijk van het
begin dezer eeuw.
Bloei middentijds. Vrucht zeer groot,
onregelmatig, vaak ruw geribd, niet zel
den hol, matig stevig, zeer flauw van
smaak, bleek van kleur, bleekvleezig.
Halflaat. Blad zeer groot, meestal iets
omlaag gewelfd, stomp gèlobd, zeer
ruig van bladsteel. Sterk vatbaar voor
degeneratieziekte. Selectie noodzakelijk.
Meeldauw. Voor étalage. Deze aardbei
wordt in de centra niet graag geplant in
verband met de minder goede vrucht.
B. Plaatselijk sortiment.
5 Oberschlesien. Fragaria chiloensis Duch.
hybrida.
Moulin rouge.
Schaal, Stein- und Beerenobst p. 98
met gekl. pi. Deutschlands Obstsorten
No. 271d id.
Vermoedelijk omstreeks 1923 door
Schindler te Proskau gewonnen.
Bloei tamelijk laat. Vrucht groot tot zeer
groot, regelmatig, kam- of kegelvormig,
week, middelmatig van smaak, gewoon
van kleur, roodvleezig, tamelijk laat.
Zeer vruchtbaar. Blad groot, vaak een
weinig omhoog of omlaag gekruld, tame
lijk scherp gerand en met ruigen, groenen
steel. Vatbaar voor degeneratieziekten.
Selectie!
Tafel. Ongeschikt voor fabriek en ver
zending en daardoor van zeer beperkte
waarde.
De onbruikbaarheid voor de industrie
berust voor een gedeelte daarop, dat de
vrucht moeilijk van de kelk loslaat, zoo
als door de fabrieken wordt verlangd.
6 Scarlet. Fragaria virginiana Duch. Een
der weinige verscheidenheden van de vol
komen winterharde Noordamerik. aard
bei, die we nog kweeken. Stellig zeer oud.
Oorspronkelijke naam misschien iets
langer dan de hier gegevene. Niet te ver
warren met de recente Schotsche Scarlet.
Kleine Breda'sche, Breda'sche, Nassauwer, Skarlakans Smultron. Bloei vroeg.
Vrucht klein, plat rond, minder lang dan
breed; blijft heel in den kook, zeer geurig,
donker rood, roodvleezig, vroeg. Matig
vruchtbaar. Gezond. Blad klein, weinig

Aardbei, Abrikoos, Appel

Amandel

J. MAARSE - SCHELLINKHOUT
VRUCHTENKWEKERIJ „A R B E I D"
Sinds 40 jaar cultuur van Fay's New Prolific. Biedt aan stekhout
à f4.50 °/00, N.A.K.-kosten inbegrepen. Reeds 3 jaar onder N.A.K.contrôle. Enthout appél „Schell inkhouter". Deze
bracht herfst 1938 tot f 0.34 per kilo op, veiling W. Blokker.

behaarde steel, scherpe zaagrand. Tafel,
fabriek. Laat zich verzenden. Niet voor
glasteelt. Veel arbeid.
Proeven met deze variëteit buiten Noord• Brabant hebben veelal teleurstelling ge
geven.

heeft er melding van te maken. Slechts
voor den liefhebber moge de abrikoos
aantrekkelijk blijken. In het rivierklei
gebied van Eisden tot Gorkum vindt
men vaak abrikozen als leiboom tegen
het huis. De naam der verscheidenheid
of wellicht de namen der verscheiden
heden zijn, voor zoover de schrijver
weet, nimmer goed nagegaan. Men
noemt Breda'sche en Oranje. Voor de
serre wordt speciaal de Oranje aanbe
volen. Misschien is er geen verschil.
De abrikoos wordt geoculeerd op de
Enkele Boerenwitte pruim, die elders
Enkele Witte Wijnpruim, Boerengeeltje
of Gele Kroosjespruim heet.

C. Ofschoon de aandacht is gevestigd op
een paar nieuwe namen, is in verband
eenerzijds met de zeer geringe kennis
omtrent de waarde dezer variëteiten,
anderzijds met meeningsverschil om
trent de identiteit geen aanleiding ge
vonden om de namen te vermelden.
ABRIKOOS.
De teelt dezer ooftsoort is in ons land
zoo weinig belangrijk en biedt zoo
slechte vooruitzichten in verband met
ons klimaat en de hoedanigheid der
vruchten, die men hier pleegt te oog
sten, dat het nauwelijks beteekenis

APPEL.

A Algemeen sortiment.
1 Boskoop
13 Bramley
3 Cox's
5 Croncels

4
7

AMANDEL.
Dit gewas wordt hier zóó weinig aan
geplant en is hier zóó weinig thuis, dat
het overbodig is er eenige bijzonderheid
over mede te deelen.

Overzicht

District

I

II

III

IV

V

VI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

0
0
0
0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

-

0
-

0
-

-

0

X
X
X
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Appel

Overzicht
B Plaatselijk sortiment.
15 Allington Pippin
6 Bloemee
22 Brabantsche Bellefleur
34 Drentsche Bellefleur
26 Ekensteinx)
25 Fransche Zure
42 Glorie van Holland
36 James Grieve
43 Jonathan
47 Jubilee
60 Keswick
27 Klumpke
21 Lanes
41 Laxtons Superb
2 Lemoen
63 London *)
28 Notaris
30 Nordhausen
24 Ossenkop
19 Pfirsichroter
29 Princessenobel
17 Present van Engeland
61 Roode Tulp
51 Schellinkhout
23 Zoete Kroon
16 Zuccamaglio
39 Zigeunerin

1
o
o
o
o
o
x
x
x
o
o
o
x
o
x
o
x
x
o
o
o
o
x

C Nieuwe verscheidenheden
53 Anna Boelens
48 Bath
44 Boss)
40 Cecilia
54 Dekkers Glorie *)
5
57 Ellison's )
x
33 Koningszuur
37 Luntersche Pippeling •)....56 May Queen
x
62 Melba
58 Pater v. d. Eisen
59 Present van Holland
38 Seeligs
64 Signe Tillisch
49 Vogelcalville
31 Wealthy
65 Worcester
35 Akerö
D. Ontraden appels.
Landsberger Renette . .
Kesterensch Wijnzuur .
Eethensche Wijnappel .
B.G. appel
Gelber Richard ....

II
o
o
o
o
o
o
o
o
o
x
o
o
o
o
o
-

III
x
o
o
x
x
o
x
x
x
x
o
o
x
o
x
o
o
o
x
x
x
x
x

IV
x
x
o
x
o
o
x

V
x
x
o
o
o
o
x

VI
-

x
x
o
o
x
x
x
x
o
o
x
x
-

x
x
o
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Overgroote vatbaarheid voor kanker en schurfte
Oogt, smaakt noch duurt. Vindt weinig bijval.
Oogt niet en draagt weinig. Vindt weinig bijval.
Slechte qualiteit en zeer geneigd tot kanker.
Geringe vruchtbaarheid. Vindt weinig bijval. Oogt niet.

') Alleen Friesland. ') Alleen aanbevolen In het Noorden des lands.
*) Alleen Bangert. *) Alleen Zeeland. ') Alleen Gron. en Dr.
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A Algemeen sortiment.
1 Schoone van Boskoop. Belle de B.,
Schoner von B., Goudreinette (falso),
Rein. monstrueuse (falso), Reinette von
Montfort. Nederl. Boomg. 1No. 43, gekl.
pl. Waarschijnlijk in de 18e eeuw onder
Utrecht, bij Montfoort wellicht, ont
staan. Triploid. Bloeit middentijds,
vraagt kruisbestuiving. Stuifmeel slecht
kiemend. Boom op wild groot en laat
dragend. Op deriduurvoldoendevrucht
baar, in sommige omstandigheden met
neiging tot beurtjaren. Duurt den win
ter uit. Het meest voorkomende type
zou men ongeveer als volgt kunnen be
schrijven: Vrucht groot, bijna rond, iets
meer hoog, groen, later geel met veel
roest en neiging tot blos. Scherp zuur,
in nawinter matig.
Daarnaast echter komen onder den
naam Goudreinette, welke de meest
populaire benaming is, behalve in Lim
burg, een aanmerkelijk aantal andere
vormen voor, die er betrekkelijk weinig
van verschillen. De mogelijkheid be
staat, dat deze afwijkingen door muta
tie zijn ontstaan. Daarnaast spelen ook
stellig de groeivoorwaarden wel een rol.
Hoe het zij, men lette streng op het ent
hout.
Zeer goede hand- en moesappel. Rijk
aan antischeurbuikvitamine. Struik en
kroonboom. Diverse onderstammen.
Zand of klei. Vraagt luwte. Vrij veel
schurft en, soms zelfs veel, kanker;
meeldauw. Kurkstip.
Men kan de beteekenis dezer variëteit
in ons land moeilijk onderschatten. De
groote populariteit in den handel en
in de cultuur houden verband met ver
schillende uitstekende qualiteiten van
de vrucht, mede voor de industrie en
van den boom. Als grootste fout moet
men aanmerken de vatbaarheid voor
schurft en voor beschadiging door
bouillie bordelaise en Californische pap.
13 Bramley's Seedling. Triomphe de Kiel.
Rond het midden der vorige eeuw ge
wonnen door Bramley te Southwell
(Notts) Engeland. In 1876 in den handel
gebracht. Triploid. Vraagt vreemd pol
len, bijv. dat van No. 5. Pollen slecht.
Boom groot op wild. Rijkdragend, doch
eerst na eenige jaren vruchtbaar.Vrucht
groot, onregelmatig, plat, groengeel
met wat blos, vast, zuur, goede moes
appel, tot Januari of einde winter. Rijk
aan antischeurbuikvitamine. Wind

vast. Struik op 11 of sterken onderstam.
Gezond. Klei en zand. Geschikt om op
andere variëteiten te enten.
De beteekenis dezer variëteit ligt in
haar gezondheid en productiviteit; in
qualiteit staat de appel veel bij No. 1
ten achter.
3 Cox's Orange Pippin. Cox's Orange,
Cox's Orangen Renette, Orange de
Cox. Rond 1830 gewonnen door Cox
te Colnbrook Lawn, Bucks, Engeland
en in 1850 door Ch. Turner in den han
del gebracht.Bunyard Handbook I, pag.
43. Deutschl. Obsts. gekl. pi. Diploid.
Bruikbaar stuifmeel. Bloei midden
tijds, zelf-steriel. Bestuivers voor No. 3
zijn No. 5, 7, 21, 29 en 60. Boom op
wild matig groot en vroeg dragend.
Vruchtbaar. Vrucht matig tot klein, on
geveer rond, regelmatig, groen, later
geel met veel blos en eenig roest. Duurt
den winter in. Aangenaam zuur. Bij
zonder fijne handappel. Struik. Diverse
onderstammen; windvast. Zand of klei.
Wat schurft en soms Monilia of kanker,
vooral op rivierklei en ook bij enting
op type IX. Soms veel kurkstip. Ge
voelig voor Calif, pap. In populariteit
staat deze appel ver beneden No. 1 on
danks den besten smaak. Groote fouten
zijn de zelfsteriliteit en de geringe
grootte, waardoor de verkoop tegen
goede prijzen slechts mogelijk is bij een
zeer beperkten kring van liefhebbers.
5 Transparente de Croncels. Apfel aus
Croncels. In 1869 gewonnen door het
Fransche kweekershuis Baltet teTroyes
(Aube). Deutschlands Obsts. Gekl. pl.
Diploid. Bloei tamelijk vroeg. Bruikbaar
pollen. Boom op wild flink, matig vroeg
dragend. Later goed vruchtbaar. Vrucht
middelmatig groottot groot, regelmatig,
rond, bleekgeel met goudgele zonzijde.
Zeer week. September. Lichtzuur.
Handappel. Struik of kroonboom. Nogal
windvast. Zand of klei. Meestal ge
zonde boom, een enkele maal kanker.
In Friesland te schurftig (zie Rein. v.
Ekenstein). Gevoelig voor Californische
pap. Bijzonder lastige soort, die slechts
bij groote toewijding goed product op
levert. Dan echter ook voldoening geeft.
Als massaproduct door de geringe ver
voerbaarheid niet geschikt voor den
handel.
De appel ontleent zijn waarde vooral
aan het seizoen.
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10 Groninger Kroon. Engelse Kroon, Zure
Kroon, Rond 1875 gevonden door S. H.
Brouwer te Noordbroek in den tuin van
den heer Engels. De Oreeff, Onze ap
pels en peren. Zelffertiel. Pollen bruik
baar. Op wild tamelijk groote boom,
8 tot 10 m breed, tamelijk vroeg dra
gend. Vrucht middelmatig groot, hoog,
iets kegelvormig, groengeel, later rood
geel met veel blos en streepen, ichtzuur, iets knappend; goede handappel
tot Februari. Struik op II, of sterken
onderstam of wel kroonboom. Wind
vast. Meestal gezond. Iets meer schurft
dan vroeger, vooral in beschutte tuinen.
Meeldauw. Soms bloedluis. Zand of klei.
Bij Harlingen niet aanbevolen.
Iets gevoelig voor Californische pap.
In het algemeen is het oordeel over
dezen appel niet bijzonder aanmoedi
gend, doch bepaalde, groote fouten
worden toch weinig opgemerkt.
8 Manks Codlin. Manks Appel. Door
Kewley op 't eiland Man gewonnen.
Droeg voor 't eerst in 1815. Deutsch
lands Obstsorten. Qekl. pl. Diploid.
Zelffertiel. Zeer goed is bestuiving door
No. 7. Bloei vroeg. Stuifmeel goed.
Boom op wild doorgaans klein, buiten
gewoon vroegdragend. Zeer vrucht
baar. Vrucht middelmatig tot klein. Bij
behoorlijk dunnen beter. Kegelvormig,
iets hoog, geelgroen met bleeken blos,
vast, zeer licht zuur. Bruikbaar voor
de bakkerij (appelbollen). Minder goede
handappel. September-October. Struik.
Onderstam sterk. Nogal windvast. Zand
of klei. Meestal tamelijk gezond. Meel
dauw. Zaagwesp.
Ook hier is het wel vooral het seizoen,
dat mede oorzaak is van de goede resul
taten, die M.C. geeft. De overdadige
vruchtbaarheid is in de jeugd een aan
beveling, later een bezwaar.
' 9 Sterappel. Reinette rouge étoilée. Star
appel, Sterreinette, Rote Sternrenette,
Pomme de Coeur. In 1830 voor het eerst
beschreven. Men meent, dat de appel
uit Nederland of België afkomstig is,
rond Maastricht, Luik of Sint Truyen.
Bloei laat, gaarne kruisbestuiving, mis
schien Brab. Bellefleur zoete appels of
Court pendu. Stuifmeel goed. Boom op
wild groot, laat dragend. Later meestal
behoorlijk vruchtbaar. Vrucht middel
matig, rond, regelmatig, na eenige bewa
ring geheel rood, licht zuur, knappend.
Tamelijk goede handappel. October24

December. Vermoedelijk slechts voor
sterke onderstammen. Vraagt luwte.
Doorlatende grond, zand of klei. Zel
den ziekte. Men ente niet van het
roodgestreepte Sterappeltype. Druipt.
De groote belangstelling voor Sterappel
houdt verband met de gemakkelijke
verkoopbaarheid en de zelden teleur
stellende gezondheid van vrucht en
boom. Het late dragen op sterken on
derstam en de onzekere vruchtzetting
zijn soms, vooral in nieuwere aanplan
tingen een beletsel. Niet zelden ook de
gevoeligheid voor wind.
4 Early Victoria. Emneth Early. In 1899
door de fa. Cross te Wisbech in den
handel gebracht. Bunyard Handbook,
p. 53. Diploid. Goed pollen.
Bloei middentijds. Boom op wild matig
groot en zeer vroeg dragend. Bijzonder
vruchtbaar. Vrucht matig groot, on
regelmatig, iets hoog, groengeel, vaak
met een lijn overlangs. Augustus-Sep
tember. Zuur. Matig goed voor moes.
Struik, desnoods kroonboom. Onder
stam sterk. Matig windvast. Zand of
klei. Doorgaans weinig ziekte. In som
mige streken weinig in tel.
Dankt de belangstelling aan het seizoen
en aan de willige draagbaarheid, die
zelfs bij lage prijzen de teelt nog moge
lijk zou maken.
7 Yellow Transparent. White Transpa
rent, Transparente jaune, Weisser Klar
apfel, Vitt Klaräpple, Klaraeble. Made
leine falso.
Uit het Baltische deel van 't oude
Tsarenrijk, men meent wel Lijfland.
Diploid. Pollen goed. Bloei middentijds.
Wordt bestoven door No. 5, Landsber
ger Ren. en 60. Boom op wild matig
groot, zeer vroegdragend. Vruchtbaar.
Vrucht middelmatig groot, iets hoog,
regelmatig, bleek groen, Juli-Augustus,
iets knappend, zuur, goede moesappe!,
als handappel juist bruikbaar. Onder
stam sterk.Struik. Nogal windvast.Zand
of klei. Weinigschurft, veel, soms te veel
kanker, veel zaagwesp.
Ondanks de bezwaren van het sterke
kankeren blijft mendezen appel planten.
Niet zelden zeker om het goede stuif
meel, doch mede om de vroege vrucht
baarheid en willigen verkoop.
12 Zoete Ermgaard. Herkomst onbekend'.
Vermoedelijk Nederlandsch. Was in,
't midden der vorige eeuw reeds door
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't land verspreid. Nederl. Boomgaard
No. 7. Bloei laat; bestuivingseischen
onbekend. Boom groot op wild, matig
laat dragend, later goed vruchtbaar,
doch beurt jaren. Vrucht hoog, middel
matig groot, «venals Zoete Campagner
bijna geheel met roode streeping over
dekt, doch van levendiger kleur. Sor
teert goed. Zoet. Potappel tot ver in den
winter. Windvast. Kroonboom. Zand of
klei. Gezond. Gevoelig voor zwavel.
Volgens sommige aanwijzingen is de
Zoete Ermgaard van den Bangert niet
de hier bedoelde, donker roode vrucht.
Nagenoeg de eenige potappel, dien men
nog gaarne plant. De qualiteit der
vrucht is redelijk. Een aanbeveling is
bijna overal de gezondheid van den
boom en de deugdelijkheid van het
pollen.
B Plaatselijk sortiment.
15 Allington Pippin. Waarschijnlijk in de
2e helft der vorige eeuw in Zuid-Lincolnshire ontstaan en in 1916 in den
handel gebracht door het kweekershuis
Bunyard en Co. te Maidstone. Diploid.
Stuifmeel bruikbaar. Gaarne bestuiving

door Filippa. Boom op wild klein tot
matig, vroeg dragend, zeer vruchtbaar.
Vrucht middelmatig, bij behoorlijk duanen grooter, kort kegelvormig, geel
met wat blos en streepen. Vleesch lichtzuur en knappend. Zeer goede tafel
appel, in sommige gevallen tot in De
cember, dan weer weinig duurzaam.
Alle onderstammen windvast. Gezond.
Zand. Ervaring in Zeeland minder gun
stig (kanker en bloedluis).
6 Bloemeezoet. Herkomst onbekend.
Waarschijnlijk 19e eeuw en Geldersch.
Bloei laat. Pollen goed. Op wild, groote
boom, tamelijk laat dragend. Vrucht
middelmatig groot, ongeveer rond,
regelmatig, zeer zachtvleezig, groen met
fraaie roode streeping, zoet. Handappel.
September. Kroonboom; Windvast.
Gezond. Klei en zand.
De geringe vervoerbaarheid en een
zijdige bruikbaarheid staan een sterke
uitbreiding in den weg.
22 Brabantsche Bellefleur. Roter Belle
fleur. Oude appel van onbekende af
komst. Deutschlands Obstsorten. Gekl.
pl. Boom groot. Bloeit laat. Pollen zeer
25
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goed. Zelffertiel. Draagt op sterken
onderstam laat. Vrucht klein tot mid
delmatig groot, wat onregelmatig ge
vormd. Geel met fraaien blos. Vast van
vleesch. Licht zuur. Duurt tot in de
lente. Tafelappel. In den handel weinig
in trek. Nog slechts in Zuid-Limburg bij
gebrek aan een goeden plaatsvervanger
aanbevolen. Geeft, waar hij op den
Noord-Brabantschen zandgrond staat
ook niet zelden nog goed resultaat al
moge de nieuwe aanplanting zeer ver
minderd zijn. De appel is zeer windvast.
In het Geldersche en in het Utrechtsche
wordt veel over kanker geklaagd. Beurt 
jaren.
34 Drentsche Bellefleur. In Nieuw-Amsterdam gewonnen en 1901 in den handel
gebracht. Een fraaie herfstappel, die
in het Noorden den Sterappel schijnt
te vervangen, doch aanmerkelijk min
der van smaak is. Het stuifmeel is goed.
Groote gezonde boom, die op allerlei
grond gedijt. Draagt vaak om het an
dere jaar. De vrucht is lang en mooi
rood gekleurd.
27 Eisdener Klumpke. Posson rouge de
Hollande. Misschien uit de omgeving
van Eisden in het Nederlandsche taal
gebied. De sterke verspreiding in die
streek doet een leeftijd gissen van ten
minste 50 jaar, mede in verband met
den ouderdom der* boomen. Geen ge
gevens over bestuiving. Bloeit laat.
Boom middelmatig tot groot. Sterk
hangende takken.Vruchtbaarheid vroeg
en zeer voldoende. Vrucht middelmatig
tot groot, hoog met knobbel bij den
steel, groen met veel roode streeping,
zeer stevig, lichtzuur, goede moes- en
matig goede tafelappel tot Maart.
Hoogstam. Kieskeurig op grond. Zeer
schurftig en hier en daar kanker.
Een door mutatie Ontstane roode af
wijking is bekend als Gronsvelder
Klumpke.
25 *Fransche Zure. Herkomst onbekend.
Bloei vroeg. Bestuivingseischen onbe
kend. Boom groot. Vruchtbaarheid uit
eenloopend. Pollenqualiteit niet bekend.
Vrucht middelmatig tot groot, groen
met fraaien rooden blos, zeer vast, sterk
zuur, goede moesappel tot ver in de
lente. Kroonboom.Vatbaar voor schurft.
Heet goede bestuiver voor No. 1, doch
een beoordeeling van de kiemkracht
van het stuifmeel leidde niet tot defi
nitieve cijfers.
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42 Glorie van Holland. Zou volgens som
migen rond 1890 gewonnen zijn door
den Heer Hazelbag te Rockanje.
Maandschr. Ned. Pom. Ver. 1932, p.
96-97.
Pollen tamelijk goed.
Boom middelmatig en tamelijk vroeg
en rijk dragend. Fraai gevormd. De
appel is rond, middelbaar van grootte,
fraai wasgeel met zwakken blos, licht
zuur, zeer goed als handappel voor
herfst. Struik op II of sterken onder
stam. Voorzoover we kunnen beoordeelen gezond op zand. Op klei wordt
hier en daar over kanker geklaagd, ter
wijl de duurzaamheid van den appel
niet groot is. Het is een vrucht, die
slechts in een kort gedeelte van den
herfst eetbaar is, althans zoo zijn de
ervaringen van Zeeland en Breda. Dit
staat de uitbreiding dan wel eenigszins in den weg. Trouwens ook omtrent
de omstandigheden, waarbij kanker
hevig optreedt, heeft men nog te weinig
ervaring en men loopt derhalve bij de
aanplanting zeker risico.
36 James Grieve. Gewonnen door J. Grieve
en in 1890 door het Schotsche kweekers
huis Dickson te Edinburg in den handel
gebracht. Bunyard Handbook I, p. 73.
Pollen tamelijk goed. Kan worden be
stoven door Filippa. Boom middel
matig groot, vroeg en rijk vruchtbaar.
Vrucht rond, iets kegelvormig, bleek
geelachtig met wat blos en tamelijk
groot. Vruchtvleesch zeer week. Smaak
uitstekend.
Er bestaat een meer roode afwijking
van deze verscheidenheid. De bruik
baarheid voor een groot deel van
Duitschland en Scandinavië wijst er op,
dat deze appel ook in ons land wel thuis
zal blijken.
43 Jonathan. Vóór 1826 gewonnen door
Ph. Rick te Woodstock N.-Y. Ver. St.
Hedrick, Apples of New York I, p. 172.
Pollen goed. Boom matig groot, zeer
vroeg en rijkdragend. Appel klein tot
middelmatig, iets hoog, groen met wat
blos. Tamelijk vast, licht zuur, gewone
smaak der Amerikaansche appels, ta
melijk goede handappel voor herfst en
voor winter. Dikwijls te klein, vooral
op zand. Struik op sterken onderstam.
Warme standplaats. Vraagt luwte.
Gezond, behoudens meeldauw en bloedluis. Dunnen. Klei en desnoods zand.
Schijnt eenigszins gevoelig te zijn voor
Californische pap.
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60 Keswick Codliti. Engeische appel, wild
gevonden in Cumberland, waar hij door
een boomkweeker, J. Sander, werd op
gemerkt en vervolgens vermeerderd
omstreeks 1800. In 1818 voor de Hort.
Soc. gebracht.
Levert goed pollen. Boom matig groot,
vroeg en rijkdragend. Appel middel
matig van grootte, hoog, groen, bij
rijpheid goudgeel, scherp zuur, rijpt
begin September. Een uitstekende
moesappel, die door Early Victoria niet
wordt geëvenaard. De boom is kies
keurig op grond en wellicht ook op kli
maat. Op lichte gronden o.m. kan veel
kanker optreden; ook nogal wat last
van schurft en een minder ooglijk pro
duct voortbrengend. Flink snoeien!
Vooral in het Noorden des lands aan
bevolen, doch maakt ook in Zeeland
en N. Brab. een redelijk figuur.
21 Lane's Prince Albert. In de 19e eeuw
te Rothampstead gewonnen en in 1857
in den handel gebracht. Bunyard
Handboek p. 80.
Goed pollen. Boom klein tot matig
groot, zeer vroeg en zeer rijk dragend.
Vrucht middelmatig groot, iets plat,
groen met vaak eenige roode streeping,
zuur. Middelmatig goede moesappel tot
in den winter en dan wel eens als hand
appel bruikbaar. Struik op sterken
onderstam. Vraagt luwte. Druipt. Klei
of zand. Gezond. Zeer voorzichtig met
zwavel! Waarschijnlijk is No. 13 beter
dan deze.
In het algemeen is de qualiteit van
dezen appel te gering. De groote vrucht
baarheid en de onkunde vàn het pu
bliek maken voor den teler wel eens
iets goed.
41 Laxton's Superb. Recente aanwinst van
het Engelsche kweekershuis Laxton.
Bruikbaar stuifmeel. Vraagt echter
vreemd stuifmeel. Onderlinge vrucht
baarheid met No. 3 is twijfelachtig.
Boom waarschijnlijk iets grooter dan
die van No. 3, waarop de verscheiden
heid overigens gelijkt. Vrucht wat
kloeker, iets minder goed van smaak.
Duurt zeer goed naar men meent. Alle
onderstammen. Vermoedelijk een goede
aanwinst. In Zeeland op type IX zeer
veel kurkstip, vooral op jonge boomen.
Deze klacht blijft aanhouden en schijnt
dus ook bij oudere boomen nog te gel
den. Uit andere streken komen derge
lijke berichten echter niet. Het is nog
28

niet goed mogelijk uit te maken of deze
soort de Cox's kan vervangen.
2 Lemoenappel. Rond 1885 gewonnen door
Notaris J. H. Th. W. van den Ham te
Lunteren en aldaar 1899 bekroond.Bloei
middentijds, zelffertiel, denkelijk toch
kruisbestuiving gewenscht, pollenslecht.
Vrucht groot, bijna rond, groen, later
geel met veel roest, geen blos. Aange
naam zuur. Zeer goede tafelappel. Tot
in winter. Boom op wild zeer groot en
zeer laat dragend. Later voldoende
vruchtbaar. Struik en kroonboom. Alle
onderstammen. Zand of klei. Op goe
den grond weinig ziekte. Voldoet in
Zeeland, Betuwe en Utrecht niet.
Druipt sterk. Meestal geeft men aan
No. 1 de voorkeur, daar die eerder
draagt en duurzamer is, op enkele
gronden, vooral natte, verkiest men
wel Lemoenappel, die trouwens ook bij
minder goede verzorging beter is dan
No. 1.
De raad wordt gegeven op „zwakke"
onderstammen te enten.
63 London Pippin, London Peppin, Pepin
de Londres, London Pepping, Calville
de Londres.
Oude Britsche appel. Deutschl. Obsts.
gekl. pl. Bunyard, Handb. p. 82.
Goed stuifmeel. Vroege bloeier. Matige
groeier, fraaie boomvorm. Vruchtbaar.
Middelmatig groote vrucht, sterke rib
ben aan den top. Kleur verschillend,
vaak met blos. Duurt tot de lente.
Hand- en moesappel. Zeer vatbaar voor
schurft, kanker en meeldauw. Reeds
zeer lang in ons land, doch weinig op
gang gemaakt.
28 Notarisappel. Rond 1890 gewonnen
door J. H. Th. W. v. d. Ham, notaris te
Lunteren en wereldkundig gemaakt op
de tentoonstelling aldaar in 1899. Stuif
meel slecht. Bloei middentijds.Met eigen
stuifmeel matig dragend. Zet goed vrucht
met 5, 7, Landsb. Ren. en 60. Op ster
ken onderstam een flinke boom, matig
vroegdragend. Later voldoende of meer
dan voldoende vruchtbaar. Vrucht
hoog, tamelijk groot, groen, weinig
blos, lichtzuur. Matig goede, soms zeer
goede handappel tot Januari. Struik
op halfsterken of op sterken onderstam
en kroonboom. Vraagt luwte. Druipt.
Kanker. Soms veel schurft. Hier en daar
kurkstip. Zand of lichte klei.
Behalve in distr. IV, V en VI ook plaat
selijk in Friesland aanbevolen.
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Moderne speciale Vruchtboomencultuur
Contrôle N.A.K. eerste aangesloten kweeker in Maas en Waal
V a k k u n d i g e aanleg van Boomgaarden op
de meest geëigende O n d e r I agen-Typen
Overal kosteloos te ontbieden. Levering, gezond en goed ge
kweekt, plantsoen soortecht met plombe

N. Eversdijk Mz., Boomkweeker
Kapelle-Biezelinge
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Biedt aan:

V R U C H T B O O M IE m
in uitgebreid sortiment en op door
de N.A.K, gekeurde onderstammen

Zwarte, Roode en Kruisbessenstruilcen in soorten
Billijke prijzen.
We noodigen U beleefd uit tot een
bezoek aan onze Kweekerijen
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Appel

24 Ossenkop. Oude Fransche. Herkomst
onbekend. Genoemd in 1850. Bloei
vroeg. Boom groot, met iets hangende
i
takken, vroeg, regelmatig en goed
! vruchtbaar. Vrucht zeer groot, onregel
matig, iets plat, groen met roode stree
ping, matig vast, zuur, goede moes
appel van September tot Februari.
Kroonboom. Niet kieskeurig op grond.
Gezond.
Heet goede bestuiver voor No. 1, doch
of zulks juist is, kan nog niet worden
nagegaan. De beoordeeling van het
stuifmeel gaf namelijk geen definitieve
uitkomsten.
Deze appel heeft waarde in een exten
sief bedrijf; het is de vraag of hij daar
kan worden gehandhaafd. Vindt slechts
voor Limburg verdediging.
'19 Pfirsichroter Sotnmerapfel. Perzikroode
zomerappel, Persikrött Sommeräpple.
: Wellicht door J. V. Sickler (1741-1820)
uit Frankrijk naar Duitschland ge
bracht. Deutschlands Obstsorten. Gekl.
pl. Bloei vroeg. Diploid. Draagt met
eigen stuifmeel niet steeds voldoende.
Goede bestuiving door 7, 21 of 60.
Op wild klein en zeer vroeg dra
gend. Vrucht middelmatig groot, onge
veer rond, meestal geheel rood, zacht
I zuur, los, goed voor de tafel. Augustus.
Niet in eens plukken. Duurt slecht.
Struik op sterken onderstam. Tamelijk
windvast. Zand en klei. Weinig kanker
' en soms schurft. Meeldauw. Zaagwesp.
In Friesland plant men liever de Roode
I Tulpappel, die daar beter voldoet,
i'
Ook in andere streken is de appel niet
bijzonder gewild, in hoofdzaak niet
! wegens de slechte duurzaamheid van
! het product.
Ï7 Present van Engeland. Heerappel. Her
komst onbekend. Had reeds in 1863
aanmerkelijke verspreiding. Beschrij
ving Vruchtsoorten 2e reeks 1863, p. 72.
Goed stuifmeel. Bloei middentijds. Zelffertiel. Boom matig groot, zeer vroeg en
rijkdragend. Lastige groei voor den
snoeier. Boven enten.Vruchtgroen, later
geel, met somtijds wat blos, zachtzuur,
los, groot klokhuis, goede tafelappel tot
einde winter. Kroonboom. Matig wind
vast. Neigt tot kanker en min of meer
beschadigde vruchten. Zaagwesp. Heeft
plaatselijk beteekenis.
Wordt aangeraden om op andere soor
ten om te enten.
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29 Princesse Noble. Kroonappel, Fransche
Kroonappel, Noblesse, Bles, Alantapfel,
Grosser edler Prinzessin Apfel, Pom
me d'Aunée, Prince d'Orange, Prinsesäpple. Zeer oude, misschien inheemsche
appel.Werd in 1708echter als uitheemsch
genoemd. Nederl. Boomgaard. Oekl. pl.
Bloei middentijds. Goed stuifmeel.
Bestuift No. 3. Boom matig groot, vroeg
vruchtbaar, doch waarschijnlijk on
danks goede ziektebestrijding niet overrijk dragend. Vrucht matig groot,
groengeel met streepen, hoog, vast,
later zacht, lichtzuur, buitengewoon
fijne handappel tot halfweg den winter.
Struik op sterken onderstam, desnoods
kroonboom. Alle gronden. Vatbaar voor
schurft. Men zij bedacht op mozaiek.
De hooge handelswaarde van dezen appel
rechtvaardigt een ernstige poging om
hem, geholpen door de hedendaagsche
bemesting en ziektebestrijdingsmidde
len, weer in eere te herstellen.
Vooral in district IV, doch ook elders
heeft men aanmoedigende resultaten.
Volgens betrouwbare gegevens komen
onder deP.N. verscheidene onderrassen
voor, waarvan de beste zou zijn een type
met langwerpige, boven afgeplatte
vrucht en sterk geel gekleurd vleesch.
16 Renette von Zuccamagllo. Von Zuccamagliorenett. Gewonnen door Diedrich
Uhlhorn Jr. te Grevenbroich, Rhein
land. Waarschijnlijk tusschen 1852 en
1870 gezaaid. In 1878 benaamd. Di
ploid. Gaarne bestoven door Filippa.
Boom matig groot, vroeg en rijkdra
gend. Vrucht rond, groen, later geel
met zeer weinig blos, middelmatig
groot. Wil gedund worden. Zeer goede
handappel tot na den winter. Struik op
sterken onderstam. Windvastheid goed.
Zand en klei. Meestal gezond, doch in
IV acht men bespuiting tegen schurft
noodzakelijk. Soms kanker.
26 Reinette van Ekenstein. R. v. Eckenstijn. Waarschijnlijk kort voor 1830
gewonnen door Jhr. O. R. Alberda van
Ekenstein te E. bij Appingedam.Nederl.
Boomgaard I No. 45. Geen bloeigegevens. Boom flink, vruchtbaar. Vrucht
matig groot, kort kegelvormig, groen,
later geel met eenig roest, zacht, licht
zuur, handappel voor October tot De
cember. Moesappel. Deze appel ver
vangt in sommige streken van Friesland
de Transparente de Croncels, in Gro
ningerland niet aan te raden. Weinig
schurft. Meeldauw.
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Appel

61*Roode Tulpappel. Een oude appel van
onbekende herkomst, waarvan reeds
Knoop in 1758 gewag maakt, en die
vermoedelijk reeds veel eerder wordt
bedoeld in een oudere vermelding.
Roode Kroonsappel. Roode Joop.
Draagt zonder vreemd stuifmeel. Bloei
vroeg. Stuifmeel goed.
Middelmatige
groeikracht. Breede
kroon. Rijk en bij niet overdadige pro
ductie jaarlijks dragend. Langwerpige,
middelgroote, bleekroode vrucht, zachtzuur. Spoedig melig. Aug.-Sept.
Beschutte standplaats; op klei. Matig
schurft.Weinig monilia. Opnattengrond
kanker. Zaailing of type II. Struik of
halfstam. In Friesland aanbevolen.
Het bezwaar der geringe duurzaamheid
wordt in andere streken nogal zwaar
aangerekend.
47 Royal Jubilee. Gewonnen door J. Gra
ham te Hounslow en in den handel ge
bracht in 1893 door het kweekershuis
G. Bunyard & Co. te Maidstone. Bun
yard, Handbook I, p. 114.
Bloei laat. Pollen goed. Vraagt vreemd
stuifmeel, bijv. No. 21. Boom klein en
zeer vroeg en rijkdragend. Appel mid
delmatig groot, soms groot, kegelvor
mig, bleek geel, soms iets donkerder
aan zonzijde. Vaste, lichtzure, goede
moesappel. Struik op sterken onder
stam. Gezond. Klei en wordt voor het
midden des lands zeer aanbevolen in
de zandstreken. In Zeeland slecht.
De vrucht wordt goed verkoopbaar
genoemd.
51 Schellinkhout. Omstreeks 1900; ge
wonnen door den Heer G. Dekker te
Schellinkhout en in West-Friesland
tamelijk veel aangeplant. Voldoet ook
te Groningen goed. Vermoedelijk zaai
ling van No. 29. Bekroond met eert.
Ie klasse te Lunteren in 1934. Zie tijdschr. Ned. Pom. Vereeniging Nov. 1934.
Goed pollen.
Boom van matige tot middelbare
grootte, vruchtbaar, gezond. Vrucht
middelmatig groot tot groot, meer
hoog dan breed, bleek geelgroen, voor
zien van een dunne roode streeping.
Vleesch wit. Sept. Nov. Lichtzuur met
aangenaam aroma, dat aan No. 29
herinnert. Carpocapsa. Tamelijk wind
vast.
Leed in 1938 op sommige plaatsen niet
van nachtvorst.
30 Schoner von Nordhausen. Gewonnen
door Kaiser te Nordhausen bij den
32

Harz en in 1892 verspreid. Deutschlands
Obstsorten. Gekl. pl. Deutsche Obstbau
zeitung 1916 p. 1. Stuifmeel matig tot
slecht. Boom matig groot, vroeg en
rijk dragend. Vrucht rond, middelma
tig groot, regelmatig gevormd, groen of
bleek groengeel met zachten blos, fraai,
tamelijk zachtvleezig, licht zuur, goede
tot zeer goede handappel voor herfst en
eerste gedeelte des winters. Struik op
sterken onderstam. Gezond. Zand.
Windvast.
Voorloopige ervaringen in Zeeland zijn
niet gunstig.
23 Zoete Kroon. Zoete Winterkroon. Ge
lijkt op de Rozekroon. Gevonden door
S. H. Brouwer te Noordbroek in den
tuin van Van der Molen-Stelmaker te
Noordbroek rond 1870 en door den heer
Brouwer rond 1890 in den handel ge
bracht. Feestgids Tentoonstelling Pro
vinciale Boomkweekersvereeniging rond
1908. Zelffertiel. Goede stuifmeelleverancier. Bloeit laat.
Boom matig groot, op wild 6-8 m breed,
vroeg en rijkdragend. Vrucht middel
groot tot klein, bolrond, fraai roodge
streept op goudgelen grond, matig vast
tot zacht, zoet. Handappel en goede
potappel tot Februari. In het Zuiden
slechts vroege herfstappel. Struik
op sterken onderstam, desnoods kroonboom. Buitengewoon gezond. Wantsen.
Voor bijna alle gronden. Wordt aanbe
volen ter vervanging van 12 en Zoete
Campagner doch in het zuiden niet raad
zaam.
39 Zigeunerin. Voor rond 20 jaren door het
kweekershuis Vallen te Swalmen inge
voerd uit Riga, waar de appel werd
gekweekt door „Gartendirektor Kuphaldt". Pollen matig. Zelffertiel. Boom
vermoedelijk slechts matig; vroeg en
rijk dragend. Appel groot, rond, on
regelmatig. Buitengewoon fraai rood
gekleurd. Vleesch tamelijk zacht, zuur;
zuinige tot matig goede handappel,
doch op sommige plaatsen en in som
mige jaren aanmerkelijk beter. Augus
tus-September. Struik op sterken onder
stam. Zand of klei. Gezond. Wordt soms
aanbevolen, doch gelukkigerwijze op
de markt dikwijls niet gaarne gezien.
C Nieuwe verscheidenheden.
48 Beauty of Bath. Gewonnen te Bailbrook
bij Bath, Engeland, en geïntroduceerd
door de heeren Cooling in 1864.Bunyard
Handbook I, p. 23. Diploid. Stuifmeel
goed.Vraagt vreemd pollen, bijv. Filippa.

Appel

Matig groote, zeer vroeg en rijkdragende boom. Appel klein, regelmatig ge
vormd, plat, geel met blos, ruw, zachtvleezig, goed als handappel in Augustus.
Struik op sterken onderstam. Gezond.
Druipt sterk. Zand en klei. Kan mis
schien dienen ter vervanging van No. 19
doch in het Zuiden zijn de ondervin
dingen ongunstig. Monilia.
44 Bosappel. Gewonnen door H. Bos te
Dodewaard, rond 1880. Maandschrift
Ned. Pom. Ver. 1928, p. 38.
Bloeigegevens geen. Matig groote,
vroegdragende, zeer vruchtbare appel
boom, dicht en breed van groei. Platte,
bleek geelgroene appel met wat blos.
Sobere tafelappel tot in den nawinter.
Windvast. Gezond. Klei.
Sedert de vorige rassenlijst geen enkel
gegeven omtrent deze variëteit ver
nomen. Blijkbaar weinig belangstelling.
54 Dekkers Glorie. Nieuw. Handappel, on
geveer 1930 gewonnen door C. Dekker
te Blokker.
Oct.-Jan. Lijkt in kleur op Zoete Ermgaard. Langwerpig. Bij langdurige be
waring van binnen bruin wordende.
Smaak eerst zachtzuur, later zoet. Geu
rig. Door enkelen aanbevolen in NoordHolland.
Buiten de Provincie naar het schijnt
niet bekend.

37 Luntersche Pippeling. Zeer late zure
appel. Draagt vroeg.
Luntersche zaailing van omstreeks
1900. Dé boom is van matige grootte en
vruchtbaar. Stuifmeel goed. Appel ma
tig groot; nogal roestig met betrekke
lijk weinig kleur. Zeer laat en duur
zaam. Vruchtvleesch hard en daardoor
van beperkte bruikbaarheid. Zuur.
Wordt met name in Groningerland met
succes verbouwd, doch geeft ook in
Noord-Brabant goede resultaten. Zand
en dalgrond.
56 May Queen te Worcester gewonnen en
door Penwill in den handel gebracht.
Bunyard Handbook. Goed stuifmeel.
Boom van matige groeikracht en groote
vruchtbaarheid. De oudste dragende
boom in ons land staat te Breda op
zandgrond en levert jaarlijks een rijken
oogst op, droeg zelfs in 1938, al was het
minder.
Vrucht meer breed dan hoog, op den
boom groen met donkerrood, na eenige
bewaring zeer fraai geel met helder
rooden en grooten blos. Lichtzuur en
zeer aromatisch. Duurt tot in de lente.
Gezond.
Vermoedelijk een late appel van bijzon
der goede eigenschappen, beide als
boom en als vrucht.

57 Ellisons orange. Nieuw. Gewonnen door
C. C. Ellison te Bracebridge en Wipf te
Hartshorne Hall als kruising van No. 3
en W. W. Calville. In 1911 in den han
del gebracht door Pennell en Zonen.
Bunyard Handbook. Goed pollen.
Vruchtbaarheid middelmatig. Vrucht
goudgeel met wat blos en streeping.
Vleesch zacht en redelijk van smaak.
Lange steel. Herfst. Zou kunnen wor
den opgevat als een vroege Cox's.
De nog geringe ervaring in Zeeland is
gunstig, die in Limburg slecht.

62 *Melba. Nieuw. Beschrijving naar G.
Callmar, Sv. pom. För. Ârsschrift 1933.
Gewonnen op het Centr. Proefstation te
Ottawa, Canada. Droeg voor het eerst
in 1899. Gegevens over den bloei geen.
Steile en sterkgroeiende boom van
middelmatige vruchtbaarheid. Appel
groot, hoog, vaak scheef, witgroen met
flauwen blos. Vroeg rijp, weinig duur
zaam, zuur met weinig aroma. Moes
appel. Weinig onderhevig aan ziekte.
De appel maakt in België een goeden
indruk.

33 Koningszuur. * Engelsche Bellefleur.
Rond 1840 gewonnen in een boomgaard
te Lienden, die later in eigendom kwam
van Js. de Koek Aspremont. Maand
schrift Ned. Pom. Ver. 1928, p. 35.
Middelmatig groote, hooge, regelmatig
gevormde, grootendeels roode, zeer
fraaie, sterke sier- en moesappel. Zou
volgens sommigen minderwaardig zijn,
doch wordt door anderen, vooral in het
Geldersche, hoog aangeslagen. Boom
kloek. Klei, Soms kanker.

58 Pater v. d. Eisen. Nieuw. In 1928 ge
zaaid door den Heer P. J. G. Aarts te
Bergeyk, 25 Oct. 1934 te Lunteren be
kroond met lekl. certificaat. Zie tijd
schrift Ned. Pom. Vereen. Febr. 1935;
gekl. plaat.Voorzoover men op deuiterst
schaarsche gegevens kan afgaan, mogen
we een middelmatige groeikracht en
groote vruchtbaarheid verwachten.
Waarschijnlijk thuis op zandgrond. De
appel is kloek, meer hoog dan breed
33

Appel

en bij rijpheid, jammer genoeg niet ieder
jaar, bijzonder fraai gekleurd. Duurt
tot in den winter en is zeer goed van
smaak. Licht zuur. Een fout is, dat de
appel in sommige jaren bruine spikkels
in het vruchtvleesch vertoont. De bloei
wordt ondersteld laat te vallen.
59 Present van Holland. Nieuw. In 1914 ge
wonnen door de firma Ludwig <£ Co te
Hillegom. Zaailing van No. 17, in 1934
bekroond met certificaat le klasse. In
den handel gebracht door G. A. van
Rossum te Naarden. Tijdschrift Ned.
Pom. Ver., April 1934.
Middelmatige groeikracht. Vruchtbaar.
Vermoedelijk gezonde boom. Vrucht
van vorm als No. 17, doch iets minder
hoog en iets regelmatiger. Zuur. Weinig
aroma. Duurt tot in April. Misschien
bruikbaar in district II.
38 Dr. Seeligs Orangepepping. Dr. Seeligs
Orangerenette, Orangepepping, Ge
wonnen door den predikant Henzen bij
Kiel en genoemd naar Dr. Seelig aldaar.
Voor het eerst beschreven in 1879.
Deutschlands Obstsorten. Gekl. pl.
Bloeigegevens geen. Boom middelma
tig, vroeg en goeddragend. Appel mid
delmatig groot, rond, groen, later goud
geel, tamelijk zachtvleezig, lichtzuur,
; zeer goede handappel tot Maart. Meest ; al gezond; soms kanker. Zand. Wind
vast.
64 Signe Tillisch. In 1866 gezaaid door
; den schout Tillisch te Bjerre bij Horsens in Denemarken en in 1884 door
het kweekershuis Mathiesen te Korsör
in den handel gebracht. Deutschlands
Obstsorten, gekl. plaat. Stuifmeel ver
moedelijk niet best ofschoon in Zweden
wel als bestuiver genoemd. Draagt met
eigen stuifmeel slecht. Bestuivers voor
ons land niet nagegaan. Waarschijnlijk
is Filippa goed. Flinke boom, die op
sterken onderstam wat traag draagt.
Vrucht tamelijk groot, meer breed dan
hoog, groengeel, bij rijpheid geel, nage
noeg zonder blos. Vleesch zacht en
zeer goed van smaak. Herfst. Vatbaar
voor schurft, monilia en meeldauw.
Velen raden een onbeschutte stand
plaats aan. Geschikt voor verschillende
' onderstammen.
Zeer weinig aangeplant.
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49 Vogel Calville. Rond 1884 te Hooge
Zwaluwe gewonnen door den Heer C. A.
Vogel, later wonende te Goedereede.
Appel groot, goudgeel, rond, regel
matig, vleesch hard, bij rijpheid zacht,
rijpt van October tot Maart. Goede
tafelappel. Waarschijnlijk ook zeer
goede moesappel. Gezond. Struik op
sterken onderstam.
31 Wealthy. Rond 1861 gewonnen door
P. M. Gideon te Excelsior, Minn. Ver.
Staten, Hedrick, Apples of New York,
II, p. 236. Diploid. Pollen goed.
Kan worden bestoven door Filippa.
Boom matig groot en zeer vroeg en
rijkdragend. Wil gedund worden. Ap
pel matig groot tot groot, ongeveer rond,
groen met schitterende roode stree
ping, vleesch zacht, lichtzuur met den
smaak van veel Amerikaansche appels.
Goede handappel voor September.
Struik op sterken onderstam. Zand of
klei. Vraagt beschutting. Gezond. Een
der weinige Amerikanen, die hier een
goed figuur maakt.
Gezien de groote verspreiding van dezen
appel mag men onderstellen, dat hij
hier te lande overal het klimaat goed
verdraagt. Evenals de andere Ameri
kaansche variëteiten leed deze van de
hevige nachtvorsten in 1938 slechts
matig.
65 Worcester Pearmain. Gewonnen door
den Heer Haie te Swan Pool bij Wor
cester als zaailing van Devonshire
Quarrenden en in 1874 in deii handel
gebracht door R. Smith te Worcester.
Boom van middelbare grootte en groote
productiviteit. Vrucht middelmatig
groot, rond en regelmatig gevormd,
goudgeel met veel blos. Zuur, aroma
tisch. Vroege herfst.
Zie verder Hogg Fruit Manual 1875 en
Bunyard Handbook.
Variëteit, die wel veel wordt genoemd
in Engelsche mededeelingen, maar
waarvan de Nederlandsche ervaring
zeer gering is. In Breda moest de boom
worden afgeënt.
40 St. Cecilia. Engelsche appel, door Basham gewonnen.
Bloeigegevens geen. Matig groote boom.
Vrucht matig groot, iets hoog, goudgeel
met blos en streepen, lichtzuur en zeer
goede handappel tot ver in den winter.
Klei.
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Appel, Blauwe bessen
53 Anna Boelens. In 1914 gezaaid door
den heer S. A. Blijstra in het bedrijf
van den Heer G. A. van Rossum te
Naarden. Kruising van No. 3 en Frei
herr. v. Berlepsch. Zie tijdschrift Ned.
Pom. Vereeniging, April 1934 en Maart
1935 (gekleurde plaat). Omtrent den
boom nog zeer weinig ervaring. De
vrucht is platrond, matig groot, groenlater geel, met fraaie roode streeping.
Vruchtvleesch licht zuur en zeer goed
van smaak. Late herfstappel.
Voorloopige indruk is slecht.

35 Äkerö.

Äkerö glasäpple, Schmidts
Junkerapfel? Herkomst onbekend. In
Zweden (Södermanland) sedert rond
100 jaar gekweekt, doch misschien
Duitsch of Nederduitsch van herkomst.
Dahl Pomologi I, p. 150. Pollen goed.
Zou kunnen worden bestoven door
No. 7. Boom matig groot. Vrucht mid
delmatig groot, hoog, zeer fraai rood
gestreept op bleeken grond. Vast tot
hard, zeer goede, lichtzure handappel
voor herfst en vroegen winter. Arm
aan antischeurbuikvitamine. Cultuureischen onvoldoende nagegaan.
Draagt soms laat.

BLAUWE BESSEN.
Sedert 1906 is men in Amerika bezig
met de teelt en de veredeling van wat
men daar noemt het „Highbush Blue
berry". Men heeft den naam vertaald
door Boschbes, doch zulks is minder
correct, daar de wilde plant niet in
bosschen doch in moerassen wast. De
Amerikaansche naam is dan ook wel
„Swamp blueberry". Systematisch is
het Vaccinium corymbosum L. Niet
onmogelijk zijn de handelsvariëteiten
voor een gedeelte corymbosumhybriden.
Het veredelingswerk in Amerika is
vooral verricht door Elizabeth C. White,
het bestudeeren der cultuurmethoden
door F. V. Coville. De proeven zijn ge
nomen o.m. te Whitesbog en Washing
ton, in N.J. en D.C.
In Europa heeft een en ander de aan
dacht getrokken, o.m. in Zweden en
ons land, waar ook proeven hebben
plaats gehad met geïmporteerde plan
ten. Ik meen te weten, dat de proeven
in Zweden in bosschen zijn genomen en
zijn tegen gevallen. In ons land is ge36

experimenteerd in Drenthe en NoordBrabant. De Drentsche proeven zijn
genomen door den Heer Borgesius te
Assen en hebben tot succes geleid. De
Noord-Brabantsche zijn genomen in
een tuinbouwbedrijf te Teteringen en
later is daarvan materiaal overgebracht
naar een bedrijf te Zundert, terwijl nog
weer later Drentsch plantgoed te Breda
is gekomen.
De resultaten zijn in het Zuiden aan
vankelijk niet bemoedigend geweest,
doordat men op zand plantte; later in
een grondmengsel van zand en turfstrooisel, was het beter, doch nog niet
bepaald animeerend. Al moge dan
de aanwijzing van Coville — ontwaterd,
doch steeds vochtig zand met zuur veen
er door — juist zijn, volledig is ze stellig
niet. Op welke voorwaarden verder
moet worden gelet, in verband met
veenlagen onder de teelaardelaag, tem
peratuur van den grond, etc. moge nog
blijken. De PH schijnt te moeten zijn
4,5-5.
Soms kan misschien zelfbestuiving wel
voldoende zijn, doch in Amerika wordt
met nadruk tegen zelfbestuiving ge
waarschuwd en ik heb den indruk, dat
zelfs bij gemengde aanplanting een
goede bestuiving nog niet steeds ver
zekerd is, al moge dan de bloeitijd niet
veel verschillen. Hoe het zij, de onder
vindingen in Drenthe zijn even ijverend,
als dat die in Noord-Brabant tot be
dachtzaamheid manen. Ik meen te
moeten raden de proeven voorloopig
tot dalgrond te beperken. Ten hoogste
zou men nog bij goede ontwatering
boven op het veen kunnen trachten er
iets van te maken.
Wie litteratuur wil raadplegen zie de
opgave vooraan in het boekje.
De hieronder volgende beschrijvingen
zijn mede naar gegevens van den Heer
Borgesius te Assen.
1. Cabot. Kruising gewonnen door F. V.
Coville te Whitesbog N.J. Usona. Een
der oudste selecties. Matig krachtige,
breede groei. Vrucht groot, goed ver
voerbaar, vroeg, d.w.z. vanaf rond medio
Juli. Minder gezond dan de andere
variëteiten.
2 Concord. Kruising van F. C. Coville
(zie boven). Krachtige, steile groei,
behoeft minder sterk te worden ge
snoeid. Vrucht groot, kleur en smpgoed. Rijpt 10 tot 14 dagen na C'

Eenigste gespecialiseerde cultuur hier te lande van
Gekweekte, ßjojc&ß&stejn,

„BLUEBERRIES"
Struiken tot 2 m. Zeer groote stevige bessen
Enorme opbrengst. Vraagt prospectus!
Langjarige zeer gunstige ervaring!
Levering van prima plantmateriaal

Fa. W. F. BORGESIUS - ASSEN, Tel. 473
27 ha Bessencultures

CCCHIAND NURSEBIES
TE NAARDEN
Speciale culturen van typçs en andere onderlagen,
gekweekt op zandgrond en onder N.A.K, keur
Bekroond met gouden medaille
Ook

Vruchtboomen

op Wildlingen en types

>ekt onze kweekerijen en overtuigt U van de kwaliteit
ij tijdig bericht halen wij U van station Naarden-Bussum af
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Blauwe bessen, Bramen en verwante planten
3 Grover. Selectie uit het wild van Miss
White te Whitesbog. Krachtige, steile
groei. Vrucht groot, smaak vrij goed.
Opbrengst bij goede behandeling goed.
Vrij laat, 20 tot 25 dagen na Cabot.
4 Jersey. Kruising van F. V. Coville.
Krachtige, steile groei. Vrucht zeer
groot en lang gesteeld, 'tgeen den pluk
vergemakkelijkt. Goed vervoerbaar.
Smaak goed. Opbrengst bij goede be
handeling goed, rijpt met Rubel en
Rancocas 14 tot 18 dagen, soms nog
een paar dagen langer na Cabot.
5 Pionier. Kruising van F. V. Coville.
Vrij krachtige, matig vlakke groei.
Vrucht groot, licht blauw, stevig, goed
vervoerbaar. Zeer goed van smaak.
Vruchtbaar, rijpende 10 tot 14 dagen
na Cabot.
6 Rancocas. Kruising van F. V. Coville.
Krachtige, steile groei. Vrucht grooter
dan die van Rubel, lichtblauw, stevig
en in verband daarmede goed vervoer
baar. De smaak is goed, vruchtbaarheid
goed, terwijl de vrucht met Rubel 10
tot 18 dagen na Cabot rijpt.
7 Rubel. Uit het wild gewonnen selectie
van Miss E. C. White. Een plant van
uitstekend genotype, van welke veel
—andere selecties en kruisingen afstam
men. Krachtige, steile groei. De vrucht
is matig groot, licht blauw, zeer stevig,
goed vervoerbaar en vrij goed van
smaak. Eenigszins rinsch. Uitstekende
opbrengst. Rijpende 10 tot 18 (Jagen
na Cabot.
BRAMEN EN VERWANTE PLANTEN.
Tot deze groep van fruitgewassen bren
gen wij alle vormen, welke bij het ge
slacht Rubus vallen, met uitzondering
van de gewone frambozen.
1 Rubus spectabilis. Onveredelde, Amerikaansche soort, die door zaaiing kan
worden vermeerderd. Groei tot 1,5 m
hoog. Bloeit in April en rijpt einde Mei
tot begin Juni. Vrucht groot, fraai
oranjegeel, weinig smakelijk. Veel plan
ten zijn zelfsteriel.
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2 Japansche Wijnbes. Rubus phoenicolasius. Oostaziatische soort. Groeit tot
meer dan twee of drie meter hoog, doch
kan lager worden geleid. Rijpt Juli tot
Augustus. Vrucht rood, klein, zeer
smakelijk.
3 Loganberry. In 1882 door J. H. Logan
te Santa Cruz in Californie uit zaad
gewonnen. Hedrick Small Fruits N.Y.,
p. 236. Bastaard tusschen framboos en
braam. Groeit zeer sterk. Vrucht donker
paarsrood. Zeer goed van smaak. Juli.
Geeft op zandgrond vaak teleurstelling.
Sterk aangetast door Byturus.
4 Veitchberry. Gewonnen door Veitch.
Bastaard van framboos en braam (Ru
bus rusticanus). Groei matig. Vrucht
groot, zwart-violet. Augustus.
5 Parsley-leaved. Oregon Evergreen, Ge
schlitztblättrige Brombeere, Rubus laciniatus hort. Oude, Europeesche
braam. Illustriertes Handbuch, Dl. 7,
p. 301. Hedrick Small Fruits N.Y.,
p. 239, gekl. pl. Groeit als de gewone,
inheemsche braamstruiken. Blad ge
deeld. Augustus-September. Zwart, zoet
Vruchtbaar. Weinig onderhevig aan
ziekte, echter vatbaar voor heksenbezem.
6 Taylor. Taylors Prolific. In 1867 in
Indiana in den handel gekomen. He
drick Small Fruits N.Y., p. 227. Sterke
opgerichte groei. Vrucht zwart, rijpt
Augustus-September. Niet geheel win
terhard en volgens sommigen ook min
der gezond.
7 Sandbrombeere. Theodor Reimers, Hi
malaya, Black Diamond. Illustr. Hand
buch, Dl. 7, p. 301. E. Junge, Beeren^
obst, gekl. pi. Oude, vermoedelijk Eij
peesJie braain. Sentember. 2m
vrucht teer, iets zuur. Groeit zeej
en is weinig aan ziekte ondej
8 Wilson. Wilson Early. Wil|
Amerikaansche braam uit
van 1854. Hedrick Small F?
p. 232. Zwart. Groot. Rijpt beg
tus. De gezondheid en de winfS
heid schijnen nu en dan te wens3
over te laten. Groei middelmatig,
gericht. Rijkdragend.

Druif
DRUIF.

Overzicht
I

A

B
C

D

1 Frankendaler
2 Alicantsche
4 Golden Champion

II
X
X

, ,
. .

X
X

3 Gros Colman
. .
7 Muskaat van Alexandrië . . . .

X
X

O

-

-

-

-

8 Victoria
10 Koning der Witten
11 Witte Frankendaler
13 Appley Towers
14 West Frisia
Gros Maroc
x = geschikt.

-

0

District
IV
III

V

VI

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

O
X

O
O

X
O

X
O

-

Te geringe vruchtbaarheid.
o = ongeschikt.

- = onvoldoende ervaring.

A Algemeen sortiment.
2 Alicantsche. Spaansche, Blaue Alican
te, Black Alicante, Qranacke, Granaxa
Oude Spaansche druif. Deutschlands
Obstsorten, Goethe, Handbuch Tafel
traubenkultur p. 40, beide met gekl. pl.
Pacottet et Dairat Cultures de Serres
p. 503. Zelfbestuiver. Pollen middel
matig. Blad gewoon. Zeer vrucht
baar. Korrel middelmatig groot. Bij
sommige boomen langwerpig, bij an
dere rond. Tros groot tot zeer groot,
vaak onregelmatig, zeer goed geschou
derd, blauw, tamelijk laat, stevig en een
matig goede tafeldruif, wanneer zij niet
te vroeg gebruikt wordt. Verdraagt ver
zending goed. Staand of liggend snoer.
Snoei kort. Krent niet zoo gemakkelijk
als andere druiven. Dood gaan der ge
stekte boomen komt nogal voor. Men
meent het te kunnen verhelpen door
boven den grond, te enten op No. 1. De
l^^gterke achteruitgang van onzen uitvoer
^^Befttot zeer slechte prijzen geleid.Voorkoude teelt is dat te verwachten,
laat zich door stoken vervroegen,
^^Bin koude serre en laat zich verlaten,
^^^•huis. Gezond.
^^Hendaler. Blauer Trollinger, Black
^^Hurgh, Frankenthal, FrankenthaFrankendaler. Oude druif van
^^Lde herkomst. Men meent wel
Pacottet et Dairat, Cultures
p. 505. Zelfbestuiver. PolWelmatig. Blad gewoon. Ma^H|l iar. Korrel middelmatig
^i. middelmatig groot, be»^ohouderd, blauw, vroeg,

zoet, week en een zeer goede tafeldruif,
die de verzending echter slecht verduurtLiggend snoer en lang snoeien. Selectie
van stekhout wordt zeer aanbevolen.
Stookserre of koud. Niet voor verlaten.
Lamsteel.
4 Golden Champion. Engelsche druif, in
1863 door Thompson te Dalkeith ge
wonnen. Bunyard Handbook Hardy
Fruits II p. 206, Pacottet et Dairat
Cultures de Serres p. 482. Pollen siecht.
Kunstmatig bestuiven met Alicantsche.
•Blad diep ingesneden. Vruchtbaar.
Vrucht groot, tros groot, goed geschou
derd, bleekgroen, vroeg, zoet, tamelijk
stevig en zeer goede tafeldruif. Liggend
of staand snoer. Stookserre of koud.
B Aanvullend sortiment.
3 Qros Colman. Dodrelabi, Blaues Och
senauge, Gros Colmar. Waarschijnlijk
zeer oude druif uit den Caucasus. Goe
the Handbuch Tafeltraubenkultur p.
46, Deutschlands Obstsorten, beide met
gekl. pl. Pacottet et Dairat Cultures de
Serres p. 508. Zelfbestuiver. Pollen
matig. Blad gewoon, gevormd. Boom
vruchtbaar. Bes groot. Tros flink en
regelmatig gevormd, behoorlijk ge
schouderd. Blauw, laat, stevig en een
zeer goede tafeldruif, die de verzen
ding uitstekend verdraagt.
Staand of liggend snoer, snoei kort.
Krent gemakkelijk. Stookserre. Kan
worden verlaat. Buitengewoon vatbaar
voor lamsteligheid. Goed ontwaterde
grond. Klei. Temperatuur hoog houden
(30° C).
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Druif, Framboos
8 Victoria. Nieuw. Gewonnen in 1920 door
den Heer A. G. de Vette te Wateringen.
Indenhandel gebracht i n1929. Bekroond
in 1929 te Poeldijk, in 1933 te Naald
wijk. Zelfbestuiver. Blad diep ingesne
den. Zeer vruchtbaar. Bes flink. Tros
tamelijk groot en middelmatig geschou
derd. Groenwit, ongeveer de stevigheid
van Alicantsche, smaak goed, rijpt iets
voor Alicantsche. Goede tafeldruif. Lig
gend snoer. Snoei gewoon. Stook of
koud. Weinig lamsteel. Vruchtbaar.

7 Muskaat van Alexandrie. Weisser M. v.
A., Muscat of A., Muscat d'A. Eenige
eeuwen oude druif uit het Middellandsche zeegebied, waarschijnlijk Egypte.
Goethe Handb. Tafeltraubenkultur.
Gekl. pl. Pacottet et Dairat. Cultures de
Serres p. 515. Pollen goed. Zelfbestuiver; bestuiving echter nog al eens on
voldoende. Blad diep ingesneden. Bij
goede vruchtzetting flink vruchtbaar.
Bes groot. Tros groot, lang, met af
hangende schouders. Bleekgroen geel,
knappend, muskusachtig, laat. Fijne
tafeldruif. Duurzame en verzendbare
vrucht. Staand snoer, kort snoeien.
Vooral in bloei flink warm houden. Soms
veel lamsteligheid. Meeldauw en spint.

14 West-Frisia. Nieuw. Naar beschrijvin
gen van de Heeren D. Barendregt en
D. Staal. Gewonnen door een in 1931
gedane uitzaaiing van zaden van Golden
Champion van de hand van den Heer
P. Buis te Zwaag (N.H.).
Groei forsch. Pollen niet onderzocht.
Zelffertiel.Uitstekende vruchtbaarheid.
Goede geschouderde, groote tros. Bes
donkerblauw, zwaar bedauwd, lang
werpig, iets kegelvormig, vleezig, dun
van huid. Smaak goed. Kleurt gemak
kelijk. De waarde van den boom in het
bedrijf laat zich nog slecht overzien.

C Beproevenswaardige varleteiten.
13 Appley Towers. Gewonnen door Th.
Myles op het eiland Wight. In 1889 be
kroond door de R. H. Society. Ontstaan
door kruising Alicante en Colman. Zelfbestuiver. Blad gewoon gevormd.
Vruchtbaar. Bes groot, iets langwer
pig. Tros regelmatig, behoorlijk geschou
derd en van middelbare grootte. Blauw,
zwaar bedauwd, knappend vleesch,
rijpt vóór Alicante, goede tafeldruif.
Meeldauw. Staand of liggend snoer.
Snoei lang. Ruim krenten. Koude kast
of stookserre.

11 Witte Frankendaler. Nieuw. Gewonnen
in 1920 door A. G. de Vette, te Waterin
gen. In den handel gebracht in 1929.
Zelfbestuiver. Blad gewoon gevormd.
Vruchtbaarheid goed. Bes middelmatig
groot, trosgrootte goed, regelmatige,
weinig geschouderde tros. Bleek groen
geel, fraai, bij volledige rijpheid bijzon
der zoet, iets steviger dan Frankendaler,
vroeg, zeer fijne tafeldruif. Liggend
snoer, kort snoeien. Stookkast. Bij te
langen snoei lamsteligheid.

10 Koning der Witten. Nieuw. Gewonnen
in 1920 door den Heer A. G. de Vette te
Wateringen en in 1932 in den handel ge
bracht. Zeer vruchtbare boom. Bes bui
tengewoon groot, tros zeer groot en breed
geschouderd. Bleek groengeel, rinsch,
iets weeker dan Alicantsche en even la
ter rijp. Tafeldruif van middelmatige tot
matige hoedanigheid. Snoei kort. Wel
licht vatbaar voor meeldauw.
FRAMBOOS.

Overzicht

A Algemeen sortiment.
Lloyd George . . .
Preussen
St. Walfried ....
x = geschikt.
o = ongeschikt.
A Algemeen sortiment.
2 Lloyd George. Bunyard Handbook II
p. 234; Schaal, Stein- und Beerenobst
p. 110. Gekl. pl. Gewonnen door den
Engeischen bloemist Kettle en in de
oorlogsjaren in den handel gebracht.
Bloeit tweemaal, eerst vroeg in Mei, en
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D Afgeschreven variëteiten.
Gros Maroc.Te geringe vruchtbaarheid.

I

II"

District
III
IV

V

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

weinig ervaring.
dan kortstondig en later ini
op het einde van de jonge J
zeer veel en donker geklel
Groeit niet hoog en maakM
pers. Draagt rijk. Vruc^F
bloemen worden vaak W
Vrucht groot. Op zand v

f

S

Hazelnoot
Bloei kortstondig en vroeg; eenmalig.
Stekeltjes, weinig talrijk, donker. Groeit
hoog en maakt veel uitloopers. Draagt
rijk. Vrucht buitengewoon groot, wan
neer grond en weersgesteldheid niet te
droog zijn. Op zand week, op klei stevig,
langwerpig, flauw van smaak, sap, kleur
goed. Oogsttijd vroeg en kort van duur.
Tafel en fabriek. Ruim planten. Geen
3 Preussen. In 1915 in Duitschland als i
noemenswaarde schade van verticillium
zaailing gewonnen en in 1919 door A.
of callusziekte. Wordt hevig ziek van
Langer te Helmstedt in den handel ge
mozaiek, doch er zijn gezonde partijen
bracht. Der Obst- und Gemüsebau 1926
in den handel. Wie gezond plantgoed wil
p. 390; Schaal, Stein- und Beerenobst.
houden, isoleere en selecteere streng.
Gekl. pl. p. 105. Bloeit laat en kortston
Volgens sommigen moeilijk heel te pluk
dig, eenmalig. Matig gestekeld; stekels
ken. Zal waarschijnlijk slechts tijdelijk
groen. Groeit buitengewoon hoog. Uitbeteekenis hebben.
loopers middelmatig talrijk. Draagt ma
tig. Vrucht groot, meestal stevig, op
HAZELNOOT (Hazelaar).
enkele zandgronden week. Rond, goed
van smaak, bleek van sap. Oogsttijd
De verbouw van hazelnoten is niet aan
laat en kort van duur. Heeft slechts als
trekkelijk. Zij bloeien soms reeds in het
tafelframboos waarde. Lijdt sterk onder
hartje van den winter, waardoor de
mozaiek, ofschoon er nog gezonde par
oogst zeer wisselvallig blijkt te zijn. 't
tijen voorkomen. Sterk vatbaar voor
Meest geschikt zijn voor deze teelt de
verticillium. Dankbaar voor Bordeauxkustprovincies.
sche pap. Byturus matig.
Behalve de plaatselijke verscheidenhe
den zou men Merveille de Bollwiller en
de Hallesche Riesennuss kunnen plan
1 Sint Walfried. In 1926 door den schrij
ver gewonnen en in 1931 in den handel
ten. Men zij op bestuivingsproblemen
bedacht. Laatstgenoemde is zelfsteriel.
gebracht.

Framboos
pig, flauw van smaak, donker van sap.
Oogsttijd vroeg en kort van duur. Tafel
en fabriek. Bloeitoppen in September
uitsnijden. Heeft hier te lande alom
mozaiek, hetgeen weinig aan de produc
tie schaadt. Vatbaar voor verticillium
en callusziekte. Byturus.

Fruittelers 1
Groote voorraad

Doet Uw voordeel 1

VRUCHTBOOMEN op East-Malling Typen enz.

Hoogste kwaliteit, laagsten prijs, onder plombe N.A.K.

Kerngezond, ten volle gegarandeerd.
i-jarige ervaring, deskundige voorlichting
Wetenschappelijke ontwerpen
g van Boomgaarden.

Bezoekt onze uitgestrekte kweekerijen

Koninklijke Boomkweekerijen

Pierre Lombarts - Zundert
der van H.M. Koningin Wilhelmina en Z.M. Ex-Koning Alphons XIII van Spanje

Telefoon No. 330
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Kersen
KERSEN.
A Algemeen sortiment.
Krieken
9 Abbesse
1 Early Rivers
5 Klerk
21 Mansfeld
3 Mierlo'sche
7 Udensche Spaansche
2 Variksche
Rojalen en Walen
10 Meikers
11 Morel
B Plaatselijk sortiment.
Krieken
15 Dikke Loen
8 Drogans
13 Elton
16 Hollander
35 Wijnkers *)
17 Zoete Morel
12 Zwarte Spaansche

Overzicht

D Afgeschreven variëteiten.
Eierkriek
') Zie beschrijving.
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A Algemeen sortiment.
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0
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X
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0
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0

0
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X
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0
0
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Kan door de betere Klerk en als bes*j
door Zeeuwsche Zoete Morel worden ven

KRIEKEN.
9 Abbesse de Mouland. Bastaard-dikke,
Eisdensche Kers. Oude kers uit de om
geving van Moelingen. Rietsema, Kersenvormen p. 185. Bloei vroeg. Pol
len middelmatig goed tot goed. Zelfsteriel. Bestuift 2. Kan worden bestoven
door 2, en Blankette. Verder voor dit
sortiment niet nagegaan. Boom groot,
opgericht. Matig vruchtbaar. Kers zwart
met zwartviolet, zoet en hard vleesch,
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II

-

Rojalen en Walen
19 Kentish
32 Krtólkers
20 Westerleesche
C Beproevenswaardige variëteiten.
Krieken
22 Beeksche Late
33 Hedelfinger
34 Koningskers
23 Molenkers
27 Löhnis
24 Wilhelmina

I

hartvormig, rijp half Juli. T
klei gezond. Volgens so,'
staan er tweeërlei. A. d. M.
en een kleinere. Of de v;
verschillen door enthout
worden beheerscht, is ech'
ver mij bekend is, nog nietj
1 Early Rivers. Duitsche M
Duitsche, Fransche Meike.
Kers. Droeg voor het eer'
wonnen door het kwee'
te Sawbridgeworth, E

—
-

Kersen

GEBRS SEUREN

-

LOTTUM BIJ VENLO

BOOM- EN ROZENKWEEKER.IJEN -TELEFOON No. 4

Oud en vertrouwd adres

(onder contrôle N.A.K.) voor Vruchtboomen,
Rozen, Bessen, Haagplantsoen, Groenblijvende planten, Sier-en bloemheesters,
Laan- en Sierboomen, Stam goudbonte Lig-Ovalif, Acaciaboomen, Gynerium
Argenteum met groote zilverwitte pluimen, enz., enz.
Beleefd aanbevelend

ma, Kersenvormen p. 168. Bloei vroeg.
Pollen matig. Zelfsteriel. Bestuift No.
2, 3, 5 en 23. Kan zelf worden bestoven
door 2,3 en 5. Boom groot, vruchtbaar,
groeit breed. Granaatrood van huid en
vleesch, tamelij k week, hartvormig, zoet,
rijp Juni.Tafel. Tamelijk gezond, klei en
niet te natte of te lichte zandgrond.
Naast deze Early Rivers bestaan er
nog een paar andere, waarvan hier
wellicht één voorkomt, doch dan niet
met den naam E. R.
5 Klerk. Beierlander, Beierlandsche Kriek
Klerkekriek, Suikerkriek. Het vermeen

de of beweerde verschil tusschen Beier
lander en Klerk is denkbeeldig. Ver
moedelijk een zeer oude Nederlandsche,
waarschijnlijk Zuidhollandsche kers.
Rietsema kersenvormen p. 183. Pollen
middelmatig.
Bloei tamelijk vroeg.Zelfsteriel. Bestuift
1,2,3,8, 16, 17, Eeierkriek, 23 en 32.
Wordt wederkeerig bestoven door 1, 2,
3, 7, 16, 17, 18, 23 en 32. Boom groot,
opgericht. Vrucht zwart van huid,
zwartviolet van vleesch, tamelijk week,
hartvormig, zoet, einde Juli rijp. Ge
zond en vruchtbaar. Tafelkers. Klei en
zand.
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Kersen

3 Mierlo'sche Zwarte. Mierlo'sche kriek,
Udensche kriek, Ud. Zwarte en soms op
de veilingen Loen. Rietsema kersenvormen p. 180. Waarschijnlijk een 19e
eeuwsche aanwinst uit de Meierij van
den Bosch. Pollen middelmatig.
Bloei vroeg. Zelfsteriel. Bestuift No. 1,
2, 5, 7 en 23 en kan, omgekeerd, zelf
door deze kersen worden bestoven. No.
7 bloeit vaak iets na 3. Boom groot,
vruchtbaar, opgericht groeiend. Zwart
van huid, zwart-violet van vleesch, ta
melijk week, hartvormig, zoet, vóór
rijpheid bitter, rijp begin Juli. Tafel.
Gezond. Zand.
21 Pater van Mansfeld. Père v. M., Father
v. M., Vater v. M. Markies. Rond de
eerste jaren dezer eeuw door W. Hage
naars te Bergen op Zoom gewonnen.
Rietsema Kersenvormen p. 184. Pollen
middelmatig tot sober.
Bloeit tamelijk vroeg. Zelfsteriel. Be
stuift 5, 8, en 22 en wordt wederkeerig door deze drie bestoven. Boom mid
delmatig groot, breed, zeer vruchtbaar.
Kers rond of stomp hartvormig, granaatrood, donker van vleesch, tamelijk
vast, zoet, begin Juli rijp. Tafelkers.
Zand en klei. Op zand echter niet steeds
even goed.
7 Udensche Spaansche. Misschien in en
rond Uden en indien dat juist is, dan
waarschijnlijk tamelijk vroeg in de vo
rige eeuw ontstaan. Rietsema, Kersenvormen p. 159. Pollen middelmatig.
Bloei tamelijk vroeg. Zelfsteriel. Be
stuift 3, 5, 8 en 21. Kan worden be
stoven door 3, doch vaak laat deze com
binatie iets te wenschen over. Boom
groot. Opgericht. Vruchtbaar. Vrucht
groot, bont, vleesch geelwit, hard, zoet.
Hartvormig. Rijp Juli, enkele dagen na
Big. Napoleon. Tafel, suikerwerken,
bakkerij. Laat zich beter verzenden dan
Big. Nap. en kan deze waarschijnlijk al
leszins vervangen. Gezond. Klei en
zand.
2 Variksche Zwarte. Groote Zwarte.Groote Variksche Zw. Vrij zeker een late 18e
eeuwsche of vroege 19e eeuwsche kers
uit Varik. Rietsema, Kersenvormen p.
176. Bloei vroeg. Pollen middelmatig.
Zelfsteriel. Bestuift No. 1, 3, 5,9 en 23,
kan, omgekeerd, zelf worden bestoven
door dezelfde kersen. Boom groot,
vruchtbaar, wat opgericht groeiend.
Zwart van huid, zwart-violet van
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vleesch, matig vast, kort hartvormig
met gedeukten top, zoet, rijp rond 1
Juli. Tafel. Gezond, klei en zand.
ROJALEN EN WALEN
10 Dubbele Meikers. Meikers, Geldersche
M., Dutch Duke (early), Holländische
Süssweichsel (früh). Tôt et tard (préco
ce). Deze Belgische naam is wel juist,
doch alle T. et T. précoce is niet Dubb.
Meikers; Rietsema Kersenvormen p.
203. Bloei tamelijk laat. Zelffertiel.
Pollen slecht. Boom matig groot. Zeer
vruchtbaar. Vertoont vaak takken met
afwijkende, nl. later rijpende, zuurdere,
langwerpiger vruchten, volgers ge
naamd. Vrucht kort hartvormig, zeer
week, granaatrood of bloedrood, lichtzuur, in Juni rijp. Tafel en fabriek. Ge
zond behoudens de vermoedelijk door
een filtreerbaar virus teweeg gebrachte
„volger" verschijnselen. Zand en klei,
vraagt een iets vochthoudender grond
en verdraagt een iets lager grond dan
de krieken. Bruikbaar onder glas.
11 Dubbele Morelkers. Griotte du Nord.
Grosse Lange Lothkirsche, Schattenmorelle, Morelle, Noordkriek, Zure Mo
rel, Morel.
Eeuwenoude kers van onbekende her
komst. Rietsema Kersenvormen p. 217.
Pollen goed.Bloei laat.Zelffertiel.Boom
klein. In den regel zeer vruchtbaar.
Vrucht rond, groot, vooral op vochthoudenden grond; granaat- of bloed
rood, scherp zuur, week, rijp JuliAugustus. Stoofkers. Geschikt voor
brandewijn. Monilia! Zand, klei en veen.
Bruikbaar aan Noordmuur. Enthout
kiezen van vruchtbare boomen.
B Plaatselijk sortiment
KRIEKEN.
15 Dikke Loen. Tamelijk vroege, weeke,
zwarte kers. Klei. Uitsluitend voor
Zuid-Limburg. Pollen goed.
8 Drogans Gelbe Knorpelkirsche. Citroen
kers. Witte Wijnkers. Rond 1808 door
Drogan te Guben gewonnen. Rietsema
Kersenvormen p. 151.
Bloei tamelijk vroeg. Zelfsteriel. Pollen
goed. Bestuift 21 en 22. Kan worden be
stoven door 5, 21 en 22. Boom groot.
Groei breed. Vruchtbaar. Kers groot,
geheel geel, daardoor wel eens minder
verkoopbaar, hard, zoet, rond, rijp in
2e helft Juli. Tafel. Gezond. Zand (en
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WISSER - WAARDEN

PERZIKCULTUREN :
Voor F r u i t . 102

soorten in koude kassen,
waarvan de meeste boomen onder voortdu
rende controle van de N.A.K en met N.A.K,
waarmerk.

OP DE KWEEKERIJ :
5000 boomen in cultuur. Alles op geselecteerde
door de N.A.K, goedgekeurde gele kroos.

BESCHRIJVENDE PRIJSCOURANT OP AANVRAGE
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KAPELLE-BIEZEUNGE

c.a. 100 ha Boomkweekerijen en Boomgaarden in cultuur.
W e t e n s c h a p p e l ij!k S i e l e c t i e b e d r i j f

FRUIT600MEN
voor hoofd- en tusschenbeplanting, op fgoedgekeurde onderstamtypen, met certificaat N.A.K.
Geeft advies en belast zich met aanleg

Uitvoerige beschrijvende catalogus op aanvraag
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klei?) Vervangt De Gelbe Kn.k. van Dönissen en van Büttner en „Witte Wijn
kers" der Zeeuwen. In Zeeland echter
nog weinig bekend.
13 Elton Heart. Bigarreau Elton, Elton.
In 1806 in Engeland gewonnen door
Th. A. Knight. Rietsema Kersen p. 23.
Bloei vroeg of tamelijk vroeg. Zelfsteriel. Pollen matig. Verder hier te lande
nog niet nagegaan. Boom groot, zeer
vruchtbaar. Vrucht groot, spits hart
vormig, bont, geelvleezig, zeer week,
zoet, begin Juli rijp. Tafelkers. Zand en
klei.
33 Hedelfinger Riesenkirche. Monstrueuse
d'Hedelf., Géant d'Hedelf, Wahlerkirsche, Wasserkirsche, Bradbourne Black.
19e eeuwsche (le beschrijving van
1861) Duitsche, vermoedelijk Wiirttembergsche kers. Deutschlands Obstsorten
Gekl. pl.
Groote boom. Bloei middentijds. Vrucht
zeer groot, zoet, knappend, granaatrood. Rijpt ongeveer medio Juli. Een
der eersten onder de harde donkere
kersen. Sterk tegen nachtvorst, zooals
o.m. in 1938 bleek! Of de gezondheid
op zandgrond voldoende is, moge wor
den betwijfeld.
16 Hollander. Stroopkers. Vroege zwarte
kers. Herkomst onbekend. Rietsema
Kersenvormen p. 192; gekenmerkt door
een blaadje op den gemeenschappelijken
vruchtsteel. Pollen middelmatig. Zelfsteriel. Kan worden bestoven door No.
5 en 17. Uitsluitend voor Zeeland aan
bevolen.
35 Wijnkers. Vermoedelijk 19e eeuwsche
en waarschijnlijk Overbetuwsche kers.
Synoniemen zijn mij niet bekend. De
Nederbetuwsche Blanser, Blinker of
Platter lijkt veel op W., o.m. door de
fraaie roode herfstverkleuring der bla
deren en den breeden groei, maar het
blad van W. is grooter, zoodat ik de
beweerde identiteit afstrijd.
Groei tamelijk sterk, breed. Overbloei
en bestuiving is zeer weinig bekend.
Vrucht zwart of zwartviolet, week. Be
gin Juli. Geschiktheid voor kleigrond
staat vast, voor zand niet.
17 Zeeuwsche Zoete Morel. Bruine Blansje.
Bruintje. Herkomst onbekend. Rietse
ma, Kersenvormen p. 178. Tamelijk
late, granaatroode, kleine kers, breed
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van groei. Zelfsteriel. Pollen goed. Kan
worden bestoven door No. 5. Bestuift
wederkeerig No. 5 ook. Zand en klei.
12 Zwarte Spaansche. Oude kers van on
bekende herkomst. Zelfsteriel. Hartvor
mig, zwart, hard, half Juli rijp. Tafel.
Klei.
Rojalen en Walen.
19 Kentish. Early Kentish Virginian May
Cherry, Virginian, Roode Waalsche,
Grienne, Griaine. Zeer oude kers van
onbekende afkomst. Rietsema Kersen
vormen p. 214. Pollen middelmatig.
Bloei matig vroeg tot tamelijk laat.
Waarschijnlijk zelffertiel. Boom matig
tot middelmatig groot. Zeer vruchtbaar.
Vrucht iets afgeplat, ni. meer breed dan
hoog. Ceriserood, geelwitvleezig, zeer
week, scherp zuur, begin Juli rijp.
Groeit overal doch laat zich buiten Lim
burg moeilijk tegen loonende prijzen verkoopen. Bakkerij, keuken. Zand en klei.
32 Knolkers. Rothe Maikirsche. Arch Duke.
Griotte de Portugal. Oude kers van on
bekende herkomst. Zou volgens Leroy
uit den Romeinschen tijd dagteekenen,
hetgeen echter niet waarschijnlijk is.
Rietsema, Kersenvormen. Pollen matig.
Bloei middelmatig vroeg. Zelffertiel.
Zet wellicht bij kruisbestuiving beter
vrucht dan met eigen stuifmeel. Bestuiver is No. 5; bestuift ook omgekeerd de
Klerk wel. Matige boom, vruchtbaar.
Gelijkt op de Dubbele Meikers, doch is
wat langwerpiger en even later. Goede
tafelkers. Is denkelijk beter op hoogere
gronden thuisdanNo.lO,dochverdraagt
ook lageren grond wel. Maakt weinig
volgers. In het rivierklei-gebied geeft
men de voorkeur aan No. 10. In hét
Zuiden acht de schrijver deze beter. In
Zeeland onbekend.
20 Westerleesche Kriek. Vermoedelijk in de
vorige eeuw in Groningen gevonden.
Rietsema Kersenvormen .p. 216.
Bloeit laat. Bestuiving niet nagegaan.
Kleine boom, vruchtbaar. Vrucht klein,
aanmerkelijk meer breed dan hoog, zeer
week, scherp zuur, granaat- of bloed
rood. Juli-Augustus. Keuken of fabriek.
Gezond. Zand en klei.
C Beproevenswaardige Kersen, Krieken.
22 Beeksche late. Zeer oude kers. Oor
sprong onbekend. Rietsema Kersenvor
men p. 165.

FIRMA ADR. LEYS & ZONEN
BOOMKWEKERIJEN

-

BREDA

ALS EERSTE AANGESLOTEN BIJ DE N.A.K.
Wanneer U aanplanting van Vruchtbomen
overweegt, vraagt dan ons deskundig advies,
we geven

tekening en

begroting gratis.

We geven U de meest practische indeling
aan voor alle Klei- en zandgronden alsmede
een juiste opgaaf der te kiezen onderstammen.
Strenge selectie van eigen Moederbomen.

Vraagt onze Catalogus - Laat ons U bezoeken
Terheydense Weg G 4

Telefoon 3325

WEET GIJ WAT KALI DOET?
KALI
KALI

helpt

vast, stevig hout

vormen,

voorkomt daardoor vorstschade en

wonden, die toegangs

poorten voor ziekten zijn.
vaster op het hout zit en niet licht
afwaait.
KALI bevordert de kleur van het fruit,
KALI helpt randjesziekte voorkomen en levert gezond blad.
KALI levert suikerrijk, zoet fruit,
KALI

maakt, dat het fruit

Ook

in de

Fruitteelt

geldt:

KALI
geeft

KWANTITEIT
en

KWALITEIT!
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Kers, Kruisbes
Boom groot, vruchtbaar. Bloeit tame
lijk vroeg. Pollen goed. Zelfsteriel? Be
stuift 8, en 21 en wordt in sommige jaren
bestoven door 5, als regel zeer goed door
8, en 21. Kleur violet-zwart tot zwart.
Vóór de volkomen rijpheid aan de buik
zijde een zwarte streep overlangs. Hart
vormig metingedeukten top en bijzonder
korten steel. Vleesch zwart-violet, hard.
Rijpt eind Juli tot soms in Augustus.
Tafel. Zand.

oud. Zie Rietsema Kersen p. 36. Pollen
middelmatig.
Bloei vroeg. Zelfsteriel. Bestuift 2, 3 en
5. Wordt bestoven door 1, 2, 3 en 5.
Boom groot en vruchtbaar. Kers lang
werpig hartvormig, zwart met zwartviolet vleesch, week, reeds vóór rijpheid
zoet. Tafel. Vochthoudende zandgrond
deert dezer kers minder dan den
meesten anderen. Gezond.
27 Inspecteur Löhnis. Rond 1920 door P.J.
Nelissen te Oeffeit gewonnen. Bestuivingseischen onbekend. Hartvormig,
zwart, donker van vleesch, week, zoet,
rijp le helft Juli. Tafelkers. Vruchtbare,
breede boom. Pollen middelmatig.

34 Koningskers. Verscheidenheid van tot
heden onbekende herkomst, die te
Helenaveen is aangeplant in een door
H. M. de Koningin geschonken aanplan
ting, waar zij thans zeer de aandacht
trekt. De boom wordt groot en kan bij
juiste bestuiving (vermoedelijk No. 7)
rijk dragen. Pollen goed. De vrucht is
zeer groot, donkerrood, vastvleezig en
laat rijp, ongeveer met Klerk en Beeksche Late. Wordt thans gekweekt door
den Heer M. H. Erkelens te Helenaveen.

24 Wilhelmina. Gewonnen door P. J. Ne
lissen te Oeffeit rond 1920. Vermoede
lijk kruising van Dubbele Meikers en
Bastaarddikke. Bestuivingseischen niet
bekend. Pollen goed. Boom vermoede
lijk middelmatig groot. Vruchtbaar.
Zwarte kers voor midden Juli. Zoet,
buitengewoon smakelijk. Week. Tafel
kers. Voor zoover we kunnen oordeelen
gezond.

23 Molenkers. Herkomst onbekend. Door
den schrijver te Princenhage zonder pas
poort aangetroffen. Vermoedelijk reeds

KRUISBES (Kroezel, steekbes, stekbes, kruisdoorn).
Overzicht
A Algemeen sortiment.
2 Crownbob
3 Early Sulphur
1 Whitesmith
8 Whinham's
x = geschikt.
o = ongeschikt.
2 Crown Bob. Lentsche Blonde (in de om
geving van Nijmegen beduidt blond
paars). Vóór 1825 in Engeland gewon
nen door een zekeren Meiling of Milling.
Maurers Stachelbeerenbuch, p. 80.
Gekl. pl. Groeiwijze iets overhangend.
Vruchtbaarheid voldoende. Bes groot,
roodbruin tot zeer donker purperrood,
dun borstelig behaard, dun van huid,
langwerpig, vaak iets scheef, goed tot
zeer goed van smaak, tamelijk laat rijp.
Tafelbes. Weinig ziekte. Het blad is
meer omlaag gebogen dan bij No. 1.
Verdraagt geen Californische pap.
Wordt voor Groningen niet aanbevolen.
3 Early Sulphur. Ruige Gele, Früheste
Gelbe, Yellow Lion, Tidlige Gule, Gol
48

I

II

District
III
IV

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

V

VI

x

x

X
X
X

O
O
X

- = weinig ervaring.
den Drop (falso). Gewonnen door Ward
in Engeland en in 1825 in den handel
gekomen. Maurers Stachelbeerenbuch
p. 246. Gekl. pl. Krachtig, opgericht
groeiende, dichte, doornige struik.
Vruchtbaarheid middelmatig. Bes klein,
mat, bleek goudgeel, dun van huid,
dicht en lang borstelig behaard, iets
langwerpig, zeer goed van smaak, vroeg
rijp. Tafel, keuken. Gekenmerkt door
ruige bladeren. Verdraagt geen Califor
nische pap. Wordt voor Groningen niet
aanbevolen. Veel plukarbeid.
1 Whitesmith. Engelsche Witte, Grootvruchtige Eng. W., Weisse Triumph
beere. Gewonnen door Woodward of
Woodman in Engeland, reeds vóór 1817.

WILDLINGEN
voor alle doeleinden, in uitgebreid
sortiment voorradig onder keur N.A.K.
Tevens groot sorti ment jonge

Vruchtboomen, Hegplanten
enz.

Tot bezoek wordt beleefd uitgenoodigd

F. K U I P E R N.V. - V E E N D A M
TELEFOON 93

PRIJSCOURANT OP AANVRAAG

FIRMA ANNE BOSGRA
Boomkweekerij „IEPHOF"
BERG UM (Fr.)
•
Biedt

aan

VRUCHTBOOMEN

OP DE GEVRAAGDE ONDERSTAMMEN
IN PRIMA KWALITEIT
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Kers, Kweepeer, Mispel

Moerbei, Okkernoot, Peer

Maurers Stachelbeerenbuch 1913, p.
332, Gekl. pl.
Groei gewoon. Zeer vruchtbaar. Bes
groot, bleek, iets geelachtig groen, door
schijnend met enkele roode vlekjes, fijn
donzig behaard, dun van huid, iets lang
werpig, zeer goed van smaak en middentijds rijp. Fabriek of tafel. Weinig ziekte.
Sommige partijen Wh. zijn gemengd
met andere kruisbessen. Verdraagt Californische pap.

een klein, moeilijk verkoopbaar ding.
Wie een goeden mispel wil kweeken,
neme enthout van den standaardboom
proeftuin Breda. De naam is ook Hol
landsche Reuzenmispel.
MOERBEI.
De moerbei voor fruitproductie is
Morus nigra. De boomkweekers leve
ren, zonder het te weten, wel de Morus
alba, die slechts voor zijderupsen waar
de bezit. De nigra is in den winter aan
het zware hout goed kenbaar. Zie
Schneider Dendrologische Winterstudiën.

8 Whinhams Industry. Industry, Rote Tri
umphbeere. Naar het heet, is deze bes
rond 1835 gewonnen in Schotland door
R. Whinham te Morpeth, Northumber
land. Eerst rond 1885 wordt er meer al
gemeen aandacht aan geschonken.
Maurers Stachelbeerenbuch Oekl. pl.
Groei krachtig. Rijkdragend. Bes mid
delmatig vroeg, groot, rood; korte, viltige beharing en schaarsche lange bor
stels. Smaak goed. Door het snelle
aanzwellen der jonggeschapen vrucht
jes bruikbaar voor zeer vroegen pluk.
Ook zeer goed voor tafelgebruik. Amerikaansche meeldauw. Verdraagt slecht
Californische pap. In veel kweekerijen
niet echt; vaak verwisseld met Crownbob, die echter in tegenstelling met W. I.
aan de bovenzijde kale bladeren heeft.

OKKERNOOT (Walnoot, noot).
Het is tot heden gebruikelijk geweest,
de noten van zaad te kweeken. Waar
schijnlijk zullen binnen eenige jaren op
ruimer schaal geënte noteboomen in
ons land van geselecteerde goede boo
men in den handel worden gebracht.
Zoolang dat niet het geval is, zaaie men
noten van de beste hoedanigheid met
stevigen dop en geoogst van gezonde,
vruchtbare en liefst laat uitbottende
boomen.
Men denke eraan, dat noten, ofschoon
niet geheel zaadvast in staat zijn slechte
eigenschappen op hinderlijke wijze te
doen overerven. Dit is ook nog zeker,
dat de beste noten door hun hoogere
handelswaarde gaarne worden ver
kocht, terwijl men wanneer niet na
drukkelijk een goede selectie wordt
verlangd, er gemakkelijk toe kan komen
om de minder goed verkoopbare han
delswaar te zaaien met alle kansen op
inferieure boomen.

KWEEPEER.
Deze fruitsoort is van weinig belang in
ons land, ofschoon het klimaat en de
grond er wel voor geschikt zijn. In
hoofdzaak is het feit, dat dit gewas
hier niet pleegt te worden verhandeld,
wel de oorzaak, dat de teelt van uiterst
geringe beteekenis blijft. Een veel ge
noemde variëteit is de Champion en
daarnaast de Portugeesche. De voor
onderstam gebruikelijke variëteiten
dragen slecht. Als peeronderstam heeft
de kweestruik in tegenstelling tot de
geringe beteekenis als vruchtboom, wel
veel belang.

PEER.
Het succes met perenboomen te behalen
wordt vooral beheerscht door twee vra
gen: die van onderstam en die van de
peer zelf. Men lette op hetgeen over
peeronderstammen is gezegd.

MISPEL.
Teelt van weinigomvang. De zoogenaam
de Hollandsche Reuzenmispel is vaak
PEER.
A Algemeen sortiment.
Stoofperen
2 Saint Rémy
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Overzicht
I

II

District
m
IV

V

VI

x

o

x

x

x

x

Peer

Handperen
7 Bonne Louise
11 Charneu
4 Clapp's
39 Conférence
10 Heyst
9 Marillatx)
14 Paris
3 Trévoux
18 Williams Bon Chrétien . .
13 Zwijndrechtsche Wijn . . .
Plaatselijk sortiment.
24 Alençon 2)
32 Alexander Lucas
25 Amanlis 3)
42 Belle Lucrative
16 Beuckes
27 Boussoch 4)
1 Brederode
20 Clairgeau
30 Congrès
8 Doyenné du C.5)
36 Eva Baltet
31 Ezée
41 Gieser Wildeman
5 Hardy 6)
22 Jut
29 Kleipeer
26 Maagdenpeer
43 Madame Treyve
12 Pitmaston
15 Poiteau
21 Superfin
19 Tirlemont
6 Vienne
C Beproevenswaardige variëteiten.
46 Charles Ernest
38 Forellenbirne
47 Oratioli of Jersey
48 Léon Ponçaint
40 Lebrun
34 Nec Plus Meuris
28 Oomskinderpeer ')
35 Provisiepeer
49 Sucrée de Montluçon
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D Ongewenschte variëteiten.
Désiré Cornelis
Sint Walfried
Soldat Laboureur
Winterlouwtje

Wordt door andere variëteiten overtroffen.
Onvoldoendestructuurvanhetvruchtvleesch
Schurft, kleine, vaak steenachtige vrucht.
Te geringe handelswaarde in verband met
de oogsthoeveelheid.

2) In sommige streken nog weinig bekend.
') Alleen voor Groningen aanbevolen. ') Alleen
voor Zeeland aanbevolen. ') Alleen voor Zeeland aanbevolen. ') Oegevens zeer uiteenloopend.
•) Oegevens zeer uiteenloopend.
') Zie beschrijving.
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Peer

A Algemeen sortiment.
Stoofperen.
2 Saint Rémy. Volgens sommigen Bellissime d'hiver. Indien dat zoo is, is de peer
zeer oud. Waarschijnlijk Belgisch of
Fransch. Dufour Arboriculture fruitière
4e dr. p. 564. Bloei vroeg. Stuifmeel
slecht tot tamelij kslecht. Flinke, vrucht
bare boom. Vrucht middelmatig of bo
ven middelmaat, peervormig, stomp bij
den steel. Zeer goede winterstoofpeer
tot laat in de lente.Weinig ziekte. Gaar
ne op beschutte standplaats. Kroonboom of struik op peer.
Handperen
7 Bonne Louise d'Avranches. Gute Luise
von Avr. Louise bonne of Jersey. Nor
mandische peer, gewonnen door de
Longueval te Avranches. Droeg voor
het eerst rond 1780—1788. Deutsch
lands Obstsorten. Gekl. pl. Bloeit vroeg.
Zelfsteriel, doch met neiging tot parthenocarpische vruchtzetting. Diploid.
Pollen goed. Bestuift No. 32. Kan zelf
worden bestoven door 10 en 39. Intersteriel met No. 18.
Boom matig, zeer vruchtbaar. Vroeg
dragend. Vrucht middelmatig groot,
peervormig, donker groen, later geel
groen met blos. Een der allerbeste hand
peren voor September, tot in October
toe. Goed voor compôte. Staat graag
warm, doch in verband met schurftgevaar niet al te beschut. Vraagt zorg
vuldige schurftbestrijding. Struik. Ver
draagt kwee. Zand en klei. In district
111 en de ruwere gedeelten van I slechts
beschut op kwee. Kan geruimen tijd
in koelhuis vertoeven.
4 Clapp's Favourite. Clapp's Favorite,
Clapp's Liebling, Favorite de Clapp.
Vóór 1860 gewonnen door Th. Clapp
te Dorchester Mass. Ver. Staten.
Deutschlands Obstsorten. Gekl. pl. Pol
len goed; diploid; bestuiver voor Dr
Jules Guyot. Een goede bestuiver voor
Clapp's is ook, omgekeerd, Dr J. Guyot.
Volgens Rawes(Journal R. H. S. LVIII
p. 293) veel behoefte aan vreemd stuif
meel; bij oudere boomen minder. Boom
groot en aanvankelijk wat onvrucht
baar. Later rijkdragend. Vrucht groot,
fraai peervormig. Groen of groengeel
met blos, weinig roest, meestal zeer
matig van smaak, echter wel sappig. In
sommige zomers is de smaak iets beter.
Zuinige tot matige handpeer. Kroon52

boom. Niet rechtstreeks op kwee. Matig,
soms echter sterk vatbaar voor schurft.
Gaarne beschutting. Op enkele zand
gronden echter buitengewoon flauw.
Vroeg plukken met het oog op beurschheid. Bij koeling vaak smakeloos;
langer dan 4 à 6 weken bewaren niet
raadzaam. Slechts voor klei aangeraden.
14 Comtesse de Paris. Gräfin von Paris.
Fransche peer, gewonnen door den
kweeker Tourcine te Dreux tegen 1882.
Catalogue descriptif 1927 p. 239.
Deutschlands Obstsorten. Gekl. pl. Pol
len onzeker. Gaarne vreemd stuifmeel,
b.v. No. 7. Boom klein tot matig groot,
vroeg en buitengewoon vruchtbaar. Peer
middelmatig tot groot, lang peervormig,
bleekgroen met veel roest. Bij zeer laat
plukken en koud bewaren een behoorlijk
goede handpeer, soms tot in Januari,
doch bij te vroegen oogst en ook op een
te koude standplaats en op peer geënt
als handpeer wel eens ongenietbaar.
Struik op peer of kwee. Warme stand
plaats. Gezond. Zand en klei. Flink
snoeien. In Noord-Holland, Friesland
en Groningen wegens slechte rijping
ontraden. Bruikbaar voor het koelhuis.
39 Conference. Engelsche aanwinst van
vóór 1885 en in 1894 door den winnaar,
het kweekershuis Rivers, in den handel
gebracht. Bunyard Handbook of Hardy
Fruits. Diploid. Pollen goed. Zelffertiel.
Boom matig groot. Tamelijk vroegdragend en spoedig buitengewoon
vruchtbaar. Middelmatig groot, lang
werpig, groen, geel wordend, roestig.
Tamelijk goed als handpeer voor Octo
ber/November. Struik op peer. Gezond,
behoudens hier en daar kanker. Heet
gevoelig voor schade door bouillie bor
delaise.
10 Emile d'Heyst. Gewonnen door Majoor
d'Esperen te Mechelen. Droeg voor het
eerst in 1847 (het sterfjaar van den win
ner). Genaamd naar Emile Berckmans
te Heyst op den Berg. Leroy Dictionn.
de Pom. II 1869 p. 131. Volgens Rawes
kruisbestuiving noodig. Of het pollen
bruikbaar is? Boom matig groot, zeer
vruchtbaar. Vrucht matig groot, peer
vormig, dik aan het steeleinde, groen of
geelachtig met veel roest. Goed van
smaak. Handpeer voor November en
later, soms tot einde winter. Ge
zond. Windvast. Struikvorm. Kwee
wordt niet aangeraden. Zand en klei.
Nogal vatbaar voor schurft hier en daar.
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Peer

11 Fondante de Charneu. Köstlichevon Ch.,
Merveille de Ch., Légipont, Leopold
(falso). Belgisch. Rond 1800. Gewonnen
door den Heer Légipont en reeds vroeg
gekweekt te Charneu bij Luik. Leroy.
Dictionn. de Pomologie II 69 p. 170.
Pollen goed. Kan worden bestoven door
No. 5, No. 18 of Lectier. Boom tamelijk
groot, smal en zeer hoog. Vruchtbaar en
reeds vroeg dragend. Vrucht middel
matig groot, naar de kelk toegespitst,
groen met vaak wat blos en eenig roest,
peervorm, behoorlijk van smaak en ta
melijk goede tafelpeer voor SeptemberOctober. Kroonboom of struik. Ver
draagt kwee, vermoedelijk echter niet
alle kweerassen. Soms schurft. Wind
vast. Zand en klei. Goed voor koelhuis.
In Zeeland nog niet voldoende beproefd.
9 Marguérite Marillat. In 1874 gewonnen
door den kweeker Marillat te Villeur
banne bij Lyon. Catalogue descriptif.
1927 p. 304. Bloeit laat. Volgens Rawes
I.e. zelffertiel. Pollen slecht. Kan, naar
het heet, worden bestoven door No. 8,
18, 39 en Dr. J. Guyot. Matig groote
boom; groei steil; draagt wat laat, doch
dan voldoende vruchtbaar. Vrucht zeer
groot, variabel van vorm, meestal lange
peervorm met dwarsstaanden steel, geel
met fraaien blos; goede tot zeer goede
handpeer voor September.Struik; kwee
wordt afgeraden. Zeer gezond. Matig
windvast. Boom eischt stutten. Wordt
in Zeeland afgeraden. Zand en klei.
Geen kwee.
3 Précore de Trévoux. Frühe von Trévoux.
Fransche peer, voor het eerst vermeld,
in 1862. Gewonnen door den kweeker
Treyve teTrévoux (Ain). Catalogue des
criptif 1906 p. 328, 1927 p. 327. Bloeit
vroeg. Parthenocarpie! Pollen goed.
Boom matig tot klein. Zeer vruchtbaar.
Vrucht middelmatig groot, groen, later
geel met eenigen blos, peervormig,
stomp bij steel, iets wrang, goede tafel
peer voor midden Augustus. Kroon
boom of struik op passenden grond
rechtstreeks of middellijk op kwee.
Vraagt bespuiting tegen schurft. Bijna
onvatbaar voor nachtvorstschade.
Windvast. Dunnen. Zand en klei, doch
geen te koude grond. Rijpt in sommige
streken voor den handel iets te laat. Kan
worden gekoeld.
18 Williams Bon Chretien. Bon Chr. W.,
Bartlett? Williams Christbirne. Stair's

Pear. Engelsch. Rond 1770 gewonnen
door den onderwijzer Stair of Wheeler
te Aldermaston, Berkshire. Diploid.
Pollen matig tot goed. Kan worden be
stoven door No. 39, 4 en Dr. Jules
Guyot. Is intersteriel met No. 7. Be
stuiving voor ons land niet nagegaan.
In Engeland zelffertiel. Voorzichtig
heid echter raadzaam. Boom matig
groot, in den regel bijtijds en voldoen
de vruchtbaar. Vrucht middelmatig tot
groot, peervormig, goudgeel met roest
en zeer weinig of geen blos, vleesch
zacht, sterk naar muskus smakend. Als
handpeer voor velen oneetbaar. In
keuken en fabriek zeer goed. Blijft bij
koken wit. Struik of kroonboom. Geen
kwee. Nogal windvast. Gezond, behou
dens in het westen nogal vatbaar voor
schurft. Kan goed in het koelhuis wor
den bewaard. Aanplant voor consumptiehandel afgeraden.
13 Zwijndrechtsche Wijnpeer. Oude peer
van onbekende herkomst. Zou door
Boskoopsche kweekers zijn verspreid.
Waarschijnlijk dezelfde als door van
Noort beschreven is in diens Pomologia
Batava. Bloeigegevens geen. Boom
middelmatig groot, vroeg en zeer rijk
dragend. Vrucht peervormig, matig
groot of tamelijk klein, groen met brons
en weinig of geen blos, goed tot zeer
goed van smaak. Tafelpeer voor Octo
ber-November, vooral indien niet te
haastig geplukt, van goede tot zeer
goede kwaliteit. Struik of kroonboom.
Niet rechtstreeks op kwee. Windvast.
Zeer gezond. Zand en klei. Koelhuis!
Enthout selectie raadzaam.
B Plaatselijk sortiment.
Stoofperen.
41 Gieser Wildemanspeer. Nabij Gorinchem gewonnen door den Heer Wilde
mans en door een Boskoopsch kweekers
huis, v.d.Willik en Zonen, in den handel
gebracht. Midden vorige eeuw. Ned.
Flora en Pomona. Gekl. pl. Boom tame
lijk klein. Pollen goed. Vruchtbaar.
Vrucht tamelijk klein, geel met veel
roest en blos. Zeer goede stoofipeer tot
ver in de lente. Struik of kroonboom.
Gaarne beschutting. Vatbaar voor neusrot, op natten grond schurft en vatbaar
voor Agrilus en daardoor een gevaar
voor andere pereboomen. Klei en zand.
Zelffertiel.

Alvorens U fruitbomen koopt,
vraag dan aan bij ons, wij hebben de
grootste kwekerijen van het land, waarin
duizende fruitbomen op de verschillende
types veredeld met plombe van de N.A.K,
in alle soorten. Uw bezoek zullen wij ten
zeerste op prijs stellen, U kunt er Uw
voordeel mee doen.
Wij maken gaarne begroting voor aan
leg van boomgaarden.
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Peer

29 Kleipeer. Winterjan, Wintersuikerpeer,
Steenjut, Kievitspeer, Spekpeer, Wei
drager, Brittenpeer, Mandjespeer, Jan
Groospeer. Zeker meer dan 200 jaar oud.
Waarschij nlij k Nederlandsch. Van Noort
Pom. Batava. Beschrijving vruchtsoor
ten le Reeks 1862 p. 60. Bloei tamelijk
vroeg. Stuifmeel van middelmatige
qualiteit. Zelffertiel. Boom klein, vroeg
en zeer rijkdragend. Peer klein, korte
peervorm, groen, later geel met roest.
Goede stoofpeer tot laat in de lente.
Struik op peer of kroonboom. Zeer
windvast. Heeft veel last van Agrilus
en moet daarom ver van andere peren
worden geplant. Verliest veel terrein,
doch kan nog niet in alle opzichten
worden vervangen door Brederode en
Saint Rémy. Vooral de zoogenaamde
Dubbele Kleipeer of Spekpeer zou zeer
goed zijn.
1 Brederode. Herkomst onbekend. De bij
Knoop en Jahn (III. Handb. V11 p. 353)
vermelde „Brederode" is niet deze.
Waarschijnlijk vroeg 19e eeuwsche peer.
.Het stuifmeel van de „zure" vorm is
goed, dat van de zoete van onbekende
qualiteit. Boom groot, vruchtbaar, een
enkel maal echter minder goed. Vrucht
middelmatig, op kwee groot, meer
breed dan hoog, groen met roest, weinig
of geen blos. Winter tot in Mei. Goede
stoofpeer. Weinig ziekte. Meestal wind
vast. Kroonboom of struik of peer. In
Friesland niet aanbevolen.
Naast de algemeene Br. bestaat een
zoetere, die iets in vruchtkleur, in vorm
en twijgkleur afwijkt en waaromtrent
het voorloopig oordeel der ooftkweekers
zeer gunstig is, zoodat deze zoete Br.
in de streken, waar zij bekend is, de
voorkeur heeft boven de andere. Zij
zou echter minder willig beginnen te
dragen. Gezien de verwarring door het
opkomen van de „zoete" Br. en de on
betrouwbaarheid der berichtgeving om
trent Br. is een algemeene aanbeveling
niet meer gemotiveerd.
Handperen.
42 Belle Lucrative. Bergamote Lucrative,
Esperens Herrenbirne, Seigneur d'Esperen, Esperens Herrepäron. Belgische of
Fransche peer van onbekende her
komst; Nederl. Boomgaard gekl. plaat.
Pollen goed. Zeer goede bestuiver voor
andere peren. Kan met eigen stuifmeel,
vermoedelijk parthenocarpisch, goede
oogsten leveren. Boom van slechts mati
56

ge grootte doch van uitstekende vrucht
baarheid (beurtjaren) en meestal tevens
gezond. De vrucht is tamelijk klein en
door de roestachtige, bruine tint ook
niet oogelij k, smaakt echter zeer goed.
Rijpt in September-October. Voor den
particulier een der beste peren, voor den
handel slechts daar, waar de markt in
het volle perenseizoen niet overvoerd
wordt.
16 Beuckes Butterbirne. Beurré Beucke.
Vermoedelijk Duitsch. Voor het eerst
beschreven 1887. Deutsche Obstbauzeitung 1917 p. 332. Pollen goed. Matig
groote boom van groote vruchtbaarheid.
Korte, vaak onregelmatige peervorm,
aan het steeleind stomp, middelmatig
groot, groen, later geel, veelal blos, eenig roest, redelijk goed als handpeer
voor September. Weinig duurzaam.
Smaak best. Kroonboom of Struik.
Windvast, zeer gezond. Vroeg plukken.
32 Beurré Alexandre Lucas. A. L. Butter
birne. Rond 1870 in een bosch te Blois
(Fr.) gewonnen. In 1874 in den handel
gekomen. Deutschlands Obstsorten.
Stuifmeel slecht tot matig. Triploid.
Bloei zeer vroeg. Zelfsteriel. Bloeit ge
lijktijdig met Bonne Louise, met Hollandsche Zomervijg, Précoce de Tré
voux en Conseiller à la Cour. Boom
flink. Vruchtbaarheid verschillend. De
schrijver heeft slechte ervaringen. El
ders, naar men bericht, beter vermoedelij k al naar de bestuivingskansen.Vrucht
groot, korte peervorm, groen, geel wor
dend, goed van smaak en handpeer voor
December. Gezond en windvast. Onder
stam peer.Wellicht mettusschenveredeling ook wel kwee. Heet op eigen wortel
vruchtbaar, hetgeen echter van andere
zijden niet wordt bevestigd. Struik.
Klei en zand.
20 Beurré Clairgeau. Clairgeau's Butter
birne. Fransche peer van 1848. Diploid.
Pollen goed. Boom klein, zeer steil
groeiend. Vrucht langwerpig, middel
matig tot groot. Groen met blos. Smaak
matig tot slecht. Handpeer van minde
ren rang. Geeft plaatselijk echter voldoening.November.Struik.Veelschurft.
Dankbaar voor bespuiting. Beschutting
raadzaam. Vooral in het Zuidwesten des
lands afgeraden. Kan in het koelhuis
slechts 4 tot 6 weken worden bewaard.
Bij rijpheid voor verzending te week.

Peer

25 Beurré d'Amanlis. Ruim een eeuw gele
den ontstaan nabij Rennes (Fr.). Pollen
slecht. Gezonde en vruchtbare peer, die
in het algemeen van een buitengewoon
slechte qualiteit pleegt te zijn. In Zee
land wordt zij ondanks alles toch aan
geraden, o.m. als spil tusschen 4 of 6.
Lijdt veel onder schurft en kanker.
5 Beurré Hardy. Poire Hardy, Gellerts
Butterbirne, Beurré Qellert. Fransche
peer, gewonnen door Bonnet te Boonen
aan Zee. In den handel gebracht door
J. L. Jamin te Bourg la Reine (Seine).
Deutschlands Obstsorten. Gekl. pl.
Zelffertiel. Diploid. Pollen goed. Kan
worden bestoven door No. 11, No. 4 of
Lectier. Boom groot, laat dragend. La
ter goed vruchtbaar. Vrucht groot tot
zeer groot, groengeel, bijna geheel met
bruin roest overdekt. Tamelijk korte
peervorm. Goede, bij te vroegen oogst
slechts matig goede handpeer, die tot
in October reikt. Kroonboom of struik.
Verdraagt kwee. Schurft en Monilia.
Kan geruimen tijd worden gekoeld;
verdraagt geen bewaring liggende op
hout of karton. Het groote bezwaar
tegen deze peer is haar laat intredende
vruchtbaarheid. Op kwee (dus op klei)
ware de aanplant nog te overwegen.
21 Beurré Superflu. In 1844 gewonnen door
Goubault te Millepieds bij Angers en 2
jaar later in den handel gebracht. Stuif
meel goed. Matig groote en middelmatig
vruchtbare peer. Vrucht kort peervor
mig, vleezigesteel. Smaak tamelijk goed.
October. Struik op kwee voor klei.Groeit
dan echter slecht.
31 Bonne d'Ezée. In 1838 gevonden te
Ezée bij Loches (Indre et Loire). Hand
peer voor September. Zeer vruchtbaar.
Onregelmatig gevormde vrucht. Smaak
zeer goed.
19 Calebasse de Tirlemont. Gewonnen in de
vorige eeuw, waarschijnlijk tusschen
1860 en 1880 bij Tienen ( = Tirlemont)
in België. Zie H. de Greeff: Onze Appels
en peren, 4e serie.
Tamelijk groote boom, meestal vroeg en
rijk dragend. Stuifmeel goed. Vraagt
echter vreemd stuifmeel. Wanneer parthenocarpische vruchten ontstaan, zijn
die klein en misvormd. Vrucht zeer
groot, lang, wat onregelmatig en bultig,
geheel bronskleurig. Goede handpeer
voor October-November. Struik op

peer. Wordt in Friesland aanbevolen
tot het omenten van oudere boomen.
Gezond. Beschutting.
27 Doyenné Boussoch. Beurré de Mérode,
Philippe Double, Dubbele Flip, Doppel
te Philipsbirn-, Doppelt Philip, Merodespäron, Filip. Belgisch. Vermoedelijk
door van Möns begin 19e eeuw gewon
nen. Deutschlands Obstsorten. Gekl. pl.
Bloei middelmatig vroeg. Pollen slecht.
Boom groot en vruchtbaar. Zelffertiel.
Vrucht kort, nadert tot bergamote
vorm. Geelgroen met veel roestspikkels
en weinig of geen blos. Matig goede ta
felpeer. Korrelig vleesch. September.
Kroonboom. Geringe tot matige, op
natten grond tot sterke schurftaantasting. Windvast. Wordt slechts in
Zeeland aanbevolen. Kan waarschijn
lijk niet gehandhaafd blijven wegens
den prijs, die meestal ver beneden
dien van andere peren blijft. Kan gerui
men tijd in het koelhuis worden be
waard.
24 Doyenné d'Alençon. Dechantsbirne von
Alençon. Gewonnen door iemand te
Alençon, rond 1840 in den handel ge
bracht door een boomkweeker aldaar.
Pollen goed. Kleine, vruchtbare boom.
Korte, peervormige vrucht, geel met
roest en luttel blos. Vleesch smeltend.
Handpeer voor den winter. Vroege
bloeier.
8 Doyenné du Comice. Vereins Dechants
birne. Gewonnen door den tuinbouwbond te Angers. Droeg voor het eerst in
1849. Leroy Dictionnaire de Pomologie
II 1869 p. 61. Boom matig of tamelijk
groot. Wat traag en slechts middelma
tig, soms zelfs slecht vruchtbaar. Bloeit
laat. Pollen goed. Diploid. In Zweden
bleek Nouveau Poiteau een der beste
bestuivers; hier wellicht ook. Middel
matig tot groot, peervorm zonder in
snoering, groen later geelgroen met
veel roest, soms wat blos. Goede tot
buitengewoon goede handpeer voor
October tot in November. Struik of
in het Zuiden wellicht kroonboom.
Verdraagt kwee. Waar de grond het
toelaat wellicht bij voorkeur kwee.
Weinig schurft. Windvast. Smaakt op
klei vaak aanmerkelijk beter dan op
zand. De hooge prijs moet het mindere
gewicht vergoeden. In het Noorden des
lands nog weinig bekend.
Men kieze enthout van goede boomen.
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Peer

Vrucht kan geruimen tijd in koelhuis
vertoeven.
Ofschoon door het bijplanten van late
bloeiers met goed stuifmeel zeer zeker
aan de klachten omtrent onvoldoende
vruchtbaarheid grond wordt ontnomen,
blijft de situatie dezer peer min of meer
onbevredigend. Een algemeene aan '
beveling durven velen niet meer aan.

ste medewerkers ontraden. In Zeeland
echter nog aanbevolen. Kan waarschijn
lijk niet gehandhaafd blijven wegens de
lage prijzen. Vraagt beschutting. Naast
de gewone Maagdenpeer komt ook een
late „Maagdenpeer" voor, die ook als
Kraaipeer en Henegouwer bekend staat;
het is een slecht gerenommeerde varië
teit.

36 Eva Baltet. Gewonnen door P. Tomasse
te Béarn, Frankrijk, rond 1890 in den
handel gebracht door het kweekershuis
Baltet te Troyes. Deutsche Obstbauzeitung 1917 p. 333. Pollen goed. Flinke
boom, tamelijk vroeg dragend. Vrucht
baarheid nog onvoldoende nagegaan.
Peer groot, korte peervorm, groen, later
geel met flinken blos, fraai, goed als
handpeer. October. Gezond. Verdraagt
kwee. Het voorloopig oordeel over deze
peer is gunstig.

43 Madame Treyve. Souvenir de Madame
Treyve. In 1858 gewonnen door den
Heer Treyve, boomkweeker te Trévoux
(Ain). Deutschlands Obstsorten. Gekl.
pl. Boom niet groot; vroeg en rijk dra
gend. Zonder vreemd stuifmeel goed
vruchtbaar.
Vrucht tamelijk groot; groen of geel.
Smaak zeer goed. Week en voor verzen
ding niet bijzonder geschikt. Weinig
ziekte. Aanbevolen in Groningen. Ook
in district V goed gedijend.

22 Jut. Poire Yat. Gute Graue. Grapäron.
Dubbele Jut. Koningsjut. Middeleeuwsche, vermoedelijk Nederlandsche peer.
Pollen slecht. Bij een oriënteerende bestuivingsproef te Breda gaven Beurré
Giffard, B. Beucke, Triomphe de Vienne
goede vruchtzetting, Beurré Hardy,
Noordholl. suikerp., Zwijndr. Wijnpeer
daarentegen geen of slechte vruchtvor
ming.
Boom zeer groot, doorgaans niet te
vruchtbaar. In Zuid-Limburg echter
wel goed dragend. Vrucht klein, peer
vormig, bronskleurig. Zeer goed als
handpeer en voor compôte. Dubbele Jut
en Koningsjut zijn vrij zeker te beschou
wen als selecties uit Jut, die wellicht
wat gezonder zijn. Naast elkaar geplant
op denzelfden onderstam gaan de gewone
Jut en de verbeterde weer op elkaar
gelijken als enten van één boom. Kroonboom. In veel streken schurft. De Jut
is een poging met moderne hulpmidde
len waard om in eere te worden hersteld
De prijs is namelijk goed.

15 Nouveau Poiteau. Neue P. Belgische
peer, gewonnen door van Möns. Droeg
voor het eerst in 1843. Deutschlands
Obstsorten. Gekl. plaat. Bloei laat.
Diploid. Pollen goed. Vrij zeker een
goede bestuiver voor Doyenné du Comi
ce. Boom matig groot, vroeg en buiten
gewoon vruchtbaar. Vrucht peervormig
met eigenaardigen onregelmatigen top.
Groen-geel met roest en in sommige
streken luttel blos. Vleesch zeer zacht
en smeltend, smaak vaak heel flauw, bij
minder goeden oogst en zonnig weer bebeter, vooralop klei.Snel buikziek.Matig
goede handpeer voor November. Struik
of peer of kwee. Gezond. Windvast.
De beteekenis van N. P. lag eenerzijds
in de rijke vruchtbaarheid, anderzijds
in de geschiktheid voor bestuiving van
No. 8. Nu deze laatste met meer voor
behoud wordt aanbevolen, meenen we
dat ook voor O. P. te moeten doen.

26 Maagdenpeer.
Nederlandsche peer,
waarschijnlijk uit de eerste jaren van de
19e eeuw. Van Noort, Pomologia Bata
va. Bloei laat. Pollen goed. Boom groot,
goed dragend, doch een enkele maal on
voldoende. Vrucht matig groot, kort
peervormig, geheel bronskleurig, matig
van smaak. Handpeer van minderen rang
voor Sept.-Nov. Kroonboom. Lijdt aan
bladrandverkleuring en vroegen bladafval. Weinig schurft.Wordt door de mee58

12 Pitmaston Duchess. Williams Duchess.
De oorspronkelijke naam „Pitmaston
Duchesse d'Angoulême" is reeds vroeg
door Hogg losgelaten. Deutschland,
Obstsorten. Gekl. pl. Gewonnen door
Williams te Pitmaston bij Worcester
rond 1865. Bloei laat. Triploid. Pol
len slecht tot tamelijk slecht. Kan
worden bestoven door No. 39. Ge
deeltelijk zelffertiel.Vruchtbaar. Vrucht
middelmatig groot tot zeer groot,
groen, later fraai geel met roest
bij steel. Geen blos. Peervormig, iets
rinsch of wrang, vooral op kwee. Goede
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Nagenoeg het geheele sortiment van deze rassenlijst hebben
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Peer

tafelpeer voor October. Struik op peer
of kwee. Groote boom, breed groeiend.
Vraagt beschutting. Druipt. Rot vaak
op den boom. Soms schurftig. Zand en
klei, geen natte grond. Wordt slechts
in de kustprovincies (echter met uit
zondering van Zeeland en Friesland)
aanbevolen
Souvenir du Congrès. Andenken an den
Kongress. Gewonnen door Morel te Lyon
Vaise. Droeg voor het eerst in 1863.
ZieGaackers Pomologie No 28. Gekl. pl.
Pollen dubieus. Vruchtbare, matig groo
te boom. Vrucht groot tot zeer groot;
onregelmatige, lange peervorm, wat dik
bij den steel, fraai geel met blos. Smaak
goed, behoudens niet zelden muskussmaak. Bruikbare handpeer voor Sept.Oct. Struik, niet op kwee. Beschutting
raadzaam; wil goed ontwaterden grond
en warme standplaats. Schurft!
6 Triomphe de Vienne. Gewonnen door
Jean Collaud, bijgenaamd Côte te Montagnon (Isère) in Frankrijk. In den han
del gebracht door Cl. Banchet te Vienne
(Isère). Deutschlands Obstsorten. Gekl.
pl. Volgens Rawes veel behoefte aan
vreemd stuifmeel. Een goede bestuiver
is Clapp's. Diploid. Pollen goed. Boom
wat traag in het dragen. Later vaak wel,
doch stellig niet altijd, goed vruchtbaar
en de oorzaak dezer onbetrouwbaarheid
is niet bekend. Vrucht groot, vaak zeer
groot, peervormig, geel met soms veel
roest; geen blos. Zeer goede handpeer
voor September. Struikvorm op peer.
kan ook, met tusschenstam, op kwee.
Zand of klei. Beschutting. Wordt vaak
te vroeg geplukt. Moeilijk te bewaren
indien de vrucht rijp is. Kan 4 tot 6
weken in koelhuis vertoeven.
Een goede vrucht, maar, zoolang de
middelen niet bekend zijn om de pro
ductiviteit wat zekerder te maken, is
voorzichtigheid aangeraden.
C Beproevenswaardige variëteiten.
40 Beurré Lebrun. In 1856 gewonnen door
den Heer Gueniot, kweeker te Troyes
in Frankrijk. Pollen goed. Vooral goed
dragend met 4 en 6. Een wel vruchtbare
tot zeer vruchtbare en heel groote peer,
doch door den muskussmaak van min
dere qualiteit als handpeer. Bij vroeg
plukken is de muskussmaak minder
sterk. Voor den inmaak is inmiddels
juist de muskussmaak van groote waar
de.
Struik of stamboom. Weinig schurft.
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46 Charles Ernest. Fransche peer door het
kweekershuis Baltet te Troyes in 1879
in den handel gebracht.
Een zeer vruchtbare late peer voor de
maanden November-December. De
boom groeit steil, wordt niet groot en
draagt vroeg. Vrucht groot, groen, on
regelmatig gevormd. Handpeer van
goede tot zeer goede qualiteit. Verdraagt
den kweeonderstam. Op zand of klei.
Op kwee bij bespuiting voldoende
schurftvrij te houden. Voor hoogstam
niet geschikt. Beschutte standplaats.
38 Forellenbirne. Oude Duitsche peer uit
Halle en daar rond 1800 door Bütt
ner gewonnen. Pollen slecht. Wanneer
de vrucht gezond is, is deze peer zeer
fraai. Echter uiterst vatbaar voor
schurft en daarom in Duitschland niet
aanbevolen. Late herfst.
47 Gratioli of Jersey. Oude peer van de
Kanaaleilanden, waar in1843nog slechts
één enkele boom — de eerste vermoede
lijk — van deze verscheidenheid aanwe
zig was. Leroy Diet, de Pomologie.
Pollen middelmatig. Vruchtbaar en
voor hoogstam wel aanbevolen. Middel
matig groote, geel gekleurde peer met
wat roestplekjes. De rijpingstijd is
September-October. Goede handpeer.
De boom heeft de reputatie van goede
gezondheid.
48 Leon Ponçaint. Herkomst onbekend.
Stuifmeel goed. Draagt ook zonder
vreemd stuifmeel. Bloei middentijds.
Steile, eenigszins slappe groei. Rijkdragend. Geen beurt jaren. Ronde, be
trekkelijk kleine,zeer smakelijke vrucht,
die vlak na Clapp's rijpt. Kan eenigen
tijd duren. Zaailingonderstam. Weinig
ziekte. In Friesland aanbevolen.
34 Nee Plus Meuris. Beurré d'Anjou. In
1822 door van Möns gewonnen. Leroy
Diet, de Pomologie II 1869 p. 460.
Matig groote boom. Stuifmeel tame
lijk goed. Vrucht tamelijk groot,
bleek groengeel met luttel blos. Smaak
zeer goed. Of deze peer voor ons land
geschikt is, weet men niet. Vroegere
kennismaking moedigt niet aan. Mis
schien echter, dat de tegenwoordige
ziektebestrijding en bemesting er iets
van maakt. Nov.-Januari. Goed voor
koelhuis.

Peer

28 Oomskitiderpeer. Kruidenierspeer.Waarschijnlijk Zuidhollandsche aanwinst
rond het midden der vorige eeuw. Zou
door de familie Kruidenier nogal ver
spreid zijn. Bloeit laat. Stuifmeel goed.
Boom groot en zeer laat, nl. eerst na
10—15 jaar vruchtbaar. Zelfs grootere
boomen dragen soms nog zeer onvol
doende. Schurft. Vrucht klein, kort,
bijna bergamote vorm, geel, matig
lange steel,goed als handpeer. Augustus.
Kroonboom. Ringworm. Windvast.
Wordt bijna overal afgeraden. In Gro
ningen nog aanbevolen.
Volgens een der medewerkers zou
bij ruime bemesting de onvrucht
baarheid kunnen worden verholpen
doch zulks is stellig niet steeds het
geval.
35 Provisiepeer. Door G. A. van Rossum te
Naarden in 1916 gewonnen. In 1931 be

kroond en beschreven in 1932 Maandbl.
Ned. Pom. Ver. p. 96. Matig groote
boom.Waarschijnlijk vroeg goed vrucht
baar. Peer middelmatig groot, roest
bruin, goed als stoofpeer voor herfst en
winter, tot in de lente toe.
49 Sucrée de Montluçon. In 1812 in den
schooltuin van het college te Montluçon
(Allier) door den Heer Rochet, tuinman
aldaar, gevonden.
Bloeigegevens geen. Groei sterk. Zeer
vruchtbaar. Tamelijk groote, betrekkelijk korte, groene, later gele peer met
weinig roest. October. Zeer goede tafel
peer. Weinig aan schurft onderhevig.
Wordt wel gezegd een „verbeterde
Curé" te zijn. De bruikbaarheid in
Noord-Frankrijk en Wageningen beide
doet onderstellen, dat deze peer ook in
Zuid-Limburg, Zeeland en de Zuidelijke
zandstreken, alsmede in het rivierklei
gebied goed zal blijken te voldoen.

G. CO E N D E RS-VAN DUCK
BOOM- EN ROZENKWEEKERIJEN
LOTTUM (L.)

TELEF. No. 11

Vruchtboomen. Hoog- en Halfstam
10000 Pyr Appel op wild en Types
5000 Pyr Peer op wild en Kwee
1500 Hoogstam Kers met loodje N.A.K.
Idem Pyr appel en peer op verzoek met loodje
Struik- en Stamrozen op cania en Bottel
100000 Ligustrum Ovalifolium af 70 tot 120
cm. hoog, goed vertakt en mooi groen.

Bezoekt onze Kweekerijen en U koopt

Beslist een der beste Kweekerijen van Limburg
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Perzik

PERZIK.
A Algemeen sortiment.
Perziken voor de stookkast
3 Amsden June ....
4 Hale Early
1 May flower
2 Victor
Perziken voor koude kast
17 Alexis Lepère ....
3 Amsden June ....
9 Baltet
40 Belle de Doué ....
23 Belle Impériale . . .
8 Duchess of Cornwall .
5 Duke of York ....
6 Dymond
19 Elberta
7 la France
28 Grosse Mignonne . .
32 Greta Jonker ....
4 Hale Early
10 July Elberta ....
41 Kestrel
1 May flower
13 Montagne
15 Noire de Montreuil. .
11 Peregrine
14 President Griepenkerl.
20 Reine des Vergers . .
16 Royal George ....
21 Schoone uit het West
land
22 Sea Eagle
12 Théophile Sueur Hort.
Holl
2 Victor
24 Vilmorin
Perziken voor bulten
3 Amsden June ....
27 Kernechter vom Vor
gebirge

I

Ovei
II
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Rijping
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C Beproevenswaardige variëteiten.
31 Belle de Beausse.
36 Blondeau.
27 J. H. Haie.
33 Mevrouw Ide.
39 President Luizet.
25 Prince of Wales.
36 Professor Rudolph.
18 Tos China September.
26 Tos China November.
D Ongewenschte variëteiten.
Der Schützen leutnant Rudolph.
Dido van Bijweg.
Frau Marie Rudolph.
Köningin Carola von Sachsen.
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17 Alexis Lepire. In 1876 door A. Lepère,
kweeker te Montreuil verkregen uit een
Duitsch zaaisel. Rietsema De Perzik.
Bloem klein. Bladklier afwezig. Bleek
geelgroen met weinig blos. Steen los.
Smaak zeer goed. Meeldauw! In koude
serre midden Augustus (n.l. ± 5-20
Aug.). Voor koude serre.
3 Amsden June. Amsden. Amerikaan, ge
wonnen door L. C. Amsden te Carthago
Missouri in 1868. Rietsema De Perzik,
pag. 8; Schaal Stein und Beerenobst.
Qekl. pl.
Bloem groot. Bladklieren rond. Flinke
blos op groenwitten grond. Steen hech
tend. Buiten eind Juli, koude serre ±
20 Juni tot 5 Juli, smaak goed, grootte
flink. Vruchtbaar. Stook, koud glas,
buiten. Een der meest aanbevelenswaar
dige perziken.
9 Ballet. Aanwinst,verkregen door Baltet
te Troyes omtrent 1866. Voor het eerst
beschreven in 1878 (Revue Horticole).
Zie verder Meilleur Fruits en Catalogue
descriptif.
Een goed smakende perzik voor het
late seizoen. Buiten rijpt de vrucht eerst
eind October indien zij tenminste rijpt.
In koude serre eind September. Bloem
klein. Bladklieren afwezig. Stempelpunt op uitsteeksel. Steen los. Vleesch
rood van steen. Flinke blos.
40 Belle de Doué. Schöne von Doué. In
1839 te Doué in Frankrijk gewonnen
door den Heer Dimas-Chatenay.
Met gekleurde plaat afgebeeld door
Decaisne in Jardin fruitier du Muséum.
Vruchtbare boom. In koude serre 4-15
Augustus. Bleekgeel met lichten blos.
Steen los; smaak zeer goed. Bloemen
klein, klier rond.
23 Belle Impériale. Toevalskind in 1861 te
Montreuil gevonden. Rietsema De Per
zik p. 26. Bloem klein. Bladklier rond.
Steen los.Tamelijke blos op geelachtigen
grond. Smaak zeer goed. Vruchtbaar.
In koude serre eind Augustus rijp ( ± 19
Augustus tot 1 September).
8 Duchess of Cornwall. Gewonnen en in
1901 in den handel gebracht door het
kweekershuis Rivers te Sawbridgeworth onder den naam Duchessof York;
later, in verband met homonymie ver

doopt. Bloem groot. Bladklier langwer
pigMaisgeel met weinig blos. Steen los.
Smaak zeer goed. In koude serre onge
veer van 5 tot 15 Juli.
5 Duke of York. In 1902 in den handel ge
bracht door het kweekershuis Rivers te
Sawbridgeworth in Engeland. Rietsema,
De Perzik, p. 11.
Bloem groot. Bladklieren langwerpig.
Flinke blos op bleekgroenen grond.
Steen los. Rijpt in koude serre ongeveer
tusschen 1 en 20 Juli. Smaak middelma
tig. Grootte flink. Zeer vruchtbaar.
Koud, buiten.
6 Dymond. Engelsche perzik van het
kweekershuis Veitch te Exeter en tegen
1863 in den handel gebracht. Rietsema
De Perzik p. 17. Bloem groot, bladklier
geen. Flinke blos op bleekgroengelen
grond. Rijpt tusschen 3 en 20 Augustus
in koude serre, buiten vermoedelijk een
maand later. Steen los. Smaak goed.
Buitengewoon vruchtbare perzik. Koud.
10 July Elberta. Van de talrijke ,,Early
Elberta", die in den handel zijn ge
komen, blijkt er één inderdaad een ver
vroeging tezijn, nl. een, diein den handel
werd gebracht door Stark Bros te
Louisiana, vanwaar wij het materiaal
betrokken. De vrucht lijkt veel op die
van Elberta, doch is een paar weken
vroeger. Bloem klein, bladklier lang
werpig. Gezondheid en productiviteit
lijken goed.
19 Elberta. Hedrick Cyclopedia.Gewonnen
door S. Rumph te Marshallville, Geor
gia in 1870. Bloem klein. Klier langwer
pig. Oranjegeel met matigen blos.
Vleesch oranjegeel. In koude serre 20-30
Aug. Vruchtbaar. Sterke variëteit, die
in uiteenloopende omstandigheden goed
thuis is. De kleur der vruchten doet
deze gemakkelijk verkoopen ; bovendien
is de vrucht goed bestand tegen vervoer
en duurzaam. De smaak is minder nobel
dan die van de meeste andere perziken.
7 La France. Vóór 1887 te Montreuil in
Frankrijk gewonnen. Rietsema De Per
zik p. 19. Bloem groot. Bladklier rond.
Matige blos op groengelen grond. Steen
los. Smaak zeer goed. In koude serre van
13-28 Juli rijp. Vruchtbaar. Goed stuif
meel.
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28 Grosse Mignonne. Grosse Mignon. Gros
se Lieblingspfirsich. Rietsema De Per
zik p. 22. 17e eeuwsche Fransche ver
scheidenheid. Bloem groot. Bladklier
rond. Flinke blos op witgroenen grond.
Steen los. Rijpt in koude serre van 1-20
Aug. Smaak zeer goed. Draagt goed.
Koud.
32 Greta Jonker. Gewonnen door M. Visser
te Naarden.
Bloem middelgroot, bladklier dubieus.
Vrucht geelachtig met weinig blos,
vleesch witachtig, rood bij steen, steen
los, grootte middelmatig. Smaak goed.
Zeer vruchtbaar en rijp in koude serre
na Amsden. In Noord Friesland geeft
de berichtgever op Juli-Augustus. In
Noord-Brabant waarschijnlijk een paar
weken eerder.
4 Hale Early. Précoce de Hale. Amerikaan
uit Ohio. Rond 1850. Rietsema De Per
zik, p. 10; Mas Le Verger. Gekl. pl.
Bloem groot; bladklieren rond. Flinke
blos op bleekgelen grond. Steen los.
Rijpt in koude serre ± 26 Juni-13 Juli.
Zeer vruchtbaar. Smaak goed; grootte
matig. Stook, koud glas, buiten. Uit
stekend pollen.
27 Kernechter vom Vorgebirge. Schaal
Stein- und Beerenobst p. 14. Deze per
zik is in Duitschland door selectie ont
staan in de streek tusschen Bonn en
Keulen. Geldt als zaadvast wat de
vruchtkenmerken betreft. De kenmer
ken van bloem en blad zijn vrij zeker
meer veranderlijk. Flink gekleurde,
middelmatig groote, goed tot zeer goed
smakende Septemberperzik met losla
tenden steen voor buiten. De zaailingboomen verkeeren eerst een paar jaar in
jeugdtoestand, d.w.z. hebben klein
blad, fijn hout en bloeien niet. Later
goed vruchtbaar. Vrucht eerste jaren
wel eens wat klein. Als systematische
eenheid is dit ras niet te vergelijken
met de klonen waaruit het overige
sortiment bestaat en het vertoont dan
ook meer verscheidenheid en meer ver
anderlijkheid.
41 Kestrel. Door het kweekershuis Rivers
te Sawbridgeworth gewonnen en in den
handel gebrachte perzik. Bunyard
Handbook.
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Zeer vruchtbaar.
Rijpt in koude serre ongeveer van 20
Juli tot 5 Augustus. Vrucht groengeel
met flinken blos. Steen los, smaak goed.
Bloemen groot, klier rond.
1 Mayflower. Early Wonder. Amerikaan
van onbekende herkomst en ouderdom.
Zie Hedrick Cyclopedie of Hardy
Fruits p. 178. Schaal Stein- und Bee
renobst. Gekl. pl. Bloem groot, blad
klier rond. Fraaie blos op groengeelachtigen grond. Grootte tamelijk.
Steen vaak openvallend, hechtend.
Buiten rijp vóór half Juli, in koude
serre rond 10—30 Juni. Zeer vrucht
baar. Stook, koud, buiten. De vroegste
onzer perziken en zeer verkoopbaar.
13 Montagne. Montauban. Vroege Mon
tagne. Dubbele Montagne. De naam
Madeleine blanche durf ik nog steeds
niet als synoniem opgeven. Reeds meer
dan 200 jaren hier te lande bekend.
Rietsema, De Perzik. Ned. Boomgaard
gekl. pl.
Bloem groot; bladklier afwezig. Weinig
blos op groenwitten grond. Vleesch
niet rood bij den steen. Steen los. Sma
kelijke, behoorlijk groote perzik, die
buiten rond 1 September, in koude
serre een maand eerder, d.w.z. 30 Juli—
10 Aug., komt. De perzik heeft nog al
last van meeldauw en vereischt daarom
wat zorg. Overigens niet bijzonder vat
baar voor ziekte. Pollen matig goed.
15 Noire de Montreuil. Galande, Belle
garde. 18e eeuwsche, stellig Fransche
perzik. Rietsema De Perzik, p. 20.
Bloem klein; bladklier rond. Flinke blos
op bleek groengelen grond. Buiten veel
blos. Steen los of hechtend. Buiten le
week September, in koude serre 1 tot
20 Augustus. Smaak zeer goed.
11 Peregrine. Engelsche perzik in 1906
door het kweekershuis Rivers te Saw
bridgeworth in den handel gebracht.
Rietsema, De Perzik, p. 17.
Bloem groot. Bladklieren rond. Flinke
blos op bleekgroenen grond. Steen los.
Laatste week Augustus buiten, 20 Juli
tot 5 Aug. serre. Smaak goed. Groot.
Zeer vruchtbaar. Koud glas of bui
ten.

EM. IO M OM A
BOOMKWEEKERIJ - SAPPEMEER
Onze Vruchtboomen munten uit door
een bijzonder mooi wortelgestel.
Vanaf 't begin der N.A.K, keuring, in
het Noorden staat onze cultuur onder
geregelde contrôle dezer instelling.

Appel op East-Mailing type XI en op
andere type's, zoowel als op wild.

Peer, Pruim, Kers, Bessen in de meest
gangbare soorten.

Onderlagen - Haagplanten - alsmede vele andere

B O O M K W E E K E R IJ A R T I K E L E N

P. VAN 'T WESTEINDE-VAN DEN DRIES
„Westhof" 's-Heer-Arendskerke (Z.)
Vruchtboomen

op East-Malling onderstammen van de
allerbeste Moederboomen afkomstig.

Bessenstruiken

in de beste oude en vele nieuwe var.

Bramen

in vele var. w.o.

„Himalaya Giant"

A l l e s o n d e r k e u r N.A.K.
Niet te overtreffen kwaliteit tegen billijke prijzen
Vraagt Catalogus

-

Adviezen volgens eigen ervaring.

Bezoekt onze kweekerij en fruitbedrijf
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14 President Griepenkerl. Noordduitsche
perzik. Bloem groot. Bladklier langwer
pig. Bleek groengeel met veel blos.
Steen los. Smaak tamelijk goed. In
koude serre 30 Juli-12 Aug.
20 Reine des Vergers. Monstrueuse de
Doué. Königin der Obstgärten. In 1843
gewonnen te Louresse Rocheménier arr.
Saumur Frankrijk. Rietsema, De Perzik
p. 21. Bloem klein. Bladklier lang.
Flink blozende vrucht. Steen los. Smaak
goed, buiten middelmatig. Kloeke
vrucht. Vruchtbaar. Koud, buiten.
Is vermoedelijk min of meer zaadvast.
Rijpt buiten eind September. In koude
serre 15-31 Augustus. Goed pollen.
16 Royal George. Engeische Zwolsche.
Ongeveer 200 jaar oude vermoedelijk
Engelsche perzik. Rietsema, De Per
zik, p. 18. Bloem klein. Bladklier af
wezig. Flinke blos op bleekgelen grond.
Steen los. Tamelijk groot. Zeer goed
van smaak. Rijp September (koude
serre 31 Juli—15 Augustus. Koude
serre.
21 Schoone uit het Westland. Octoberperzik. Late Montagne. Afkomst onbe
kend. In het Westland reeds voor 1868
een oude bekende. Rietsema, De Per
zik p. 30. Ned. Boomgaard. Gekl. pl.
Bloem klein. Bladklier rond. Geringe
blos op groengelen grond. Flink groot.
Begin October (koude serre 15 Aug. tot
31 Aug.) Vruchtbare late perzik. Koud.
Wordt in ons land wel verkocht onder
den naam van Bon Ouvrier, 't geen
onjuist is.
22 Sea Eagle. In 1881 door Rivers te Sawbridgeworth in den handel gebracht.
Rietsema De Perzik p. 15. Bloem groot.
Bladklier rond. Behoorlijke tot matige
blos op bleekgeelgroenen grond. Steen
los. Vrucht zeer groot. Smaak onder
glas goed. Buiten September-October.
Onder koud glas 19-31 Augustus. Koude
serre. Vruchtbaar.
12 Théophile Sueur. Hort. Holl. Herkomst
en ware naam onbekend. Bloem klein,
bladklier rond. Bleekgroengeel met
weinig blos. Steen los. Smaak goed tot
zeer goed. In koude serre ±20 Juli-3
Augustus rijp.
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2 Victor. Le Vainqueur. Sieger. Ameri
kaan, gewonnen door J. B. Bass in
Texas eenige jaren voor de laatste eeuw
wisseling. Rietsema De Perzik p. 7.
Bloem groot. Bladklier lang. Eenige
blos aan den top op geelgroenen grond.
Tamelijk klein. Steen hechtend. Matig
goed van smaak. Zeer vruchtbaar. Bui
ten rijp half Juli. In koude serre half
Juni. Stook, koude serre.
24 Vilmorin. Een aanwinst van A. Lepère
te Montreuil. In 1880 door A. Chatenay
in den handel gebracht. Rietsema De
Perzik p. 27; Catalogue descriptif 1927.
* Bloem klein. Klier rond. Flinke blos op
bleekgelen grond. Vleesch witachtig.
Steen los. Kloeke vrucht. Rijp, buiten
ver in October, in koude serre half Sep
tember. Voor koude serre.
31 Belle de Beausse. Schone von Beauce.
Belle de Beauce. De spelling Beauce
berust op een misverstand. In de eerste
helft der 18e eeuw gewonnen door J.
Beausse, tuinder te Montreuil. Bloem
groot. Bladklier rond. Matige blos op
bleek groengelen grond. Steen los. Kloe
ke vrucht. Smaak zeer goed. Buiten
midden September, in koude serre mid
den Augustus gereed. Perzik voor koud
glas.
36 Blondeau. In 1806 door J. Blondeau te
Montreuil gewonnen. Rietsema De Per
zik p. 25. Bloem klein. Bladklier rond.
Flinke blos op groenwitten grond.Steen
los. Smaak goed. Vruchtbaar. Rijp 5-18
Augustus in koude serre.
27 J. H. Hale. Oranjeperzik (falso). Ge
wonnen door J. H. Haie te Glastonbury.
Connecticut U.S.A. en in 1912 in den
handel gebracht door Stark Louisiana,
Hedrick Cyclopedia p. 176. Bloem klein.
Klier langwerpig. Vrucht oranje met
matigen blos. Vleesch oranje. Medio
September; koude serre goed half Au
gustus. Smaak goed. Steen los. Sommi
gen willen van dit soort perziken niet
weten. De handel neemt de kleur echter
goed op. Pollen matig goed. Vertoont
veel overeenkomst met Elberta.
33 Mevrouw Ide. Aanwinst van den heer
Ide te Wageningen, verm. tusschen
'05 en '15. In 1926 door G. A. van

Perzik

Rossem in den handel gebracht. Bloem
klein. Weinig blos. Vleesch wit. Smaak
zeer goed. Vruchtbaar. Boom vaak
minder gezond.
39 President Luizet. Recente variëteit,
gewonnen door Gaillard te Brignais
(Rhône) en voortgekweekt door Girerd
Rietsema, De Perzik. Bloem groot. Klier
langwerpig. Bleek geelgroen met mati
gen blos. Steen los. Smaak goed tot zeer
goed. In koude serre ± 20 tot 31 Juli.
Duurzame vrucht.
Koude serre. Zeer goed pollen.
25 Prince of Wales. Door Rivers te Sawbridgeworth in Engeland vóór 1875
gewonnen. Niet te verwarren met de
nectarine van dien naam en niet te ver
warren met de perzik Princess of Wa
les. Rietsema, De Perzik, p. 14. Bloem
klein; bladklier langwerpig. Matige
blos op bleekgelen grond. Steen los.
Smaak goed. Buiten einde September,
onder glas 17 Aug.—3 Sept. De boom
is vruchtbaar. Oogt te weinig. Koud.

36 Professor Rudolph. Oude Duitsche soort,
beneden Dresden in het Elbedal lang
verbouwd en in 1909 onder dezen naam
verspreid. Rudolph Freilandzucht
Pfirsichbaum p. 66. Bloem groot. Bladklier langwerpig. Veel blos. Steen los.
Goed van smaak. Vruchtbaar. In koude
serre 30 Juli tot 10 Augustus. Deze
vruchtbare en groote perzik slechts
voor koude serre.
18 Tos China. September. Late, in koude
serre in Sept./Oct. rijpende perzik van
onbekende herkomst. De verspreider in
Europa schijnt te zijn Marcel Darnaud
te Vion (Ardèche) Frankrijk.
26 Tos China November. Evenals de vorige
vermoedelijk door Darnaud in den
handel gebracht. Gelijkt op de vorige,
doch rijpt in de koude serre eerst No
vember.
D Der Schützenleutnant Rudolph.
Dido van Bijweg.
Frau Marie Rudolph.
Koningin Carola von Sachsen.

Firma J. J. Akkerman, Zuidhorn (Gron.)
„Kweeklust" Kweekerijen
Vruchtboomselectiebedrijf - BesseneuItures
Tel. No. 11

Levering onder plombe N.A.K.
Vraagt onze adviezen en prijzen inzake aanleg van de meest
geschikte en economische fruitaanplantingen en U ontvangt:

het juiste sortiment op den juisten onderstam.
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PRUIM.
Pruimen voor buiten
A Algemeen sortiment.
Echte pruimen
6 Czar
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Kwetsen
13 Zoete kwets
B. Plaatselijk sortiment.
Echte pruimen
5 Boerenwit
9 Early Rivers
15 Mirabelle de Metz
7 Reine Claude verte
10 Roode Eierpruim
C Beproevenswaardige variëteiten.
Echte pruimen
23 Denniston
32 Early Transparant Gage .
26 Englebert
22 Jefferson
3 Kirke's
25 President
18 Reine Claude Boddaerts .
29 Reine Claude Conducta . .
20 Reine Claude de Bavay . .
19 Reine Claude de Brahy .
30 Ruth Qerstetter
27 Utility
PRUIMEN ONDER GLAS.
Gewone pruimen: insititia, etc.
24 Early Laxton.
38 Laxton's Bountiful.
2 Reine Claude d'Oullins.
27 Utility.
1 Victoria.
Japansche pruimen: salicina etc.
33 Burbank.
34 Formosa.
31 Golden Japan.
35 Honeymoon.
36 June Blood.
37 Red Ace.
A Algemeen sortiment
6 Czar. In den handel gebracht rond 1875
door het kweekershuis Rivers te Sawbridgeworth, Engeland. Bunyard Hand€8

book p. 76. Schaal Stein- und Beerenobst p. 53. Gekl. pi.
Boom flink. Steile groei. Draagt na 3
tot 5 jaar. Dan zeer vruchtbaar. Stut-

Pruim

ten. Kan worden geënt op Myrabolan
B. Wellicht ook Tonneboer. Bloeit
middel vroeg tot tamelijk laat. Pollen
goed. Zelffertiel. Vrucht blauw, tamelijk
rond, matig tot tam. klein, vleesch geel
groen en niet al te week, smaak matig,
rijp le helft Augustus. Tafelpruim van
sobere qualiteit. Keuken. Sterk vatbaar
voor loodglans. Overigens weinig ziekte.
Stutten en dunnen.
4 Doyenné. Dojené, Donjumer. Draagt
in veel streken bezuiden den Rijn den
naam Dubbele Boerenwitte (zie No. 5).
Beide zijn, ondanks de overeenkomst,
goed te onderscheiden. Beschrijving
vruchtsoorten 2e Reeks p. 108. Zeer
oude pruim van onbekende herkomst.
Wordt reeds 200 jaar geleden genoemd.
Bloeit laat. Heeft geen stuifmeel.
Eischt derhalve bestuiving van andere
late bloeiers. Daartoe kunnen dienen
Hauszwetsche No. 10 en 15 en soms
No. 2.
Boom flink en bij goede bestuiving op
bevredigende wijze vruchtbaar. Blad
groot, donker groen, met diepe randinsnijdingen (meer diep dan de tanden
breed zijn) en zeer ruigen bladsteel en
hoofdnerf. Twijgen ruig. Vrucht mid
delmatig groot, langwerpig, geelwit,
vleesch week en witachtig. Steen los.
Smaak goed tot zeer goed. Goede tafelpruim voor 2e helft Augustus. Gezond.
Weinig last van de pruimenzaagwesp.
Vatbaar voor spint. Vrucht wat teer
bij verzending.
24 Early Laxton. Nieuwe aanwinst van het
kweekershuis Laxton. Een, volgens Johanssen I.e. matig zelffertiele, voor Vic
toriapollen dankbare,zeer vroege pruim,
met pollen van middelmatige hoedanig
heid, die Early Rivers zou moeten ver
vangen. Vruchtbaar. De vrucht is klein
tot matig groot, bleek, roodachtig en
redelijk van smaak. Rijpt buiten rond
begin Augustus, in de koude serre een
maand eerder. De boom blijft klein.
De vroege rijping maakt deze pruim
geschikt, zoowel voor boomgaard als
voor koude of warme serre; of zij de
concurrentie tegen de veel grootere en
ook zeer vroege June Blood zal volhou
den, is bij glascultuur onzeker. Spint.
8 Reine Claude d'Althann. R. Cl. comte
d'A., Count A. Gage. Graf A. Reneclode.
Gewonnen in het huidige Tsechoslowakije door Prochaska, tuinman bij Mi

chael Joseph Graaf Althann te Swoyschitz en in 1867 voor het eerst beschre
ven. Deutschlands Obstsorten. Gekl. pl.
Boom flink, reeds zeer vroeg en rijk
dragend. Twijgen kaal en blauwachtig.
Pollen matig tot goed. Zelfsteriel. Bestuivers voor deze pruim die midden
tijds bloeit, zijn volgens Zweedsche
gegevens No. 1, 2, 7, 22 en Nectarine
pruim. Vrucht tamelijk groot, rond,
rood, geel of groengeel gevlekt, vleesch
goudgeel, niet te week, zeer smakelijk,
steen los, rijp rond 31 Augustus. Zeer
goede tafelpruim. Gezond.
2 Reine claude d'Ouliins. Massot. Oullins
Gage. Washington (falso). Als zaailing
gevonden te Coligny in Frankrijk en
I860 in den handel gekomen. Catalogue
descriptif 1927 p. 469.
Bloei middentijds, wellicht iets vroeger
dan No. 1. Zelffertiel. Goed pollen. Be
stuift No. 7, 16 en (volgens Johanssen
I.e.) Nectarinepruim. Boom flink. Hout
kaal. Draagt eerst na 4 tot 6 jaar, dan
echter goed. Vrucht rond, middelmatig
tot groot, bleek groengeel tot geel,
matig vast en bleekgeel van vleesch,
steen los, smaak meestal goed, bij over
matig behang in natte, weinig zonnige
zomers flauw, half Augustus. Goede
tafelpruim. Men geve den boom ook bij
matig behang stutten. Vitrose. Overi
gens een gezonde boom. Zelden voor
serre aanbevolen, tenzij alsgroote boom.
1 Victoria. Victoriablomme, Dronning
Victoria, Reine Victoire. Engelsche
pruim uit Sussex. Rond 1840 in den
handel gekomen. Schaal Stein- und
Beerenobst p. 47. Gekl. pl.
Bloei middentijds. Zelffertiel. Goed pol
len. Bestuift verscheiden andere prui
men. Volgens Zweedsche gegevens No.
3, 7, 8, 9, 17, 22 en Nectarinepruim.
Boom klein. Hout wollig. Vroeg en
rijkdragend. Vrucht langwerpig, groot,
rood, vast en geel van vleesch, steen los,
smaak goed, tweede helft Augustus rijp.
Goede tafelpruim. Fabriek. Dikwijls zal
dunnen der vruchten noodzakelijk zijn.
Vatbaar voor loodglans, vitrose en
monilia. Boomgaard en serre. Goed
voor het koelhuis.
Kwetsen
13 Zoete Kwets. Waarschijnlijk oude
pruimsoort. Herkomst onbekend. Of
schoon deze kwets in het buitenland
waarschijnlijk wel voorkomt, durf ik het
niet aan om namen als Grosse Zucker69

Pruim

zwetsche, Store Sockersviskon en der
gelijke als synoniemen op te geven.
Boom flink. Twijgen kaal. Bloei tame
lijk laat. Zelffertiel. Goed stuifmeel.
Vrucht langwerpig, middelmatig groot,
blauw, vast, zoet, steen los. Een der
weinige echte kwetsen, die als tafelpruim bruikbaar is. September. Barst
niet bij regen. Ook in de keuken een
goede kwets. Gezond en vruchtbaar.
C Plaatselijk sortiment.
5 Dubbele Boerenwitte. Prune virginale,
Altesse blanche, Jungfernpflaume. Hvit
jungfruplommon. Dubbele Witte Wijn
pruim. Zeer oud, wellicht Nederlandsch.
Droeg 200 jaar geleden in Scandinavië
een Nederlandschen naam. Nederl.
Boomgaard No. 13. Gekl. pl. Vergelijk
No. 4. Boom matig groot en bij goede
bestuiving reeds zeer vroeg en goed
dragend. Bloeit laat. Heeft geen stuif
meel. Zou soms slecht ontwikkelden
stamper hebben en daardoor wel eens
minder goed dragen. Zelfde bestuivingsmogelijkheden als No. 4 volgens Johanssen I.e. soms ook No. 7. Is van
Doyenné onderscheiden door het blad,
dat meestal matig groot is, vaak geel
wit geaderd alsof het mozaiekachtige
verschijnselen vertoont. Randinsnijding
diep. Tanden meer breed dan insnijdin
gen diep zijn. Bladsteel en hoofdnerf
onduidelijk behaard. Twijgen ruig.
Vrucht middelmatig groot, rond, geel
wit matig week vleesch, steen los,
smaak goed tot zeer goed. Goede tafelpruim voor midden tot eind Augustus.
Weinig zaagwesp. Overigens geen gege
vens. Vrucht beter houdbaar dan No. 4.
9 Early Rivers'. Rivers' Early Prolific.
Eldensche Blauwe. Gewonnen door het
Engelsche kweekershuis Rivers rond
1830. Bunyard Handbook p. 82. Bloei
middentijds. Overwegend zelfsteriel.
Pollen tamelijk goed. Kan worden be
stoven door No. 1 en 2 en 22. Volgens
Johanssen I.e. ook door 6. Vroeg en
rijkdragend. Boom matig groot. Vrucht
klein, iets langwerpig, blauw, vleesch
goudgeel, tamelijk stevig, smaak matig,
rijp rond 1 Augustus. Door het vroege
rijpen bruikbaar als tafelpruim. Overi
gens keukenpruim. Deze verscheiden
heid is zeer vatbaar voor spint, die men
dan ook moet bestrijden. Overigens ge
zond. Stutten. Goede pruim, die door
de slecht toegepaste ziektebestrijding
impopulair is geworden.

15 Mirabelle de Metz. Metzer Mir. Gelbe
Mir. Mir. petite, Mir. abricotée, Mir.
précoce. Zeer oude pruim van onbeken
de herkomst. Pollen matig. Boom matig
groot. Twijgen ruig. Vruchtbaar. Bloei
laat. Zelfsteriel. Bestuift No. 4 en 5 als
mede No. 10. Vrucht klein, iets lang
werpig, goudgeel, tamelijk stevig, steen
los, smaak zeer goed. Rijp 2e gedeelte
Augustus. Wat te klein, doch overigens
zeer goed voor de tafel en bijzonder in
trek voor de fabrieken, waar men er
een zeer aantrekkelijke compote van
bereidt. Gezond. Kan wortelecht wor
den gekweekt.
7 Reine Claude verte. R. CI. dorée, R. Cl.,
Abricot vert, Dauphine, Grosse Grüne
R. Cl., Green Gage, Ringelot, R. Cl.
ancienne. Groote groene R. Cl., Almindelig grön R. Cl., Vanlig grön P.C1.
Vroeg 16e eeuwsche, misschien nog ou
dere pruim, genaamd naar Claude, ge
malin van Frans I van Frankrijk.
Boom middelmatig tot flink. Twijgen
kaal. Bloei middentijds. Zelfsteriel. Pol
len matig tot goed. Bestuift Kirke's,
soms, volgensJohannssen I.e. No. 5 en 8,
vraagt zelf als bestuivers 2,3, Hàuszwetsche ofTonneboer en volgensZweedsche
gegevens No. 1, 2, 8 of 24. Draagt be
vredigend bij goede bestuiving.
Vrucht matig groot, rond, groen met
enkele roode spikkeltjes, vleesch matig
week, geelgroen, voortreffelijk van
smaak, steen los. Rijp eind Augustus.
Edelste van alle pruimen. Voor ieder
doel bijna onovertroffen. Tafel, jam,
compôte, brandewijn. Gezonde boom.
Volgens sommigen dragen wortelechte
boomen bij beteren groei meer dan
geënte doch zulks staat geenszins vast.
10 Roode Eierpruim. Cataloniepruim. Cata
logne. Impériale, Red Magnum Bonum.
Of de Duitsche Rote Eierpflaume deze
is, is niet geheel zeker. In Noord-Bra
bant kent men ook een Roode Eierpr.,
welke van deze verschilt. Zeer oud,
reeds een paar eeuwen lang in verschil
lende landen bekend. Herkomst onze
ker. Nederl. Boomgaard No. 19. Bloei
laat. Is waarschijnlijk slechts in geringe
mate zelfsteriel. Bestuiving desgewenscht met Mirabelle de Metz. Niet
met No. 4 of 5, die wel door de R. E.
kunnen worden bestoven doch zelf geen
stuifmeel maken. Stuifmeel goed. Bij
goede bestuiving vruchtbaar. Boom ma
tig. Twijgen kaal. Vrucht groot, rood.
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Pruim

langwerpig eirond, vleesch geelgroen,
smaak middelmatig. Steen los. Bruik' bare tafelpruim voor September. Ge
zond.
C Beproevenswaardige variëteiten.
Echte Pruimen.
23 Denniston's Superb. Denniston's Red.
Rouge de D. Vermoedelijk tusschen
1835 en 1840 door Isaäc Denniston te
Albany N.Y. gewonnen. Mas Le Verger
VI p. 121 en Mas Pom. générale XII
p. 79. Pollen vermoedelijk goed. Boom
flink. Twijgen zwak behaard. Zeer
vruchtbaar. Volgens Engelsche opgaven
zelffertiel. Vrucht middelmatig groot,
rond, groen met kleineren tot grooteren
blos, geelachtig van vleesch, los van
steen, zeer goed van smaak, eind Augus
tus rijp. Zeer goede tafelpruim, iets
weeker echter dan No. 7.
32 Early Transparent Gage. Rivers' Early
Apricot. Een oude, reeds van 1866 dagteekenende aanwinst van het kweekers
huis Rivers te Sawbridgeworth.Bunyard
Handb. Heet zelffertiel. Groei matig.
Rijkdragend. Ongeveer 10 Augustus
rijp. Vrucht van de normale grootte der
Reine Claude's groenachtig geel. Smaak
best.
22 Jefferson. Rond 1825 gewonnen door
den rechter Buel te Albany N.Y. en in
1829 uitgekomen. Deutschlands Obst
sorten. Gekl. pl. Boom flink, twijgen
kaal. Draagt ± 4 jaar na het planten.
Bloei tamelijk vroeg tot middentijds.
Pollen verm. slecht. Zelfsteriel. Intersteriel met Coe's Golden Drop. Bestuiver van Jeff, is volgens Zweedsche
gegevens 1,2 of 3. Vrucht eirond, tame
lijk groot, groengeel, goudgeel van
vleesch, steen hechtend, smaak zeer
goed. Goede tafelpruim. Ook voor de
keuken bruikbaar en begin September
rijp. Gezond. Behoudens smalbladig
heid en spint.
3 Kirke's. Engelsche pruim (Brompton,
Kensington), in 1830 door Kirke in den
handel gebracht. John Lindley Pomologia brittanica III p. Ill, Schaal Steinund Beerenobst p. 48, Ned. Boomgaard
No. 4, alle gekl. pl. Boom matig groot.
Twijgen kaal. Bloeit met 1 en 7. Zelf
steriel. Kan worden bestoven door No. 7
en volgens Zweedsche gegevens door
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No. 1, 2, 8, 22 of Bleue de Belgique.
Pollen middelmatig. Draagt eerst na
4-6 jaar en dan bij goede bestuiving
vruchtbaar. Vrucht tamelijk groot tot
groot, ongeveer rond, blauw met veel
dauw, matig vast groengeel van vleesch,
steen los, smaak zeer goed. Beste tafel
pruim voor de eerste helft van Septem
ber. Gezond. Boomgaard. Kan in serre
worden beproefd; dan echter aan be
stuiving te denken. Snoei raadzaam.
25 President. Zou gewonnen zijn en in 1901
in den handel gebracht door het Engel
sche kweekershuis Rivers te Sawbridgeworth. Bunyard-Handbook p. 97.
Boom matig groot. Twijgen kaal. Bloeigegevens geen. Vrucht zeer groot, ei
rond, blauw, groengeel van vleesch,
matig van smaak, rijp in October. De
vruchtbaarheid schijnt onvoldoende.
26 Prince Engelbert. Rond 1842 door
Scheidweiler te Gent gewonnen. A. Bivort Album de Pomologie III p. 143.
Pollen goed. Boom flink, twijgen kaal,
vruchtbaar. Vrucht groot, langwerpig,
blauw, groengeel van vleesch. Steen los,
smaak goed. Keuken of tafelpruim voor
September van behoorlijke qualiteit.
18 Reine Claude de Boddaerts. Bodd. Green
gage. Tegen 1867 door Debeil te Deinze
in België gewonnen. Twijgen wollig.
Vrucht rond, groot, geel, smaak zeer
goed, steen los. Rijp 2e helft Augustus.
Tafel. Pollen middelmatig. Zelffertiel.
29 Reine Claude de Conducts. Herkomst
onbekend. Uit België naar hier gebracht
vermoedelijk nog jonge variëteit, waar
mee ook de Belgische pomologeri ver
legen bleken te zitten.Zeer goede pruim
voor begin September, gelijkt iets op
R. Cl. d'Althann.
20 Reine Claude de Bavay. In 1843 door
den beroemden Belgischen winnaar,
Majoor d'Esperen, genoemd naar den
pomoloog de Bavay. Twijgen kaal of
bijna kaal. Vruchtbaar. Vroegdragend.
Vrucht matig groot, rond, groen tot
groengeel. Smaak zeer goed. Steen los.
Zeer goede tafelpruim. De variëteit heet
zelffertiel. Rijpt laat, vaak te laat, nl.
einde September en alsdan is eenerzijds.
het weer onzeker, anderzijds is het feite
lijk te koud om zoo sappig fruit te ver
langen. Gezond.

tftadtkw&ek&af
Er bestaat geen betere

volledige meststof

voor Uw BOOMGAARDEN dan

A.S.F. KORRELS
A.S.F. Korrels zijn verkrijgbaar
in verschillende verhoudingen
van stikstof, fosforzuur en kali.

Bestel bijtijds,

maar eischt de

echte korrelmest:

A.S.F. KORRELS
waarmede tal van boomgaard bezitters reeds prachtige
r e s u l t a t e n hebben

Onze geïllustreerde

behaald.

brochure :

„Teelt groot e r e o o g s t e n b e t e r e k w a l i t e i t f r u i t "
is thans

gratis verkrijgbaar

op aanvrage aan onderstaand adres. Vermeldt deze
annonce in Uw aanvraag!

•
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Pruim

19 Reine Claude de Brahy. Brahy's Green
Gage. Gewonnen door den heer Brahy
Ekenholm te Herstal bij Luik. Voor het
eerst vermeld in 1850. Jahn Lucas,
Oberdieck III. Handbuch VII, N 270.
Twijgen kaal. Pollen matig tot middel
matig. Vrucht groot, rond, groengeel
met roode spikkels. Steen los, zeer goed
van smaak. Tafelpruim. Pollen goed.
Zelffertiel.
30 Ruth Gerstetter. Recente Duitsche
pruim, die wij betrokken van het ver
maarde Berlijnsche kweekershuis L.
Späth. Onze ervaringen zijn nog slechts
kortstondig. De boom is gezond, groeit
redelijk goed, draagt zeer vroeg, doch
tot heden nog slechts weinig vruchten.
Pollen middelmatig. Deze zijn middel
matig groot tot groot, blauw en — het
is de voornaamste deugd dezer ver
scheidenheid — reeds half Juli buiten
rijp.
27 Utility. Engelsche pruim van het kwee
kershuis Laxton van betrekkelijk jongen
datum. Bunyard Handbook Hardy
Fruits p. 103. Half Augustus rijp. Rood,
groot, goed van smaak; tafelpruim.
Kan in serre worden beproefd. Tusschenstam in de Engelsche kweekerij.
Pruimen onder glas.
33 Burbank. In 1884 uit zaad gewonnen
door L. Burbank en reeds vroeg in
Europa ingevoerd. Als boomgaardpruim
stelde deze variëteit teleur, vermoede
lijk door den vroegen bloei en de onvol
komen winterhardheid. De boom vraagt
kruisbestuiving en vermoedelijk kunnen
andere Salicina hybriden daarbij hel
pen. De boom is van nature vruchtbaar.
Vrucht groot, rood, goed van smaak.
Rijp le helft Augustus.
34 Formosa. Aanwinst van Luther Bur
bank. In 1907 door de Fancher Creek
Nurseries in den handel gebracht. Salicinabastaard (Pr. sal. Lindl. = trifl.
Roxb.). Flink groeiende en goed vrucht
bare pruim.Vrucht in koude serre medio
Juli rijp. Geel, later rood wordende,
groot. Smaak zeer goed. Vleesch hecht
aan den steen. Gezond. Voor glasteelt
aanbevolen.
31 Golden Japan. Een salicina bastaard of
-variëteit, die vermoedelijk in Amerika
is gewonnen en die vandaar door Fransche kweekers in Europa is verspreid.
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Gezonde, vruchtbare boom. Bloei vroeg.
Kan waarschijnlijk door verschillende
andere salicina-hybriden worden be
stoven, o.m. door June Blood, doch ook
door Utility en Early Laxton. Vrucht
groot, bleek geel, goed van smaak.
Rijpt in koude kast rond begin Juli tot
half Juli.
De geringe vatbaarheid voor luisaantasting die werd vermoed, wordt niet
overal bevestigd. Een der meest bruik
bare pruimen voor glas.
35 Honeymoon. Salicinabastaard. Her
komst en verspreiding als die van June
Blood, etc. Vrucht geelgroen. Goed van
qualiteit, doch niet zoo goed in dé
ldasse der salicina-bastaarden als de
Reine Claude verte onder de insititiapruimen. Interfertiel met andere S. hy
briden. Nogal laat rijp.
36 June Blood. Een van de laatste aan
winsten van L. Burbank, die na zijn
dood in handen zijn gekomen van Stark
Bros te Louisiana, welke de variëteit
hebben verspreid. Ook een salicina
bastaard en zich aansluitende bij de
andere S.-hybriden. Interfertiel met
Golden Japan. Vruchtbaar. Goed groei
end. Rijpt in Juni in koude kast en
goed verkoopbaar. Vrucht middelmatig
groot en rood. Smaak goed. Pollen goed.
38 »Laxton's Bountiful. Aanwinst van het
kweekershuis Laxton van betrekkelijk
jongen datum. Zou een kruising zijn van
No. 1 en 10. Vrucht rood, middelmatig
groot. Rijp 2e helft Juli. Vruchtbaar.
Volgens den winner een keukenpruim.
Voorzichtigheid bij den aanplant wordt
aangeraden. Heet zelffertiel.
37 Red Ace. Salicine-bastaard. Herkomst
en verspreiding als die van June Blood.
Rijpt in koude serre in Augustus.
Vrucht groot, grijsviolet, van binnen
rood. Groot. Verdraagt geen besproeiing
met water. Rijpt wellicht wat te laat
voor de meeste markten. Vruchtbaar.
VIJG.
Van zeer weinig beteekenis. De varië
teit Brown Turkey schijnt goed te zijn.
Dit is, althans, naar de schrijver meent,
de naam voor een onzer meest geteelde
vijgen, die zich door vruchtbaarheid
kenmerkt. Onder glas, stook of koud.
Daarnaast komen ook bleek gekleurde
(„witte") vijgen wel voor

EAST MALLING ONDERSTAMMEN
STANDAARDBOOMEN OP EIGEN TERREIN

VRUCHTBOOM SELECTIE BEDRIJF

J. H. VALLEN
SWALMEN
O P G E R I C H T1840

NIEUWIGHEDEN
AANBEVOLEN SORTIMENT
DESKUNDIGE VOORLICHTING
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Zwarte Bes
ZWARTE BES.

Overzicht

A Algemeen aanbevolen.
1 Goliath

I
x

B Plaatselijk sortiment.
4 Baldwin
6 Davison's Eight
5 Roodknop
7 Silvergieters Zwarte . . .

X

C Beproevenswaardige variëteit.
8 Wellington XXX . • . •
A Algemeen sortiment.
1 Goliath. De naam is nog niet lang in ge
bruik, wellicht 40—50 jaar. In het bui
tenland houdt men G. wel voor Nederlandsch. Zeker is, dat hier struiken voor
komen van 60—70 jaar (Lage Zwaluwe,
Bavel). Uit Schotland ingevoerde Edina
hebben we van O. niet kunnen onder
scheiden. Rietsema Zwarte en Roode
bessen. Struik flink. Zeer vruchtbaar.
Knoppen meestal groengeel, zelden
rood. Bloeit laat. Blad teruggebogen.
Vouwt bij pletten den top zijwaarts.
Vertoont vaak een lichte fasciatie der
takken. Zet goed vrucht zonder insectenbezoek. Stuifmeel goed. Tros kort.
Bes groot, stevig. Rijpt in bet algemeen
wat laat en zeer ongelijkmatig. Sterk
vatbaar voor brandnetelblad. Eischt
flinken snoei. Gevoelig voor sterke Californische pap. In Groningerland niet
aan te bevelen. Strenge selectie van het
stekhout is noodig.
B Plaatselijk sortiment.
4 Baldwin. Oorsprong onbekend. Buny
ard Handbook p. 145. Struik klein, zeer
vruchtbaar. Bladschijf ongeveer vlak.
Knoppen opstaand en bruinachtig.
Geen fasciatie. Bloeit vroeg. Vruchtzet
ting zonder insecten zeer goed, doch
veel nachtvorstschade. Tros matig lang,
bes middelmatig groot, week, rijpt even
na Goliath. Vatbaarheid voor ziekten
vermoedelijk middelmatig. Is bijzonder
lastig in het plukken. Stuifmeel goed.
6 Davison Eight. Eenige jaren geleden ge
wonnen en in den handel gebracht in
1927 door Colonel B. J. Petre te Nor
wich.
Tros als Goliath. Bloeit vroeg. Rijpt
even vóór of gelijktijdig met Goliath.
Groei tamelijk zwak. Voldeed te Breda
slecht, mede door de aanmerkelijke vat
baarheid voor ziekte en vorstschade.
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II

District
III
IV

V

VI

X

X

X
X
X
X

Heet aan den zeekant plaatselijk (Zee
land, Groningerland) goed, plaatselijk
(Zuid-Holland) slecht te voldoen. Het
is echter onzeker of deze gegevens wel
alle de juiste variëteit betreffen.
5 Roodknop. Roodknop Goliath. Geselec
teerd door Ir. J. Heemstra in den tuin
van den Heer K. Maring te Leermens in
1921 en in Groningen en Drenthe beter
bevonden dan alle andere zwarte bessen.
Groote struik, iets kleiner dan No. 2.
Zeer vruchtbaar. Knoppen rood, bij het
uitloopen opvallend roodbruin. Bloei
laat. Zet gemakkelijk vrucht. Insecten
invloed niet nagegaan. Tros middelma
tig lang, bes matig groot, stevig, rijp
tusschen No. 4 en 1. Plukt beter dan
No. 1. Weinig vatbaar voor rondknop.
De kleur der bessen is soms bruinzwart,
hetgeen misschien een nadeel blijken
zal.
7 Silvergieters Zwarte. Ongeveer in 1926
gewonnen in een proeftuin te Leeuwar
den door Heer Rijkstuinbouwconsulent
aldaar en in 1936 in den handel gebracht
Flink groeiende struik, steile takstand.
„Roode" knoppen. Groote tros en fraaie
bes. Zet zonder insecten echter min
der goed vrucht en mist daardoor
de zekerheid der productie, die het ken
merk is van Goliath. Pollen goed.
C Beproevenswaardige variëteit.
8 Wellington XXX. (uitspraak: Oeëllington traipeltèn). Een voor eenige jaren
door het proefstation te East-Malling
in den handel gebrachte selectie, ver
moedelijk genoemd naar den in de
zwarte bessenliteratuur bekenden Wel
lington. Een proef deed de variëteit
kennen als een betrouwbare drager met
groote trossen en kloeke bessen. De
liggende groei bemoeilijkte het plukken
en gaf aanleiding tot slijkerige vruchten.

GEBR. BERNS
BOOMKWEKERIJEN
ONDER CONTROLE N.A.K.

G E N D T (G L D.)
T E L E F O O N

2 6 4

Vakkundig ontwerpen en aanleggen van
Boomgaarden, Fruit- en Siertuinen
Vraagt inlichtingen of bezoek zonder
eenige verplichting uwerzijds

SELECTIE-VRUCHTBOOMCULTUREN

„HAESTER PT"
J O S . K U Y P E R S - S W A L M E N <L.)
TELEFOON 392 SWALMEN

UITGEBREIDE KWEEKERIJEN VAN
UITSLUITEND

VRUCHTBOOMEN
GROOTCULTUUR OP EAST-MALLING TYPEN

ONDER N.A.K. KEURING
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REGISTER
Aalbessen
Albert. Prince
Corredion
Dikkop
Duitsche Zure
Erstling aus Vierlanden
Fay's Fruchtbare
Fay's New Prolific
Fay's Prolific
Fruchtbare. Fay's
Holländische Rote
Laxton's Perfeäion
Nederlandsche Roode bessen. Oude
Oude Nederlandsche Roode bessen
Perfection. Laxton's
Prince Albert
Prolific. Fay's
Rheinland
Rote Holländische
Rouge de Hollande
Verrière rouge
Vierlanden. Erstling aus
Zure. Duitsche

17
18
18
18
18
17
18
18
18
18
18
D
18
18
D
18
18
17
18
18
18
17
18

Aardbeien
Amazone
Breda'sche
Breda'sche. Kleine
Deutsch Evern
Elers Fruchtbare
Evern. Deutsch
Fraisier tomate
Fruchtbare. Elers
Jucunda
Juliana. Princes
Kleine Breda'sche
Late Mof
Kooy. Madame
Lef eber. Madame
Madame Kooy
Madame Lefeber
Madame Moutot
Mof. Late
Mof. Vroege . . .'
Moulin rouge
Moutot. Madame
Nassauwer
Oberschlesien
President Roosevelt
Princes Juliana ........
Roosevelt. President
Rouge. Moulin

18
20
20
20
18
20
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
18
20
20
20
20
20
20
20
20
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Scarlet
Scarlet. Schotsche
Schotsche Scarlet
Skarlakans Smultron
Smultron. Skarlakans
Tomate. Fraisier
Volltragende
Vroege Mof
Wallof
Wüdericher

20
20
20
20
20
20
20
18
20
20

Abrikoos
Abrikoosonderstanunen

21
13

Amandel

21

Appelonderstammen . . . . . . . . 1 3
Appels
21
Akerö
36
Äkerö Glasäpple
36
Alantapfel
30
Albert. Lane's Prince
28
Allington Pippin
25
Anna Boelens
36
Apple. B.G
D
Aunée. Pomme d'
30
Bath. Beauty of
32
Beauty of Bath
32
Belle de Boskoop
23
Bellefleur. Brabantsche
25
Bellefleur. Drentsche
26
Bellefleur. Engeische
33
Bellefleur. Roter
25
B. G. Apple
D
Bles
30
Bloemeezoet
25
Boelens. Anna
36
Bosappel
33
Boskoop. Belle de
23
Boskoop. Schöner von
23
Boskoop. Schoone van
23
Brabantsche Bellefleur
25
Bromley's Seedling ....... 23
Calville de Londres
28
Calville. Vogels
34
Campagner. Zoüe
D25
Campagnezoet
D25
Cecilia. St
34
Codlin. Keswick
28
Codlin. Manks
24
Coeur. Pomme de
24
Cox's Orange
23

Appels

Cox's Orange Pippin
23
Cox's Orangen Renette
23
Croncels. Transparente de . . . . 2 3
Dekkers Glorie
33
Drentsche Bellefleur
26
Dr. Seeligs Orangepepping . . . . 3 4
Early. Emneth
24
Early Vidoria
24,28
Eckenstijn. Reinette van . . . 30,23
Eethensche Wijnappel
D
Eisdener Klumpke
26
Ekenstein. Reinette van . . . . 3 0 , 2 3
Ellisons orange
33
Elsen. Pater van den . . . . . . 3 3
Emneth Early
24
Engeland. Present van
30
Engeische Bellefleur
33
Engelse Kroon
24
Ermgaard. Zoete
24
Fransche. Oude
30
Fransche kroonappel
30
Fransche zure .
26
Friesland. Present van
D
Gelber Richard
D
Glorie. Dekkers
33
Glorie van Holland
26
Goudreinette
23
Grand Richard
D
Grieve. James
26
Groninger Kroon .
24
Gronsvelder Klumpke...... 26
Grosser Edler Prinzenapfel ... 30
Gul Richard
D
Heerappel
30
Holland. Glorie van
26
Holland. Present van
34
Jaune Richard
D
James Grieve
26
Jonathan
26
Jubilee. Royal
32
Junkerapfel. Schmidts
36
Kesterens Wijnmur
D
Keswick Codlin
28
Kiel- Triomphe de
23
Klaraeble
24
Klarapfel. Weisser .
-24
Klaräpple Vitt
24
Klumpke. Eisdener
26
Koningsmur
33
Klumpke. Gronsvelder
26
Körckoven
D
Kroon
32
Kroonappel
30
Kroonappel Fransche
30
Kroon. Engelse
24
Kroon. Groninger
24
Kroon. Zoele
32
Kroon. Zure
24
Landsberger Renette
D
Lane's Prince Albert
28

Laxion's Superb
28
Lemoenappel
28
London Peppin ........ 28
London Pepping
28
London Pippin
28
Londres. Calville de
28
Londres. Pepin de
28
Luntersche Pippeling
33
' Madeleine
24
Manks appel
24
Manks Codlin
24
May Queen
33
Melba
33
Monstrueuse. Reinette
23
Montfort. Reinette von ..... 23
Noble. Princesse
30
Noblesse
30
Nordhausen. Schöner von
32
Notarisappel
28
Orange. Cox's
23
Orange de Cox
23
Orange. Ellisons .
33
Orangen Renette. Cox's ..... 23
Orange pepping. Dr. Seeligs ... 34
Orange Pippin. Cox's
23
Orange. Prince d'
30
Ossenkop
30
Oude Fransche
30
Pearmain Worcester
34
Pater van den Elsen . . . . . . . 3 3
Pepin de Londres
28
Pepping. London
28
Pfirsichroter Sommerapfel . . . . 3 0
Pippeling. Luntersche
33
Pippin. Allington
25
Pippin. London
28
Pomme d'Aunée
30
Pomme de Coeur
24
Posson
26
Present van Engeland
30
Present van Friesland
D
Present van Holland
34
Prince Albert. Lane's
28
Prince d'Orange
30
Prinsesäpple
30
Princessenobel
30
Prinzessinapfel. Gr. E
D
Queen May
33
Reinette. Monstrueuse
23
Reinette rouge étoilée
24
Reinette van Eckenstijn
30
Reinette van Ekenstein
30,23
Reinette van Montfort
23
Renette. Landsberger
D
Renette von Zuccamaglio
30
Richard. Gelber
D
Richard. Grand
D
Richard Gul
D
Roode Tulpappel
32
Roter Bellefleur
25
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Appels

Royal Jubilee
32
Schellinkhout
32
Schmidts Junkerapfel
36
Schöner von Boskoop
23
Schöner von Nordhausen
32
Schoone van Boskoop
23
Seedling. Bromley's
23
Seeligs Orange Pepping. Dr. .. . 34
Signe Tillisch
34
Sommerapfel. Pfirsichroter , . . . 30
St. Cecilia
34
Starappel
24
Sterappel
24,26
Sternrenette
24
Sterreinette
24
Superb Laxton's
28
Tillisch. Signe
34
Transparente de Croncels
23
Transparente jaune
24
Transparent. White
24
Transparent. Yellow
24
Triomphe de Kiel
23
Tulpappel. Roode
32
Uil
D
Viüoria Early
24,28
Vitt Klaräpple
24
Vogelcalville
34
Wealthy
34
Weisser Klarapfel
24
White Transparent .
24
Worcester Pearmain
34
Wijnappel. Eethensche
D
Wijnzuur. Kesterens
D
Yellow Transparent
24
Zigeunerin
32
Zoete Campagner
D25
Zoete Ermgaard
24
Zoete Kroon
32
Zoete Winterkroon
32
Zuccamaglio. Renette von
30
Zuccamaglio renett, von
30
Zure Fransche
26
Zure Kroon
24
Akerö
36
Bessen, Aal

17

Bessen, Blauwe

36

Bessen, Kruis-

48

Bessen, Zwarte
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Blauwe bessen
Cabot
Concord
Grover
Jersey
Pionier
Rancocas
Rubel

36
36
36
38
38
38
38
38
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Bramen

38

Black Diamond
38
Brombeere. Geschlitzt blättrige
38
Brombeere. Sand38
Diamond, Black
38
Evergreen, Oregon
38
Early, Wilson
38
Frühe, Wilson's
38
Geschlitztblättrige Brombeere . . 38
Himalaya
38
Japansche Wijnbes
38
laciniatus, Rubus
38
leaved, Parsley
38
Loganberry
38
Oregon Evergreen
38
Parsley leaved
38
Prolific Taylor's
38
Reimers Theodor
. 38
Rubus laciniatus
38
Rubus spedabilis
38
Sandbrombeere
38
spectabilis, Rubus
38
Taylor
38
Taylor's Prolific
38
Theodor Reimers
38
Veitchberry
38
Wilson
38
Wilson Early
38
Wilson's Frühe
38
Wijnbes. Japansche
38
Districten, zie kaart van Nederland

5

Districten. Indeeling van het land

8

.

Druifonderstammen

14

Druiven

39

Alexandrië. Muscat d'
Alexandrië. Muskaat van . . . .
Alexandrien. Weisser Muskat von
Alicante. Black
Alicante. Blaue
Alicantsche
Appley Towers
Black Alicante
Black Hamburgh
Blaue Alicante
Blauer Trollinger
Blaues Ochsenauge
Blauwe Kampioen
Blauwe Muskaat
Champion. Golden
Colman. Gros
Colmar. Gros
Dodrelabi
Emile. Royal

40
40
40
39
39
39
40
39
39
39
39
39
D
D
39
39
39
39
D

Kersen

Frankendaler
Frankdaler. Witte
Frankendaler blâ
Frankenthal
Frankenthaler
Frisia. West
Golden Champion
Granacke
.
Qranaxa
Gros Colman
Gros Colmar
Gros Maroc
Hamburgh Black
Kampioen. Blauwe
Koning der Witten
Maroc. Gros
Muscat d'Alexandrie
Muskaat van Alexandrie
Muskaat. Blauwe
Muskat von Alexandrien. Weisser.
Ochsenauge. Blaues
Royal Emile
Spaansche
Towers. Appley .
Trollinger Blauer
Victoria
West Frisia
Witte Frankendaler
Witten. Koning der.
Frambozen .
George. Lloyd
Lloyd George
Preussen
St. Walfried
Walfried. St

39
39
39
39
39
40
39
39
39
39
39
D
39
D
40
D
40
40
D
40
39
D
39
40
39
40
40
39
40

40
40
. 40
41
41
41

Groepen. Indeeling van het fruit in. .

8

Hazelnoten
Indeeling van het fruit in groepen . .

41
8

Inleiding
Indeeling van het land in Districten .

3
5

Kaart van Nederland

9

Kersen
Abbesse de Mouland. . .
Arch Duke . . . ^
Bastaarddikke
Beeksche Late
Beierlander
Beierlandsche Kriek
Bigarreau. Elton
Bigarreau. Napoleon
Black Bradbourne
Blanser
Blinker
Bradbourne. Black
Bruine Blansje

42
42
46
42
46
43
43
46
D
46
46
46
46
46

Bruintje
Citroenkers
Dikke Loen
Drogans Gelbe Knorpelkirsche. . .
(Dubbele) Eierkriek
Dubbele Meikers
Dubbele Morelkers
Duitsche Meikers
Duitsche Vroege
Duke. Arch
Duke. Dutch
Dutch. Duke
Early Kentish Virginian May . .
Early Rivers
Eierkriek (Dubbele)
Eisdensche Kers .
Elton
Elton, Bigarreau
Elton Heart
.
Father van Mansfeld
Fransche Meikers
Géant d'Hedelfinger
Gelbe Knorpelkirsche. Drogans . .
Geldersche kers
Geldersche Meikers
Griaine
Grienne
Griotte de Portugal
Griotte du Nord
Groote Variksche Zwarte ....
Groote Zwarte
Grosse Lange Lothkirsche ....
Heart. Elton
Hedelfingen. Géant d'
Hedelfingen. Monstrueused' ...
Hedelf inger Riesen
Hollander
Holländische Süssweichsel ....
Inspeäeur Löhnis
Kentish
Kentish Virginian May. Early . .
Kers. Eisdensche
Kers. Geldersche
Klerk
Klerkekriek . .
Knolkers
Knorpelkirsche. Drogans Gelbe . .
Koningskers
Krieken
Kriek. Beierlandsche
Kriek. Mierlo'sche
Kriek. Udensche
Kriek. Westerlee'sche
Lange Lothkirsche. Grosse....
Late. Beeksche
Loen. Dikke
Löhnis. Inspeäeur
Lothkirsche. Grosse Lange....
Maikirsche. Rothe
Mansfeld. Father van

46
44
44
44
D
44
44
42
42
46
44
44
46
42
D
42
46
46
46
44
42
46
44
42
44
46
46
46
44
44
44
44'
46
46
46
46
46
44
48
46
46
42
42
43
43
46
44
48
42
43
44
44
46
44
46
44
48
44
46
44
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Kersen
Mansfeld. Pater van
44
Mansfeld. Père de
44
Mansfeld. Vater van
44
Markies
44
May. Early Kentish Virginian . . 46
Meikers
44
Meikers. Dubbele
44
Meikers. Duitsche
42
Meikers. Fransche
42
Mierlo'sche Kriek
44
Mierlo'sche Zwarte
44
Molenkers
48
Monstrueuse d'Hedelfingen ... 46
Morel
44
Morelkers. Dubbele
44
Morel. Zoete Zeeuwsche
46
Morel. Zure
44
Mouland. Abbesse de
42
Noordkriek
44
Nord. Griotte du
44
Pater van Mansfeld
44
Père de Mansfeld
44
Platter
46
Portugal. Griotte de
46
Riesenkirsche Hedelfinger .... 46
Rivers. Early
42
Rojalen
44,46
Roode Waalsche
46
Rothe Maikirsche
46
Schattenmorelle
44
Spaansche. Udensche
44
Spaansche Zwarte
46
Stroopkers
46
Suikerkriek
43
Süssweichsel. Holländische ... 44
Tôt et Tard
44
Udensche Kriek
44
Udensche Spaansche
44
Variksche Zwarte
44
Vater van Mansfeld
44
Virginian
46
Virginian May. Early Kentish . . 46
Vroege Duitsche
42
Waalsche. Roode
46
Wahlerkirsche . . .
46
Walen
44,46
Wasserkirsche
46
Westerleesche Kriek
46
Wilhelmina
48
Witte Wijnkers
44
Wijnkers
46
Wijnkers. Witte
44
Zeeuwsche Zoete Morel
46
Zoele Morel. Zeeuwsche
46
Zwarte. Groote
44
Zwarte. Groote Variksche .... 44
Zwarte. Mierlo'sche
44
Zwarte. Spaansche
46
Zwarte. Udensche
44
Zwarte. Variksche
44
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Peren
Kersonderstanunen
Kruisbessen

14
48

Blonde. Lentsche
48
Crowtibob
48
Cröwnprince
D
Drop. Golden
48
Early Sulphur
48
Engelsche Witte
48
Engelsche Witte. Grootvruchtige . 48
Früheste Gelbe
48
Gelbe. Früheste ........ 48
Gelbe Riesenbeere .
D
Gele. Ruige
48
Golden Drop
48
Gule. Tidlige
48
Industry .
50
Industry. Whinhams
50
Lad. Lancashire
D
Lancashire Lad
D
Lancer
D
Lentsche Blonde
48
Leveller
D
Lion. Yellow
48
Rote Triumphbeere
50
Ruige Gele
48
Sulphur. Early
48
Tidlige Gule
48
Triumphbeere. Rote . . . I . . 50
Triumphbeere. Weisse
48
Weisse Triumphbeere
48
Whinham's Industry . . . . . . 5 0
Witte. Engelsche
48
Witte. Grootvruchtige Engelsche . 48
Whitesmith
48
Yellow Lion . . . i
48
Kruisbesonderstam
16
Kweepeer
14,50
Kweepeeronderstammen

16

Litteratuur .

10

Mispel
Mispelonderstammen........

50
16

Moerbeien
Noot

50
50

Okkernoot
Okkernootonderstammen . . . . . .

50
16

Onderstammen

13

Peeronderstammen .
Peren

14
50

Alençon. Doyenné d'
Alexandre Lucas. Beurré. . s . .
Amanlis. Beurré d'
Andenken an den Kongress ...

57
56
57
60

Peren
Angoulême. Pitmaston Duche d' . 58
Anjou. Beurré (F . . . . . . . . 6 0
Arenberg. Die
D
Avranches. Bonne Louise d'. . . 52,56
Baltet. Eva
58
Bartlett
. . . '. 54
Belle Lucrative
56
Bellissitne d'hiver
52
Bergamote Lucrative
56
Beuckes Butterbirne
56,58
Beurré Alexandre Lucas
56
Beurré Beucke
56,58
Beurré Clairgeaa
56
Beurré d'Amanlis
57
Beurré d'Anjou
60
Beurré de Mérode
57
Beurré Geliert
57
Beurré Hardy
57,58
Beurré Lebrun
60
Beurré Superfin
57
Blumenbach's Butterbirne.... D
Bon Chrétien Williams
54
Bonne d'Ezée
57
Bonne Louise d'Avranches . . . 52,56
Boussoch. Doyenné
57
Brederode
56
Brederode. Zoete
56
Brederode. Zure
56
Brittenpeer . . .
56
Butterbirne. Beuckes
56
Butterbirne. Blumenbachs.... D
Butterbirne. Clairgeau's
56
Butterbirne. Oellerts
57
Calebasse de Tirlemont
57
Charles Ernest
60
Charneux. Fondante de . . . . . 5 4
Charneux. Köstliche von .... 54
Charneux. Merveille de
54
Chrétien Williams. Bon
54
Christbirne Williams
54
Clairgern. Beurré
56
Clairgeau's Butterbirne
56
Clapp. Favorite de
52
Clapp's Favorite
52
Clapp's Favourite
52
Clapp's Liebling
52
Cornice. Doyenné du
57
Comtesse de Paris . . . . . . . 5 2
Conférence
52
Congres. Souvenir du
60
Comélis. Désiré
D
Cornelis. Dr.. :
60
Dechantsbirne. Vereins
57
Désiré Cornells
D
Doppelte Philipsbirn
57
Doppelt Philip
57
Double de Guerre
D
Doyenné Boussoch
57
Double Philippe
57
Doyenné d'Alençon
57

Doyenné du Comice
57
Dr. Cornélis
D
Dubbele Jut
58
Dubbele Flip
57
Duchesse d'Angoulême Pitm. . . 58
Duchess. Pitmaston
58
Emile d'Heyst
52
Ernest Charles
60
Esperen. Seigneur d'
56
Esperens Herrenbirne
56
Esperens Herrepäron
56
Esperen Soldat
D
Eva Baltet
58
Ezée Bonne d'
57
Favorite. Clapp's
52
Favorite de Clapp
52
Favourite. Clapp's
52
Filip
57
Flip. Dubbele
57
Fondante de Charneux
54
Forellenbirne
60
Frühe von Trévoux
54
Geliert. Beurré
57
Gellerts Butterbirne
57
Gieser Wildemanspeer
54
Gräfin von Paris
52
Gräpäron
58
Grat'ioli of Jersey
60
Graue. Gute
58
Gute Graue
58
Gute Luise von Avranches .... 52
Hardy. Beurré
57,58
Hardy. Poire
57
Herrenbirne. Esperens
56
Herrepäron. Esperens
56
Hiver. Bellissime d'
52
Heyst. Emile d'
52
Jan Groospeer
56
Jersey. Gratioli of
60
Jersey. Louise bonne of
52
Joséphine de Malines
D
Jut
58
Jut. Dubbele
58
Jut. Konings
58
Kievitspeer
56
Kleipeer
56
Kongress. Andenken an den ... 60
Koningsjut
58
Köstliche von Charneux
54
Kreeftspeer
D
Kriegspeer
D
Kruidenierspeer
61
Laboureur. Soldat
D
Lebrun. Beurré
60
Legipont
54
Leon Ponçaint
60
Leopold
54
Liebling. Clapps
52
Louise bonne d'Avranches .... 52
Louise bonne of Jersey .... 52
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Peren
Louise d'Avranches. Borvie . . . . 5 2
Louise von Avranches. Gute . . 52, 56
Lucas. Beurré Alexandre
56
Lucrative. Belle
56
Lucrative. Bergamote
56
Luise von Avranches. Gute ... 52
Maagdenpeer
58
Madame Treyve
58
Madame Treyve. Souvenir de . . 58
Malines. Joséphine de
D
Mandjespeer
56
Marguérite Marillat
54
Marillat. Marguérite
54
Mérode. Beurré de
57
Merodespäron
57
Merveille de Charneux
54
Montluçon. Sucrée de
61
Nec Plus Meuris
60
Neue Poiteau
58
Nouveau Poiteau
58
Oomskinderpeer
61
Paris. Comtesse de
. 52
Paris. Gräfin von
52
Philip. Doppelt
57
Philippe. Double
57
Pitmaston. Duchess
58
Pitmaston. Duchesse d'Angoulême 58
Poire Hardy
57
Poiteau Neue
58
Poiteau Nouveau
58
Ponçaint. Léon
60
Précoce de Trévoux
54,56
Provisiepeer
61
Rémy. Saint
52
Saint Rémy
52
Seigneur d'Esperen
56
Sint Walfried
D
Soldat d'Esperen
D
Soldat Laboureur
D
Souvenir de Madame Treyve. . . 58
Souvenir du Congrès
60
Spekpeer
56
Steen jut
56
St. Rémy
52
Sucrée de Montluçon
61
Superfin. Beurré
57
Sijsjespeer
D
Tirlemont. Calebasse de
57
Treyve. Madame
. 58
T reyve. Souvenir de Madame . . 58
Trévoux. Frühe von
54
Trévoux. Précoce de
54,56
Triomphe de Vienne
61,58
Vereins Dechantsbirne
57
Vienne. Triomphe de
61,58
Walfried. Sint
D
Weldrager
56
Wildemanspeer. Gieser
54
Williams. Bon Chrüien
54
Williams Christbirne
54
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Perziken
Winter jan
56
Winterlouwtje
D
Wintersuikerpeer
56
Wijnpeer. Zwijndrechtsche . . . 54,58
Yat
58
Zoete Brederode
56
Zure Brederode
56
Zwijndrechtsche Wijnpeer . . . 54,58
Perziken
62
Alexis Lepére
63
Amsden
63
Amsden June
63
Baltet
63
Barrington
D
Beauce. Belle de
66
Beauce. Schone von
66
Beausse. Belle de
66
Belle de Beauce
66
Belle de Beausse .
66
Belle de Doué
63
Bellegarde
. 64
Belle Impériale
63
Blanche. Madeleine
64
Blondeau
66
Bijweg. Dido van
D
Carman
D
Carola von Sachsen. Königin . . . D
Chancelière
D
China. September Tos
67
China. November Tos
67
Cornwall. Duchess of
63
Dido van Bijweg
D
Doué." Monstrueuse de
66
Doué. Belle de ........ . 63 ;
Doué. Schone von
63.
Dubbele Montagne
64
Duchess of Cornwall.
63
Duke of York
63
Dymond
63
Eagle Sea
66
Early Elberta
63
Early. Hale
64
Early, Wonder
64
Elberta
63
Elberta. July
63
Engelsche Zwolsche
66
France. La
63
Frau Marie Rudolph
D
Galande
64
George Royal
66
Greta Jonker
64
Griepenkerl. President
66
Grosse Lieblingspfirsich
64
Grosse Mignon
64
Grosse Mignonne
64
Hale Early
64
Hale. Précoce de
64
Ide. Mevrouw
66
Impériale. Belle
63

Perziken
J.H.Hale
Jonker. Qreta
July Elberta
June. Amsden
Kernechter vom Vorgebirge . . .
Kestrel
Königin Carola van Sachsen . .
Königin der Obstgärten
Late Montagne
Lepère. Alexis
Lieblingspfirsich. Grosse
Luizet. President
Madeleine Blanche
Marie Rudolph. Frau
Mayflower
Mevrouw Ide
Mignon. Grosse
Mignonne. Grosse
Monstrueuse de Doué
Montagne
Montagne. Dubbele
Montagne. Late . .
Montagne. Vroege
Montauban
Montreuil. Noire de
Noire de Montreuil
Obstgärten. Königin der
Octoberperzik
Oranjeperzik
Peregrine
Précoce de Hale
President Griepenkerl
President Luizet
Prince of Wales
Professor Rudolph
Reine des Vergers
Royal George
Rudolph. Der Schützenleutnant .
Rudolph. Frau Marie
Rudolph, Professor
Sachsen. Königin Carola von . .
Schöne von Beauce
Schöne van Doué
Schoone uit het Westland
Schützenleutnant Rudolph. Der
Sea Eagle
Sieger
Sueur. Théophile . . . . . . . .
Théophile Sueur
Tos China November
Tos China September
Vainqueur. Le
Vergers. Reine des
Victor
Vilmorin
Vorgebirge. Kernechter vom . . .
Vroege Montagne
Wales. Prince of
Westland. Schoone uit het . . .
Wonder Early

.

66
64
63
63
. 64
64
. D
66
. 66
63
64
67
64
D
64
66
64
64
66
64
64
66
64
64
64
64
66
66
66
64
64
66
67
67
67
66
66
. D
D
67
. D
66
63
.

66

D
66
66
. 66
66
67
67
66
66
66
66
. 64
64
67
. 66
64

Pruimen
York. Duke of
Zwolsche. Engelsche

63
66

Perzikonderstatnmen

16

Pruimen

68

Abricotée. Mirabelle
70
Abricot vert. Reine Claude ... 70
Ace. Red
74
Almindelig Grön Reine Claude . . 70
Altesse blanche
70
Althann. Reine Claude Comte d'. 69
Althann. Reine Claude d' . . . . 6 9
Althann's Gage. Count
69
Althann's Reneclode. Graf ... 69
Ancienne. Reine Claude
70
Bavay. Reine Claude de
72
Blauwe. Eldensche
70
Blood. June
74
Boddaerts Green Gage
72
Boddaerts. Reine Claude . . . . 7 2
Boerenwitte. Dubbele
70
Boerenwitte. Dubbele
69
Boerenwitte. Enkele
13,21
Bountiful. Laxton's
74
Brahy. Reine Claude de
74
Brahy's Green Gage
74
Burbank
74
Catalogne
•• . 70
Cataloniepruim
70
Conduda. Reine Claude de ... . 72
Count Althann's Gage
69
Czar
68
Dauphiné
70
Denniston. Rouge de ..... . 72
Denniston's Red
72
Denniston's Superb
72
Donjumer
69
Dorée. Reine Claude
70
Doyenné
69
Dojené
69
Dubbele Boerenwitte
70
Dubbele Boerenwitte
69
Dubbele Witte Wijnpruim .... 70
Early Laxton
69
Early Prolific. Rivers
70
Early Rivers
70
Early Transparent Gage
72
Formosa
74
Eierpflaume. Rote
70
Eier pruim. Roode
70
Eldensche Blauwe
70
Engelbert. Prince
72
Gage. Boddaerts Green
72
Gage. Brahy's Green
74
Gage. Count Althann's
69
Gage. Early Transparent .... 72
Gage. Green
70
Gage. Oullins
69
Gelbe Mirabelle
70
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Zwarte bessen

Pruimen
Gerstetter. Ruth
Golden Japan
Graf Althann's Reneclode ....
Green Gage
Green Gage. Boddaerts
Green Gage. Brahy's
Groene Reine Claude. Groote . .
Grön Reine Claude. Almindelig. .
Grön Reine Claude. Vanlig ...
Groote Groene Reineclaude ...
Grosse Grüne Reneclode
Honeymoon
Hvit Jungfruplommon
Impériale
Japan. Golden
Jefferson
June Blood
Jungfernpflaume
Jungfruplommon. Hvit
Kirke's
Kwets. Zoete
Laxton. Early
Laxton's Bountiful
Magnum bonum. Red
Massot
Metzer Mirabelle
Metz. Mirabelle de
Mirabelle abricotée
Mirabelle de Metz
Mirabelle. Gelbe
Mirabelle. Metzer
Mirabelle petite
Mirabelle précoce
Oullins Gage
Oullins. Reine Claude d'
Petite. Mirabelle
Précoce. Mirabelle
President
Prince Englebert
Prolific. Rivers' Early
Prune virginale
Red Ace
Red. Denniston's
Red Magnum bonum
Reine Claude Abricot vert. ...
Reine Claude Almindelig Grön . .
Reine Claude Ancienne .....
Reine Claude Comte d'Althann . .
Reine Claude d'Althann
Reine Claude de Bavay
Reine Claude de Boddaerts . . . .
Reine Claude de Brahy
Reine Claude de Conduda . . . .
Reine Claude dorée
Reine Claude d'Oullins
Reine Claude. Groote Groene . .
Reine Claude. Vanlig Grön ...
Reine Claude verte
Reneclode. Graf Althanns ....
Ringelot
86

74
74
69
70
72
74
70
70
70
70
70
74
70
70
74
72
74
70
70
72
69
69
74
70
69
70
70
70
70
70
70
70
70
69
69
70
70
72
72
70
70
74
72
70
70
70
70
69
69
72
72
74
72
70
69
70
70
70
69
70

Rivers' Early
Rivers' Early Prolific
Roode Eierpruim
Rosa. Santa
Rothe Eierpflaume
Rouge de Denniston
Ruth Gerstetter
Santa Rosa
Superb. Denniston's
Transparent Gage. Early ....
Utility
Vanlig Grön. Reine Claude ...
Verte. Reine Claude
Victoire. Reine
Viäoria
Victoria blomme
Victoria Dronning
Virginale. Prune
Washington falso
Wijnpruim. Dubbele Witte ...
Witte Wijnpruim. Dubbele ...
Zoete Kwets

70
70
70
D
70
72
74
D
72
72
74
70
70
69
69
69
69
70
69
70
70
69

Pruimonderstammen
Roode bessen

16
17

Verklaring vaktermen

11

Vijgen

74

Walnoten

50

Witte bessen

18

Zwarte bessen
Baldwin
Black. Hoogendijks
Boskoop. Géant de
Boskoop Giant
Davison Eight
Edina (zie Goliath)
Eight. Davison
Géant de Boskoop
Giant. Boskoop
Goliath . .
Goliath. Roodknop
Hollandsche Zwarte .......
Hoogendijks Black
Hoogendijks Seedling ......
Langtraubige Schwarze
Naples. Noir de
Noir de Naples
Roodknop
Schwarze. Langtraubige
Schwarze Traube
Seedling. Hoogendijks
Silvergieters Zwarte
Teunissen
Traube. Schwarze
Wellington XXX
Zwarte. Hollandsche
Zwarte. Silvergieters

76
76
D
D
D
76
76
76
D
D
76
76
D
D
D
D
D
D
76
D
D
D
76
D
D
76
D
76

