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De wijze^waarop-deze rassenlijst is tot stand gekomen,is in hoofdzaak dezelfde,
als die, waarop de voorgangsters zijn Ontstaan. De persoonlijké opvatting van
den redacteur bij de bèoordeeling van de waarde, die de onderscheiden fruitvariëteiten voor de practijk hebben, treedt steeds óp 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 onfleenen 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.
r
De paragraapn over Bramen is uitgebreid, terwijl die over Vaccinium geheet
riîeuw is; de titel dezer paragraaph.is te vinden onder „Blauwe Bessen".
De meteorologische gegevens zijn uitvoeriger dan jn de vorige lijsten.^Ge
deeltelijk heb ik die ontjeend.aarf een publicatie, welke het -Kon. Ned. Met,
Inst. mij welwillend ter inzage gaf als drukproef.
Breda, November 1938
, ' N "•
DR IJÎIETSEMA

VOORBERICHT VOOR DE'VIJFDE RASSENLIJST
De ongewone omstandigheden, waarin de samensteller thans verkeert, namelijk
als „civielgeïnterneerde" in het Groot-Seminarie te Haaren, mogen worden aan
gemerkt als excuus voor bepaalde onvolledigheden. Die omstandigheden laten
namelijk niet toe mijn bibliotheek te raadplegen; de werkgelegenheid is in dit
-verblijf zeer primitief.en het is heel moeilijk .persoonlijk contact të vinden met
de medewerkers. Zekere ongewenschte leemten zullen eerst in een. everitueelèn
volgenden druk kunnen worden aangevuld." . -*
- ^
Eén gevolg vqji het onvoldoende contact met mijn .medewerkers is misschien
ook dit, dat er verschil bestaat van inzicht aangaande de motieven, die leidden
tot het advies een bepaalde variëteit voor aanplanting aan te bevelen. Sommige
adviezen zijn.gebaseerd op de overweging, dat de eeiwrf andere verscheidenheid
veel geld kan opbrengen. Ik meen, dat dit zonder rheer niét juist is. Mij althans
interesseert veel meer het belang des lands, dat zekef niet meebrengt, dat men
variëteiten aanplant, welke door het mooie oog alleen der vruchten gretige
koopers yinden, die dan per slot van- rekening, door het uiterlijk misleid, te
klagen hébben over de slechte qualiteit van het product. Een minder dan mid1delmatige qualiteit zou eigenlijk moeten leiden tot plaatsihg op den codex
inhonestans (D-lijst).'Verder heb ik niet kunnen ontkomen aan den indruk, dat
een enkele maal is aangeraden een verscheidenheid te handhaven, niet omdat
men haar zoo geschikt vindt om aan te planten, maar omdat zij te goed is pm
uit te rooien of om te enten; Ook dit acht ik dan niet geheel correct. De rassen
lijst is een adviseuse voor aanplanting. De bedoeling is de practijk leiding te
geven, terwijl men, wanné&r ik bedoelde gevallen juist heb geïnterpreteerd,
zich veeleer door de practijk laat leiden. •
Haaren, December 1942
DR I. RIETSEMA
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' INLEIDING .

O
' DE INDEELING VAN ONS LAND IN ZES GEBIEDENWAAR DE KLIMAATS
VERSCHILLEN
Nederland is, overeenkomstig de kaart van blz. 4, verdeeld in 6 gebieden,
iéder \gekenmerkt door een eigen klimaat. Meestal zijn de grenzen zeer flauw,
.zqodat dç door ons getrokken scheidingslijnen iets willekeurigs hebben. Zij
lóopen echter door strekel, waar» heel weinig fruitteelt is, door veen, over
zandbergen en door water, etc.
Gebied I. Zeelandj 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 Wéinig nachtvorst, droge lente en voorzomer
en tamelijk sterke regenval in het tijdvak Augustus-December, tamelijk, veel
hagel in herfst en zomer, en een tamelijk gróóts luchtvochtigheid. Slechts zeer
dicht bij de kusten kan hier het klimaat zoo goed als onbruikbaar zijn. Wind- .
schutsels raadzaam, klimaat voor vroege bloeiers en stookkasten.
Gebied //. Noordzeekuststrook van Den Haag tot ^Rottum. Ongunstig zee
klimaat. Veelvuldige en hevigè wind, koele zomers' vooral bij de zee, 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 luchtvochtigheid. Windschutsels raadzaam. Klimaat voor aardbeien
en koude serres.«Het klimaat laat hier de teelt van bessen vermoedelijk plaatse
lijk wel toe, doch in het algemeen is de streek voor houtgewas niet gunstig, op
veel plaatsen bepaald ongunstig.
•
'

-

.

*

•

•

Gebied II h Kleistreek van Steenbergen tot Delfzijl. Bruikbaar zeeklimaat met
tamelijk veelvuldigen en tamelijk hevigen wind, tamelijk koele zomers, matige
tót strenge winters, matig veel nachtvorst, droge lente en voorzomeren tame
lijk sterken regenval in de periode Aügustus^December. Hagel in lente, herfst
en zomer, weinig in den winter en tamelijk groote luchtvochtigheid. Góed
klimaat voor bessen, voor appels en peren, die weinig gevoelig zijn voor wind
en schurftziekte. Köude serres. De groote luchtvochtigheid en de grond maken
de streek voor kersen wel niet onbruikbaar, doch toch minder geschikt, terwijl
dë cultuur van pruimen hinder zal ondervinden van den nazomerrégen, vooral
„ .
die van sommige late pruln&n.
Gebied IV. Zandstreken benoorden den Rijn en het IJsselgebied. Tdmelijk
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 vatbaarheïd voor schurft van
çommijge peren, terwijl in verband met het nachtvorstgevaar, hetwelk trou
wens sterk varieert al naar gelang van dê pjaatselijke microklimaatsfactoren,
late bloeiers, stellig vèiliger zijn dan vroege bloeiers,, waardoor derhalve appels
en laatbloeiende bessen meer op hun plaats zijn dan krozen, kerseö en vroegbloeiende bessen.
-

Gebied V. Rivierkleistreek en zandgebieden van Noord-Brabant en Wmburg.
Tamelijk gunstig landklimaat. De luchtgesteldheid van dit district is in tioofd• 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 ligjende tusschen Nijmegen, 's-Hertogenbósch en Venlo echter uit
zondert. De iets zuidelijker ligging laat zich gevoelen door een iets gunstiger.
zomerweer met minder regenvalin 4e periode Juni-Augustus. Het gevaâr 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 voordeêlen van het
meer continentale, meer zuidelijk liggende en heuvelachtige gebied, doe'n zich
hier gevoeleth Weinig wind» zwakke wind, warme zomers, zachte winters,
weinig nachtvorstgevaar, doch variabele regen, dié ijl hét Westen veel geringer
is dân in het .Zuid-Oosten. Maastricht heeft droge fucht, *
Het versçhil in regenval maakt, dat het Westen mèer in aanmerking komt voor
de teelt van kersen. terwijl het Oosten in de eerste plaats appelklifflaat heeft.
Van de grootere zomerwarmte hebben de peren ongetwijfeld voordeel, de fram
bozen-en laatbloeiendè bessen nadeel. Het groote onderscheid in hoogte brengt
verschil mee in nachtvorstgevaar en hetgeen over weinig riachtvorstschade is
gezegd, geldt lang niet overal in dezelfde mate. Laagten en luwten lijden meer
dan hoiogten en vlakten.
Soortgelijke indeelingen zijn ook voor Zweden (Dahl) en Denemarken (êsbjerg)
gemaakt; de indeeling der Vçreenigde Staten van Noord-Amerika is algemeen
bekend.
De klimatologische omstandigheden zijn wel, globaal bezien, in onze zes dis' tricten approximatief gelijkso'ortig, mâar de lezer móet zich toch wel realiseeren,
dat gegeven terreinomstandighedeit ten gevolge hebben, dat het klimaat van
een bepaalden akker, ja van een zekere standplaat? op een akker, waar wij een
fruitboôm dçpken te planten, aanmerkelijk kan afwijken van het klimaat in
de nabije e»verdere omgeving. Op dat microklimaat, óf zoo men wil, eschatomicroklimaat, moet de teler verdacht zijn. In dat verband wijs ik op de beteekenisvan windschutsels voor het geweld van deö ^torm, voor nachtvorst, voor
zonnewarmte en voor vochtigheid, op den invloed yan groote rivieren en meren,
hoogten en laagten, bewoonde huizen, grondsoort en vegetatie der omgeving
op nachtvorst, op het verschil tusschen naar liet Zuiden en naar het Noorden
gekeerde hellingen,op het belang ook van góed zonlicht( op reflexie van zottnéwarmte doör muren en ten slotte op het onderscheid tusscheh de open lucht,
koude serre en stookserre.
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DE ÎNDEELING VAN HET FRUIT IN VIER XÎROEPEN
A zijn de meer algemeen aanbevolen verscheidenheden. Zij vormen all hét ware
het algemeené Nederlandsche sortiment. Er kunnén bijzondere oorzaken zijn
om plaatselijk soorten van deze lijst niet aan te bevelen bij voorbeeld in ver
band met handel, grond of kl-maat, 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 dân tot
t
B, de verscheidenheden, die plaatselijk aanbeveling verdienen, die bijvoor
beeld slechts in één of twee districten thuis zijn of die alleen om bijzondere
redenen (bestuiving) of alleen in bijzondere omstandigheden (bijzondere be
kwaamheid of ervaring van den telèr) goede resultaten geven.
Deze verscheidenheden vormen een voorloopig onmisbare aanvulling op het
sortiment A.
>
*
4
C is de lijst der niéuwe en weinig bekende variëteiten, waarvan soms wel zoo
veel ervaring bestaat, dat zij worden aanbévplen, doch te weinig om té beslissen
jof zij in A dan wel in B thüis hooren, soms zelfs zóó weinig, dat men eraan
dient te denken, dat zij vroeger of later op de zwarte lijst zullen kunnen komen
en in dat geval mag de vermelding in de rassenlijst zeker niet als een aan
beveling gelden. In die, gevallen is bij den naam het woord nieuw geplaatst.
D is de lijst der onbruikbare rassen^ de codex inhonestans of zwarte lijst Men
dient echter te bedenken, dat er onbruikbaarheid bestaat, omdat iedereen
zoovéél gebreken aan een variëteit ziet, dat niemand haar aanbeveelt, zooals
Charlamowsky,-naast een andere onbruikbaarheid, bijvoorbeeld, omdat dë
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
1
te schaden.
i
Rassen onder D kunnen 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.

»

LITERATUUR
Voor gegevens betreffende bestuiving, onvruchtbaarheid," etc. i& gebruik, ge
maakt van de bijzonderhéden, die voorkomen iri 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, gepubliceerd
als no, 15 der Meded. v. d: Tuinb.vporl.dienst, ,,StuifmeeIonderzoek bij vruchtboomen" door DrM. S. J. Ledeboer en Ir E. Krijthe. Voorts is gebruik gemaakt
van de velschillende publicaties op het gebied van vruchtboomenbiologiè van
de tuinbouwscholen te Alnarp en Stockholm, waar door Johannson, Callmar
en Florin uitvoerige studies zijn gemaakt. Enkele gegévsns 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 zijtf tot het opsommen van eënige der meer recente boek
werken.
E. A. Bunyard, A Handbook of Hardy Fruits. Deel I Appels en Peren; Deel I I SteenfrUit klein fruit, noten, etc. (1920, 1925). Weinig afbeeldingen.
U. P. Hearick, Cyclopedia of Hardy Fruits. Rijk geïllustreerd.
Deutschlands Obstsorten. Zeer fraai uitgevoerd, doch kostbaar boek met tallooze gêkleurde platen. „
.
Ci G. Dahl, Pomologi, I Applen och Päron. Talrijke gekleurde platen, 1929.
Catalogué descriptif des fruits adoptés par le Congrès Pomologique met tal-,
rijke, eenvoudige figuren, 1927.
Les Meilleurs Fruits aû début du XXe Siècle, 1907,
A. Pedersen, Danmàrks Fruktsorter.
Daarnaast bestàan nóg meer gespecialiseerde, werken en tijdschriftartikelen,
waarvan het aantal intusschen veette 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 àan Van der Slikke,
Teelt van Pruimen onder glas, 1937.
Voor de gegevens betreffende Blaüwe Bessen-worde de lezer verwezen naar:
No -33 der Meded. v. d. Tuinb.voorl.dienst, „De teelt der blauwe bessen" door
Dr L. Wasschef.

VERKLARING VAN ENKELE VAKTERMEN
ZeKsteriel.

Zelfs bij ruime bestuiving met eigen stuifmeel geen
zaad en in verband daarmede in den regel ook geen
vruchten voortbrengende. • . ;
,
Zelffertiel.
Bijbestuiving 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 daarmedein den regel
•
ook niet in staat zijn vruchten voort te brengen.
"
Parthenocarpiè,
Vorming van vruchten zónder dat te voren de in, het
• vruchtbeginsel aanwezige eitjes zijn bevrucht. _
Pollen.
Stuifmeel.
DiploïecT, triploïed, etc. Wanneer zieh cellen in wortels, stengels en loofbladeren
deelen, lost zich even vóór de deeling de celkern op in .
een aantal kernlissen of chromosomen. Deze splitsen
*
' zich daarna overlangs en dfe nieuwe cellen krijgen beide
in hun kern van elke kernlis een helft. Deze helften,
i
gràeien uit tot volledige kin. Het "aantal kin is dus in
de jonge cel evengrotft als in de moedercel en dit aantal
is derhalve ook in genoemde" organen in alle cellen
{
evengroot en eveneens is in ds ongeslachtelijk gekweekte
"
y variëteit dit aantal, behoudens zeldzame uitzonderin
gen, steeds standvastig. Voor de verschillende soorten,
variëteiten, bastaarden èn geslachten is het echter wel
.'
vaak verschillend. Bij een gewone framboos Is het 14,
er zijn echter frambozen en bramen met andere aan
tallen, bijv. 21 (Mahdi), 28 (Veitchberry), 42 (Logan
berry), 49 (Laxtonberry), etc. Steeds, zooals men ziet,
'
'
veelvouden van 7. Men noemt nu in het geslacht
, ' Rubus 7 het grondtal der kin. t»e volgende gevallen
kunnen zich voordoen:
/
Aantal kin 7 haploïed
„
„ 14 diplöïed > '
:i
„ 1 n 21 triploïed
- v
^
„
„ " 25 tetraploïed
„
„ 35 pentaploïed
!
®
„
» 42 hexaploïed, etc.
Bedraagt het aantal, wat mij echter bij.frambozen niet
bekend is, iets anders, dan een véelvoud van 7, dan is
de plant aneuploï^l. Bij kersen is aneuploidie niet zeld.
zaam.
Het grondtal derJdri is bij andere geslachten als volgt:
Prunus 8, Appel, Peer en vermoedelijk ook kwee 17,
Ribes 8, Druif 19, Aardbei 7en Vaccinipm 12. (Volgëns
^Darlington en Moffet is het aastal chromosomen 17,
_
bij pitvruchten, althans bij appels, zelf ontstaan door
verdubbeling, gedéêltelijk 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

a
boomkweeker en boomgaardbezitter nfet van beteekenis, doch wel hebben dé daarmede verband houdende
_
eigenschappen soms groot practisch belang.
« Bij Rubus bijvoorbeeld gaat met een even Veelvoud
: van 7 in den regel een bevredigende vruchtbaarheid
gepaard, docti 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 der
halve hooge voedingswaarde.
Aneuploidie kan eveneens een slechten invloed iiebben
•op de kiembaarhefd der stuifmeelkorrels.
/
®f smalbladigiïeid, een ziekte in steenfruit, zöcrgoed als
'
zeker door een filtreerbaar vjrus. teweeg gebracht. In
• "de bèschrijVing komtiiet ziektebeeld overeen met dat,
hetwelk door K. M. Smith wórdt aangeduid met Prunus Virus 6 (Textbook of Plant Virus diseases 1937).
ten onrechte. ^
De verwekster van het meest algemeene wormsteek bij
appel" en peer.

.

1

y

Vitrose.

Paft»
'Carpocapsa
i.

'

i

4
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ABRIKOOS.
mate onvoldoende, zoodat nauwelijks
een goed advies kan worden gegeven.
Deze pleegt te worden geoculeerd op een
East-Mailing Type I. Broadleaf English
pruim, welke wortelecht in het Westen
Paiadise. Engelsch. Groei tamelijk krach
des lands bekend is als Enkele Witte
tig. Niet voor hoog-of halfstam. Waar-^
Wijnpruim, elders als Enkele' Bóerenschijnlijk niet voor nummer 3. .Geldt met
witte, Botrengeeltje of Gele KroosjesII in Engeland voor een der beste onder
pruim. Déze laatste naam is echter mis
stammen. Geeft tamelijk-vroegdragende
leidend, want een andere onderstam, die
boomen. Invloed ,op diverse variëteiten
voor perzik in gebruik is, wordtook wel
ongelijk.
'
j met die (aanduiding benaamd. Deze
-onderstam produceert geen pollen en de ' East-Mailing Type II. Doucin (niet te
verwarren met de zoogenaamde als no V
zaailingen ervan zijn derhalve steeds
bekende Doucin amélioré); Groeit tame
onderworpen aan verbastering. Wortel
lijk krachtig. Niet voor hoog- of halfoploop of wortelstek zijn echter wel be
stam. Geldt in Engeland met no I Voor
trouwbaar, Deze onderstam wordt ook
een der besteonderstammen. Geeft tampwel voor pruimen gebruikt.Slechte stam
~1ijk vroegdragende boomen. Invloed op
vormen
K
verschillende variëteiten niet dezelfde.
East-MafflngType III. Holly Leaf. Zelden
APPEL.
gebruikt, weinig ervaring.
In onze boomkweeketljen ent men siteeds
East-Mall-'ng Type IV. Holstein Doucin.
appel op appel, hetzij op zaailingen, het
In Denemarken zeer algemeen gebruikte
zij op ongeslachtelijk, door afleggen of
en ondanks eenig gevaar voor afwaaien
stekken aangekweekte onderlagen. De
van den ent, populaire onderstam. De
zaailingeit van diploïde appels groeien
hierop geënte* boomen groeién in de
beter dan die van triplolde en in de praceerste jaren snel, dragen echter spoedig
tijk gaf men vroeger in ons land de voor
zeer goed en worden ten slotte niet heel
groot. Een aanmerkelijk nadeel is, dat
keur aan zoete zaaddragers, doch tegen
woordig neemt men veelal zaad yan de
de wortels niet in staat blijken den boom
ciderfabrieken en dus- meest afkomstig
go^d overeind te houden en bovendien
van zure variëteiten. Of dat zaad even \ is/de onderstam in de kweekerij lastig.
goed is, is de vraag. In het algemeen zijn
Bloedluis. Reproduceert gemakkelijk.
appelzaaisels vol variatie en dat is, om •
East-Stalling" Type V. Doucin amélioré.
uniformiteit in de kweekerij en boom
Afgeraden.
gaard te verkrijgen, minder gewenscht.
- East-Mailing Type VI. Rivers' Nonsuch
Toch mag men zeggen, dat de meerder
Paradise. Afgeraden.
heid onzer op zaailingappel geënte boo
East-Mailing Type VII. Groei aanvanke
men in den boómgaard een forschen groei
lijk tamelijk sterk, later zwakker. Geeft
vertoont en zoodoénde heeft dit soort
vroegdragende boomen en houdt zoo
onderstammen den roep van sterk té zijn ^ ongeveer het midden tusschen IX en de
in den groei, hetgeen niet zelden gepaard
sterke onderstammen, • Sterk vatbaar
gaat met te laat beginnende vruchtbaar
voor wortelknobbels. Werkt soms de
heid.
vatbaarheid voor kanker in de hand.
. De meeste andere onderstammen zijn . East-Malling Type VIII. Pommier Para
sedert het onderfoek^ in East-Malling
dis. AfgeraderuOiigeschiktheid voor lich
bekend onder nuirimers. Sommige heb
ten grond staat niet vast echter.
ben daarnaast nog in zwang zijnde
East-Mailing Type IX. Paradis Jaune de
namen. Bij behoorlijke selectie zijn deze
Metz. Gele Paradijs. Geeft zwakgroeien* partijen wel zeer gelijkmatig. Onze Nede, vroeg vruchtbare boómen, doch de
derlandsche ervaringen zijn nog in hooge
groei is vaak uiterst zwak en de onder"
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Onderstammen
stam slaat op verschillende gronden,
slecht aan. Vruchten der hierop geënte
boorilen groot van stuk en vroeg rijp,
vaak te vroeg. Boomert aanbinden en
stutten. Voor zware klei ên dor zand.
afgeraden. Kankergevaar,1 0
,
East-Mallmg Typè X. Onderstam van
slechts middeljnatige waarde.
East-Mailing Type XI. Geeft wel vroegdragende boomen, maar is soms te zeer
vatbaar voor wortelknobbels'en bloedluis. Zou vólgens sommigen voor Cox's
geschikt zijn.
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 tér ver
vanging ven' zaailingappels. Wortelt
opperylakkig 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*
Bpomen hierop geënt vragen vaak af
standen van 9 tot 12 meter, op onze "
beste gronden wellicht nog meer. Vroeger
dragende boomen dan nö XII. Laat zieh
goéd vermenigvuldigen.
Northern Spy. Niet aanbevolen.
Crab C;
Crab G 8 (= Long Ashton OF 5);
. beide sterke groeiers, doch niet zoo bruik
baar geacht als na XVI:
.
DRUIF.
Men heeft in Frankrijk en andere wijnlanden druiven geënt op Amerikaansche'
en voor druifluisaantàsting 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 trkcht dit door entirig op andere
druiven te ontgaan. Behoudens correctie"
van dit advies door toekomstige gegevens
zou hiervoor de Frankendaler kunnen
dienen.
KERS.
Merl ent kers meestal op een der vol
gende onderstammen: _
*
a. Zaailiqgkriek. Men neemt zaad van de
diploïde, wilde kriek met zoete of bittere
14

vrucht, stérken groei en groot, hangend '
blad. Volgens sommige Duitsche ervarin
gen -zou.de rood gekleurde kriek weer
beter zijn dan de zwarte, mits die roode
dan geen zure is.
^
•
. b. Eastmallingsche ongeslachtelijk gekweek
te Mazzards (= zoete krieken) van ver
schillende groeikracht. Weinig ervaring.
Zorgvuldig te'keuren op vitrose (= smal
bladigheid) en mozaïek. .
c. Zaailing van Prunus Mahaleb. Deze
onderstam is meer winterhard en meer
geschikt, althans, dät wordt beweerd, ;
voor dorren of kalkrijkeri grond. Boo- '
men hierop geënt groeien iets-minder en
-zijn iéts eerder aan hét dragen dan die
op zaailingkriek, dpch leven minder lang.
Er bestâan ook Mahaleb-variëteiten, die
voor ongeslachtelijke vermeerdering ge
schikt zijn. .
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
(Je zaailingpeer, waaçyoor ongeveer het
zelfde geldt als voor den zaailingappel:
1 Goede zâaddrager heet te zijnPieter-Jan-'
'Huig. Volgens sommigen ook Kleipeer;
' Daarnaast heeft het proefstation fe
East-Malling ook peren in den handel
gebracht, die zich ongeslachtelijk laten'
. vermeerderen, doch waarover onzé er
varing tekort is. De aandacht wordt ge_vestigd óp de variëteit N. die in het
Noorden dés lands opgang maakt.
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 goéd gedijen. '
.
De kweepeer. Als onderstam heeft deze
. de volgende voordeelen: matige groei en
vroeger -intredende vruchtbaarheid der
daarop geënte boomen, betere vrucht^
grootte en mindere vatbaarheid vóór
schurft; de daartegenoverstaande na•• déelen zijn: bij sommige* variëteiten
slechte groei, dan weer gevaar voor af. «waaien, dàn weer neiging tot steenach' tige vrucht of té sterken muskussmaak
en een slechte wasdom op veel grond
soorten. Kweeonderstarrrfnen kunnen in
strenge winters dood vriezen.
. I'n enkele gevallen kart een tusschenverN edeling met Curé, Conseiller à la Cour,
• B. Hardy, etc.'goede diensten doen.

Onderstammen
Roode- of Gele-Kroosjespruim. De beste
De talrijke kweevariëteiteii op naam
pruimonderstam. Oculeert vaak moeilijk.
worden verdeeld in onderstamkwee en
Is. zelf niet of hoegenaamd niet vâtbaar
vruchtkwee. Deze laatste wordt als on
voor vitrçse, doch sommige perziken
derstam afgeraden, eerstgenoemde is hethierop geocifleerd manifesteeren de ver
onderwerp geweest van een onderzoek te
schijnselen wel. Voor een nauwkeurige
East-Malling, waar men ten. slotte, de
beschrijving verwijzen wij naar het boek
. keuze heeft bepaald op drie typen, A,
werk van Prof. E. Maurer: Die Unter
B en C.
lagen der Obstgehölze. Dfent ook wel
East-Mailing Type A. Vermoedelijke
voor pruimen. Slechte stamvormen.
naam kwee van Angers..
_ De zaailingperzik. Voor'struikvorm op
East-Mailing Type B;. Beide groeien on
• hoogen grond zeer geschikt. Men neme
geveer even sterk, boomen pp B op den
zaad van de in Limburg, Zuid-Gelder-,'
d(iur soms 'iets sterker. Voor zwakke
land en Noord-Brabant zoowel bekende,
groeiers .zijn deze 'onderstammen (en
kleine boerenperziken, bekend als pierk,
wegens de meerdere bekendheid en ge
'purk, pors, rauwkous," etc. Of de meer
pretendeerde beterewinterhardheid voor*
%.al'A) raadzaam.
grootvruchtige Mercatons evengoed zijn,
is niet zeker. ~ •
East-Malling Type Ç. Geeft zeer vroeg
- dragende en daarna niet sterk meer
OKKERNOOT.
groeiende'boomen. Wordt bijzonderlijk
voor trage dragers als Pitmaston, Beurré
Men; ent deze op Juglans nigra of op
Hardy en Doyenné du Comice, aangeJuglans regia. De schrijver kan niet op• raden. De in de boomkweekerij optre
' geven, welke van de beide de voorkeur
dende bladvlekziekte vraagt Bouillie '. verdient. Het materiaal pleegt te worden
bordelaise.
'
" ' .
gezaaid. Enttechniek nog eenigszins on
. Kweeonderstammen slechts in het klei
zeker.
en veengebied van het lage deel des lands.
MISPEL.
PERZIK.
' Wordt geoculeerd op Meidoorn. .
,
Ofschoon de perzik op allerlei steenfruit
kan worden geoculeérd, zooals op Aman- •KWEEPEER.
, del, Prunus Davidiana, Abrikoos, Pru
Wordt geoculeerd op Meidoorn.'
nus cerasifera, Prunus domestica, Prunus
insititja en Pèrzikzaailing, geven onze
KRUISBES.
r . kweekers steeds de voorkeur gan zaai
Ofschoon stekken regel is, komt veredelingperzik en verschillende pruimen,, die
_. ling, in hoofdzaak uit, het oogpunt van
tot Pr. domestica en Pr. insititia behooden amateur, voor. Men. kiest dân uit
< ren. Algeheele eenstemmigheid en minder
stek opgekweekte Ribes aureum.
nog volkomen zekerheid betreffende de
waarde v«in verschillende pruïmen, kan
PRUIM.
*
't ik den lezer .niet voorleggert, doch mis
schien geeft het volgende overzicht toch
Zie oók sub. Abrikoos en sub Perzik.
met betrekkelijk voldoende stelligheid
Meer dan 90% onzer pruimen staat op
en overzichtelijkheid .het voornaamste
Varkenspruim (= Brussels). Daartoe
weer.
'
.
.
heeft zekerlijk bijgedragen de fraaie
Blauwe Kroosjespruim. Slecht wortel
groei, die zulke mooie stammen oplevert
stelsel.
aan den eenen kant en anderzijds de
Zaailing Saint Julien. Zeer ongelijkmatig. *
vele uitloöpets, welkè het ; materiaal
Ongeslachtelijk gekweekte Saint Julien
goedkoop maken. Nadeelen zijn de groote.
vatbaarheid voor vitrose en de onbruikvoor bepaalde variëteiten onbruikbaar.
Myrabolan B. Voor bepaalde variëteiten
baaüieid voor Czar en eenige andere
onbruikbaar.
varieteiïen.". Groei en vruchtbaarheid
Broadleaf/Shining Mussel. Moeilijk in
bleven injîngeland tiog al achter. Daar-,
reproductie en veredelïhg. Groei der pernaast kwâm op kleine schaal, Tonneboer'
zikén onzeker.
voor, die moeilijk verkrijgbaar is en die
Brompton. Moeilijk in reproductie. Neigt
latent vitrose kan hebben. •
zeer sterk tot loodglans':
- Engelsche onderzoekingen hebben de
Ook Common plum wordt wel gebruikt.
aandacht .doen vallen op
Weinig ervaring. Zou tot loodglans nei
Myrabolan B, die redelijk goed schijnt te ;
gen.
konneft worden vermeerder^ en 'die kloe- ^
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Onderstammen. Aalbes
i
'
^
#
ke boomen geeft. Voor zwakke groeiers
raadzaam, voor sterk groeiende, zooals
Blauwe Abrikozenpruim, Belle de Louvain, Reine Claude d'Oullins, etc. minder
-aan te raden. Volgen^ sommigen zijn de
vruchten van op dezen onderstam geente boomen niet groot, doch de eiVIring
is nog onvoldoende.
•
Brompto» kweekt lastig en neigt, te zeer
tot loodglans. Common Mussel. Wordt in Zeeland be
proefd.
'

Common Plum. Goed voor Victoria.-Niet
voor Czar. Loodglans.
Marlanna. Eenigszins onbetrouwbaar.
Kweekt gemakkelijk. Niet voor Czar en
Reine Claude d'Oullins.
Pershore kweekt te moeilijk.
Zaailingen! van St Julien e.d. zijn niet be
trouwbaar. Voor vegetatief vermeerde
'St Julien luttel ervaring. > . .
Ackermann ., Pflaume geen ervaring.
Slechts van naam bekend. 5
Damas noir. Weinig ervaring.

TAMME VERSCHEIDENHEDEN
AALBES.
Roode en Witte bes. Voor zwarte bes zie
onder Z.
*

(

1 . Ziekten:
x
a. Brandnetelblad. Bladverschijnselen lijken
op die Bij zwarte bessen.
b. Mozaïek. Tatlooze lichtgrosne spikkels
tusschen normaal groen. Dwergachtige
groei en kleine vrucht kunnen de waarde
van de 'struiken sterk reduceeren.
c. Aucubaboritheid. Bladrand wit en kleine,
witte bladvlekjes. Geen abnormale
vruchtzetting. Misschien erfelijke kwaal.

Niet te verwarren met de witte bladran
den als gevolg van zuren grond of zure
bemesting.
d. Bladrandkroezing. Bladrand gekroesd.
Ondanks overvloedigen• bloei kan de
.vruchtzetting geheel en al achterwege
, blijven.
e. Lepelblad. Het blad buigt zich aan déh
rand omlaag.,
^
/. Blinde twijgen. De eindknop ontbreekt.
" Gaat vaak gepaard met brandnetelblad,
lepelblad en slechten groei, doch de kwaal
ié misschien aangeboren.

Overzicht

District
A. Algemeen sortiment.
I
II
IV
III
—
1 Prince Albert ... . . . . .
x.
X
-X
2 Fay's Prolific ........
X
X
X
3 Erstling aus Vierlandenl) ...
X
X
X
X
6 Versailles . . . . . . . .
X
X
X
C. Nieuwe verscheidenheden.
5 Correction . î ... ...... . . X
X
X
. _
7 Jonkheer van Tets ....
X
' 8 Multiflorum-hybriden . .
9 Laxton's no l ... . . .
x
'
N .
D, Ongewenschte variëteiten.
Gondouinii ., . .
. .
,0
. -0 \ 0
0=^ ongeschikt.
•X = geschikt.
- == twijfelachtig.
-

*

x_

Y
X
X
X
X

°

VI
0
X
X
X

*:

• -

-

-

X

-

0

*) Niet op zeeklei; voor duinzand dubieus,

A. Algemeen sortiment.
3 Erstling aus Vierlanden. Waarschijnlijk
m
een bastaard.
•
Rheinland.
Schaal, Stein- und Beerenobst, met gekl.
pl.
Omtren,t den vorigen oorlog gevonden in
êen.tuinderij bij Hamburg en door H. Ro
senthal te Rötha in den handel gebracht.
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Bloesem tamelijk vroeg, flauw roodach
tig getint, klokvormig. Vrucht lichtzuur,
vroeg, tamelijjc groot, in groote tros—
Groei krachtig. Gezond. Draagt rijk en
vroeg. Fabrieks- of tafelbes. Onbruik
baar onder glas. Gevoelig voor regen.
In de kuststrekèn voor tafelbescultuur
niet aanbevolen, daar hier no 2 beter vol
doet. Voldoet op klei- én zandgrqnd zeer
goed. Of de siechte resultaten in enkele .

streken verband houden met grond of
meT' virusziekte of; naamonechtheid in
het materiaal is niet bekend.
Geen gegevens Omtrent de teelt in de
duinstreken. Nu en dan komen planten
* voor met verschijnselen van degeneratie,
misschien door een virusziekte. Op stek.hout derhalve acht te geven.
:

plaatsen in on?land gaven mijaanleiding
haar een plaats op de A-lijst in te ruimen
naast Fay's Prolific. Liéfst in plaats van
deze laatste zelfs, maar de schaarschheid
van plantgoed vormt voorioopig een . be
letsel tot het Toyeeren van Fay's.

C. Nieuwe verscheidenheden.
'
5 Correction. Selectie van 1921, afkomstig.
2 Fay's Prolific. Rib(és sativum Synje var, . van K. Maring te Leermens. Vruchtbaar,
macrocarpum Bailey, fay's new p'roliflfc,
bïbeit Iaat. Flinke tros. Groote korrel.
Fay's Fruchtbare.
Zoet. Krachtige groei.Tafelbes. Gevoelig
"Bunyard Handbook p. 152. Gekl, pi. in
voor regén. .
-_
Schaal, Stein- und 'Beerenobst p. 82. In
1868 gewonnen door Lincoln Fay-te 7 Jonkheer van Tets. Nieuw.
Portland N.Y.
Korte jaren vóór den huidigen oorlog geBloesem vroeg, bronsgeel, schotelvormig. , wonnen-door den Heer J. Maarse te
Vrucht licht zuur, middentijds rijp,
Schellinkhout door kruising van Gondogroot, in middelmatige tros. Ruit vaak,
uinii en Versailles of Fay's Prolific.
ta verbandweilicht met nachtvorst. Qroei
Kloek groeiende variëteit met flinke
matig toi .krachtig. Maakt veel blinde
roode besseij. Over "de vruchtbaarheid
twijgtoppen / .weshalve " men • stèkhout
en over verschillende eigenschappen
moet kiezen met erçkel goede knoppen.
van struik en vrucht valt nog moei
Draagt middelnjatig. Goed voor tafelbes.
lijk te óordeelen. Gevoelig voor regen!Bruikbaar ónder glas. Gevoelig voor
nachtvorst. Staat bij sterken'groei gaarne 9 Laxton's nol, Nieuw.
tegen den wind beschut.
Indien de benaming in het Betuwsche en
Vatbaar voor degeneratie, zoodat ook
elders correct is, is deze bes af komstig van
hieraan bij de keuze-Van het stekhout
Laxton Bros. Op.zandgrond te Breda,
moet'worden gedacht.
waar de bessen dóórgaans uitstekend ge
dijen, had Laxton's no 1 geen bijzondere
1 Prince Albert. Ribes petraeum Wulf.
verdienste. In het Betuwsche en in Zee
Verrière rouge, Rouge de Hollande, Hol
land plant men de variëteit aan.
ländische Rote, Duitsehe-zure, Dikkop.
Bunyard, Handb. p. 156. Gekl. pl. 8 Multiflorum hybrMen. Nieuw.
Schaale Stein- und Beerenotist p. 85. -Door kruising van Ribes multiflorum
Oude bes, vermoedelijk reeds in 1758
met rubrum en sativum zijn veelbelo
door Knoop bedoeld als „groote roode
vende bastaarden gewonnen van phaeno-,
bes met roode bloesem". Herkomst onbe
menale vruchtbaarheid, met kloeke, rinkend. In verband met dé Fransche en sche, doch als tafelbes nog bruikbare
' Duitsche namen niet te verwarren met'
vruchten! Gegevens omtrent de bruik
de oude, inheemsche en dus ook „Holbaarheid op verschillende grondsoorten
landsche roode" .bessen.
staan nog niet ten dienste.
».
Bloesem laat, roodachtig, klokvoimig.
Vracht sterk zuur, Iaat, tamelijk groot, :
in flinketrossen. Groei krachtig. Gezond. D. Gondouirf?) of Gondouln.
Een reeds zeer oüd&variëteit totde groep
Draagt dporgaans rijk. • Als versehe
petraea behoorende. In'dé omstandigvrucht oneetbaar; uitsluitend fabriek.
hedenj waaronder de schrijver verkeert,
Vraagt veel suiker. Gevoelig voorregén..
Voor verschillende grondsoorten bruik
kan hij geen literatüur citéeren. De
struik groeit sterk, bloeit iaat met roode,
baar.
klokvormige bloemen, is van uitstekende
vruchtbaarheid* terwijl de bessen tame6 Versailles. ?
*
lijk groot zijn. De smaak der vruchten is
Een reeds zeer oude roode bes, die groote echter buitengewoon zuur, veel zuurder
overeenkomst vertoont met Fky's Proli
fic, doch zich daarvan onderscheidt door
dan Prince Albert en voor de tafel zijp
betéren groei -en door iets andere tint
zij dah ook vólkomen onbruikbaar. Voor
de fabriek, In verband met de groote be
dér bloemen. De algemeene populariteit
hoefte aan suiker, eveneens weinig aan
Van, deze variëteit in'het buitenland en
trekkelijk.. De te Breda staande, bijna
de "goede,, resultaten op verschillende.

Aalbes, Aardbei
waarde van het, in den ^handel voor
komende plantgoed, dat in den regel in
productievermogen óf ~korreIgrootte bij
1, 2,3,5,6 en 8 ten achter staat, moeten
aanbevelingen achterwege, blijven.

25 jaar oude struiken zijn vborbeeldig ge
zond. De ;vermelding' op de /assenlijst
beoogt voornamelijk de aandacht te ves
tigen op de waardè voor kruising.
Witte variëteiten. Van alle mij bekende
variëteiten laat óf wel de groei, ôf de
vruchtzetting óf de duurzaamheid,-óf
de eetbaarheid veel te wenschen over.
Bovendien een hinderlijke naamsverwar
ring.
"
4

.

Gebruik.
Roode bessen worden verwerkt tot bes
sensap, bessenwijn, gelei en, al dan niet
met ander fruit gemengd, tot jam. Witte
in hoofdzaak tot wijn en gelet. De rijeeste
variëteiten zijn" ook geschikt voor tafelfruit. Dit is echter met Prince Albert en
Gondóuinii niet het geval.

.»

Oude 'Nederlandsche roode bessen. In
verband met-de onzekerheid omtrent de
AARDBEI.

purper wordende vlekjes. Nerven licht
groen. Bladschijf bobbelig en vaak ge
rimpeld langs de nerven en gegolfd. Hier
van bestaan een zwakke en egn meer
virulente vorm, waarvan eerstgenoemde
inkeer veel aardbeien vrijwel onzichtbaar
zou voorkomen. Deze zwakke vorm is
hier te lande waarschijnlijk aangetoond in
gezond lijkende planten. Ook de virulente
vorm hier vermoedelijk, aangetroffen.
, Witch's broom (hexenbezem). De planten
-ontwikkelen een dichte bos langstelige
bladeren en zijn doorgaans onvruchtbaar.
In verspreide gévallen hier te landewaar
genomen.
'

/

Ziekten, naar notities van Mej. Ir Kro
nenberg, in hoofdzaak naar gegevens van
Engelsche en Amgrikaansche onderzoe
kers.
r
a. Yellow edge. Gele verkleuring Iangè de
bladranden en tusschen de hoofdnerven.
.. Bladschijf klein en vaalt gootvormig naar
bóven gekruld, bladstelen kort, waardoor
de geheele plant kleiner wordt. Vrucht
klein. De bladrandverkleuring is vaak
slecht zichtbaar.
v
b. Crinkle. Op de bladeren onregelmatig
verspreide^ chlorötische, later bruift of
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District
IV
III
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A. Algemeen sortiment
1 Jucunda. . . . . . . . .
2 Deutsch Evern
3 Madame Lefèber
. 4 Madame Moutót
5 Oberschlesien. . . . . .. .

II

. I
.

.

.

X '

"

0 *"

0.
-

. . .
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2 Deutsch Evern. Fragaria chiloensis Duch.
hybrida. Vroege mof. In 1903 gewonnen
door J; Böttner te Frankfurt a. O. Schaal
Stein- und Beerenobst.jp. 90 met gekl.
pläat. Deutschlands Obstsoorten, id., no
265.
Bloei vroeg; Vrucht middelmatig groottot groot, later in het seizoen en bij over
jarige of minder gezonde planten spoedig
te klein. Kegelvormig, bij. zeer groote
-
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X
X
X
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VI

X
X
X
X.

X
X
X
X
X

X
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A. Algemeen sortiment.
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ó
0

X

B. Plaatselijk sortiment.
6#Scarlet . . . . . . . . . .
••
C. Nieuwe verscheidenheden.
7Biakemore. ... . . .
8 AnnaPaulowna

X
X
• X
•X
X ,
'

X
X

S

s

-

-

"
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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 twee
maal in het jäar vrucht. Blad matig
groot, iets gevouwen, lobben toegespitst,
scherp van rand en met ruigen steel. Ge
voelig voor virusziekten. Vraagt selectie
van plantgoed. Slechts matig vruchtbaar
--vooral in. verband mèt nachtvörst.
Geschikt voor glas en buiten. Tafel en
.fabriek. Dopt moeilijk.

I

' *

^

Aardbei

Br blijken twee verschillende typen dezer
variëteit» te bestaan, waarvan de eene
kloeker groeit, doch nietjijker dragend
schijnt te zijn.
,

Halflaat. Blad zeer groot, meestal iets
omlaag gewelfd, stomp gelobd, zeer ruig
van bladsteel. Matig gevoelig voor virus
ziekten, zeer gevoelig voor aaltjesziekte.
Selectie noodzakelijk. Meeldauw. Voor
1 "Jucunda. Fragaria chiïoensis'Duch. hyétalage. Deze aardbei wordt in de centra
brida.
«
niet graag geplant in verband' met de
Amazone, Late Mof, Walluf, Elers
minder goede vrucht.
Fruchtbare, Wiiderichei> Volltragende.
In 1854 gewonnen door J.Salter te Ham- 5 Oberschlesien, fragaria 'chiïoensis Duch.
hybrida.
' mersmith Engeland. •
Moulin rouge.
•
Schaal, Stein- und Beerenobst, p. 96 met
Schaal, Stein- und Beerenobst p. 98 met
gekl. pl.; Deutschlands.Obstsorten no
gekl. pi. Deutschlands Obstsorten no
272 id. ' _ . 271d id.
Bloei iaat. Vrucht groot, regelmatig ge
Vermoedelijk omstrèéks 1923 door
vormd, hartvormig of stomp kegelv.,
Schindler te Proskau gewonnen.
stevig, laat, middelmatig van smaak, ge
Bloei tamelijk laat. Vrucht groot tot zeer
woon rood van kleur, vleesch bleekrood*
groot, regelmatig, kam- of kegelvormig,
Vruchtbaar. Blad glanzend, ongeveer
week, ^middelmatig van sm^ak, gehoon
-vlak, groot, met weinig behaarden steel.
van kleur, roodvleezig, tamelijk laat.
Matig gevoeligvoor virusziekten. Vraagt.
Zeer vruchtbaar.. Blad groot, vaak een
selectie plantgoed. Tafel en fabriek. Niet
weinig omhoog öf omlaag gekruld, tame
geheel winterhard. Dopt zeer goed.
lijk scherp gerand en mêt ruigen, groenen
3 Madame Lefeher. Fragaria chiïoensis
steel. Zeer weinig gevoelig, voor virus
Duch. hybrida. President Roosevelt.1
ziekten.
'Journal Royal Hort. Soc. XLVII p. 53.
Tafel. Ongeschikt voor fabriek. De laat
In den handel gebracht door R. Hendrikste jaren sterk uitgebreid in verband
sen te Reeuwijlcen genoemd naas een te
met.de winterhardheid.
/»
Gouda of Boskoop Woonachtige familie.
De onbruikbaarheid vbor de. industrie
Herkomst onbekend. Men meent wel, dat
berust voor een gedeelte daarop, dat de.
deze aardbei oorspronkelijk anders heet..
vrucht moeilijk van de kelk loslaat, zooHoe, weet de sehr. niet. Wellicht In.als door de fabrieken wordt verlangd.
comptable. Bloei vroeg. Vrucht groot,
regelmatig kegelvormig, week, matig van B. Plaatselijk sortiment.
smaak, donkerrood, donkerroodvleezig,
Fragaria virginiana Duch. Een
iets lia no 2 rijpend. Tóp blijft vaak 6 Scarlet.
der weinige verscheidenheden van de^volgroën en daarom wel eens minder goed
kömen winterharde Noordamerik. -aard
in prijs. Sommigen klagen over moeilijke
bei, die we nogfcweeken.Stellig zeer oud.
onkruidbestrijding. Blad bleek, kloek,
Oorspronkelijke naam misschien iets
vaak sterk omhoog krullend, stomp ge
langer
dan cte hier gegevene. Niet te ver
zaagd, zeer ruig van steel. Winterhard.
warren met de recente Schotsche Scarlet.
Meeldauw, verder weinig ziekte. Tafel.
Kleine Breda'sche, Bréda'sche, NassauKan onder glas worden geteeld. De mees
wer, Skariakans Smult,ron. Bloei vroeg.
ten hebben echter liever no 2, althans in
Vrucht klein, plat rond, minder lang dan
het Zuid-Westen des lands. Zou mozaïekbreed; blijft heel in den kook, zeer geurig,
smetstofdrager kunnen zijn, heet âlthans
donkerrood, roodvleezig, vroeg. Matig
zeer wéinig gevoelig voor Virusziekten.
vruchtbaar. Gezond. Blad klein, weinig
behaarde steel, scherpe zaagrand. Tafel,
4 Madame Moutôt. Fragaria chiïoensis
fabriek (blik, jam). Laat zich verzenden,
Duch. hybrida. y
Niet. voor glasteelt. Veel arbeid.
Fraisier tomate, Madame Kooy, Princes
Proeven met deze variëteit buiten NoordJuliana.
Brabant hebben veelal teleurstelling ge
Deutschlands Obstsorten no 276c, gekl.
geven. Winterhard.
pl; Schaal, Stein1- und Beerenobst p.94id.
Fransche aardbei vermoedelijk van het.
C. Nleuwe^verscheidenheden.*
begin dezer eeuw:
Bloei middentijds. Vrucht zeer groot, 8 Anna Paulowna. Nieuw. Zuurtjes.
onregelmatig, Vaak ruw geribd, niet zel
Forsch groeiende aardbei van onbekende
den hol, matig stevig, zeer flauw van
herkomst. Vrij vroegrijp en wel voor glas
smaak, bleek Van kleur, bleekvleezig.
teelt gebruikt. Productief. Smaak matig.
"

-
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-Aardbei, Abrikoos, Amandel, Appel
7 Blakemore. Nieuw.
Variëteit omtrent welker- origipe mij
thans geen gegevens ten diénste staan.
De vrücht is zeer donkerrood. Wordt nog
niet van eenige beteekenis aangeplant en
het is ook de vraag of de handel zich voor
één dergelijk product wil. interesseeren.
Is niet identiek met het Amerikaansche
ras: Blakemore, inet lichtroode vruchten.

Gebruik.
Aardbeien worden verwerkt tat jam,wor
den in ijs bevroren en met sap in blik
ingemaakt. Al onze variëteiten zijn ook
geschikt yoor tafelfruit. Scarlet vertoont
iets grootere neiging om netejroos teweeg
te brengen dan andere"aardbeien. De
raad wo^dt gegeven bij dé aardbeien
melk of rooifl te nuttigen.

ABRIKOOS.

als leiboom tegeji het huis. De naam der
verscheidenheid of wellicht de nameh der
verscheidenheden zijn, voor zoover de
schrijver weet, nimmer goed nagegaan.
Men noeralBreda'sehe en Oranje. Voor
de serre wordt speciaal de Oranje aan
bevolen. Misschien is er geen verschil.
De abrikoos wordt geoculeerd op de
'Enkele Boerenwitte pruim, die elders
Enkele'Witte Wijnpruim, Boerengeeltje
of Gele Kroosjespruim heet. De vruchten
onzer abrikozenboomen blijven in hoofd
zaak in de huishoudingttomaak, jam).

Hier te lande geen virusziekten bekend..
Qe teelt dezer ooftsoort is in ons land
zoo weinig belangrijk eh biedt zooslechte
vooruitzichten in verband met ons kli
maat en de hoedanigheid der vruchten,
die men hier pleegt te oogsten, dât het
nauwelijks beteekenis heeft er melding
van te maken. Slechts voor den liefheb
ber moge de abrikoos aantrekkelijk blij
ken. In. het rivierkleigebied, van Eisden
tot Gorkum vindt men'vaak abrikozen
AMANDEL.
. Dit gewas wordt hier zóó weinig aânge• plànt èn is hier zóó weinig thuis, dat het

oveifbodig is er eenige bijzonderheid over
~ mede te deelen. De steenen zijn bestemd
voorr, versch gebruik. Hier geen virus
ziekten bekend. .

c. Kurkstip. Het vruchtvlèesch vertoont
APPEL.
inwendig bruine spikkels, waarvan het
Ziekten.
. .
kurkachtige karakter in zijn algemeena. Mozaïek.Twijfelachtige gegevens. Waar- " heid niet vaststaat. Verband met een
.genomen jn Benderzoet,
soortgelijk verschijnsel als gevolg van
boriumdeficit of magnesiumtekort is
b. Àucubabontheid, Witte bladspikkels en
twijfelachtig, doch evenmin is ér .een
vlekjes. Er schijnen vatbare, gevoelige
schijn van bewijs, dat de bewering als
variëteiten inaast ongevoelige virüsdrazou kurkstip een virusziekte zijn, juist is.
gers voor te komen. _ |( ^
.
"
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À. AlgemeensortlmenL
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IV
1
„x
X
1 Boskbop . . . . . . :
x
. 0 «X
ie
X
13 Bramley
$ . p
-.x
X
'X
3 Cox's
i
x
o
X
X
X
. 12 Ernjgaard . . . . . . f ... x
- - X
X
X
X
10 Groninger Kroon . . ;x.
. x
o
x;
X
X
X
43Jonathan. . . . . . . . . . . x
X
X
X
' 8 Manks' . . ,. . . . . . . . . . x
X
X
X
X
X
9 Sterappel. . . . . . . . . . . x
X
X
X
X4 Victoria- . . . . . . . . r
; x
X
X
X
, 7 Yellow . . . . . . . V .
! x
—
V
X
B. Plaatselijk sortiment. ' ~
15 Allington
. . . . x
X
X
X
'o
X
6 Bloemee *. ..v
^ . -o
o
X
Ô
0
X
22 Brabantsche Bellefleur . . r . . o
'o
O
X
X
X
. • 5 Croncels . . . . . " . . . . . . x
o
X
o
X
0
34 Drentsche Bellefleur
o
o
X
ö
* 26 Ekenstein . . . . .
o
X
0
20

Appel

II

25 Flansche Zure. .
. ..... o
42 Glorie van Holland
x
36 James Grieve ......... x
47 Jubilee
o
, 60 Keswick . . . : . . . . . . . ~ o
27 Klumpke '. .
o
21 Lane's ...... . .
. , *o
63 London Pippin %
.' . . , . .
2 Lemoen . . . . ,^> : . . o
' 41 Laxtons Superb . • . . ..... x
37 Ltüitersche Pippeling. . •*". .' 25,Notaris : . . . . . . .- . . . o
30 Nordhauseri.......... x
24 Ossenkop. . . . . . . . . . . o
J9 Pfirsichroter t. ,
. . . .< x
29 Princessenobel
• • • • • x
17 Present van Engeland v ... . p
51. Schellinkhout ......... o
^ 6 4 Signe Tilliseh . . . . . . . . . o,
39 Zigeunerin . .
. x
23 Zoete Kroön .......... a
• IdZuçcamaglio v. . . . . . . . x
Ck Nieuwe yerscheidenheden.
53 Anna Boelens ....
o
48 Beauty of Bath . ; . . .
. o
70Bestrood'. . . . . . . . . . .
40 Cecilia
\ . ... _
69 Dokkumer Nye
57 Ellison's . . . . . . . . . . . o
54 Dekkers Glorie < ... ....
68 Golden Delicious . ...... x
" 67 Iephef, Schoonevan . . . /. . 33, Koningszuur . . .". . . . . .
'66 Laxton's Fortune . . . . . . 56 May Queen' 1 . . . , ....;. x
62 Melba . . . .
. r . .. . x
58 Pater v. d.Elsen- . . ... . . o.
59 Present van Holland . . . ... 38 Seeligs . . . •. . . . . . . .
*. 49 Vogelcalville . . . . . . . . .
31 Wealthy . , . . . . . . . . . 65 Wlntercheer . . . ... . . i.
35 Äkerö* . . .' . . . .
».. . . ri,
D. Geschrapte' variëteiten.
"V
Worcester Pearmain
Bosappel ,
.
Roodetulpappel
x = geschikt.
- =" twijfelachtig.
Â. Algemeen sortiment.13 Bromley'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. Triploïed. Vraagt vreemd pol
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0= ongeschikt.

l.
•'ten, bijv, 4at van no 5. Pollen slecht.
Boon^rootop'wild, Rijkdragend, doch
eerst ria eenige jaren vruchtbaar, Vrucht
groot, onregelmatig, plat,-groengeel.met
wat blos, vaét, zuur, goede moesappel,
tot ,einde Jatiuari. Benedeitó40 C yat/ '

21

Appel

sbaar voor „lage-temperatuurbederf".
Soms bij koelè bewaKng vatbaar veör
„scald". Alsdan in papier wikkélen.
Zeer geschikt voor bewaring in 10%
koolzuurgas, duurt dan tot M,ei-Junien
/is ten slotte bij die bewaring als hand
appel bruikbaar. Rijk aan zuur en antischeurbuikvitamine, arm aan suiker.
Windvast. Struik op Il of sterken on
derstam. Gezond. Klei en zand. Gëschikt om op anderevariëteiten te enten.
De beteekenis dezer variëteit ligt in haar
f.
gezondheid en productiviteit; in qualiteit staat dè appel veel bij no 1 ten
u achter:
.
.
Er bestaat een meer gekleurde onder
variëteit Red Bramley.
4 Early Victoria. Emneth Early. In 1899
door de fa. Cross te Wisbech0 in den
•handel gebracht. Bunyard Handbook,
p. 53. Diploïed. Goed pollen.
' 1 Bloei middentijüs. 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 vóór moes.
Arm- aan suiker. Matig- zuurgehalte.
Struik, desnoods kroonboom. Onder
stam sterk. Matig windvast. Zand of o
klei. Doorgaan# weinig ziekte. In som
mige streken weinig in tel. T
Dânkt de belangstelling aan het seizoen
en àan de willige draagbaarheid, die
. zelfs bij lage prijzen de teelt nog möge^
lijk zou maken.
3 Cox's Orange; Pippin. Cox's Orange,
Cox's Orangen Renette, Orange de Cox.
0
Rond ÏÖ30 gewonnen door Cox te Coinbrook Lawn, Bucks, Engeland en in
1850 door Ch. Turner in den handel ger
bracht. Bunyard Handbook I, p. 43.
Deutschl. Obsts. gekl. p.I. Diploïed. ,
Middelmatig tot goed stuifmeel. Bloei
middentijds, zelf-steriel. Bestuivers voor
no 3-zijn no % 7,21, 29 en 60. Boom op
wild -ttiatig groot en''vroeg dragend.
Vruchtbaar. Vrucht matig tot klein, on
geveer rond, regelmatig, groen, later
geel met veel blos en eenig roëst. Duurt
den winter in. Aangenaam zuur. Bij
zonder fijne handappel. Matig gehalte
aan zuur, laag gehalte aan suiker en
• . C-vitamine. Bijdroging goede opbrengst
doch geen goede kleur en quaiiteit. Ge
schikt voor het koelhuis. In 5% kool
zuur is de bewaarbaarheid een maänd
• langer. Steelrotl Struik. Diverse onder
stammen; windxast. Zand of klei. Wat
22

schurft en soms Monilia of kanker,
' vooral ep rivierklei en ook bij erving op
type IX. Soms veel kurkstip. Gevoelig
voor Calif, pap. In populariteit staat
défce appel Ver beneden no l ondanks
-rtden besten smaak. Groote fouten zijn
de zelfsteriliteit-éh de-geringe grootte,
waardoor de verköop tegen goéde prij/ zen' slechts mogelijk is bij een zeer be
perkten kring yan Jiefhebbers.
10 Groninger Kroon. Engelse Kroon, Zure
- Kroon. Rond 1875 gevonden door S. H.
» Brouwer te Noordbroek in den'tuin van
den heer Engels. De Greeff, Onze appels
en peren. Zelffertiel. Pollen middel
matig goed. Op wild tamelijk groote
boom; 8-10 m breed, tamelijk vroeg-dragend. Vrucht rpi,ddelmatig groot,
hoog, iets kégelvormig, groengeel, later
" roodgeel met veel blós én streepen, lichtzuur, iets knappend; goede handappel
tot Februari. Rijk aan C-vitamine.
Struik op II, of sterken onderstam of
wel kroonboom. Windvast. Meestal gezoijd. Iets meer schurft dan vroeger,
vooral in beschutte tuinen. Meeldauw.
Soms bloedluis. Zand of klei. Bij Har
lingen niet aanbevolen.
Iets gevoelig voor Califomische pap.
In het algemeen is het oordeel over
dezen appel niet bijzonder aanmoedi
gend, doch bepaalde, groote fouten
worden toch weinijg opgemerkt.
43 Jonathan. Vóór 1826 geronnen door
Ph. ßick te Woodstock N.-Y. Ver. St.
Hedrick, Appels of New York I, p. 172.
Pollen goedr Boom, matig gróót, zeer
yroeg en rijkdragend. Appel klein tot
middelmatig, iets Koog, groen met"
blos. Tamelijk vastr licht zuur, gewone
smaak der Amerikaansche appels, tame
lijk goede handappel voor herfst en voor
winter. De groote fout van dezen appel
is het lage gehalte aàn C-vitamine ge
paard aan den smaak. De groote duur
zaamheid verleidtwel tot aanplantîng.
Bij dro'ging goede smaak, doch lage op
brengst. Dikwijls te klein, vooral op
'"zand. Struik op sterken onderstam.
Warme standplaats. Vraagt luwte.
Gezond, behoudens meeldauw en bloed
luis. Dunnen. Klei en desnoods zand.
Schijnt eenigszins gèvoelig te zijn vöör
Califonjische pap.
8 Manks Codlin. Manks Appel. Door
Kewley op 't eiland Man gewonnen.
Droeg voor 't eerst in 1815. . Deutsch
lands Obstsorten. Gekl. pl. Diploid.

Appel

Zelffertiel. Zeer goed is bestuiving door
schillende 'uitstekende qualiteiten van
no 7. Bloei vroeg. Stuifmeel tamelijk
dè vrucht, mede voor de industrie en
goed. Boom op wild doorgaans klein,,
van den boom. Als grootste fout moet
buitengewoon vroegdragend. Zeer .. men aanmerken de vatbaarheid voor
vruchtbaar. Vrucht middelmatig tot
schurft èn voor beschadiging door
klein. Bij behoorlijk dunnen beter.
bouillie bordelaise en Californische pap.
Kegelvormig, iets hoog, geelgroen met
Geschikt voorfruitbewaarplaats en voor
blèeken blos, Vast, zeer licht zuur.
koelhuis. Soms vatbaar voor „lage-temBruikbaar voor de bakkerij (appelbol
peratuurbederf", doch het is niet be
len). Minder goede handappel Septem
kend, onder welke omstandigheden dat
ber-October. Struik. Onderstam sterk. , euvel vooral voorkomt. Voorloopig
Nogal windvast. Zand of klei. Meestale
wordt gasbewaring afgeraden.
tamelijk gezond. Meeldauw. Zaagwesp.
Ook hier is het wel vooral het seizoen,
9 Sterappel. Reinette rouge étoilée. Star
< dat mede oorzaak is van de goede resul
appel, Sterreinette; Rote Sternrenette,.
taten, die M.C. geeft. Be overdadige
Pomme de Coeur. In 1830 voor het eerst
vruchtbaarheid is in de jeugd een aan
beschreven. Men meent, dat de appel
uit Nèderlând of België afkomstig is,
beveling, later een bezwaar.
.rond Maastricht, Luik of Sint Truyen.
Bloei laat, gaarne kruisbestuiving, mis1 Schoone van Boskoop. 'Belle de B.,
Schöner-, von B., Goudreinette (falso),
. schien Brab. Bellefleur zoete appels of
Courtpendu. Stuifmeergóed. Boom op
Rein. monstrueuse (falso), Reinette von
wild groot, laat dragend. Later meestal
Montfort. Nederl. Böomg: I no 43, gekl.
behoorlijk vruchtbaar. Vruçht middel
pl. Waarschijnlijk in de 18e eeuw onder
Utrechtybij Montfoort' wellicht, ontmatig, rond, regelmatig^ riâ eenlge be
staan/Triploïed. Bloeit middentijds,
waring geHèel rood, licht «uur, knapvraagt kruisbestuiving. Stuifmeêl slecht
. pend. Tafnelijk goede handappel, arm,
. aan -C-vitamine. Na kleuren op den
kiemend. Boonsop wild groot en , laat '
dragend.Op dep duurvoldoende vruchtgrorfd, vooral in de zon vermiiidert de
duurzaamheid. Sterk gekleurde vruch-i
Mar, in sommige omstandigheden met^
neiging tot beürtjaren. Duurt-den win
tra in ieder geval minder "duurzaam.
ter uit. Het peest voorkomende type
Indien dadelijk na den pluk in koelhuis
zou men ongeveer als volgt kunnen be
gebracht, bewaarbaar tot Maart. In
schrijven: Vrucht groot; bijna rond, iets
fruitbewaaiplaats tot- einde December.
meer hoog, groen, later geel rrtet veel
Vermoedelijk slechts voor sterke onder
roest en neiging tot blos. Scherp zuur,
stammen. Vraagt luwte. Doorlatende
in nawinter matig.
'grond, zand of Mei. Zelden ziekte. Men
Daarnaast echter komen onder' den
entei niet van het roodgestreepte Ster- naam Góudreinette, welke de meest
appeltype. Druipt.
populaire benaming is, behalve in Lim
De grapte belangstelling voor Sterappel
burg, een aanmerkelijk aantal andere
' houdt /verband^ met d» gemakkelijke
vormen voor, dié er betrekkelijk, weinig
verkoopbaarheid en de. zelden teleur
van verschillen* De, mogelijkheid be
stellende gezondheid van jvrucht en
staat, dat deze afwijkingen door muta
böom. Het late# dragen op sterken on
tie zijn ontstaan. Daarnaast spelen ook
derstam en de onzekere vruchtzetting
stellig de groeivoorwaarden wel een rol.
zijn soms, vooral in nieuwere aanplan
Hoe het zij, men lette streng op het
tingen, een beletsel. Niet zelden ook de
enthout.
gevoeligheid voor wind. Dankbaar voor
Zeer goede hand- en moesappel. Rijk • trespuiting met groeistof tegen laten val.
aan suiker, zuur en qan antischeurbuikvitamine. Goede opbrengst en goede
7 Yellow Transparent. White Transpakleur bij droging. Struik en kroonboom.
rent, Transparente jaune, Weisser Klar
Diverse onderstammen. Zand öf klei.
apfel, Vitt Klaräpple, Klaraeble. Made
Vraagt luwte. Vrij veel schurft en,
leine falso.
"
soms zelfs veel, kanker; meeldauw.
Uit het Baltische deel van 't oude Tsa
Kurkstip.
* , renrijk, men meent wel Lijfland. DiMen kan dè bçteekenis dezer variëteit
poïed. Bloei middentijds. Pollen goed.
in ons land moeilijk onderschatten. De
Wordt bestoven,door no 5, Landsberger
groote populariteit in den handel en
Ren. eri 60. Boom öp wild matig groot,
in de cultuur houden verband met verzeer vroegdragend. Vruchtbaar. Vrucht
.

'
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Appel-

middelmatig groot, iets hoog, regel
6 Bloemeçzoet. Herkomst onbekend.
matig, bleek green, Juli-Augustus, iets
Waarschijnlijk löe eéuw en Geldersch.
knappend, zuur, goede moesappel, als
Bloei Iaat. Pollen geed. Op wild, groote
, handappel juist bruikbaar. Arm aam,
boöm, tamelijk iaat dragend. Vrucht
suiker. Matig zuurgehalte, Onderstam
middelmatig groot, ongeveer rond,
sterk. Struik. Nogal windvast. Zand of
regelmatig, zeer zâchtvléezig,. groen
klei. Wefnig schurft, veel, soms te veel
met fraaie roóde streeping, zoet. Amt
kanker, veef zaagwesp.
aan suiker, zeer arm aan zuur. Hand
Ondanks de bezwaren van het sterke
appel. September. Kroonboom. Windkankeren blijft men dezten appel planten .. .. vast. Gezond. Klei en zand.
Niet zelden zeker om het goede stuif-o
De geringe.vervoerbaarheid en eenzijdlmeel,-doch mede om de vroege vrucht-" " - ge, vermoedelijk afnemende bruik
baarheid en willigen vérkoop.
baarheid staan een sterke uitbreiding
in den weg.
12 Zoete Ermgaard. Herkomst onbekend. 22 Brabantsche Bellefleur. Roter Belle
Vermoedelijk JMederlandsch. Was1 in
fleur. Oude appel Van onbekende^ af't midden der vorige eeuw reeds .door -- komst. Deutschlands Obstsorten. Gekl.
't land verspreid. Nederl. Boomgaard;
pl. Boom groot. Bloeit laat.-Poilen-zeer
no 7. Bloei • Iaat. Pollen waardeloos. goed, Zèlffertiél. Draagt op sterken
Boom groot op'wild, matig Iaat dra
onderstam laat. Vrucht klein tot midgend,. later goed vruchtbaar, doch
, deimatig groot, wat onregelmatig ge-.
beurtjaren. Vrucht hoog, middelmatig
vormd. Geel met frasen blos. Vast van
groot, , evenals Zoete Campagner bijna
. vleesch. Licht zuur. Duurt tot jn de
geheel met roode streeping overdekt,
lente. TafeMppef. Suiker- en zuurgehalte
doch van levendiger kletir. Sorteert ' matig. Bij droging goedé kleur. Onge
goed. Zoèt. Potappel tot ver in den win
schikt voor^ gasbewaring. In koelhuis
ter. Windvast. KroQnboom. Zand of
duurzaamheid een maand langer.. In
klei. Gezond. Gevoelig voor zwavel.
den handel wçinig. in trek. Nog slechts
.Volgens sommige aanwijzingen is de
in Zuid-Limburg bij gebrek aan een
Zoete Ermgaard van'den Bangert niet ' »' goeden plaatsvervanger aanbevolen.
de hier. bedoelde, donkerroode vrucht.
Geeft, waar hij op den Noord-Br^antNagenoeg de eeiiige potappel, dién men
schen zandgrond staat, ook niet zelden
nog. gaarne plant. De qualiteit der
nog goed resultâat al moge de nieuwe
vrucht is redelijk. Hóóg suikergehalte,
aanplanting zeer verminderd zijn. De
zeer laag zuurgehalte. Geschikt voor.
appel is zeer windvast. In hét Gelderhet koelhuis. Een aanbeveling is bijna
sclié en jn het Utrechtsche wordt veel
overal dè gezondheid van den boom.
over' kanker geklaagd. Beurtjaren.
34 Drentsche Bellefleur. In Nieuw-Amster1
...
dam gewonnen en 1601- in den handel
B. Plaatselijk sortiment.
gebracht; Een fraaie.herfstappelhdie in
15 Allington Pippin. Waarschijnlijk in de'
_ het Noorden den Sterappel schijnt te
2e helft der vorige eeuw in Zuid-Lin, vervangen, doch aanmerkelijk minder
colnshire ontstaan en in 1916 in den
van smaak is. Het stuifmeel is goed.
handel gebracht door het kweekershuis
Groote 'gezonde boom, die op allerlei
Bunyard en Co te Maidstone. Diploïed.
, grond gedijt. Draagt vaak om het an
• Stuifmeel bruikbaar. Gaarne bestuiving
dere jaar. De vrucht is. lang en mooi
door Filippa. Pollen matig goed. Boom
rood gekleurd. Rijk aan C-vitamine.
op wild klein tot matig, vroeg dragend, •
zeer vruchtbaar. Vrucht middelmatig, 27 Eisdener Klumpké. Posson rouge de
bij behoorlijk dunnen"" footer, kort
Hollande. Misschien uit dé omgeving
kegelvormig, geel met wat blos en streevan Eisden inliet Nederlandsche taal
pen. Vleesch lichtzuur en knappend.
gebied. "De stérke verspreiding in die
-Zeer goede rtafelappel; in sommige ge
•streek doet een-leeftijd gissen van ten
vallen tot in December, dan weer weinig
minste 60 jaar," mede in verband met
duurzaam. Matig gehalte aan C-vitaden ouderdom der, boomen. Geen ge
mine.. Alle onderstammen. Windvast
gevens over bestuiving. Bloeit Iaat •
Gezond. Zand. Ervaring'jn Zeeland op'
Pollen, slecht'. Boom middelmatig tot
klei minder gunstig (kanker en bloedgroot. Sterk hangende takken. Vrucht
ltiis). Op zand'echter goed.
baarheid vroeg en zeer voldoende:

.
Vrucht middelmatig tót groot, hoog
mét knobbel bij den steel, groen met
veel roode streeping, zeer stevig, lichtzuur, goede moe^ en matig goede tafelappel tot Maart. Zeer arm_aan suiker,
matig zuurgehalte. Bij droging,, lage
productie, doch goede smaak. Hoogstam. Kieskeurig op grond. Zeer schurf
tig en hier en daar kanker.
Een door mutatie ontstane roode af
wijking is bekend als Gronsvelder
. Klumpke. Geschikt voor koelhuis en
bewaarschùur.
~
' v
25 Fransche Zure. Herkomst onbekend.
Bloei .vroeg. Bestuivingselschen onbekend. Boom groot. Vruchtbaarheid uit»
' ëentóopend. Pollenqualiteit slecht.
Vrucht middelrtiatig tot groot, groein
met fraaien rooden blos, zeer vast, sterk
zuur, goede moesappel tot ver in de
lente, Arm aan suiker, rijk aan zuur.
Kroonboom. Vatbaar voor,£churft.
I
.
-*
42 Glorie von Holland. Zou volgens sommigén rond 1.890 gewonnen zijn .door
. den Heer Hazelbag te.' Rockanje.
Maandschr. Ned. Pom. Ver. 1932/ p.
96-97. •
.
;
Pollen goed. Boom middelmatig en ta
melijk vroeg en rijk dragend. Fraai
• gevormd. De appel is rond, middelbaar
van grootte, fraai wasgeel met zwakken
blos, Iichtzuur, zeer goed ajs handappel
voor herfst. Struikop II of sterken on
derstam. Voorzoover we kunnen beoordeelen," gezond op zand. Op, klei wordt
filer en daar over kanker geklaagd, ter-,
Wijl de duurzaamheid van den appel
niet groot is. Matig suiker-, laag iuur-,
hoog C-vitamine-gehalte.. Het is eenvruçht, die slechts in een kort gedeelte '
van den herfst eetbaar is. Dit staat de
uitbreiding dan wel eenigszins in den
weg. Trouwens ook omtrentfie omstan. digheden, waarbij kanker hevig op
treedt, heeft men nog te weinig ervaring
en men loopt derhalve bij de aanplaa• ting zeker risico. In Friesland voor
lichteil grond aanbevolen.
'
' sü'
« '• "
'
36 James Grieve. Gewonnen dóór J. Grieve
en in 1890 door het Schotsche kweekers' huis Dickson te Edinburg in den handel
gebracht. Bunyard Handbook 1, p. 73.
Pollen tamelijk goed«. Kan worden berstoven door Filippa. Boom middels'
matig groot, vroeg en rijk vhxchtbaar.
-Vrucht rond, iets kegelvormig, bleek
geelachtig met wat blos en tamelijk

Appél

groot. Vruchtvleesch zeier week. Smaak
uitstekend. Arm aan C-vitamine. Er bestaat eerf meertoode afwijking van
• deze verscheidenheid. De bruikbaarheid
" voor een groot deel van Duitschland en
Scandinavië wijiTer op, dat deze appel
. ook in ons land wel thuis zal blijken.,
Wordt in Zeeland geplant als vervanger
voor no 5.
60 Keswick Codlin. Engelsche appel, wild
gevonden in Cumberland, „waar hij door
• een boomkweeker, J. Sander, werd op
gemerkt «n vervolgens vermeerderd
omstreeks 1800. In 1818 voör'de Hort.
Soc. gebracht. > '
• Levert goed pollen. Boom matig groot,
vroeg en rijkidragend. Appel middel* matig van gróótte, hoog, gtpen, bij rijp
heid goudgeel, scherp zuur, rijpt begin
I September. Een uitstekende móesappel,
die door Early Victoria niet wordt ge
ëvenaard. Armaansuiker, rijk aan zuur.
De boom is kieskeurig op grond en wel. licht ook op klimaat. Op lichte gronden
o.m. kan veel /kankèr optreden; ook
" irôgal wat last van schurft en een min
der ooglijk product voortbrengend.
Flink snoeien! Vooral in het Noorden
des lands aanbevolen, doch maakt ook
in N.-Brabant een redelik figuur.
21 Lane's Prince Albert.Itt de 19e eeuw te
Rothampstead gewonnen en in 1857 in
den handel gebracht, punyard Hand
boek, p. 80.
Goed pollen. Boom klein tot matig
groot, zeer vroeg en zeer tijk dragend.
Vrucht middelmatig groot, iets plat,
groen met vaak èenigb roode streepirig,
. zuur. Middelmatig goedemoesappel tot
• in dén winter» Struik op sterken onder
stam. Vraagt luwte. Druipt. Klei of
zand. Gezond. Zeer voorzichtig met
zwavel! Waarschijnlijk is no 13 beter
dan déze.
\ _
In,het algemeen is' de qualitèit van
dezen appel te gering. De groote vrucht
baarheid en de onkunde van het publiek
maken voor den teler wel eens iets.goed.
, Vindt zeer weinig verdedigers.
_
«0
41 Laxton's Superb.Recente aanwinstvan
• • het Engelsche. kweekershuis Laxton.
Matig tongoed stuifmeel. Vraagt,echter
vreemd stuifmeel.'Onderlinge vrucht
baarheid met no 3 is twijfelachtig.rBoom
waarschijnlijk iets gropter dan die van
no 3, waarop de verscheidenheid overi
gens gelijkt. Vrucht wat kloçker, iets
\

;

f
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minder goed van smaak. Arm aan Cvitamine. Duurt zeer goed naar men
meent.. Alle onderstammen. Neigt tot
beurtjaren. In Zeeland op type IX zeer
veel kurkstip, vooral op jonge boomen.
Üit andere streken komejr~Üergelijke
berichten echter niet. Het is nog niet
goed mogelijk uit te maken of deze soort
de Cox's kan vervangen. Zie verder bij.
Wintercheer.
•

door van beperkte bruikbaarheid. Matig
gehalte aan C-vitamine. Bij droging
hooge opbrengst. Zuur.Wordt met name
in Groningerland en op zand in Fries
land met succes verbouwd,- doch geeft
ook in Noörd-Brabant goede resultaten.
Zand en dalgrond.. ,

28 Notarisappel. Rond 1890 gewonnen
door J. H. Th. Wv v. d. Ham, notaris te
Lunteren en wereldkundig gemaakt op„
2 Letnoenafipel. Rond1885 gewonnen door
de tentoonstelling aldaar in 1899. Stuif
Notaris J. H. Th. W. vân den Hanl te
meel slecht. Bloei middentijds. Met
' Lunteren en aldaar 1899 bekroond. Bloei
eigen* stuifmeel matig dragend. Pollen
slecht. Zet goed vrucht met5,7, Landsb.
(imidde'ntijds, zelffertiel, denkelijk toch
kruisbestuiving gewenscht, pollenslecht.
Ren. eil 60. Op sterken onderstam een
Vrucht groot, Wjna rond, groen, later •
flinke boom, riïatig vróegdragend. Later
voldoende of meer dan .voldoende
geel met veel roest, geen blos. Aange
naam zuur. Zeer goede tafelappel, zou
vruchtbaar. Vrucht hoog, ' tamelijk
echter arm zijn aan C-vitamine..iTot in
• groot, groen, weinig blos, lichtzuur.'Ma
tig goede, soms zeer góede handappel
winter. Boom op wild zeer groot en zeer
laat dragend. Later voldoende vruchttot januari, rijk aan C-vitamine. Struik
op halfsterken of op sterken onderstam
baar. Struik en kroonboom. Alle. onder
en téroonboom. Vraagt luwte. Druipt.
stammen. Zand of klei. Op goeden
• Kanker. Soms vëelschurft. Hier en daar
grond wéinig ziekte. Voldoet in Zeeland,
kurkstip. Zand of lichte klei.
Betuwe en Utrecht niet. Druipt sterk.
Behalve jn distr. IV, V en VI ook plaat
Meestal geeft men aan na 1 de voorkeur,
selijk in FrieslancJ aanbevolen. In Zee
daar die eerder draagt en duurzamer
land veel stip. ' y
is, op, enkele gronden, vooral lichte,
verkiest men wel Lemoenappel, die
trouwens ook bij minder goede verzor 24 Ossenkop^ Oude Fransche. Herkomst
onbekend. Genoemd in 1850. Bloei
ging beter is dan tno 1. Druipt vaak
vroeg. Pollen slécht. Boom groot, met
sterker dan no 1.
iet^ hangende takken, vroeg, regelmatig
De raad wordt gejgeven op „zwakke"
en goed vruchtbaar. Vrucht zeer groot,
onderstammen te entèn.
onregelmatig, Iets plat, groen met roode
streeping, matig vast, zuur, goede moes
63 London Pippin. London Pippin, Pepin
appel van September tot Februari. Suide Londfes, London Pepping, Calville
. ker- en zuurgehalte matig. Kroonboom.
de Londres.
Niet kieskeurig op grond. Gezond.
Oude Britsche appel. Dèutschl. Obsts.
Deze appel heeft waarde in een exten
gekl. pl. Bunyara, Handb. p. 82.
sief bedrijf; het is echter de vraag of
Goed stuifmeel. Vroegg bloeier. Matige
hij daar kanworden gehandhaafd. Vindt
groeiçr, fraaie boomvorm. Vruchtbaar.
slechts voor' Limburg verdediging.^ Middelmatig groóte vrucht, sterke rib
ben aan den top. Kleur verschillend,
vaak met blos. Duurt totv de lente. 19 Pfirsichroter Sotmrierapfel. Perzikroode
zomerappelj Persikrött Sommeräpple.
Hand-en moesâppél* Zeer vatbaar voor
, Wellicht door J. V. Sickler (1741-1820)
schurft, kanker en meeldauw. ^Reeds
uit Frankrijk naar Duitschland ge
z§er lang in ons laiïd, doch weinig opbracht. Deutschi. Obstsorten. Gekl. pl.
^ang gemaakt. Door sommigen zeer
Bloei vroeg. Pollen matig tot middel
aanbevolen.
matig. Diploïed. Draagt met eigen stuif- ,
*•
'
meel niet steeds voldoende. Goede be«
37 Luiftetsche Pippeling. Zeer late zure
stuiving door 7,21óf 60. Op wild klein
appel. Draagt vroeg.
>.
en zeer vroeg dragend. Vrucht middel
Luntersche zaailing vai^ omstreeks
matig groot, oßgeveer rond, meestal ge1900.' De boom is°van matige grootte en
heel rood, zacht zuur, los, goed voor de .
vruchtbaar. Groei steiï. Stuifmeel goed.
tafel. Augustus. Niet in eens plakken.
Appel matig, groot; nogal roestig met
JJuurt slecht. Struik op sterken onderbetrekkelijk weinig kleur. Zeer laat en
stam.Tamelijk windvast. Zand en klei.
duurzaam. Vruchtvleesch hard en daar

Âppel
Weinig kanker en soms schurft. Meel- •
dauw.' Zaagwesp. Spint..
'
Niet bijzonder gewild, in hoofdzaak niet '
wegens de slechte duurzaamheid van
het product, doch een vervanger is nog
!niet bekend.
*
_

gewonnen door Jhr Ó. R. Alberda van
Ekenstein te E. bij Appingedam. Nederl.
Boomgaard I no 45. Stuifmeel ver
moedelijk slecht. Boom flink, vrucht• baar. Vrucht, matig groot, kort kegel
vormig,. groen, later geel met eenig
* roest, zacht, licht zuur, handappel voor
29 Princesse Noble.. Kroonappel, Fransche
October tot December. ;Moesappel. '
Kroonappel, Noblesse, Bles, Alantapfel,
Deze appel vervangt in sommige stre
, Grosser edler Prinzessin Apfel, Pomme
ken van Friesland de Transparente de
t d'Aunée, Prince d'Orange, Prinse©pple.
Croncels, in Groningerland niet aan te
Zeer oude, misschien inheemsche appel.
raden.' Weinig schurft. Meeldauw.
-l
Werd in 1708 echter als uitheemsch
: genoemd. Nederl. Boomgaard. Gekl. pl. 16 Renette von Zuccaxnaglio. Von Zucca-'
Bloei middentijds. Middelmatig tot zeer .
magliorenett. Gewonnen door Dietrich
goed stuifméel. Bestuift no 3. Boom %
Uhlhorn Jr te Grevenbroich, Rhein
matig groot, vroeg ^vruchtbaar, doch
land. Waarschijnlijk tosschen 1852 en
waarschijnlijk ondanks goede ziekte1870 gezaaid. In 1878 benaamd. Dibestrijding niet overrijk dragend.Vrucht
ploïed. Gaarne bestoven door Filippa.
matig groot, groengeel met streepen,
Pollen goed. Boom matig groot, vroeg
, hoog, vast, later zacht, lichtzyur, bui
en rijkdrâgend. Vrucht rond, groen,
tengewoon fijne handappel tót halfweg
later geel met"zeer weinig blos, middel
den winter. Struik op sterken ondermatig groot. Wil gedund worden. Zeer
' stam, desnoods kroonboom. Alle gron
goéde handappel voor herfst en soms
den. Vatbaar voor schurft. Meri zij be
tot na den winter. Struik op sterken
dacht op mozaïek. De hooge handels
ondérstam. Wmdyastheld, goed. Zand
waarde van dezeh appel rechtvaardigt
en klei, in Zeeland alleen op zand.
een ernstige poging om hem, geholpen
Meestal gezond, doch in IV acht men,
- door dè hedendaagsche bemesting «n
' bespuiting tegen schurft noodzakelijk..
ziektebestrijdingsmiddelen, weer in eere
Soms kanker.
~ te herstellen.
'Vooral in district IV, doch ook elders .47. Royal Jubilee. Gewonnen door J. Graheeft men aanmoedigende resultaten. . " ham te Hounslow en in den haindel ge
Volgens betrouwbare gegevens komen
bracht ii} 1893 door het kweekershuis
onder de P.N. verscheidene onderrassen
G. Bunyard & Co te MâJdstone. Bun
voor-, waarvan de beste zou zijn een type
yard, Handbook I, p. 114.
met langwerpige, boven afgeplatte
/Bloei laat. Pollen goed. Vraagt vreemd
/ stuifmeel, bijv. nö 21. Boom klein ert.
o vrucht en sterk geel gekleurd vleesch.
zeer vroeg en rijkdragend. Appel mid
17 Present van Engeland. Heerappel. Her
delmatig groot, sonjs groot, kegelvor
komst onbekend. Had reeds in 1863
mig, bleek geel,soms iets donkerder aan
aanmerkelijke verspreiding. Beschrij
zonzijde.'Vaste, liclftzure, góede moes
ving Vruchtsoorten 2e reeks 1863, p. 72.
appel. Matig rijk aan C-vitamine. Struik
Goed stuifmeel. Bloei middentijds. Zelfop sterken onderstam: Gezond. Klei en
fertiel'. Pollen \middelmatig tot goed.
wordt voor het midden des lands zeer
Boom matig groot, zeer vroeg en rijkaanbevolen in de zandstreken. In Zee
draggnd. Lastigegroei voor den snoeier.
land slecht.
Boven enten. Vrucht groen, later geel,
De vrucht wordt goed verkoopbaar ge
met'somtijds wat blos, zachtzuur, los,
noemd.
groof klokhuis, goede tafelappel tot
einde winter, njits niet te laat geplukt. J51 Schëllinkhout. Omstreeks 4900; ge-Kroonboom, Matig windvast. Neigt tot
wonnen door den Heer G. Dekker-te
kanker en min of meer beschadigde
Schellinkhout en in West-Friesland
vruchten. Zaagwesp.* Heeft plaatselijk
tamelijk veel aangeplant. Voldoet ook
beteekenis.
, te Groningen goed. Vermoedelijk zaai
Wördt aangeraden om op andere soorling van no 29J3ekroond met eert. Ie
, ten om Je enten.
klasèe te Lunteren in 1934. Zie tijdschr.
Ned. Pom. Vereeniging Nov. 1.934.
26 Reinette van EkenStein. R. v. Epfcentamelijk goed pollen.
stijn. Waarschijnlijk kort , voor '1830
Boom van matige tot middelbare groot'
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Appel .
*

te, vruchtbaar,"gezond. Vrucht middelmatig groot tot groot, meer hoog dan
breed, bleëk geelgrcen, voorzien van
eèn dunne rooöe streping. Vleesch wit.
Sept.-Noy. LicHtzuur met aangenaam
aroma, dat aan Hp 29 herinnert. Carpecapsa. Tamelijk windvast. Stip.
1 Leed in 1938 op sommige plaatsen niet
van nàchtvorst.
.Hét is.echter de vraag óf deze appel op
den dütir kan worden, aanbevolen. Een
bezwaar is onder meer, dat-de"vruchten,
soms zeer klein zijn.
" ,
*•;

30 Schoner ,von JÏördhausen. Gewonnen
door Kaiser te Nordhausen bij den Harz
en in 1892 verspreid, ßeutschlands
Obstsorten. Gekl. pl. DeutscheObstbauzeitung-1916, p. 1. Stuifmeel matig tot
middelmatig. Boom matig groot, vrcèg
, en rijk dragend. Vrucht rónd, middel
matig groot, regelmatig gevormd, groen
-of bleek groengeel met zacfyten blos,
fraai, tamelijk zachtvleezig, licht zuur,
goede tót zeter goede handappel voor»
herfst' en eerste gedeelte des winters.
Struik op sterken onderstam. Gepond.
Windvast. Zand en klei.
Voorloopige ervaringen in Zeeland zijn
zeer günstig.
-

!

»

matig goed pollen. Boom op wild flink,
matig vroeg dragend. Later 'goéd vrucht
baar. Vrucht middelmatig groot tot
groot, regelmatig, rond, bleekgeel met
goudgele zonzijde. Zeer week. Septem
ber. Kan «enigen tijd in het koelhuis
worden bewaard. Lichtzuur: Rijk aan
suiker. Handappel. Struik of kroonböom. Nogal windvast^ Zand of klei.
Meestal gezonde boom, een enkele maal
kaflker. In Friesland te schurftig (zié
Rein. v. Ekenstein). Gevoelig voor Californische pap. Bijzonder lastige soort,
die slechts bij groote toewijding goed
product oplevert. Dan echter ook voldcening geeft. Als massaproduct door
de geringe vervoerbaarheid niet géschikt voor den handel.
De appel ontleent zijn waarde vooral
aan het seizoen.
39 Zlgeunptin.,Voor rond 20 jaren door het
kweekershuis Vallen te Swaltpen inge
voerd Uit Riga, waar de appel werd ge
kweekt door ,;Gartendirektor KuphMdt". Zelffertiel. Boom vermoedelijk
•slechts matig; vroeg en rijk dragend.
Appel groot, rond, onregelmatig. Bui-,
tenge'woon fraai rood gekleurd. Vleesch
tamelijk zacht, ziiur; zuinige handappel,
doch op sommige plaatsen en in som
mige jaren iets beter. Augustus-Sep
tember. Struik op sterken onderstam.
Zand of kléi. Gezond. Wordt soms niet
afgeraden, doch gelukkigerwijze op de
markt dikwijls niet gâàme gezien, daar
het verlokkelijke Uiterlijk bij het onkun
dige publiek verwachtingen wekt, die
- , óp een ontgoocheling ifitloop.en.'Het i& "
jammer, dat deze inferièure appel een
zoo groote plaats in onze aanplantingen
inneemt, daar hij slechts kan dienen om
ons product iri discrediet te brengen. '

64 Signe TUliseh. In 1866 gezaaid dqorden
schout Tillisch te B'jerre bij Horsens in
Denemarken en in 1884 door het kweekershuis Afäthiesen te Korsör in den
handel gebracht Deutschlands Obst: sorten, gekl. plaat. Stüifmeel góed tot
^ - zeer goed. Draagt met eigen stuifmeel
slecht. Bestui^ers vöor ons 'land niet
nagegaan. Waarschijnlijk is Filippä
- i goed. Flinkè boom, die óp stérken on^
,derstam wat traâg draagt. Vrucht tame
lijk groot, meer breed dan hoog, groen. geel, bij rijpheid geel, nagenoeg zónder
blos. Vleçsch zacht en zeer gced van 23 Zoete Kroon. Zoete Winterkroon. Ge- lijkt óp de Rozekroon. Gevonden door
». Smaak. Rijk aan suiker en C-vitaminé.
Si H. Brouw er te Noordbrcek in den
Matig zuurgehalté. Herfst. Vatbaar
voor schurft, ° monilia en meeldauw.
tuin van Van der Molen-Slelmaker te
Noordbrcek rond 1870 en door den heer
Velen rac'en een onbeschutte stand
Brouw er rond 1890 in'dén handel ge
plaats aan. Geschikt voor velschillende
bracht. Feestgids Tentoonstelling Rrof- ondefséammén.
•
•
vipcialeBoomkweekersvereeniging rond
—• Zeer weinig aangeplant, vooral wegens *
1908. Zelffertiel. Goedé stuifmeelleve. groot gevaar voor ziekten. Kan ver
rancier. Bloeit 4aat.
.
moedelijk niefworden gehandhaafd.
Boom matig groot, opwild 6-8 m brééd,
° 5 Transparente de° Ccpncels. Apfel aus
vre eg en rijkdragénd. Vrucht middel
groot tot klein, bolrond, fraai xoodgeCroncels. in 1869 gewonnen door hét
streept op.goudgelen grond, matig vast
Fransche kweekershuis Baltet te Trohes
tot zacht, zoet. Handappel, en" goede
(Aube). Deutschlands Obsts. Gekl.^pl.
" potappel tot Februari. In hét Zuiden
Diploled. Bloei tamelijk vroeg. Middel<_y a
. V
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Appel

69 Dokkumer Nlje. Nieuw. De benaming in
. de Friesche taal op verzoek'van den
schrijver. Ongeveer iff 1925-uit zaad ge
wonnen door den Heer H. .Dijkstra te
Dokkum, droeg voor het eerst ± 1933.
Wordt hier voor het eerst beschreven,
grooteftdeels naar gegevens van den
winner. De moederboom groeit wat ge
drongen én was,in 1940 ± 4,5 m breed.
C. Niéuwe verscheidenheden.
Bladeren groot. Bloeigegevens geen.
53 Anna Boelens. In 1914gezaald door den
Vruchtbaarheid tot nu toe goed. De
heer S. A. Blijstra in het bedrijf van den
vrucht Ts* middelmatig tot groot, zeer
Heer O. A. van Rossum te Naarden.
rfgefmatig van vorm met sterk geproKruising van 110 3 en Freiherr v. Ber
nonceerde ribben aan den top, kleur
lepsch. Zie tijdschrift Ned. Pom. Vergeel met sierlijken blos. Duurt tot begin
eeniging, April 1934 en Maart 1935
Februa^j De' smaak is zuur met zeer
(gekleurde plaat). Omtrent den boöm
goed aroma, doch soms eenigszins
nog zeer weinig ervaring. De vrucht is ~
wrang. Geen schurft waargenomen, doch
platrond, matig groot, groen, later geel, "
wel enkele kankerplekjes.
mét fraaie roode streping. Vruchtv vleesch licht zuur en zeer goed van 38 Dr Seeligs Ojrangepepplng. Dr. Seeligs
smaak. Late herfstappel.
'
Orangerenette,- Orangepepping. Gewon. Voorloopige indruk is slecht. Nagenoeg
neii door den predikant Henzeh bij Kiel
niemand blijkt nog voor verdere proe
en genoemd naar Dr Seelig aldaar. Voor
ven te gevoelen.
Ret eerst beschreven in 1879. Deutsch
lands Obsfeörten. Gekk pl. Bloeige
48 Beauty of Bath. Gewonnen te Baijbrook,
gevens geen. Boom middelmatig,-vroeg
bij Bath, Engeland,' en geïntroduceerd
en goeddragénd. Appel middelmatig
door de heeren Coolingin 1864. Bunyard
groot, rond, groen, later goudgeel, tame
Handbook I, p. 23. Diploïed. Stuifmeel
lijk zachtvleezig, lichtzuur, zeer goede
zeer góecL Vraagt zelf vreemd pollen,
handappel tot Maart. Meestal gezond;
bijv. Föippa.-Matig groote, zeer vroeg
soms kanker. Zand. Windvast
en rijk dragende boom. Appel klein, 57 Ellisons orange. Nieuw. Gewonnen door
regelmatig gevormd, plat, geel met blos,
C. C. Ellison te Brace"bridge en Wipf te
ruw, zachtvleezig, goed als handappel
Hartshorne Hall .als kruising van no 3
in Augustus; Hoog zuurgehalte» Strufic
en W.W. Calville. In 1911 fn den handel
op sterken onderstam. Gezond. Druipt
gebracht door Pennell en Zonen. Bunstérk. Zand en kléi. Kan misschien: die
vard Handbook. Zeer goed pollen.
nen fer vervanging van no 19 doch in
Vruchtbaarheid middelmatig. Vrucht
het Zuiden zijn de ondervindingen on
"goudgeel met wat blos en ^treping.
gunstig. Mpnilia. Is npgal gevoelig voor
Vléesch zâcht en redelijk van smaak.
vorst.
Lange steel. Hetfst. Zou kunnen wórden
opgevat als een vroege Cox's. Gevoelig
70 Bestrood. Oude Luntersche zaailing.Op
voor Cal. pap. De nog geringe ervaring
zand is de boom gezond en vroeg, regel
. in Zeeland is niet gunstig, die in Limmatig dragend. De vrucht is fraai, vaak
' burg slecht, in de Betuwe goed. Kanker
bijna geheel rbod, iets kegelvormig, licht
/
zuur, doch zeèr spoedig jeeds overrijp." t 'en stip.
Door zeer weinigen aangeradën.
' 68 Golden Delicious. Nieuw. Amerikaan, 'i
'
.
' '. ' '
sche variëteit, voor ettelijke jaren geïm
54 Dekkers Glorie. Nieuw. Handappel, on
porteerd uit Louisiana,* vermoedelijk
geveer 1930 gewonnen door C; Dekker
door wijlen denHeer Aarts te Bergeyk en
te Blokker. I
. _op enkele plaatsen uitgeplant, naar.
Oct-Jan. Lijkt in kleur op Zoete Ermblijkt met, aanvankélijk tenminste,
gaard. Langwerpig. Bij langdurige be
eenig succes—Het is mij op het oogenwaring van binnen bruin wordende.
blik niet mogelijk uit het geheugen een
Smaak eerst zachtzuur, later zoet. Geu
uitvoerige beschrijving te geven ^van de
rig. Doórenkelén aanbevolen in Noordvrucht en'den"boom, Se reeds verschil
" Holland.
lende jaren geleden door ons in Breda
Buiten de Provincie naar het schijnt
• zijn opgeruimd. De appel was hoog, geel
:
niet bekends ,
en duurzaam.
:
.>
' - •'
slechts vroege herfstappel. Struik op
sterken onderstam, desnoods kroonbo'om. Buitengewoon gezond. Wantsen.
Voor bijnä alle gronden. Wordt aanbe' <volen ter vervanging van 12 en Zoete
Campagner doch in het Zuiden niét
raadzaam.

.
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33 Konlngszuur. Engeische Bellefleur.
gekl. plaat. Voor zoover men op de
Rond'1840 gewonnen in een boomgaard
uiterst schaarsche gegevens kan afgaan,
i te Lienden, dië>later in eigendom kwam
mogen we een middelmatige groeikracht
van Js. de Kock Aspremont. Maand
en groote vruchtbaarheid verwachten.
schrift Ned. Pom. Ver. 1928, p. 35.
^ Waarschijnlijk thuis ,op zandgrond.®De
Zeer goed stuifmeel. Middelmatig groo- " appel is kloek, meer hoog1 dan breed en
- te,hooge,regelmatiggevorjnde,grootenbij rijpheid, jamrner.genoeg niet ieder"
desls roode, zeer fraaie, sterke sier- en
jaar, bijzonder fraai gekleurd. Dpurt tot
^ moesappel. Na L December zou de appel
• - in den-winter en is soms zeer goed vàn
ook als handappel voldoende smaak
smaak. Licht zuur. Matig gehalte aan —
hebben, althans voor sommigen. Zoü
C-vitamine.' Een fout.is, dat de appel in
volgens sommigen minderwaardig zijn,
sommige jaren stip ih het yruchtvleesch
doch wordt door änderet}, vooral in het
vertoont. De bloei wordt ondersteld
Geldersche, hoog aangeslagen. Boom
laat te vallen. Kan vermoedelijk niet
kloek. Klei. Soms kanker.
gehandhaafd worden.

4

66 Laxton's Fortune. Niéuw. Van dezen ' 59 Present van Holland. Nieuw. In 1914 ge
appel kan ik alleen maar zeggen,,dat
wonnen door de firma Ludwig <S Co te
hij voor Betuwe en. omgeving is aan
Hillegom. Zaailing van no 17, in 1934
bevolen. De naam wekt een vermoeden
, bekroond met certificaat le klasse. In
omtfènt de herkomst.
den handel gebracht door G. A. van
,<Rossum te Naarden. Tijdschrift. Ned.
56 May Queen te Worcester gewonnen en
Pom. Ver., April 1934.
,
door Penwill in den handel gebraeht.
Middelmatige groeikracht. Vruchtbaar.
" Bunyard Handbook. Boom van matige
, -Vermoedelijk gezonde boom. Vrucht
groeikracht en groote vruchtbaarheid.
vari vorm als no 17, doçff iets minder
De oudste dragende boom in ons land
hoog en iets regelmatiger. Zuur.Weinig /
staat te Breda op zandgrond en'leyért
aroma, puurt tot in April. Misschien
jaarlijks een rijken oogst op, droeg zelfs
bruikbaar in district II.
.
_ in 1938, at was het minder. Pollen
tamelijk goed tot goed. Vrucht ifleér 67 * Schoone van Iepliof. Nieuw. Korte
breed dan hoog, op den boom groen
notitie naar aanleiding van gegevens,
• met donkerrood, na eenige bewaring
mij .door dén Heer'v. d. Slikke te
zeer fraai-geel met helder rooden en
Leeuwarden verstrekt. grooten blos. Lichteuur en zeer aroma ** De variëteit is vermeerderd en ver
tisch. Duurt tot in dé lente. Gezond.
spreid door de firma Anne Bosgra te
Vermoedelijk een late appel van bijzon
Bergum (Fr.) en voldoet goed. Goed geder goede eigenschappen, beideals boom
kleurdè heiJFstappel van goede qualiteit.
en als vrucht, doch'eenige voorzichtig
heid is zeker raadzaam.
40 St. Cecilia. Engelsche appel, door Basham gewonnen. Pollen zeer goed.
62 *Melba. Nieuw. Beschrijving naar G.
" Matig groote boom. Vrucht matig groot,
iets hoog, goudgeel met blos en strepen,
Callmar, Sv. pom. För Arsschrift 1933.
lichtzuur ien zeer goede handappel tot /
Gewonnen op het Centr. Proefstation te
° ver in den winter.* Klei. Laat gemakkeOttawa, Canada. Droeg voor het eerst
in 1899. Gegevens over den bloei geen.
. lijk bladeren vallen.
Steile en sterkgroeieijde boom van mid
delmatige vruchtbaarheid. Appel groot, 49 Vogel Calville. Rond 1884 te Hooge
Zwaluwe gewonnen door den Heer C. A.
hoog> vaak scheef, witgroen met bau
wen blos. Vroeg rijp, weinig duurzaam,
„Vogel, later wonende te Goedereede.
zuur met weinig aroma. Möesappel.
, Appel groot, goudgeel, rond^regelmatig,
vleesch hard, bij rijpheid zacht, rijpt
Weinig onderhevig aan ziekte. De appel '
1
van October tot Maart. Goede tafel
maakt in België en hier en daar in ons
appel. Waarschijnlijk ook zeer goede
land een goeden indn^.
möesappel/ Gezond. Struik op sterken
58 Pater y, d. Eisen. Niéuw. In 1928 ge
onderstam. Pollen goed.
zaaid door den Heer P. J. G. Aarts te
Bergeyk, 25 Oct. 1934 te^Lunteren be 31 Wealthy. Rond 1861- gewonnen door
kroond met le-kl. certificaat. Zie'fijdP: M. Gideon te "Excelsior," Min». Ver.
Staten, Hedrick, Apples of New York,
•*- schrift Ned. Pom. Vereen. Febr. 1935^
>30 V

Appel, Blauwe bes, Vaccinia
11,
Pollen middelmatig 35 Akerö. Äkerö glasäpple, Schmidts
junkerapfel? Herkomst onbekend. In
, goed. Kan worden bestoven door FilipZweden (Sädermariland) sedert rond
pa. Boom matig groot en zeer vroeg en
rijkdragend. Wil gedund worden. Appel
100 jaar gekweekt, doch misschien
Duitsch of Nederduitsch van herkomst.
matig groot tot groot, ongeveér rond,
Dahl Pomolögi I, p. 150. Pollen goed.
- groen met schitterende roode streping,
Zou kunnen worden bestovén door no 7;
( vleesch zachjt, lichtzuur met den smaak
Boom matig groot. Vrucht middelmatig
van veel Amerikaansche appels. Ooede
groot, hoog, zeer fraai rood gestreept
Handappel voor September. Geeft bij
op bleeken grond. Vast tót hard, zeer
droging hoo'ge opbrengst van goede
" goede, lichtzure handappel voor herfst
kleur., Struik op sterken onderstam.
en vroegen winter. Arm aan antischeurZand of. klei. Vraagt beschutting. Ge-"
buikvitamine. Cultuureischen onvol
zond. Een-der weinige Amerikanen, die
doende; nagegaan.
hier ëen goed figuur maakt.
;
Draagt soms laat en neigt tot druipen.
Gezien de groote verspreidingvan dezen
Kan waarschijnlijk niet worden gehand
äppel mag men onderstellen,dat hij hier
haafd.
.
te lande overal het klimaat goed ver
draagt. Evenals de andere Amerikaan
'Gebruik. '
sche variëteiten leed deze van de hevige
De appel wordt op groote schaal ver
nachtvorsten in 1938 slechts matig:—
handeld voor tafelgebruik, keuken en
fabriek. De voornaamste fabriekspro65 * Wintercheer.^Nieuw. In 1937 of 1938
ducten zijn: cider, appelstroop, appel
uit' Engeland geïmporteerd door den
moes, zqete most en verwante dranken,
Heer de Bakker teGoes. Is in de Betuwe
^aangeplant op type IX en voldoet daar ; appelbollen en gedroogde appelen. Gok
dienen zij voor de bereiding van pectine
goed. Groeit iets stericer dan Laxtön'-S
én voor jamvervalsching. Van belang is
Superb. Vrucht ongeveer zoo'groot als.
het gehalte aan'suiker, pectine, zuur en
Cox's ' en van denzelfden vorm, docli
^-vitamine. Wat keukengebruik aanminder gelijkmatig. De smaaft'is voor
^gaat, zoete appels zijn in hoofdzaak be
treffelijk en de appel duurt tot April
stemd; vöor gebruik-als potappçl, sterk
of Mei, Dé meer gezonde^ en kloekerè
zure leenen ziéh bij uitstek «oor appelgroei en de langere düur zijn verbete
7 moes. Men raadplege verder hetgeen bij
ringen vergeleken met.Cox's.
de 'verschillende variëteiten is opge
Mededeellngen verstrekt döor Ir Gerrit
:
merkt.
sen te Geldermalsen.
^
-T—/:
BLAUWE BESSEN
'
">
Landbouw. In den laatsten tijd wordt
de aandacht gevestigd op andere Ame
EN ANDERE VACCINIUMSQORTEN
rikaansche species en derzelver hybri
Tot heden is er van onze Europ&sche
den, te weten:
Vacclniumsoorten geen -enkele voor
High bush:
fruitproductie aangeplant, ofschoon de
V acgr corymbosum L.
vruchten van Vaccinium vitis idaea en
V. atrococcon Héller
V. Myrtillus op groote schaal worden
V..virgatum Ait.
verhandeld. De Amerikaansche V. mablueberries
Low bush :
cçocarpon groeit verwilderd op enkele
V.
pfenesylvanicum
Lam.
Waddeneilanden (voornl. Terschelling)
V. canadense Kalm, :
en wordt ook in sommige provincies (nl.
V. vacillàns Kalm..
o.tn.' in "Drenthe) wel . met succes geGaylussacia (vroeger,Vaccinium) bacJtweekt. Het product staat bekend als
cata Koch,
• • '
Amerikaansche veenbes of Cranberry.
" Gaylussacia frondosa Torr, Ä Gray.
Van Variëteiten op naam is mij hier te
Gaylussacia arsina Törr. & Gray.
lande niets gebleken. Evenmin van Vi
Gaylussacia dumpsa Toirr. & Gray.
rusziekten. De duurzame roode bes is
geschikt voor jam en voor Vérsch ge
-Van deze is vooral V. corymbosum in
bruik. Van de teelt dezer species isalleen
ons land naar voren gekomen en als
resultaat te verwachten in zeer bijzon
Blauwe bes op verschillende plaatsen
dere omstandigheden.. Eenige jaren ge^
beschreven. V. corymbosum is eng Ver
want aan onze blauwe boschbessen
x leden is er eçn verhandèling over gepu
bliceerd vanwege het Departement van
(V. Myrtillus), dóch èn in-blad èn in
p. 236.;Diplo!ed.

Blauwe bes

^

vrucht veel Woeker. Vruchtbaarheid ën
qiialiteit der vruchten zijn uitstekend.
Voörzoover.wë de zaken thans kunnen
_ overzien, is de blauwe bes een gewas
" voor veengrond. Détails kan men vinden
in 'het reeds eerder geciteerde werkje
van Dr'Wasscher, Daaraan is het vol
gende ook grootendeels ontleend.

.'4 Jersey. Gewonnen door Miss E.C. White
te Whitesbog tusschen 1921 en. 1936.
Zeer krachtige strtfik, met 'lossen
groei, dikwijls overhangend. Productief.
, Vrucht groot, hoog, smaak iets te zuur,
overigens goed. Goed verkoopbaar.
Rijpt zeer -laat en bereikt met zijn
vruchten de negende week na de
8 Adams. Vermoedelijk in x»f na 1921 ge . vroegste variëteiten. Pollen zeer goed.
wonnen door Miss E. C. White te Whi 12 June. Gëwonnen door Miss E.C. White
te Whitesbog tusschen-1921 en 1936.
tesbog. Groei hoog, opgericht en dicht.
Hybride van V. corymbosum ën V.
Productief. Vrucht, iets peervormig,
pennsylvanicum. Struik middelmatig
niet zeer groot, middelmatig tot don
hoog, tamelijk steil. Takstand opgericht
kerblauw. Smaak goed. Goed vervoer
tot iets spreidend, naar boyen vertak
baar. Rijpt eenige dagen na Cabot."
kend. Goedë producent.- Vrucht- groot,
Lange pluktijd. Kweekt zeer gemakke
weinig afgeplat, - middelmatig blauw,
lijk van scheutstek:
zoet en zacht zuUr van smaak. Goed
1 Cabot. Tusschen 1921 eri 1936gewonnen
vervoerbaar. Rijpt gewoonlijk iets eer
door Miss E. C. -White te Whitesbog.
dér dan. CaBot. Oogsttijd zeer kort.
Groei vrij laag, breed uitgespreid, tame
Qualiteit der pollentetraden onbekend.
lijk krachtig, rijk vertakt. Productief.
6
Rancocas.
Gewonnen door Miss E C.
Vrucht iets afgeplat, tamelijk groot.
-White te Whitesbog tusschen 1921 en
Smaak zoet en zachtzilffr, Goea ver• voerbaar.-Rijpt vroegromstreeks van at ° 1936. Hybrid^ van V. corymbosum çn
V. pennsylvanicum. Tamelijk hoogê en
medio Juli. Laat de bessen gemakkelijk
krachtige, dichte struik met rechtop^
•vallen. Pollen zeer goed. Minder gezond
dan de andere variëteiten. Spheutstek. ( v - gaande, weinig vertakte stengels. Voor
al ais jonge struik goede producent.
2 Concord. Tusschen 1921 en 1936 gewonVrucht groot, zeer sterk afgeplat^ licht
. nen door Miss E.C. White teWhitesbog.
blaiiw, goed van smaak, göed vervoer
Hoóge^ krachtige stfüik met rechtop
baar. Rijpt 10-18 dagen na Cabot. Pol
gaande takken, die slechts meer baven
len zçer góed. Gemakkelijk te kweeken
aan korte zijtakken dragen. Uitstekendevan Houtstek.
producent. Vrucht doorgaans weiiiig
5 Pionier. Gewonnen door Miss E. Cr
' 'afgeplat,'tamelijk' groot, middelmatig . White te Whitesbog tusschen 1921 èïi
blauw. Bij volledige rijpheid goed van
-1936. Middelmatig hooge, vrij krachtige
smaak. Goed vervoerbaar. Rijpt 10-14
struik met tamelijk lange takken. Vaak
• dagen na Cabot. Pollen zeer goed.
méér.breed dan hoog. Een der meëst
- productieve variëteiten. Vrucht 'vrij
3 Grover. Vermoedelijk in of na 1921 ge
groot, wéinig afgeplat, middelmatig
wonnen door Miss E. G. White ie Whiblauw. Smaak uitstekend, zbet. Goed
' tesbog. Hooge én forschestrùikçTakken
vervoerbaar. Rijpt 10-14 dagen na'
opgericht en sterk verfakt. VrifproducJ Cabot. Pollen zeer goed. Houtstek; wor
" tief. Vrucht groot, iets" afgeplat, vrij
telt vrij gemakkelijk.
donkerblauw, stevig en goed vervoer-»
baar. Smaakt vrij. goed tot yitstekénd. . • 7 Rubel. Gewonnen door Miss E. C. White
Laat rijp (20-25 dagen na Cabot). Pal
te Whitesbog tusschèn 1921 en 1936.
len zeer goed.
Krachtige, groote struik met réchtop. gaande takken. Zeer productief. Vrucht
9 Harding. Vermoedelijk-in of na 1921
middelmatig-groot, weinig afgeplat, be
gëwonnen door Miss E. C. White te
hoorlijkvan smaak,-ietszuur, stevig-en
Whitêsbog. Middelmatig hooge struik
góed vervoerbaar., Rijpt rond 10 dagen
met uitgespreide en sterk vertakte takna Cabot. Plukt gejnakkelijk. Zelffêrtiël.
, ken. Productief. Vrucht groot en enigs
Pollen1 zeer goed. Hout- en scheutstek
zins afgeplat, donkerblauw. Smaak zeer'
slaan
gemakkelijk aan.
goed, zoet. Dunije huid. Minder goed
•f vervoerbaar en daarom minder voor 10 Sam. Gewonnen doorMiss E.C.White te
den handel geschikt Rijpt 10 dagen na
.Whitesbog in,oï na 1921. Groote, onre
Cabot. Houtstek. gemakkelijker dan
gelmatige struik. Takken opgericht tot
scheutstek.
.
iets spreiderid met neiging tot overhan

/ I

Blauwe bes, Braam, Rubi

gen. Goede producent. Vrucht niet zeer
groot, hoog, middelmatig blauw. Smaak
niet zeer goéd. Rijpt 10rl8 dagen na
Cabot., .

. } Opmerking. .
In de vorige rassenlijst werd, afgaande
'op de mededeelingen vart den oudsten
Nederlandschen blauwe bessenkweeker,
Coville als winner van eenige variëteiten
11 Stanley. Gewonnen door Miss E. Cvermeld, waarvoof hier Miss White is
White te Whitesbog, tusschen 1921 en
opgegeven. De opgaven, waaruit ik heb „
1936. Hooge en krachtige", iets uitge
geput, waren wat summier in hare aan
spreide struik. Takken rechtopstaand,
duidingen. Misschien hebben de beide
iets uitspreidend. Bessen groot, meest
pioniers in dezen samengewerkt®
weinig afgeplat. Lichtblauw, uitstekend
^'Ziekten.
•
vân smaak. Rijpt .middentijds of tame
Virusziekten in onze blauwe bessën nog
lijk vroeg.
^
i
we^giet aangetroffen.
_ Bestuiving.
Gebfuik.
*
Ofschoon démeening bestaât, dät kruis- '
De Vrucht ïs geschikt yoor tafelgebrüik
bestuiving niet onmisbaar is, meent
- en voor dë "jampot, leent zich tot be
men toch wel, dat de productiviteit er
vriezen in ijs, conserveering in blik en
door kan "winnen. In ieder geyal kan
verwerking .tot vruchtenwijn. Het sterk
men door verschillende variëteiten op
gekleurde sap kan metandere sapsoorpassende wijze te combineeretl een ver-,
ten en.atider fruit worden gemengd om
dezelve bij te kleurenl
—
deeling van den plukarbeid bèreiken.
BRAMEN EN VERWANTE PLANTEN.
Tot deze groep vàn fruitgewassen bren
gen wij alle vormen, welke, bij het ge
slacht Rubus vallen," met-uitzondering
van de gewone frambozen.
Virusziekten>; mozaïek (zie framboos).
1 Rubus spectabllis. 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 Dlanten zijt^zélfsterfel;
j
2 Japans che .Wljnbes. Rubus phoenico" lasius. Oostaziatische soort. Groeit tot
nieer dan twee of drie njeter hoog, doch
kan läger worden geleid.°Rijpt Juli tot-•' Augustus. Vrucht rood, klein, zeer
smakelijk. *
5 Loganberry, in 1882 door J. H. Logan
* te Santa Cruz in Càlifornië jiit ziad
"gewonnen. Hedrick Small-Fruits N.Y.,
p. 236. Bastaard tusschen framboos en'
braam. Groeit zeersterk; Vrucht donker
paarsrood. Zeer ;goèd van smaak. Juli.
< Geeft op zaMgrónd.vaak teleurstelling.
» , Steri aangStast.door Byturus.
4 Veitchberry. Gewonnen "door Veitch.
, Bastaard van framboos-en braam (Ru
bus rusticanus). Grpei matig. Vrucht
. groot, zwart-violet. Augustus. .
5 Parsley-leaved. Oregon Evergreen, Geschlitztblättrige Brombeere, Rubus laci.a niatus hort. Oude, Europeesche braam.
Illustriertes Handbuch, Dl. 7, p. 301.
.

-
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^

Hedrick Small Fruits N.Y., ç. 239, gekl.
pl.. Groeit als de gewone; mheemSché
braamstruiken. Blad gedeeld. Augiistus-September. .Zwart, zoet.. Vriicht- ; baar. Weinig onderhevig aan ziekte,
échter vatbaar vo5r hexenbezem.
6 "Taylor. Taylors Prolific, in 1867 in
Indiana in den handel gekomen. He
drick Small Fruits N.Y., p. 227. Sterke
opgerichte groei. Vrucht zwaft, rijpt
Augustus-September.Met géneel win
terhard en volgens sommigen ook miiP
der gezónd.
7 Sandbrombeere. Theodor Reimers, Himalaya> Black Diamond. Illustr. Hand
buch, Dl. 7, p. 301. £. Junge, Beeren
obst, gekl. pl. Oude, vermoedelijk Euro„ peesche braam. September. Zwart,
vrucht teer, iets zuur. Groeit zeer sterk
. en is weinig aan .ziekte onderhevig.
8 Wilson. Wilson Êarly. Wilsons, Frühe.
Amerikaansche braam uit New Jersey
van 1854. Hedrick Small Fruits N.Y.,
p. 232.Zwart. Groot. Rijpt begin Augus
tus. De gezondheid en de winterhard
heid schijnen nu en dan te wenschen
over te laten. Groei middelmatig» op
gericht. Rijkdragend.
. Gebruik. : V.'
Nö 1 is sier- en tafelfruit. No 3 wordt
veel ingemaakt in alcobolischen drank.
No 2 täfelfruit. De overigen kunnen in
blik worden ingekookt en kunnen wijn
leveren. Bramenjam is voor velen weinig
- aantrekkelijk door de grove pitjes. Alle
- brametf zijn vöor tafelgebrüik geschikt.
'
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DRUIF.
Voor zoover bekend hier te lande geen virusziekten waargenomen.
Overzicht
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Te geringe vruchtbaarheid .
-= onvoldoende ervaring.

A. Algemeen sortiment.,
2 Alicantsche. Spaansche, Blaue Alican
te,_Black Alicante, Granacke, Granaxa.
Oude Spaarische druif. Deutschlands
Obstsorten, Goefhe, Handbuch Tafel
traubenkultur, p. 40, beide met gekl. pl.
Pacottetet Dairat, Cultures "de Serres,
g. 503. Zelfbestuiver. Pollen middel
matig. Blad gewoon. Zeer vruchtbaar.
Korrel middelmatig groot. Bij sommige
boomen langwerpig, bij andere rond.
Tros groot tot zeêr groot, vâak onregel
matig, zeer goed geschouderd, blauw,
tamelijk laat, stevig en een matig goede
tafeldruif, wanneer zij niet te vroeg ge
bruikt wordt. Verdraagt verzending
goed.Staand of liggend snoer.Snoei kort.
Krent rtiet zoo gemakkelijk als. anderé
druiven. Dood gaan, der gestekt^ boo
men komt. nogal voor. Men meent het
te kunnen verhelpen door boveiv den
grond te enten op na 1. Overigens ge
zond. De sterke achteruitgang van
onzen uitvoer heeft tot zeier slechte
prijzen geleid. Vooral bij koude teelt
is dat te verwachten. De Alicantsche
laat zich dogr stoken vervroegen, rijpt
in koude serre en laat zich verlaten. >
1
Koelhuis.
«
1 Frankertdaler. Blauer Trollinger, Black
Hamburgh, Frankenthal, Frankentha
ler, Blâ Frankendaler. Oude drùif yan
onbekende herkomst. Men meent wel
uit Italië. Pacottet et Dairat,^ultures
de Serres, p. 505. ZeKbestuiver. JPollen
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middelmatig. Blad. gewoon. Matig
vruchtbaar. Korrel middelmatig groot,
tros middelmatig groot, behoorlijk ge-.
schouderd, blauw» vroeg, zoet, week en
een zeer goede tafeldruif, die de ver
zending echter slecht verduurt.' Een der
'' beste druiven voor fabriek en keuken.
Liggend snoer en lang snoéïeh. Selectie
van stekhout wordt zeer aanbevolen.
Stookserre of koud. Niet voor verlaten.'
• Lamsteel, Zié no 7.
4 Golden Champiot;. Engelsche druif, in
1863 door Thompson te Öalkeith ge
wonnen. Bunyard Handbook Hardy
Fruits II, p. 206, Pacottet-et. Dairat,
- Cultures dg Serres, p. 482. Pollen siecht.
Kunstmatig bestuiven met Alicantsche.
Blad diep ingesneden. Vruchtbaar.
• Vrucht groot, trós groot, goed geschou
derd, bleekgroen, vroeg, zoet, tamelijk
. stevig en zeer góede tafeldruif. Liggend
of staand snoer. Stookserre of koud.
B. Aanvullend -sortiment
3 Gros Colman. Dodrel J, Blaues Ochsenauge. Gros ColmaiWWaarsfhijnlijk
zeer oude druif uit den Caucasus. Goethe, Handbüch Tafeltraubeakultur, 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 geschoùderjl. Blauw, laait, stevig en een .

Druif

« zeer goede tafeldruif, die de verzending
b uitstekend verdraagt.
Staand qf liggend snoer, snoei'kort.
Krent gemakkelijk. Stookserre. Kan
worden verlaat. Buitengewoon vatbaar
voor lamsteligheid. Goed ontwaterde
grond. Klei. Temperatuur hoog houden
(30° C).

even later rijp. Tafeldruif van middel
matige tot matige hoedanigheid. Snoei
kort. Wellicht vatbaar voor meeldauw.
8 Victoria. Nieuw. Gewonnen in 1920 door
den Heer A. G. de Vette te Wateringen.
In den handel gebracht in 1929. Be
kroond fii 1929 te Poeldijk, in 1933 te
' Naaldwijk. Zelfbestuiver. Blad diep in
gesneden. Zeer vruchtbaar. Bes flink.
Tros tamelijk groot en middelmatig geschöüderd. Groerfwit, ongeveer de ste
vigheid van Alicantsche, smaak goed,
rijpt iets voor Alicantsche. Goede tafel
druif. Liggend snoer. Snoei gewoon.
Stook of koud. Weinig lamsteel. Vrucht
baar.
v
'

7 Muskaat van Alexandrië. 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. Paçottet et Dairat, Cultures de
Serres, p. 515. Pollen goed. Zelfbestuiver; bestuiving echtér nog al eens on
voldoende. Bteid diep ingesneden. Bij
goede vruchtzetting flink vruchtbaar. 14 Wést-Frisia. Nieuw. Nâar beschrijvinfen van de Heéren D. Barendregt en
Bes groot. Tros groot, lang, met af
). 'Staal. Gewonnen door een in 1931
hangende schouders.. Bleekgroen geel,
gedane uitzaaiing van zaden van Golden
knappend, muskusachtig, laat. Fijne
tafeldruif. In kleine hoeveelheid ge . Champion van de hand van den Heer
P, Buis te Zwaag (N.H.).
mengd met Frankerdalei; yerhoogt deze0
Groei forsch. Pollen niet onderzocht.
druif de waarde van de verduurzaamde
Zeïffertiel. Uitstekende vruchtbaarheid.
producten. Duurzame _en verzendbare
Rijpt, meent men, middentijds. Goede
vrucht. Staand snoer, kort snoeien.
geschouderde, groote tros. Bes donker
Vooral in bloei flink warm houden.Soms.
blauw, zwaar bedauwd, langwerpig, iets
veel lamsteligheid: Meeldauw en spint,
kegelyormig, vleezig, dim van huid.
Smaak goed. .Kleurt gemakkelijk. De
C. ffeproevenswaardige variëteiten.
waarde van den boom in het'bedrijf
13 Appley Towers. Gewonnen door Th.
laat zich nog slecht overzien. Juiste
Myles op het eiland Wight. In 1889 be
snoeiwijze nog onbekend.
kroond door de R. H. Society. Ontstaan
. t
—
»
door kruising Alicantsche en Colman.. 11 Witte Frankendaler. Nieuw. Gewonnen
Zelfbestuiver. Blad gewoon gevormd.
in 1920 doof A. G. de Vette te Waterin
Vruchtbaar. Bes groot, iets langwerpig".
gen. In den handel gebracht în 1929.
Tros regelmatig, behoorlijk geschou • Zelfbestuiver. Blad gewoon gevormd.
derd en van middelbare grootte. Blauw,
Vruchtbaarhëia goed. BesVniddeltnatig
zwaar bedauwd,- knappend vleesclr,
groot, trosgrootte goed, regelmatigè,
rijpt vóór Alicante, goede tafeldruif.
weinig geschouderde tros. Bleek groen
Meeldauw. Staand of liggend snoer.
geel, fraai, bijvolledige rijpheid bijzon
Snoei lang. Ruim krenten. Koude kast
der zoet, iets steviger dan Franken
of stookserre.
' daler, vroeg, zeer fijne tafeldruif. Lig
gend snoef, kort snoeien. Stookkast. Bij
10 Kohlnè der Witten. Nieuw, Gewonnen
te langen snoei lamsteligheid.
in 1920 door den Heer A. G. de Vette
te Wateringen en in 1932 in den han
Gebruik.
del gebracht. Zeer vruchtbare boom.
In hoofdzaak tafelfruijt. Minder mooieBes zeer groot, tros zeer groot en
partijen worden wel gebruikt voor zoete
breed geschouderd. Bleek groengeel,
most, wijn, conserveering in blik, ja,
rinsch, iets weeker dan Alicantsche en
zelfs wel voor jam. Zie no 1 en 7.

Framboos
c. Smalbladigheid. Blaadjes versmald in
den trant der steenvruchten. Of dit een
aangeboren kwaal is, dan wel een gevolg
van een filtreerbaar virus, is niet bev kend.
d. Hexenbezem. Bloemen vertoonen prolificatie. Groei hexenbezemachtig. Ver
moedelijk veroorzaakt door een zwam,
doch bij den huidigen stand der data
moet aan de mogelijkheid van „virus
ziekte" nog worden gedacht.

FRAMBOOS.
Ziekten. ,
a. Mozaïek. Bladeren, voorat de vroeg en
laat ontwikkelde, rijk voorzien van
kleine, bleekgroene vlekken ; algemeene
grceiverzwakking en achteruitgang der
productie.Bladschijfsoms onregelmatig
gewelfd en gekroesd. '
b. Chlorose. Bladeren geheel geelgroen.
Groei tamelijk sterk.
*» v
A. Algemeen sortiment.
'
i
Lloyd George
- Preussen \. .
. . .
St. Walfried
. . . ..
Radboudx === geschikt.
o±= ongeschikt.
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A. Algemeen sortiment.
.
2 Lloyd George. Bunyard Handbook II,
p, 234; Schaal, Stein-und Beerenobst,
p. 110. Gekl. pl. Gewonnen'door den
Engelschen bloemist Kettle en in de
oorlogsjaren in den handel gebracht.
'' Bloeit tweemaal, eerst vroeg in Mei, en.
dan kortstondig en lafer in den herfst ,
op het einde van de jonge loten. Heeft
zeer veel en donker gekleurde stekels.
Groeit niét hoog en maakt veel uitloopers. Draagt rijk! Vruchten der late.
blcemen worden vaak niet goed rijp.
Vrucht groot. Op zand week, langwer
pig, flauw van smaak, donker van sap.
Oogsttijd vroeg en kort van duur. Tafel
en fabriek. Bloeitoppen in September»
uitsnijden. Heeft nier te lande alóm
mpzaïek, hetgeen weinigaan de produc; tie schaadt Vatbaar .voor verticillium
en callusziekte. Byturus.
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baar voor verticillium. Dankbaar vóór
Bordëàuxsche pap. Byturus matig.
1' Sint Walfrfêd. In 1926 door den schrij
ver gewonnen en in 1931 in den handel
gebracht. •
Bloei kortstondig en vroeg; eenmalig.
Stekeltjes, weinig talrijk^ donker.Groeit
hoog erf 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 sfflaak, sapkleur
goed. Oogirttijd vroeg en kort van duur.
Tafel en fab'riek. ^uim planten. Geen
. noemenswaarde schade van verticillium
of callusziekte. Wordt hevjg ziek van
mozaïek,.doch er zijn gezonde partijen
in den handel. Wie gezond plantgoed wil
• hoiiden, isoleere en sélecteere streng.
Volgens sommigen moeilijk heel te pluk
ken. Zal waarschijnlijk decfits tijdelijk
beteekenis hebben.

3 Preussen. In 1915 in Duitschland als
zaailing gewonnen en in 1919 door A.
4 Radboud. Deze variëteit is van ander
- Langer te Helmstedt tri den handel ge
gehalte dan de overige. De naam geeft
bracht/ Der Obst- und Gemüsebau
namelijk niet, één klone aan, doch ver
1926, p. 390; Schaal, Stein- und Bleerenschillende, die in ieder geval van uit
obsL Gekl. pl. p. 105. Blöeit Iaat en
stekende productiviteit zijn. De naam
kortstondig, eenmalig. Matig gestekeld;
is wettig gedepoöeerd en mag behalve
. stekels green.' Groeit buitengewoon
door steifer" dézes niet worden gebruikt
hoog. Uitloopers middelmatig talrijk.
bij verkoop v<jn plantgoed. Het ver-1
Draagt-matig. Vfucht groibt, meestal
koGhte plantgoed is vrij van mozaïek.
stevig, op' enkele zandgronden week.
Rond, goed van smaak, bleek van sap. '* Gébruik.
Op groote schaal verwerkt tot sap en
N Oogsttijd Iaa,t en*kort van duur. Heeft
jam, ook'wel in blik gekookt en in ijs
slechts als tafelframboos waarde. Lijdt °
béyroreii en gebrückt in 3e industrievan
sterk onder mozaïek,, ofschoon er nog
snoepgoed/Geschikt voor, tafelgebruik.
gezonde partijen voorkomen. Sterk vat-

-Hazelnoot, Kers
HAZELNOOT (Haltelaar).
Voor zoover bekend teonzentgeen virus
ziekten waargenomen. De verbouw van
hazelnoten is niet aantrekkelijk. Zij
bloeien soms reeds in het hartje van den
winter, waardoor de oogst zeer wissel
vallig blijkt te zijn. 't Meest geschikt
zijn voor deze teelt de kustprovincies. .

Behalve de plaatselijke verscheidenhe
den zou men Merveille de Bollwiller en
de Hallfesche Riesenhuss kunnen plan
ten. Men zij op bestuivingsproblemen
bedacht. Laatstgerioemde is zelfsteriel.
Goed voor tafelgebruik-, verwerking in
chocolade, e.d.

kERSEN.
>
breken of korter zijn dan gewoon, doch
.
dit samengaan kan wel toevallig zijn.
Ziekten.
'
"
>•
b. Vitrose of smalbladigheid. Het blad is
a. Volgers voor zoover bekend alleen bij
meer of mindef sterk versmald, soms
Rojalen en Walen opgemerkt. Blad
lijnvormig, dan weer bijna onmerkbaar
voorzien yan schaarsche, flauw be
.weinig. Smalbladigheid kan gepaard
grensde, bleeke vlekken, vaak nabij
gaan met een sterken achteruitgang der
den rand gelegen. Bij een vlek blijft
vruchtbaarhéid. .Aan stok groeiende,
de groei van de bladschijf achter,
rijkdragende boomen kan men soms een
> zoodat een vlek gepaard gaat aan
~ énkel takje met duidelijk versmalde
misvorming. Vrucht later rijp, soms
' bladeren waarnemen. Het is niet zeker,
meer langwerpig gevormd, veelal
. dat deze vorm van smalbladigheid pa
zuurder. Steen scherper gelijst, lang
thologisch is.
werpiger en bij het uithalen uit de rtjpè c. Mozaïek. Het blàd is duidelijk bont en
vrucht bloedrood. Sómmige yèrsclïeimismaakt. Soms treden doornachtige
denheden, die volgers vertoonen, heb• uitgroeisels midden op de bladschijf op.
1 ben tevens een riüsmaakten bladrand,
Door enting werd deze ziekte op een
gezonden boom overgebracht.
waarbij detandjes óf wel plaatselijk ont
Overzicht
A. Algemeen sortiment.
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C. Beproevenswaardige variëteiten.
Krieken
. 22 Beeksche Late . . . . . .
34 Koningskers .- . . . . . /.
23 Molenkers
27*Löhnis
24 Wilhehnina . . ; .
, .
36 Brusselschç Bruine.
. .
• 37 Rijkmaker . . . . . . . .
D. Afgeschreven variëteiten.
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Kan door de betere Klerk en als bestuiver door
Zeeuwsche Zoete Morel worden vervangen.

A. Algemeen sortiment.
KRIEKEN.
9 Abbesse de Mouland. Bastaard-dikke,
Eisdensche Kers! Oude kers uit de om
geving van Moelingen. Rietsenja,' Kersenvormen, p. 185. Bloei vroeg. Pollen
goed. Zelfsteriel. Bestuift 2. Kan wor
den bestoven door 2, en Blankette. Ver, der, voor dit sortiment niet nagegaan.
Boom groot, opgericht. Matig vrucht
baar. Kers zwart met zwartviolet, zoèt
en har4 vleesch, hartvormig, rijp half
Juli. Tafelkers. Op klei gezond. Volgens
sommigen bestaan er tweeërlei A. d. M.,
een grootere en een kleinere. Of de
vruchtgrootteverschillen door enthout
of onderstam worden beheerscht, isech
ter,'voorzoover mij békend is, nog niet
uitgemaakt.
1 Early Rivers. Duitsche Meikers. Vroege
Duitsche, Fransche Meikers, Qeldersche
Kers. Droeg voor het eerst in 1869. Ge
wonnen door het kweekershuis Rivers
te Sawbridgeworth, Engeland. Rietse
ma, Kersenvormen, p. 168. Bloei vröeg.
Pollen goed tot zeer goed. Zelfsteriel.
Bestuift no 2,3,5 en 23. Kan zelf wor
den bestoven door 2, 3 en 5. Boom
groot, vruchtbaar, groeit breed. Gra' naatrood van huid en vleesch, tamelijk
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.Béierlander, Beierfandsche Kriek,
Klerkekriek, Suikerkriek. Het vermeen
de of beweerde verschil tusschen Beierlander en Klerk is denkbeeldig. Ver
moedelijk eeri zeer-oude Nederlândsche,
waarschijnlijk* Zuidhollandsche kers.
Rietsema, Kersenvormen, p. 183» Pollen
middelmatig.

District °
IV
III
0
0
•'
0 .
q
0
0
o ^
0
o .

Bloei tamelijk vroeg. Zelfsteriel. Be• stuift 1,2,3,8,16j 17, Eierkriek, 23 en
32. Wordt'wedérkeerig 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.
Gezond en vruchtbaar. Tafelkers. Klei
•«•en zarnjd.
_

3 Mierlo'sche Zwarte. Mierlo'sche kriek,
Udenschè kriek, Ud. Zwarte en soms op
de veilingen iioen. Rietsema, Kersen
vormen, 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 tater van Mansfeld. Père v. M., Father
" v. M., Vater v. M. Markies. Rond de ,
- eerste jaren dezèr eeuw door W- Hage
naars te Bergen op Zoom gewonnen.
Rietsema, Kersenvormen, p. 184. Pollen
middelmatig tot sober»
x
~ Bloeit tamelijk vroeg..,Zelfsteriel. Be- '
stuift 5, 8 en 22 en wordt wederkeerig
' door deze drie bestoven. Boöm middel
matig groot, breed-, zeer vruchtbaar.
Kens 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 tafltelijk vroeg in. de vo- »
rige eeuw onïstaan. Rietsema, Kersen
vormen, p. 159. Pollen middelmatig tot ^

> Kers
% .
zeer goed. Bloei tamelijk vroeg. Zelf„volger" verschijnselen. Zand en klei,
. vraagt een iets vochthou,dender grond
steriel. Bestuift 3,5,8 en 21. Kan woren verdraagt een iets lager grond dan
, den bestoven door 3, doch vaak laat
de krieken. Bruikbaar onder glas.
dezé combinatie iets te wenschen over.
'
à
Boom groot. Opgericht: Vruchtbaar.
"Vrucht groot, bont, vleesch geelwit, 11 Dubbele Morelkers. Griotte du Nord.
Grosse
Lange
Lothkirsche,"
Schattenhard, zoet. Hartvormig. Rijp Juli, en
kele dagen na Big. Napoleon. Tafel, ^ morelle, Morelle, Noor'dkriek, Zure Mo
rel, Morel.
suikerwerken, bakkerij. Laat zich beter
Eeuwenoude kers van onbekende her
verzenden dan Big. Napoleon en kan
komst. Rietsema, Kersenvonrien, p. 217..
deze waarschijnlijkalleszins vervanigen.
PoHen goed.Bloei laat.Zelffertiel. Boom
Gezond; Klei en zand..
klein. In den regel zeer vruchtbaar.
Vrucht rond, groot, woral op vrucht2 VaTiksche Zwarte. Groote Zwarte. Groo"
hóudenden grond; granaât- of bloed
te Variksche Zw. Vrij zeker een late 18e*
eeuwsche of vroege 19e eeuwsche kers
rood, scherp zuur, week, rijp JuliAugustus. Stoofkers. Geschikt voor
uit Varik. Rietsema, Kersenvormen, p.
brandewijn. Monilia! Zahd, klei en veen.
176. Bloei vroeg. Pollen matig tot midBruikbaar aan Npordmuur. Enthpüt
delmatiggoed. Zelfsteriel. Bestuift no 1, ,
kiezen van vruchtbare boomen.- Lijdt
3,5,9 én 23Jjkan, omgekeerd, zelf wor
weinig onder Tiet algemeen voorkomen
den bestoven door dezelfde kersen.
van volgerst
Boom groot, vruchtbaar, wat opgericht
groeiend. Zwart van huid, zwart-violet
van vleeseh, matig vast, Jcort hartvor-. B. Plaatselijk sortiment.
'
mig met gedëuktenltop, zoet, rijp rond
KRIEKEN.
'
1,Juli. Tafel, Gezond, klei en zand."
15 Dikke, Loen. Tamelijk vroege, weeke,
33 Hedelfbiger Riesenkirsche. Monstrueuse
zwarte kers. «Klei. Uitsluitend voor
d'Hedelf:, Géant d'Hedelf., Wahlerkir.* ZuidrLimburg. Pollen tamelijk goed.
sche, Wasserkirsche, Bradbourne Black«
8 Drogans Gelbe Knörpelklrschf. Citroen
19e eeuwsche (Je beschrijving van 1861)
, Duitsche, vermoedelijk Württeiribergkers. Witte Wijnkers. Rond 180§,door
sche kers. Deutschland? Obstsorten.
Drogan te Guben gewonnen. Rietsema,
Gekl. pl.
Kersenvormen, p. 151.
Groote boom. Bloefmiddentijds. Vrucht
Bloei tamelijk vroeg. Zelfsteriel. Pollen
* zeer groot, zoet, "knappend, granaatgoed.Bestuift 21 en 22. Kan worden berood. Rijpt ongeveer medio Juli. Een ~ , stoven door 5, 21 en 22. Boom groot.
der eersten onder de harde donkeß
Groei breed. Vruchtbaar. Kers groot,
kersen. Sterk tegen nachtvorst, zooals
. geheel geel, daardoffle, wel eens minder
o.m. in-1938 bleek! Of de gezondheid
- verkoopbaar,4iard, zoet, rond, rijp in
op zandgrond voldoende is, moge wor
2e helft Juli. Tafel. Gezond.&Zand (en
den betwijfeld. Pollen tamelijk goed.
. /klei?). Vervangt Dé Gelbe Kn.K-van
/ Denissen eft van püttner en „Witte
Wijnkers" der Zeeuwen. Iii Zeeland
ROJALEN EN WALEN.
echtèr nog weinig bekend.
,
10 Dubbele Meikers. Meikers, Geidersche
M., Dutch Duke (early), Holländische 13 Elton Heart.»Bigarreau Elton, Elton.
. Siissweichsel (früh). Tôt et tard (préco
In 4806 in Engeland gewonnen door
ce). Deze Belgische riâam is wel juist,
Th. A. Knight. Riétsema, Kersenvor
doch alle T. et T. précoce is niet Dubb.
men, p. 23. Bloei, vroeg of tamelijk
Meikers; Rietsema, Kersenvormen, p.
vroeg. Zelfsteriel. Pollen matig. Verder
203. Bloei tamelijk laat. Zelffertiel.
hier te lande nog iïiet nagegaan. Boom
Pollen slecht. Boom matig groot. Zeer
groot,-zeer vruchtbaar. Vrucht groot,
vruchtbaar. Vertoont vaak takken mgt
spits hartvormig,'bont, geelvleezig, zeer
afwijkende, nl. later rijpende, zuurdere,
week, zoet, begin juli rijp. Tafelkersr
langwerpiger vruchten, volgers ge-'
Zand en klei.
^
naamd^ Vrucht kort hartvormig, zeer
week, granaatrood of bloedrood, licht- 16 Hollander. Stroopkers, Vroege zwarte
kers. Herkomst onbekend. Rietsema,
zuur, in Juni rijp. Tafel en fabriek. Ge
Kersenvermen, p.192; gekenmerkt door
zond, behoudens de vermoedejijk door
een blaadje op den gemeenschappelijken
- een filtreerbaar virus teweeg gebrachte

Kers

vruchtsteel. Pollen middelmatig. Zelf
kers, doch is wat langwerpiger en even
steriel. Kan worden bestoven door no 5
° later. Goede tafelkers. Is denkelijk beter
en 17. Uitsluitend voor Zeeland aanbe
öp hoogère gronden thuis dan no 10,
volen.
doch verdraagt, ook lageren grond wel.
.
Maakt
Weinig volgers. In het rivierklei
35 Wijnkers. Vermoedelijk 19e eeuwsche
gebied geeft men de voorkeur aan polO.
en waarschijnlijk Overbetuwsche kers. "
In het Zuiden acht de schrijver deze
Synoniemen zijn mij niet bekend. De
beter. In Zeeland onbekend.
Nederbetuwsche Blanser, Blinker of
Platter lijkt veel op W., o.m. door de 20 Westerleesche Kriek.Vermoedelijk in de
fraaie Toode herfstverkleuring der bla
vorige eeuw in Groningen gevonden.
deren en den breedén gfoei. jnaar het
. Rietsema, Kersenvormen, p. 21 6.
blad van W. is grooter, zoodat ik.de "
Bloeit laat. Bestuiving niet nagegaan.
• beweerde identiteit afstrijd.
Kleine boom, vruchtbaar. Vrucht klein,
Groei tamelijk sterk, breed. Over bloei. * aanmerkelijk meer breed dan hoog, zeer
en bestuiving is zeer weinig bekend.
week, scherp zuur, granaat- of bloed
Vrucht zwart of zwartviolët, week. Be
rood. Juli-Augustus. Keuken of fabriek.
gin Juli. Geschiktheid voor kleigrond
Gezond. Zand/ en kiel.
staat vast, voor zand niet,.
C. Beproevenswaardlge Kersen, Krieken.
17 Zéêuwsche Zoete Morel. Bruine Blatisje.
Bruintje. Herkomst onbekend. Rietse 22 Beeksche late. Zeer oude-kers. Oor
sprong onbekend, Rietsema, Kersen
ma, Kersenvormen, p. 178. Tamelijk .
vormen, p. 165.
' . late, granaatroode, ldeine kers, breed
> Boom groot, vruchtbaar. Bloeit tame
van groei. Zelfsteriel. Pollen goed. Kan
lijk vroeg. Pollen zeer goed. Zelfsteriel?
worden bestoven door no 5. Bestuift
Bestuift 8 en 21 en tyordt in somgjige
wederkeerig no 5 ook. Zand en klei.
jaren bestoven door 5, als regel zeer
goed door 8 en 21. Kleur violet-zwart
12 Zwarte Spaansche/ Oude kers van on
tot zwart. Vóór de volkomen rijpheid
bekende herkomst Zelfsteriel. Hartvor
aan de buikzijde eenzwarte streep over
mig, zwart, hard, half Juli rijp. Tafel;
langs.'Hartvormig met ingedeukten top
Klei.
. ~ en bijzonder korten steel. Vleesch zwart
violët, hard. Rijpt éind Juli tot soms
ROJALEN EN WALEN.
in' Augustus. Tafel. Zand.
19 Kentish. Early Kentish Virginian May
Cherry, Virginian, ^oodë Waalsche, 34 Koningskers. Verscheidenheid van tot '
Griënne, Griaine. Zeer oude leers van
, heden onbekende herkomst, die- te
onbekende afkomst. Rietsema, Kersen
^ Helenaveen is aangeplant in een ^loor
vormen, p. 2pt. Pollen middelmatig.'
H.M. de Koningin gesdionken aanplan
Bloei matig vroeg tot tamelijk laat.
ting, waar zij thans zeer de aandacht
Waarschijnlijk zelffertiel.. Boom matig
; trekt. De boom wordt groot en kan bij
tot mradelmatig groot. Zeer vruchtbaar.
juiste bestuiving (vermoedelijk no 7)
Vrucht iets afgeplat, nl. meer breed dan
rijk dragen. Pollen goed. De vrucht is
hoog. Ceriserood,' geelwitvleezig, zeer
zeer groot, donkerrôod, vastvleezjg en
- week. scherp zuur, begin Juli rijp.
Iaat rijp, ongeveer met Klerk en Beek
Groeit overal doch laat zich buiten Lim
sche Late. Wordt thans gekweekt door
burg moeilijk tegen goede prijzen verden Hçer M. H. Erkelens te Helenaveen.
• koopen. Bakkerij,Jteüken. Zand en klei.
23 Molenkers. Herkomst onbekend. Door !
32 Kaolkers. RotheMaikirsche.Arch Duke.
den schrijver te Princenhage zonderpas
Griotte de Portugal. Oude kers vân oiipoort aangetroffen.. Vermoedélijk reeds
bekende herkomst. Zou volgens Leroy
-oud. Zié Rietsema,Kersenvormen, p.36.
idt den Romeinscheirtijd dagteekenen,
. Pollen middelmatig. :
heigeen echter niet waarschijnlijk Is.
c Bloei vroeg. Zelfsteriel. Bestuift 2,3 en
" Rietsema, KefsenvormenJPolIen tame
5. Wordt bestoven door 1, 2,.3 en 5;
lijk .slecht. Bloei middelmatig, vroeg.
Boom groot eri vruchtbaar. Kers lang
Zelffërtiel. Zet wellicht bij kruisbestui
werpig hartvormig, zwart met zwart
ving beter vrucht dan met eigén stuif
violët vleesch, week, reeds vóór rijpheid
meel. Bestuiver is no 5) bestuift ook
zoet. Tafel, Vöchthoudende zandgrond
. omgekeerd de Klerk wel. Matige boom,
deert dezen kers minder dan den mees
vruchtbaar. Gelijkt op de Dubbele Meiten andere% Gezond.
40_ : 1 .

Kers, Kruisbes
27 Inspecteur Löhnis. Rond 1920door P. J.
Neiissen te Oeffeit gewonnen. Bpstuivingseischen onbekend. Hartvoraiig,
zwart,'donker van vleesch, week, zoet,
rijp le helft Juli.Tafélkers. Vruchtbare,
breede boom. Pollen middelmatig.
24 Wilhelmina. Gewonnen door P. j. Ne
iissen -te Oeffeit rond 1920. Vermoede
lijk kruising van Dubbele Meikers en
Bastaarddikke. Bestuivingseischen xniet
bekend. Pollen zeer goed. Boom ver
moedelijk middelmatig -groot. Vrucht
baar. Zwarte kers voor midden Juli. <
Zoet,, buitengewoon smakelijk. Week.
Tafelkers. Voor zoover we Minnen oor- "
. ~
deelen gezond.
% Brusselsche Bruine hortulanorum Zeelahdçnsiumnonbredanorum.Erisinden
^ laatsten tijd itr Zeeland goede verwach
ting gewekt, van een kers, die men Brus
selsche 'Bruine noemt en die beide in
- vrucht en habitus op Pater van Mansfçld
heet te lijken. Uit die mededeeling con
cludeer ik, dat deze Brusselsche Bruine
derhalve/verschilt van de gelijknamige
varëiteit uit àe omgeving van Brechen
ik vermoed, dat de naam inderdaad,
/

KRUISBES (Kroezel, steekbes, stekbes,
kruisdoom). 'Ziekten bij de keuring van.belang. •
a. Mozaïek; Kleine Jbladvlekjes, ongeveer
als bijaalbessenmozaiek. Groei zwakker
dan normaal.
'

" mfêplaatst is, doch in mijn huidige ver
blijfplaats is mij iedere contrôle daarop
onmogelijk. Over pollen noch andere
détailseenig gegeven.
37 Rijkmaher. Gewonnen door den zeer
" verdienstelijken kersenzaaier, den Heer
. P. J. Neiissen te Oeffeit (thans te Haps),
, rónd 1920.
•
1 Geen bloeigegevens. Zeer. vruchtbaar.
Kloeke,- half Juli rijpe, hartvormige,
zwarte, tamelijk harde zoete kers.Tafel
teers van goeden smaak.
Gebruik. "
. ,
In de industrie worden wel Meikersen
en knolkersen verwerkt tot jam, vruch
ten op sap en zoete most. Morellen dienen veel voor-koken met sap en huishoudelijkè conserveering op acho
lischen drank. Voor kandeeren komen
harde, bonte krieken in aanmerking en
.misschien voldoen deze1- ook het best
voor snelle bevriezing. Voor vruchten> wijn 'dienen Morel en Westerleesche
" Kriek. In de bakkerij gebruikt men
Kentish en Bruine fyaalsche. VOOF
snoepgoed worden wei weeke, bonte
kersen opgekocht.
b. Brandnetélblad. Bladmisvorming onge. "veer als bij zwarte bessen. Twijgen zeer
rijk aan dorens. Veelal totale onvrucht; baarheid.
; ^

District '
Â. Algemeen sortiment.
I\
II
III
IV
V
2 Crownbob . .
... . . . «
'X
X ' X R -X
3 Éarly Sulphur . . . . ... .
i»
X
X ,X " X
1 W h i t e s m i t h . . . . . . - . . . . ' :T
X
X . X
X
8 Whinham's . . . . . . . . . .
IC
X. X
X
X
je - geschikt.
o — ongeschikt.
= 'weinig ervaring.,
2 Crown Bob. Lentsche Blonden de om
geving van Nijmegen beduidt blond
paars). Vóór 1825 in Engeland gewon
nen door een zekeren Meiling of Milling,
Maurers Stachelbeerenbucfi, p. 80,
Gekl. pl.. Groeiwijze iets overhangend.
Vruchtbaarheid voldoende. "Bes groot,
roodbruin tot zeer donker purperrood,
dun borstelig behaard, dun vah huid,
langwerpig, vaak iets scheef, goed tot.
zeer goed van smaak, tamelijk laat rijp.
Tafëlbes. Weinig ziekte. Het blad is
meer omlaag gebogen, dan bij no,1. Ver-

VI

'

X •
O
0'
X

draagt geen Càlifornische pap. Wordt
vóoir Groningen niet aanbevolen. •
3 Early Sidphur. " Ruige Gele", Früheste
Gelbe, Yellow Lion, Tidlige Gule, Go?- /
den Drop (falso). Gewonnen door'Ward
in Engeland en in 1825 in den handel
gekomen, Maurers Stachelbeerenbuch,
p., 246. Gekl. plr. Krachtig, opgericht
groeiende, dichte, doornige struik.
Vruchtbaarheid middelmatig.Bes klein,
mat, bleek goudgeel, dun van huid,
dicht en lang borstelig behaard, iets

V

Kruisbes, Rweepeer, "Mispel, Moerbei
langwerpigrzeer goed van smaak, vroeg
rijp. Tafel, .keuken. Gekenmerkt door
ruige bladeren. Verdraagtgeen Californische pap. Wordt voor Groningen niet
aanbevolen. Veel plukarbeid.
1 Whitesmith. Engeische Witte, Grootvruchtige Eng. W., Weisse Triumph
beere. Gewonnen, door" Woodward of
Woodman in Éngeland, reeds vóór 1817.
Maurers Stachelbeerenbuch 1913, p.
332, Gekl.pL
. .Groei gewoon. Zeer vruchtbaar. Bes
groot, bleek, iets geelachtiggceen, door
schijnend met enkele roode vlekjes, fijn
donzig behaard* dun van huid, iets lang
werpig, zeergoed van smaak en midden-,
tijds rijp. Fabriek of tafel. Wefnlg ziekte.
Sommige partijen Wh. zijn gemengd
met andere kruisbessen. Verdraagt Californische pap.
' _
8 Whinhams Industry. Industry, Rote Tri
umphbeere. Naar het heet, is deze bes
rond 1835 gewonnen in Schotland door
R; Whinham te Morpeth,J^orthumber- land. Eerst rond 1885 wordt er meer
algemeen aandacht aan geschonken.
Maurers Stächelbeerenbuch. Gekl. pl..
Groei krachtig. Rijkdragend. Bes mid
delmatig Vroeg, groot, rood; korte, viltige beharing en schaarsche lange horstefe. Smaak goed. Door heffcnelle aan— zwellen der jonggeschapen vruchtjes
V bruikbaar voor zeer vroegen pluk. Ook
KWEEPEER.
Voor zoover- bekend te onzent geen
virusziekten. _
Deze fruitsoort' is van. weinig belang in
ons land, ofschoon he£ klimaat en de
grond, er wel voos geschikt zijn. In
hoofdzaak is het feit, dat dit gewas hier
niet pleegt te worden verhandeld, wel
de oorzaak, dat dë teelt van uiterst
MISPEL.
'

Voor zoover bekend te onzent geen
virusziekten.
Teelt van weinig omvang. De zooge
MOERBEI.
- Voor zoover bekend te onzent geen
virusziejkten.
De moerbeivoor fruitproductie is Morus
nigra. De boomkweekers leveren, zon42

zeer goed voor tafelgebruik. Ameri
kanische meeldauw. Verdraagt slecht
_ Californische pap. In veel kweekerijen
. niet echt; vaak verwisseld mèt Crownbob, Üie echter in tegenstelling met W.I.
aan de bovenzijde kale bladeren heeft.
Er isvoorgesteld onze lijst uit te breiden
met Howard's Lancer. Die -variëteit
heeft eenigen tijd een plaats op de lijst
gehad, doch is terecht geschrapt. Wij
hebben geen' behoefte aan nog meer
groene of witte kruisbessen, dïe in
hoof dzaak alleen maar voor export kun
nen dieneh, maar veeleer àan dezulke,
die fraai gekleurde vruchten dragen en
voor fabrieken tafel bijzonder deugde
lijk zijn. Daar er dergelijke variëteitea.
zijn en verwacht mag worden, Hat zij
binnen luttele jaren in den handel ge
meengoed kunnen worden, heeft het,
amper zin Lancer, die in zijn groep niet;
de slechtste is, te propageeren.
•Gebruik.
<• \ v
(
De onrijpe vrucht gaat feeds in Mei
naar de koekbakkerijl Rijpende vruch
ten dienen met hàar hoog percentage
pectine, alsmede in verband met haren
smaak, al dan niet met ander fruit ge
mengd Voor jam enonvermengd in de
keuken voo/ moes. Rijpe kruisbessen
kunnen wijn leveren, b.v. champagne
surrogaat, ^en worden voor de tafel
gebezigd.
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. De vrucht dient o.m. voor
bereiding van compôte. Raiiw oneet
baar.
naamde Hóllandsche Reuzenmispel is
vaak een klein, moeilijk verkoopbaar
ding. Wie een goeden mispel wil kwee
ken, neme enthout van een grootvruchtig exemplaar. Tafelfruit.
der het te weten, wel de Morus alba, die
sléchts voor zijderupsen waarde bezit.
De nigra fs in den winter aan het zware
hout goed kenbaar. ZieSchneider, Dèndrologische Winterstudiën. De vrucht
dient als fafelfruit.

Okkernoot, Peer
OKKERNOOT (WalnooÇNoot).
Voor zoover bekend, té onzent geen
virusziekten aangetroffen.
Het is tot heden gebruikelijk geweest/
1 de noten van zaad te kweeken. Waar
schijnlijk zullen binnen eenige jaren op'
ruimer schaal geënte noteboomen in ons
land van geselecteerde goede boomen in
- den handel worden gebracht. Zoolang
dat niet het geval is, zaaie men notèn
van de beste"hoedanigheid metstevigen
dop en geoogst van gezonde, vruchtbare
en liefst laat uitbottende boomen.
Men denke eraan, dat noten, ofschoon
. niet geheS zaadvast, in staat zijaslephte
eigenschappen op hinderlijke wijze te
doen overerven» Dit is ook nog zeker,

dat de Utsté noten door hun hoogere
handelswaarde gaarne worden verkocht,
terwijl men wanneer niet nadrukkelijk
.een goede selectie \^ordt verlangd, er
' gemakkelijk toé kan komen om de min
der goed verkoopbare^iandelswaar te
zaaien met alle kansen op inferieure
boomen.
. ,
, De vrucht wordt in hoofdzaak voor
tafelfruit en voor verwerking in bón
bons, gebak en ander snoepgoed ge
kocht. Verduurzamjng in brandewijn
komt voor. Onrijpe noten worden voor
export verhandeld, doch omtrent de be
stemming is mij.dan niets mçt zekerheid
bekend. Notenhout'is zeer in t^ek voor
wapen- en meubelindustrie.
^
'••••
T••
de schil. Vrucht dientengevolge pokdalig. Waargenomen bij Maagdenpeer.

PEER.
Ziekten.
et. Mozaïek. Blad bont, ongeveer zooals bij
frambozen. Door schrijver dezes eën
' paar malen waargenomen bij Double de
Guerre. Groei slechts matig. De vruch• ten leken normaal. ,
b. Steenstip. Kleine, steenachtige stippen
in het vruchtvleesch, vooral dicht onder

Cultuur.
Het succes met pgrenboomen te behalen
wordt vooral beheerscht door twee vra. gen: die yan onderstam en die'van de
peer zelf. Men lette-op hetgeen over
peeronderstammen is gezegd.
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A. Algemeen sortiment. '
Stoofperen
2 Saint Rémy. Volgenssommigen Bellissime d'hiver. Indien dat zoo is, is de peér
zeer oud. Waarschijnlijk Belgisch of
Fransch. Dufour, Arboriculture frui-,
tière, 4e dr., p. 564. Bloei vroeg. Stuif-1
meel slecht. Flinke,1^vruchtbare boom.
Vrucht middelmatig of boven" middel
maat, peervormig, stomp bij den steel.
Zeer goede winterstoofpeer tpt laat in
de lente. Rood in den kook. Goed voor'
fruitschuur. In koelhuis soms tot den
herfst goed blijvend. Wefnig ziekte.
Gaarne op beschutte standplaats.
Kroonboom ofstruik op peer.

VI

8)

Zie beschrijving.

Oßstsorten. Gekl. pl. Bloeit vroeg. Zelfsteriel, doch met neiging tot partHénocarpische vruchtzettóng. Diploid. Pollen
goed tot zeer goed. Bestuift no 32. Kan
zelf worden" bestoven'door 10. en 39.
fntersteriel met no 18.
Boom matig, zeer vruchtbaar. Vroeg
dragend. Vrucht middelmatig groot,
peervormig, donker groen, later, geel-"
groen met blos. Een dér allerbeste hand
peren voor September, tot in October,
toe. Goed voor compôte. In kook geel
wit. Staat graag warm, doch in verband
met schurftgevaar. niet al te beschut.
Vraagt zorgvuldige schurftbestrijding
vooral op peer geënt. Struik. Verdraagt
kwee; gaarne tusschenveredeling. Zand
eri klei. In district.!II en de ruwere ge
deelten van l slechts.beschut op kwee.
Kan geruimen tijd in koelhuis vertoe
ven.
V '

'

«

•

4 Clapp's'FaVoùiîte. Clapp's Favorite,
Clap'p's Liebling, Favorite de Clapp.

Peer

op peer.'Tusschënveredeling. Gezond,
Vóór 1860 gewonnen door Th. Clapp te.
Dorchester Mass. Ver.Staten. Deutsch
behoudens hier en dâar kanker. Heet
zeergevoelig voor schade door bouillie
lands Obstsorten. Gekl. pl. Pollen goed;
diploïed ; bestuivër .voor Dr. Jules
" bordelaise. Mits rijp geplukt', vooçkoelGuy'otEengoede bestuivér vóór Clapp's
> huis tot Maart.
is ook, omgekeerd, Dr J. Ouycrt. Volgens
Rawes (Journal R.H.5. LVIII, p. 293) 10 Emile d'Heyst. Gewonnen door Majoor
d'Èsperen te Mechelen. Droeg yoor het
' veel behoefte aan vreem^ stuifmeel; bij .
eerst in 1847 (het sterfjaar van den win
oudere boomen minder. Boom groot en
aanvankelijk wat onvruchtbaar. Làter
ner). Genaamd naar Emile Berckmans
rijkdragend. Vrucht grbót, fraai peer
te Heyst op den Berg. Leroy Dictionn.
de Pom. 11,1869, p'. 131. Volgens Rawes
vormig. Groen of groengeel met blos,
weinig roest, meestal zeer matig van
kruisbestuiving noodig. Pollen goed tot
smaak, echter wel sappig. In sommige
zeer goed. Boom matig groot, zieèr
zomers is de smaak iets beter. Zuinige
vruchtbaar. Vrucht matig groot, peer
tot .matige handpeer. In kook geelwit.
vormig, dik aan het steeleinde„groen of
Op enkele zandgronden buitengewoon
.. geelachtig met veel roest Goed van
flaüw. Kroonboom. Niet rechtstreeks
smaak, doch soms oneetbaar. Handpeer
voor November en iets later. Zeer goede
. op kwee. Matig, soms echter sterk vat
baar voör schurft. Gaarne beschutting.
Koelhuispeer en tof begin Februari góed
Vroeg plukken met het oog op beursch" blijvend. Gezond. Windvast. Struik-^
vorm. Kwee. wordt niet aangeraden.
heid. Bij koelingvaak smakeloos; langer
dan 4 à .6 weken bewaren niet raad
Zâftd^-en klei. Nogal vatbaar voor
zaam. Koelt vaak slecht. Slechts voör
séhurft hier en daar.
; •
klei -aangeraden.
11 Fondante de Charneu.Köstliche von Ch.,
14 Comtesse de Paris/Gräfin von Paris. r Merveille de Ch., Légipont, Leopold
Fransche peer, gewonnen door den
(fafeo). Belgisch. Rond 1800. Gewonnen
kweeker îourcine te Dreux tegen.1882.
- door den Heer Légipont enreéds vroeg
Catalogue descriptif 1927; p. 239.
gekweekt te Charneu bij, Luik. Leroy.
0 Dictionn. de Pomologie II, '69, r. 170.
Deutschlands Obstsorten. Gekl. pl. Pol
len tamelijk goed. Gaarne vreemd°stuifPollen goed. Kan wördefl bestoven door
meel, b.v. no 7. Booi^Tklein tot inatig
no 5, no 18 of Lectier.' Boom tamelijk .
• groot, sipal en zeer hoog. Vruchtbaar en
groot, vroeg en buitengewoon vrucht
baar. Peer middelmatig tot groot, tóng
reeds vroeg dragend. Vrucht'middel
peervormig, bleekgroen met veel roest.
matig groot, naai de kelk toegespitst,
Bij zeer laat plukken en koucf bewaren
groen met vaak wat blos en eenig roest,
een behoorlijk goéde hartseer, soms
• peervorm,-behoorlijk van smgak en tàrtot in Januari, doch bfcte vroegen
melijk goede tafelpeer voor September-"
oogst enook op een te köuae standplaats
October. In kook lichtgeel. Kroonboom
en op peer geënt als handpeer wel eenss
of struik. Verdraagt kwee, vermoedelijk
ongenietbaar. In kook gèelrose. Struik
echter niet alle kweerassen. Soms veel
op peer of kwee. Tusschenveredelirig. •
schurft. Windkast. Zand en klei. Goed'
Warme standplaats/ Gezotld. Zand erf
vooi1 koelhuis. In Zeeland nog niet volklei»Flink snoeien. In Noord-Holland, '
. doende beproefd. Verdraagt soms. Cal.
Friesland en Groningen wegens slechte
pâp en Bord. pap slecht. •
\
rijping afgeradeç. Bruikbaar voor het
koelhuis, mits laat geplukt.
' 9 Marguérite MarU^kln 1874 gewonnen
door den kWeeker Marillat te Villeur- •/
39 Conference. Engelsche aanwinst van
. banne bij Lyon. Catalogue descriptif
vóór 1885 en in 1894 door'den winnaar,
1927, p.304. Bloeit Iaat. Volgens Rawes
het kweekershuis Rivers, in den handel
I.e. zelffertiel. Ppllen slecht. Kan, naar
gebracht. Bunyard Handbook of Hardy
het heët, worden bestoven door nó 8,
Fruits. Diploïed. Pollen goed. Zelffertièl.
18, 39 en Dr, J. Guyot. Matig groote
Boom matig groot. Tamelijk vroegboom ; groei steil; draagt wat laat, doch
dragend en spöedig buitengewoon
dan voldoende vruchtbaar. Vrucht zeer
' vruchtbaar. Middelmatig groot, lang
groot, variabel van voim, meestal lange
werpig, groen, geel wordend, roestig.
L peervorm met dwarsstaanden gteel, geel
-Tamelijk goed als handpeer Voor Octo
met fraaien Blos; goede tot zeer goede
ber-November. In kook geelwit. Struik
handpeèr voor September. In kook geel.
45

Peer

Struik ; kwee wordt afgeraden. Zeer ge
jond. Matig windvast. Boomeischt
stutten. Wordt in Zeeland afgeraden;
Zénd ért klei. Geen kwee.
3 Précoce4e Trévoux. Frühe von Trévoux.
Frânsclië 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. Parthenocarpiel Pollen goéd.
Bpom 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. In kook
wft. Ki*oonboom=of struik op passenden'
grond rechtstreeks of middellijk op
kwee. Vraagt bespuiting tegen schurft.
_ Bijna onvatfiaarvoornachtvorstschade.
Windvast. Dunnen. Zand en klei, döch
geen te koude grond. Rijpt in sogjfnige _
streken voor den handel iets te Iaat.
Kaft worden gekoeld.
13 Zwijndrechtsche Wijnpeer. Oude peer
van onbekende herkomst. Zou door
Boskooßsche kweekers zijn verspreid.
Waarschijnlijk dezelfde als door Van
Noort beichreven is in diens Pomologia
B^tava. Pollen zeergoed. Boom middel
matig groof, yroeg en zeer rijk dragend.
• " Vrucht peervormig, matig groot óf
tamelijk klein, groen met btons en wei
nig of geen blöSjgoed tot zeer goed van
smaak.Tafelpeer voor October-Novem- ber, vooral indien niet te haastig ge-"
plukt, van goede tot zeer gaode kwali
teit. In kook donkerrose. Struik of
kroonboom. Niet Rechtstreeks op kwee.
Windvast. Zeer gezond. Zand en klei.
Koelhuis! De smaak gaat echter achter
uit. Enthout selectie -raadzaam.
/

B. Plaatselijk sortiment.
\
Stoofperen.
"
".
41 Gieser Wildemanspeer. Nabij Gorinchém
gewonnen door den Heer Wildemans
en door een Boskoopsch kweekershuis,
v. d. Willik en Zonen, in den handel
gebracht. Midden vorige eeuw. Ned.
Flora en Pomona. Gekl. pl. Boom tame
lijk kleim «Pollen goed. Vruchtbaar.
Vrucht tamelijk klein, geel met veel
roest en blos. Zeer goede stoofpeer tot
ver in de lente. In kook rood. Geschikt
voor fruitschuur. Struik, of kroonboom.,
s
Gaarfle beschutting. Vatbaar voor neusrot, op natten grond schurft en vatbaar
46

voor Agrilus sri daardoor een gevaar
voor andere pereboemen. Klei en zand.
Zelffertiel.
29 KleJpeer. Winterjan, Wintersuikerpeer,
Steenjut, Kievitspeer, Spekpéer, Wei
drager, Brittenpeer, Mandjespeer, Jaa
'G'roospeer. Zeker meer dan 200 jaar
oud. Waarschijnlijk Nederlandsch. Van
• Noort, Pom. Batava. Beschrijving
vruchtsoortën, le Reeks 1862, p. 60.
Bloei tamelijk vroeg. Stuifmeel van
matige tot tamelijk goede qualiteit.
ZeHfertiel. Boom klein, vroeg en zeer
, rijkdrägend. Peer klein, korte peervorm,
groen, later geel met roest Goede Stoof. peer tot laat in de lènte. Geschikt voor
fruitschuur. Struik öp. peer of krobnboöm. Zeer windvast. Heeft véél last
van Agrilus en moet daarom ver van
andere peren worden galant. Verliest
veel terrein, doch kan nog niet in alle
. opzichten worden vervangen door Brederode en Saint Rémy. Vooral de zoo
genaamde Dubbele Kleipeer of Spek-.
- peer zou zeer goed zijn.
1 Brederode. Herkomst onbekend. De bij
Knoop en Jahn (UI. Handb. VII, p.
• 353) vermelde „Brgderode" is niet deze.
Waarschijnlijk vroeg 19e eeuwsche peer.
Hêt stuiftneel van de „zure" voiin is
goed tot zeer goed, dat van de zoete van
onbekende qùalitejt, Boom groot,'
vruchtbaar, een-enkel maal echter min
der goed. Vrucht middelmatig, op kwee
groot. meer breed dàn hoog, groen met
roest, weinig óf geen blos. Winter tot in
.Mei.tGatóe stoofpeer. In kook rood.
Weinig ziekte.Meestal windvast. Kroon
boom 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, zooçjat deze zoete Br. in
, de streken, waar zij bekend is, de voor
keur heeft boven de andere. Zij zou
echter minder willig beginnen te dragen.
Gezien de verwarring door hêt opkomen
van de „zoete" Br. en .de onbetrouw
baarheid der berichtgeving omtrent Br.
is een algemêene aanbeveling niet meer
gémotiveerd.
^
18 Williams Bon Chretien. Bon Chr. W.,
Bartlett? WilltÄtjs Christbirne. Staif's
Pear. Engelsch. Rond 1770 gewonnen
door den onderwijzer Stair of Wheeler

"

• t

.

-
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te Âldermaston, Berkshire.. Diploïed. .
Stuifmeel slecht. Triploïed. Bloei zeer
Pollen middelmatig tot goed. Kan worvroeg. Zelfsteriel. Bloeit gelijktijdig met.
Ôen bestoven door no.39,4 en Dr. Jules
Bonne Louise, met Hollandsche ZomerGuyot. Is intersteriel met no 7. Bestui
vijg, Précoce de Trévoux en Conseiller
ving voor ons land niet nagegaan. In
à la Cour. Boom flink. Vruchtbaarheid
Engeland zelffertiei. Voorzichtigheid
verschillend. De schrijver heeft slechte
echter-raadzaam. Boom iflatig groot, in
grvaringèn.. Elders, naar men ,bericht,
den regel bijtijds en voldoende yruchtbeter, vermoedelijk al naar de bestuibaar. Vrucht middelmatig tot groot,
vingskansen. Vrucht groot, korte peerpeervormig; goudgeel met roest en zeer
vorm, groen, geel wordend, goed van
wéinig of geen blos, vleesch zacht, sterk
smaak en handpeer voor December.-In
"naar muskus smakend. Als handpeer_
koelhuis" tot Februari-Maart. Gezond v
voor velen oneetbaar. In keuken en
én windvast. Onderstam peer. Mef t*jgfabriek zeer goed. Blijft bij koken geel- / schenveredeling ook wel kwee. Heet op
rose. Struik of kroonboom. Geen kwee.
eigen.wortel vruchtbaar,- heigeen echter
Nogal windvast. Gezond, behoudens in
van andere zijden niet wordt bevestigd^.
het Westen nogal vatbaar voor schurft.
Struik. Klei en zand.
•
1
Kan goed in het koelhuis worden be' •'
, "" 1
*
waaird. Aanplant voor cönsumptiehan- 20-Beurré ?Clairgeau, Clairgeau'# Butter
del afgeraden. Goed voor compôte,
birne. Franschepeer van1848. Diploïed.
drogen en bevriezen. ,
Pollen zeer goed. Boom klein, zeer steil
groeiend. "Vrucht langwerpig, middel- »Handperen. ,
matig tot groot. Groen met blos. Smaak
matig tot slecht. Handpeer van minde- •
42 Belle Lucrative. Bergamote Lucrative,
ren rang..Geeft plaatsetijk echter vol-.
Esperens Hérrenbirnë,Seigneur d'Espedoening. _ November. Struik. Veel*
ren, Esperens Herrepäron. Belgische of
schurft. Dankbaar voor bespuiting. Be
Fransche peervvän onbekende her
schutting raadzaam. Vooraan het Zuid
komst; Nederl. Boomgaard, gekl. plaat.
westen des lands afgeraden. Kan in het
Pollen zeer goed. Zeer goede bestuiyer
koelhuis slechts 4 tot 6 weken worden
voor andere peren. Kan met eigen stuif
bewaard. Bij rijpheid voor verzending
meel, vermoedelijk parthenocarpisch,
te week.
\
"r •
goede ongsten leveren. Boom van slechts
matige grootte doch van uitstekende
vruchtbaarheid (beurtjaren) en meestal 25 Beurré d'Àmanlis. Ruim ëerteeuw ge-,
leden ontstaan nabij Rennes (Fr.). Pol
tevens gezond. Dé vrucht is. tamelijk
len slecht. Gezonde en vruchtbare peer,
klein en door de roestachtige, bruine
die in het algemeen van een buitenge
tint ook niet oogelijk, smaakt echter
woon slechte qualiteit pleegt te zijn. In
zeer goed. Rijpt in September-October.
Zeeland wordt zij ondanks alles toch
Voor den particulier een der beste peren,
- ' gangeraden;o.m. als spil tusschen 4 of 6,
voor den handel slechts daar, waar de
nl. op kwee. Schurft dan minder en
- markt in het volle perenseizoen niet
smaak iets minder slecht.'Lijdt veel
overvoerd wordt.
onder schurft eti kanker. Slecht bewaar16 Beuckes Butterbirne. Beurré Beucke. # ^ baar. September.
v
Vermoedelijk Duitsch. Voor het eerst
' beschreven 1887. Deutsche Obstbau5 Beurré Hardy. Poire Hardy, Gellerts
zeitung Ï917, p. 332. Pollen goed. Matig , Butterbirne,-Beurré Geliert. Fransche
. groote boom van groote vruchtbaarheid,
peer, gewonnen door Bonnet te Boonen «
Korte, vaak onregelmatige peervorm,
aan Zee. In den handel gebracht door
aan het steeleind stómp, middelmatig
J. L. Jamin te Bourg la Reine (Seine)!"
^ gróót, groen, later geel, veelal blos,eenig
Deutschlands Obstsorten. Gekl. ^pl.
*0 roest, redelijk goed als handpeer voor
Zelffertiel. Diploïed. Pollen goed. Kan
September. Weinig duurzaam. Smaak
worden bestoven «door no 11, no 4 of
•
best. Kroonboom of struik. Windvast,
Lçctier. Boom groot, la'at dragend. La
zeer gezond. Vroeg plukken, '
ter goed vruchtbaar. Vrucht groot tot
zeer gróót, groengeel, bijna geheel met
32 Beurré Alexandre Lucas. A. L. Butter
bruin roest overdekt. Tamelijk korte
birne. Rond 1870 in een bosch te Blois
peervorm. Goede, bij te vroegen oogst
(Fr.) gewonnen. In 1874 in dèn handel'
slechts matig goede handpeer, die tot
gekomén. Deutschlands Obstsorten.
in October reilrt. In kook rose. Kroon9
*

9

*

^

»
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boom of struik.Verdraagt kwee.Schurft ,
waarschijnlijk niet gehandhaafd blijven
en Monilja. Kan geruimen tijd worgden
• wegens den prijs, die meestal ver bene
gekoeld; verdraagt geen bewaring, ligden dien van andere peren blijft. Kan
géttde op hout of karton. Het groote
geruimen tijd in het koelhuis worden
bezwaar tegen deze peer is haarvaat
- bewaard..
intredende vruchtbaarheid. Op kwee
(dus op klei) ware de aanplant nog te 24 Doyenné d'Alençon. Dechantsbime von
overwegen. Productiviteit, smaak en
Alençon. Gewonnen door iemand te
gezondheid zijn dan beter.
Alençon, rond 1840 in den handel ge
bracht door een boomkweeker aldaar.
21 Beurré Superflu. In 1844 gewonnen door
Pollen zeer goed. Kleine,/ vruchtbare
Goubaült te Millepieds bij Angers en 2
bootn. Korte, peervormige vrucht, geel
met roest en luttel blos. Vleesch smel# jaar later in den handeLgebracht.Stuif
meel tamelijk goed. Matig groote en-, ' tend. Handpeervoordenwinter. Vroege
' middelmate vruchtbare peer. Vrucht
bloeier.
'kort peervormig, vleezige steel. Siriaak
, tamelijk''goed. In kook geel. October.
8 Doyenné du Comice* Vereins DechantsStuülk op kwee voor kjei. Groeit dan
.birne. gewonnen door den tuinbouw. çchter .slecht. .
•
bond tè Angers. Droeg voor het eerst in
1849. Leroy, Dictionnaire de Pomologie
31 Bonne d'Ezée. în 1838 gevonden te
II, 1869, p, 61. Boom matig of tamelijk
/' Ezée bij Loches (Indre et Loire). Hand
groot. Wat traag en slecht? middelma
peer voor September. Zeer vruchtbaar.
tig, soms zelfs slecht vruchtbaar. Bloeit
Onregelmatig gevormde vrucht. Smaak
laa,t. Pollèn goed tot zeer goed.Diploïed.
zeer goed. Pollen zeer goed.
In Zwedèn bleek Nouveau Póiteau een
der beste bestuivers; hier wellicht ook. "
19 Calebasse deTirlemont. Gewonnen in de
Middelihatig tot groot, peervorm zon
vorige miw, waarschijnlijk tusschen
der insnoerirfgy .groen, later geelgroen
1860 en 1880 bij Tienen (= Tirlemont)
met veel roest,soms wat blos. Goede tot
; in België. Zie H. de Greeff : Onze Appels
, buitengewoon goede, handpeer voor
en peren, 4e serie. October tot in November. In kook rose..
Tameljjk groote-boom, meestâl vroeg en
Struik of in het Zuiden wellicht kroon
rijk dragend. Stuifmeel goed. Vraagt
boog doch in Zeeland als zoodanig af
'echter vreemd stuifmeel. Wanneer pargeraden wegens windbeschadi£ing. Ver
thenocarpische vruchten ontstaan, zijn
draagt kwee, Waar de grond-het toelaat
die klein en misvormd.'Vrucht "zeer
wellicht bij voorkeur kwee. Weinig
groot, lang, wat onregelmatig en bultig,
schurft. Windvast. Smaakt op klei vaak
geheel bronskleurig. Goede handpeer
aanmerkelijk béter dan op zand. De
voor October-November, soms tot Ja
höoge.prij§ moet het mindere gewicht
nuari. Minder geschikt vbor koelhuis.
) vergoéden. In het Noorden des lands
Struik op peer. Wordt in Friesland aannog weinig bekend.
V bevolen tot het omenten van oudere
. Men kieze enthout van goede boomen.
boomen. Gezond. Beschutting.
. Tot Februari, soms Maart in koelhuis
bewaarbaar, doch de smaak gaat dan
27 Doyenné Boussoch. Beurré de Mérode,
'verloren'.
''
.
Philippe Double, Dubbele Flip, Doppel
Ofschoon door het bijplanten van late
te Philipsbirn, Doppelt Philip, Merodesblóeiers met goed stuifmeel zeer zeker
päron. Filip'. Belgisch. Vermoedelijk
• aan de klachten omtrent onvoldoende
door Van Möns begin 19e "eeuw gewonvruchtbaarhei&grond wordt ontnomen,
rien. Deutschlands Obstsorten. Gekl. pL
—blijft de situatie dezer peer min of meer
Bloei mi<4d£lmatig vroeg. Pollen slecht.
onbevredigend. Een algemeenè' aanbe
Boom groot en vruchtbaar. Zelffertiel.
veling durven velen niet meer aan. *
Vrucht kort, nadert tot bergamötevorm. Geelgroen met véél roestspikkels 36 Eva Baltet. Gewonnen door P.Tomasse
en weinig of geen blos. Matig goede
te Béa?n, Frankrijk, rond 1890 in dèn
. tafelpeer. Korrelig vleesch.'In kook geel
handel gebracht door,het kweekershuis
rose. September. Kroonboom. Geringe
Baltet te Troyes. Deutsche Obstbairtot matige, op natten grond tot sterke
zeitung l917, p. 333. Pollen middel
schurftaantàstirig. Windvast. Wordt
matig tot goéd. Flinke boorfi, tamelijk
slechts in Zeéland aanbevolen. Kan
vroeg dragend. Vruchtbaarheid nog on-

/
Peer

voldoènde nagegaan. Peer groot, korte
peervorm, groen, later geel met flinken
blos, fraai, goéd als handpeer. October.
Gezond. Vefdraagt kwee. Het voorloopig oordeel over deze peer is gunstig.

Matig goede handpeer voor November.
Struik op peer of kwee. Gezond. Wind
vast.
De beteekeiiis van N.P. lag eenerzijds
in de rijké vruchtbaarheid, anderzijds
in de geschiktheid voor bestuiving van
no 8. Nu deze laatste met meer voorbe
houd wordt aanbevolen, meenen we dat,
ook voor N.P. te moeten doen.

22 Jut. Poire Vat. Oute Graue. Grapäron.
Dubbele Jut. Koningsjut, Middeleeuwsche, vermoedelijk Nederiandsche peer.
Pollen slecht. Bij een oriënteerende be1
stuivingsproef te Breda, gaven Beurré 12 Eltmaston Duchess. Williams Duchess.'
De oorspronkelijke naam „Pitmaston
Giffard, B. Beucke, Triomphe de Vienne
góede vruchtzetting, Beurré Hardy,
Duchesse d'Àngoulême" is reeds vroeg
door Hogg losgelaten. Deutschlands'
Noordhoil. suikerp., Zwijndr. Wijnpeer
Obstsorten. Gekl. pl. Gewonnen door
daarentegen geen of slechte vruchtvor- ;
Williams te Pitmaston bij Worcester
ming.
Boom zeer groot, doorgaans niet te
rond 1865. Öloei laat. Triploïed. Pollen
vruchtbaar. In Zuid-Limburg echter
slecht tot tamelijk slecht. Kart worden
wel goed dragend. Vrucht klein, peer
bestoven door no 39. Gedeeltelijk zelfvormig, bronskleurig. Zeer goed als
fertiel. Vruchtbaar.Vrucht middelmatig
haridpeer en voor compôte. In kook
groot tot zeer groot, groen, later fraai
rose. Dubbele Jut en Koningsjut zijn
- geel met roest bij steel. Geen blos. Peer
vrij zeker te beschouwen als selecties
vormig, iets rinsch of wrang, vóóraj op
uit Jut, die wellicht wat gezonder zijn.
kwee. Goede tafélpeer voor October.
Naast elkaar geplant op denzelfden
Kan tot Januari in koelhuis, duren.
onderstam, gaan de gewone Jut en de
Struik op peer, of kwee. Grootè boom,
verbeterde weer op elkaar 'gelijken als
breed groeiend. Vraagt beschutting.
enten van één boom. Krocmboom. In
Druipt. Rot vaak op den boom. Soms
veel streken schurft. De Jut is een po
schurftig. Zand én. klei, gèen natte
ging met moderne hulpmiddelen waard
grond. Wordt slechts in de kustprovin
om in eere te worden hersteld. De prijs
cies (echter met uitzondering van Zee
Ts namelijk goed.
land en Friesland) aanbevolen.
43 Madame Treyve. Souvenir de Madame
Treyve. In 1858 gewonnen door den
Heer Treyve, boötnkweeker te Trévoux
(Ain). Deutschlands Obstsorten. Gekl.
pl. Boom niet groot ; vroeg en rijk dra
gend. Zonder vreemd stuifmeel goed
•vruchtbaar, follén zeer goed.
Vrucht tamelijk groot; groen of geel.
Smaak zeer goed. Week en voor verzen
ding niet bijzonder geschikt. Weinig
ziekte. Aanbevolen itr Groningen. Ook
in district V goed gedijend.
^

/

Souvenir du Congrès. Andenken an den
Kongress. Gewonnen door Morel te Lyon
Vaise. Droeg voor het eerst in 1863.
Zie Gauchers Pomologie, no28. Gekl. pl.
'Pollen dubieus. Vruchtbare, matig groote 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 Sepf tember-October. Struik, niet op kwee.
Beschutting raadzaam;' wil goed ont
waterden grond en warme standplaats.
•Schurft!

15 Nouveau Polteau. Neue P. Belgische •
peer, gewonnen door Van Möns. Droeg
voor het eerst, in 1843. Deutschlands
6 Triomphe dè Vienne. Gewonnen door
Obstsorten. Gekl. plaat. Bloei laat.
Jean Collatfd, bijgenaamd Côte te MonDiploïed. Pollen goed. Vrij zeker een
tagnon (Isère) in Frankrijk. In den han
goede bestuiver voor Doyenné du Cbmidel gebracht door Cl. Banchet te Vienne
ce. Boom matig groot, vroeg en buiten
(Isère). Deutschlands Obstsorten. Gekl.
gewóón-vruchtbaar. Vrucht peervormig
pl. Volgens Rawes veel behoefte aan
met eigenaardigen onregelmatigen top.
vreemd stuifmeel. Een goede bestuiver
Groen-geer met roest en .in sómmige
is Clapp's. Diploïed. Pollen zeer goed.
streken luttel blos, Vleesch zeer zacht
Boom wat traag in het dragen. Later
; en smeltend, smaak vaak heelflauw, bij
. _ vaak wel, doch stellig niet altijd, goed,
4
minder goeden xiogst en .zonnig weer
, vruchtbaar en de oorzaak dezer onbe
• beter, vooral op klei. Snel buikziek.
trouwbaarheid is niet bekend. Vrucht
V

49

Peer

groot, vaak zeer groot, peervormige geel
Gewonnen in 1928 als zaailing van
met soms veel roest; geen blos. Zeer
Beurré Beucké. De oorspronkelijke
goede handpeer voor September. In boom staat sinds 1940op den proeftuin
kook witrose. Struikvorm op peer, kan
te Noordbroek.
"
. ook, met tusschenstam, op kwee. Zand • • Çezond groeiende boom: Vrucht in
of klei. Beschutting. Wordt vaak te •
vórm en grootte gelijkend op Hertogin
vroeg geplukt. Moeilijk te bewaren in- 1 ! Elsa. Rijpt gelijktijdig met Jut. Smaak
dien de vrucht rijp is. Kan 4 tot 6 weken
„iets Juttepeerachtig". «
' in koelhuis vertoeven.-;
48
Leon
Ponçaiht. Herkomst onbekend.
Een -goede vnicht, maar, zoolang de
Stuifmeel goed. (Draagt ook zonder
middelen niet bekend zijn om de pro
. vreemd stuifmeel. Bloei middentijds.
ductiviteit wat zekerder te maken, is
Steile, eenigszins slappe groei. Rijkvoorzichtigheid aangeraden.
• dragend. Géén beurtjaren. Ronde, be
trekkelijk kleine,zeer smakelijkê vrucht,
C.' Beproevenswaardjge variëteiten,;
- die vlak na Clapp's rijpt. Kan eenigen
40 Beurré Lebrün. In=1856 gewonnen dooi •
tijd duren. Zaailmgonderstam. Weinig
den Heer Gueniot, kweeker te Tr-oyes
ziekte: In'gfiesland aanbevolen.
in Frankrijk. Pollen tamelijk goed.
Vooral goed dragend met 4 én 6. Eçn 34 NécPlusMeuris.Nieüw. Beurré d'Anjou.
In l822 door Van Möns gewonnen. Le
wel vruchtbare tot zeer'vruchtbare en
roy, Dict.de Pomologie 11,1869, p. 460.
heel groote peer, doch door den muskusoMatig groote boom. Stuifmeel tamelijk
smaak van mindere qualiteit als hand'goed. Vrucht tamelijk groot, Bleek
- peer. Bif vroeg plukkenTs de muskusgroengeel met luttel btos. Smaak en
smaak minder sterk. Voor den inmaak
qualiteit goed. Of deze peer voor ons
Is inmiddels juist de mùskusspàak vàn
land geschikt is, weet men niet. Vroegroote waarde. Leent zich ook voor be
• gere kennismaking moedigt niet aan.
vriezen en drogen. In den kook wit.
Misschien fichter, dat de tegenwoordige
Struik of stamboom. Weinig schürft.
ziektebestrijding en bemesting er iets
50 Directeur Hardy. Nieuw. Aanwinst van
f van"maakt. Uit Zeeland komen klach
Baltet-fcères te Troyes. Récent. Octoten, over geringe VBüchtbaarheid. No
, berpeer voor tafelgebruik. Vrucht van
vember^ Goed voor koelhuis.
middelbare grqotte en van zeer goedé
qualiteit. Vroeg en willig dragend. Vrij 28 Oomskinderpeer.Kruidenierspeer.Waarvan schurft, althans voorzoóver tot nu - schijnlijk Zuidhollandsche aanwinst
j. .rond het midden der vorige eeuw. Zou
toe waargenomen.
door de familie Kruidenier nogal ver
38 Forellenbirne. Nieuw. Volgens sóm
spreid zijn. Bloeit laat. Stuifmeel goed.
migen Nordhäuser Forellenbirne. Oude
Boom groot ett zeer laat, nl. eerst na
Duitsche peer uit Halle en daar rond
10-15 jaar vruchtbaaj. Zelfs grootere
1800 door Büttner gewonnen. Groei
boomen dragen soms nog zeer onvol
steil. Pollen slecht. Wanneer de vrucht
doende.-Met tusschenveredeling. op
gezond is, is deze peer zeer fraai. Late
' kwee is het wel beter,-maar de vrucht
.. herfst. Zou hier te lande gezond en
zetting blijft onzeker, Schurft. Vrucht.
I vruchtbaar zijn en aanbeveling ver
klein, kórt, bijna bergamote-vorm, geel,
dienen.
matig lange steel, goed als handpeer.
47 Gratioli of Jersey. Oude peer van de
Augustus. Kroonboom. Ringworm.
Kanaaleilanden, waar in 1843 jiog
Windvast. Wordt bijna overal afgera
slechts éécL enkele boom —dé eerste
den. In'h'et Noorden nog aanbevolen.
\ vermoedelijk— van deze verscheiden- .
In Zeeland als windschutsel.
heid aanwezig was. Leroy, Diet de Po
Volgens een der medewerkers zou bij
mologie. Pollen tamelijk goed. Vrucht ^ ruime bemesting de onvruchtbaarheid
baar en voor hoogstam wel aanbevolen.
kunnen worden verholpen doch zulksis
Middelmatig groote, geel gekleurde peer
stellig niet steeds het geval.
met wat roestplekjes. De rijpingstijd is
September-October. Goede handpeer. ,52 * President Drouard. Nieuw. Goede
late peer. Zeer-vruchtbaar en gezond
De boom heeft de reputatie van goede
(notitie van Ir. v.d. Slikke). Duurzaam.,
gezondheid.
53 * Gronlfiger Juttepeer. Nieuw. Naar * 51 * President Loutreuil. Nieuw. Volgeiö
gegevens van den Heer Ir J. Heemstra.
notities van den Heer Lijstern Late
50
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Peer, Perzik

groene, later gele peer met weinig roest.
October. Zeer goéöe tafelpeer. Weinig
, - aan schurft onderhevig. Wordt wel ge
zegd een „verbeterde Curé^ te zijn. De
bruikbaarheid in Zeeland", Noord-Frank
rijk en Wageningen doet onderstellen,
35 Provisiepeer. Door O. A. van Rossum te
_ dat deze peer ook in Zuid-Limburg en
Nâarden in.1916 gewonnen. In 1931 bede° Zuidelijke zandstreken, alsmede in
' kroond en beschreven in J932 Maandbl.
het rivierkleigebied goed zal blijken te
Ned. Pom. Ver., p. "96. Matig grooté
voldoen.
boom. Waarschijnlijkvroeggoedvrucht- Gébruik.
baar. Pollen tamelijk goed. Peer middel
Voor de verwekking komen in dè eerste'
matig groot, roestbruin, goed als stoof
plaats, in aanmerking de stoofperen
peer voor herfst en winter, tot, in de
i (keuken) en péren met muskussmaak,'
lente toe. In koôk rood. Duurt in koel
~ zooals Bon Chrétien en Beurré Lebrun
huis tot Mei.
• j
(met sap koken of bevriezen). Deze
Sucréë de Montluçoa; In 1812 irr den
Jàatste variëteiten laten zich Ook dro
gen. Voor zoete most zijn onze peren
schooltuin van het college te Montluçon
weinig geschikt. Evenmin leenenzij zich
(Allier) door den Heer Rochet, tuinman
goed voor cider. Over perenstroóp geen.
aldaar, gevonden. Pollen vermoedelijk
verdere gegevens. Perenhout heeft aan
slecht^ Qroei sterk, Zeer vruchtbaar.
merkelijke handelswaarde.
Tamelijk groote, betrekkelijk korte,
peer, bij gewone bewaringspoedig buikziek, in koelhuis tot ± 1 Maart goed.
Smaak goed, sappig, licht gemusiceerd.
Zou in. West-Friesland reeds eenige
jaren in cultuur zijn.

PERZIK.
" »
deze'zijn scherp, gescheiden.
a. bladeren met groote niervormige klie
Ziekten.
ren. Klieren veelal op steel en schijfbasis,
a . . Smalbladigheid. Gelijkend op vitróse
blad ondiep gekarteld, matig lang geder pruimen. Komt algemeen voor, zoo
steeld, weinig-vatbaar voor meeldauw.
dat de vraag is gewettigd of de hieronder
b. bladeren met kieuw, ronde klieren.
genoemde,, vegetatief gefeproduceërde
Klieren zelden op steel, meestal alleen
variëteiten te onzent niet alle voor
' op schijfbasis, blad ondiep gekarteld, in
100% zijn aangetast. Gezonde boomen
het algemeen zeer weinig dieper dan in
heb ik althans niet aangetroffen. In
de eerste" groep, -blad maSig lang gevloed op productie en groei onbekend,
steeld, weinig vatbaar voor meeldauw.
doch vermoedelijk zonder beteekenis.
. c. bladeren zonder kliereji. Deze zijn iets?
De vitrose verschijnselen zijn overigens
kortetgesteeld, de bladrand' is tamelijk
ook op 4e bladeren zeer zwak en worden
" diep gezaagd en vaak eehigszins meer
veelal niet opgemerkt, - .
geplooid of geplisseerd. Vatbàar voor
b. Bladvlekjes. Op dajriaderen yertoonen
meeldauw.
zich eigenaardige, vaak tamelijk groote, »
bleeke vlekken mét niét zelden boog >. Variëteiten met dooiergeel vleesch vertoqnen in de bladeren ook ^n okergele
vormige Contouren. De invloed op groei
bijkleur, die bij bepaald licht aan den
en productie schijnt te'1 mogen worden
bebladerden struik een geelgroene tint
verwaarloosd. Schoone uit het.Westland
kan geven.
-; i
is vaak aangetast^ (
Het zoeken naar andere bladkenmei;ken
Taxonomie.
'
•
- is volkomen doelloos.
^
De nieuwe bewerking der paragraaph,
Bloemen, Naar de grootte laten zich de
die ik mij had voorgesteld, aan de hand
bloemen verdeelen in groote, tamelijk
1 van recente gegevens, verzameld bij de *
kleine en kleineIn deze rassenlijst zijn
keuring van den opstand van twee be
de kleine en tamelijk kleine beide ils
langrijke verzaffiblingen, moet achter
klein aangegeven, In de warmte ge
wege blijven, daar ik mijn notities en
groeide bloemen plegen grooter te zijn
het herbariumrrtateriaal niet onder mijn ^
dan die jn de koude buitenlucht/ Een
bereik heb. Uit het geheugen kan ik toch'
^ photo is in dat verband duidelijker dan
:
een paar belangrijke resultaten aan
een opgave van de maat in mm.. Ik héb
geven, welke bij dp contrôle op rasechtechter hier geen gelegenheid photo's
1
held van dienst kunnen zijn.
voor reproductie uit te zoeken.
, Bladeren. Er zijn bij de-perziken dezer
Naar de kleur der pètalen onderscheid
rassenlijst slechts drie bladvormen; ;
ik wit (zeldzaam), licht rose (b.v. Wil51
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der), gewoon rose (b.v. Amsden) en don
ker rose. Bij groJtbloemige variëteiten
zijn de kleurverschillen het duidelijkst.
Jonge bloemen hebben een oranje- of
meniëkleurigen bloembodem. Staat ech
ter de kroon op het puntom af te vallen,
dan is die kleur alleen maar zoo geble
ven bij die variëteiten, waarvan later in
het jaar de vruchtvleeschkleur dooier
geel is. Bij de andere variëteiten is de
Meur overgegaan to" die van oud. leer of
dood blad of de kleur is groenachtig ge
wórden. In de serre is gebleken, dat deze
kenmerken tamelijk betrouwbaar zijn.
Vruchten. De caracteristica der vruch
ten zijn meer gecompliceerd en vooral
ook nogal modificabel en voor een kort
exposé ook minder geschikt. Zij hebben
allereerst betrekking op de beharing,
diejrf wei aanwezig is in den vorm van
een donzige of viltige haarbekleeding,- ôf
wel geheel en al ontbreekt. Het vruchtvleesch is dooiergeel of heeft als grondkleur een groenachtig witte tint qf geheel
rood. Rond den steen is, behalve bij de
witbloeiende en bij een geheel roode va
riëteit,, een roodkleuring in hetvleesch
waar te nemen, die zeer gering kan zijn
of tamelijk sterk of zeer sterk en zich tot
nabij de huid kan voortzetten.
De smaak is flauw of zoet en'aromptisch.
Het vleescH kan sterk aan den steen
hechten of de steen ligt los of is slechts
met enkfle vezels gehecht.

De vruchtvorm is rond of langwerpig en
in dat geval is ook de steen meer lang
werpig én toegespitst. Verder is de
vrucht sterk of zwak dorsiventraal en
sterkt of zwak asymmetrisch.
De steenkleur is lichtbruin of donker
bruin tot róód.
,
De huid kan zijn geel of oranje óf zeer
bleek groengeel en voorzien Van een blos,
die verschillend kan zijn: gemarmerd,
gevlamd of gepoederd of wel gemarmerd
of gevlamd èn gejpoederd. Sommige per
ziken, hebben zeer weinig blos, andere
veel'of middelmatig veel, doch de blos
vorming staat zeer sterk onder den in
vloed van uitwendige factoren. Ook de
plaats van de roodkleüriiïg verschilt.
De tijd van rijping loopt uiteen van (in
koude serre te Breda) medio Juni tot
einde Odober. Hierop heeft de stand
plaats (stpokserre; koude serre, open
lucht), het luchten en de streek aanmerkelijken invloed. De opgegeven
tijden van rijping zijn ontleend aan
koude serres te Breda.1
De grootte hangt af van de bezetting van
den boom eij van de variëtejt."
Brigg's Red May is steeds klein, Sea
Eagle altijd bijna kloek.
Aan den top kan een horentje voorko
men. Sommige perziken zijn meestal
niet gehoornd, doch waren het in 1940
wel.

Overzicht
A. Algemeen sortiment.
Perziken voor de stookkast
- 3 Amsden June . . .

I

II

District
I I I . IV

X
X
X

3C
X
X
X
X

X
X
X
X
X

K

X

X.
X
X
» X
• X

V

VI

Rijping

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

3e-4e
5e
le
2e
3e-4e .

C. Bepróevenswaardige variëteiten.»
18 T(ê China Sept.. . ...
26 Tós Chink Nov. . . .
Perzikfen voor koude kast
17 Alexis Lepère . . „ .
3 Amsden June
.
.
9 Baltet . . . . . ^
40 Belle de Doüé ....
23 Belle Impériale ... .
42 Canada . . . . .
8 Duchess of Cornwall .
5 Dyke of Yórk . . . .
6 Dymond**-. . .
.

x

zeer laat
uiterst
Iaat

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

v

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
' X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

a

:x

1

X
X
X
X
x.
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I ;
19 Elberta
X
7 Ia France
X
28 Grosse Mignonne . . . X
32 Greta Jonker *) . . . . 0,
4 Hale Early ...... X
10 July Elberta . • .
-Jc
4Ï Kestrel.
. . . X
1 May flower . . . , . . X
13 Montagne.
X
15 Noire de Montreuil. . . X
11 Peregrine . . . . . . .. X
14 President Griepenkerl - "X
20 Reine des Vergers . . , ,.x
16 Roy?d George
*
21 SchooneuithetWestland x
22 Sea Eagle. . . . . . • X
12 Théophile Sueur Hort:
Holl.. . v : . . . . . X
2 Victor . . . . . . .
X
24 Vilmorin . . . . ; . . X
43 Wilder . % ... . . . . . X

II
X

District *
III
iv>'
3^ •
X

X
X

X
X

-0
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C. Beproevenswaardige variëteiten.
31 BeHe de Beausse
36 Blondeau
27 j. H. Hale
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33 Mevrouw Ide*) .... ö
39 President Luizet
25 Prince of Wales . .
36 Professor Rudolph
a 18 Tos.ChinaSeptëmber. . Voor stookserre
26 Tos China November . . Voor stookserre
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*) Alleen voor het Noorden, dös lands.

17 Alexis Lepère. 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 (ni. ± 5-20
Augustus). Voor koude serre.
3 Amsden June^ Amsden. Amerikaan, gewonneç door L. C. Amsden te Carthago
Missouri in 1868. Rietsema, De Perzik,
p. 8; Schaal, Stein- und Beerenobst,
Gekl. pl.
'
Bloem groot. Bladklieren rond. Hinke
blos op groenwitten grond. Steen hech
tend. Buiten eind Juli, koude serre
± 20 Juni tót 5 Juli, smaak matig tot

goed, grootte flink. Vruchtbaar. Stook,
koiid glas, buiten. Een der meest aanbe
velenswaardige perziken. Komt vaak
onder verkeerde benaming voor.
9 Baltet. Aanwinst, verkregen door Baltet
te Troyes onatrent 1866. Voor het eerst
beschreven in 1878 (Revue Horticole).
Zie verde/JMeilleur Fruits en Catalogue
descriptif.
", _
Een goed smakende perzik voor het
late seizoen. Buiten rijpt de vrucht eerst
eind October, indien zij tenminste rijpt.
Iir koude serre eind September. Bloem
klein. Bladklieren afwezig. Stempelpünt op uitsteeksel. Steen los. Vleesch_
rood om steen. Flinke blos.
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31 Belle de Beausse. Schöne von Beauce.'
. Belle de Beauce. De spelling Beauce
berust op een misverstand.. In de eÊrste
helft der 18e eeuw gewönnen 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. 7 " ' €>
40 Belle de Doué. Schöne von Doué. In"
1839 te Doué in -Frankrijk gewonnen
door den Heer Dimas-Chatenay.
. Met gekleurde plaat afgebeeld door
Decaisné in Jardin fruitier du Muséum.
Vruçhtbare boom, fii koude serre 4-15
Augustus. Bleekgeel met flehten blos.
Steen los; smaak zeer goed. Bloemen
klein, klier rond.
•
23 Belle Impériale. Toevalskind in 1861 te
Montréuil gevonden. Rietsema, De Per
zik, p. 26. Blóem ldein. Bladklier rond.
Steen los. Tamelijke blos op geelachtigen grond. Smaak zeer goed. Vrucht
bar. In koude serré eind Augustus rijp
(ib 19 Augustus tot 1 September).

Bloem groot. Bladklieren langwerpig.
Flinke blos op ' bleekgroenen grond.j
, Steen los. Rijpt in koude serre ongeveer
tusschen 1 en 20 Juli. Smaak fniddel1 . matig. Grootte flink! Zéér vruchtbaar.
- Koud, buiten.
' 6 Dymond. Engelsche perzik van het
kweekershuis Veitch te Exeter en tegen
1863 in den handel gebrächt. Rietsema,
De Perzik,'p, 17. Bloem groot, bladklier
geen;'-Flinke blos op bleekgroengelen
grond. Rijpt tusschen 3én 20 Augustus
irt koude serre, buiten vermoedelijk eert
maand.later. Steen los. Smaak goedv
Buitengewoon vruchtbareperzik. Koud.",
10 July Eiljerta. Van de talrijke „Early
EIberta'Y die iïl den hànael zijn ge
komen, blijkt er één inderdaad een ver- »
• ' vroeging te zijn, nl. een, die in dèn han
del werd gebracht-door Stark Bros . te
Louisiana, vanwaar wij het materiaal
betrokken. De vrucht lijkt veel op «Me
van Elbgrta, doch is een paar weken
vroegçrrBloem Idem, bladklier langwerpfg. Gezondheid en productiviteit
lijken goed.
„
,

36 Blondeau. In 1806 door J. Blondeau te 19 Elbert'a. Hedrick Cyclopedia. Gewonnen
door S.' Rumph te Maishallville, Geor
Montreuil gewonnen. Rietsema, De Per
gia in 1870. Bloem klein. Klier langwer
zik, p. 25. Bloeirt kleifl. Bladklier rond.
pig. Oranjegeel tnet matigen blos.
trinke blos op groenwittén grond. Steen
Vleesch oranjegeel. In koude serre 20los. Smaak goed.Vruchtbaar. Rijp 5-18 *
30 Augustus. Vruchtbaar. Sterke variëAugustus in koude serre.
.teit, die in uitgenloopende omstandig
heden goed thuis ig. De kleur der vruch42 Canada (Précoce de Canada). Nieuw.
- ten doet deze gemakkelijk verkoopen; M
Amerikaanschè variëteit, die aanmer
bovendien is de vrucht goed bestand
kelijke ^overeenkomst vertoont met
tegen vervoer en duurzaam. De smaak
Amsden, echter wat beter van qualiteit
•is minder nobel dan die van de meeste
,is. De bloesem is als bij Amsden. De
andere perziken:
.
vorm der bladklieren kan ik uit het
' geheugen niet opgeven. t
7.La France. Vóór 1887 te Montreuil in
8 Ducheiss of Cornwall. Gewonnen en In
Frankrijk gewonnen. Rietsema, De Per
1901 in den handel gebracht door het
zik, p. 19. Bloem groot. Bladklier rond.
kweekershuis Rivers te" SawbridgeMatige blos op groengelen grond. Steen
worth onder den naam Duchess of
los. Smaak zeer goed. In koude serre
York ; later, in verband met homonymie
van 13-28 Juli rijp. Vruchtbaar: Goed
verdoopt. Bloem groot. Bladklier lang
stuifmeel.
J
werpig."
Maisgeel met " weinig blos. Steen los. 28 Grosse Mignonne. Grosse Mignon. Gros
"
Smaak zeer goed. In koude serre onge
se Lieblingspfirsich. Rietsema, Dt Perveer van<5 tot 15 Juli. r
zik, p. 22. 17e èeuwsche Fransche ver
scheidenheid. Bloem groot. Bladklier
> 5 Buke of York. ,In 1902 in den handel ge
rond. Flinke Mos op witgroénen grond.
bracht door het kweekershuis Rivers te
Steen lós. Rijpt in"koude serre van 1-20
Sawbridgeworth in Engeland.Rietsema,
Augustus. Smaak zeer goed. Draagt
. De Perzik, p. 11.
goed. Koud.
.54
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32 Greta Jonker. Gewonner^oor M. Visser
te Naarden.
' ••
Bloem middelgroot, bladklier dubieus.
Vrucht geelachtig met yeinig blos,
vleesch witachtig, rood bij steen, steen
los,,grootte middelmatig. Smaak goed.
Zeer vruchtbaar en, rijp in koude serre
na Amsden. In-Noord-Friesland7 geeft
de berichtgever op; Juli-Augustus. In.
Neord-Brabant waarschijnlijk een paar
weken «erder.

"

I . Perzik

wel zijn nagegaan op'vruchtkenmerken,
docht niet op bloesem en blad en wan
neer niet sterk' is ingeteeïd, is zekere
morphologisch? variabiliteit wel waar
schijnlijk.
.Geselecteerd in de streek tusschen Keu
len en Bonn. Flink gekleurde, middel
matig groote, goed tot zeer goed sma
kende Septemberperzik met loslatendèn
steen voor buiten. Zaailingen verkeereri
, eerst een paar jaren in jeugdtoestand,
d.w.z. hebben dunne twijgen, klein blad
en bloeien niét. Later verandert dit alles
en komen de kenmerken vafn normale
^.geslachtsrijpe, of, zooals het ook wel
eens door een groot dendroloog is-gezegd ^worden, seniele boomen.

4 Hale Early. Précoce de Haie. Amerikaan
uit Ohio. Rond 1850. Rietsema, De
Perzik, p. 10; Mas Le Verger. Oekl. 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 41 Kestrel. Door het kweekershuis Rivers
, matig. Stook, koud glas, buiten. Uit-' te Sawbridgéworth gewonnen en in den
£ handel gebrachte perzik. Bunyard,
stekend pollen,
•
Handbook.
' ' " "
27 J. HL flale. Oranjeperzik (falso). Ge
Zeer vruchtbaar.Rijpt iri koude serre
wonnen door J. H, Haie te Glastonbury.
ongeveer yan 20 Juli tot 5 Augustus:
Connecticut U.S.A. en in 1912 in den
Vrucht groengeel met-flinken blos.
handel gebracht door Stark Louisiana;
Steen los, smaak goed. Bloemen groot,
klier rond• , Hedrick, Cyclopedia, p. 176. Bloem
.klein. Klier langwerpig. Vrucht oranje »
met matigen blos. Vleèsch oranje.Medio
h Mayflower. Early Wonder. AmerikaanSeptember; koude" serre goed half, ; van önbekende herkomst én ouderdom.
. Augustus. Smaak goed. Steen los.Som
Zie Hedripk, 'Cyclopedic of Hardy
migen wjllen van dit soo'rt perziken niet
Fruits, p.'178. Schaal, Stein- und Beeweten. De handel neemt de kleurechter - renobst. Gekl. pl. Bloem groot, bladgoed op. Pollen matig göed. Vertoont
klier rond. Fraaie blos op groengeelveel overeenkomst met Elbertà.
machtigen grond./Grootte tamelijk. Steen
vaak openvallend, hechtend.- Buiten
(
•
27 Kernechter vom Vorgebirge. Schaal,
rijp vóór half Juli, in koude serre rond
Stein-und Beerenobst, pl 14. In Duitsch10^-30 Juni. Zeer vruchtbaar. Stook,
land is een polemiek gevoerd over de
koud, buiten. De vroegste onzer perzi
vraag of heladjectivum in den nömiken en zeer verkoopbaar.
natief al dan niet een r moest hebben,
want in het Duitschis Baum masculini . 33 Mevrouw Me. Aanwinst, van den heer
en in Pfirsich feminini generis. Ik houd •
Ide te Wageningen, verm. tusschen
mij äan de hierboveîr gebruikte schrijf1905 en 1915. In 1926 door O. A. van
\yijze. Deze variëtéit is niet éett vari&-,
Ross'em in den handel gebracht. Bloem
teit, zooals demandera hier genoemde.
klein. Wéinig blos. Vleesch wit. Smaak
De verhouding is ongeveer zooals bij
zeer goed. Vruchtbaar. Boom vaak
Dahlia's waar weeen menigte niet zaadminder gezond.
vaste variëteiten op naam hebben naast
zaadvaste EnkeleMignon. De K.v. Vor 13 Montagne. Monfauban. Vroege Mon
gebirge is qok zaadvast, terwijl dat bi}
tagne. Dubbele Montagne. Madeleine
de andere perziken óf niet is nagegaan 1 . blanche. Reeds meer dan 200 jaren
ôf te dubieus is om het er op te wagen. :
hier te lande békend. Rietsema, De
Iedere steen,dién we uitzaaien,Jean het
Perzik. Ned. Boomgaard. Gekl.'pl. . '
gevolg zijn van Jcruisbevruchting door
- Bloem groot; bladklier afwezig. Weinig
een ander type van perzik en zoodoende
• blos op groenwitten grond. Vleesch zeer
is er steeds .gevaar voor verbastering.
weinig röod bij den sfèen. Steen los.
Bovendien mogen wij onderstellen, dat
Smakelijke,behoorlijk groote perzik,die
buiten rond1September, in koude serre
de syngame boomen in de omgeving' van
Merten, waaruit de populatie ontstónd,
't eèn maand eerder, d.w.Zj, 30 Juli—10
.- :

•/
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.Augustus, komt. De perzik heeft noa al
last van meeldauw en vèreischt daarom
wat zorg. Overigens niet bijzonder vat
baar voor ziekte. Pollen matig goed.
15 Noire'de MontreuU. Qalande, Belle
garde. 18e eeuwsche, stellig Fransche
perzik. Rietsema, De Perzik, p. 20.
Bloem klein; bladklier rond. Flinke blos
op bleek groehgelen grond. Buiten veel
blos. Steen los of hechtend. Buiten le
week September, in koude serre 1-20
Augustus. Smaak zeer goed.
11 Peregrine. Engelsche perzik in 1906
door het kweekershuis Rivers te Sàw<bridgeworth in den handel gebracht.
Rietsema, De Perzik, p. 17.
Bloem groot. Bladklieren rpnd. Flinke
blos op bleekgroenen grond. Steen los.
Laatste'week Augustus buiten, 20 Juli
tot 5 Augustus in serre. Smaak goed.
Groot. Zeer vruchtbaar. Koud glas of
buiten.
14 President Griepenkerl. Noordduitsche
J
perzik. Bloem groot. Bladklier langwer
pig. Bleek groengeel met veelblos. Steen
los. Smaak tamelijk goed. In koude
serre 30 Juli tot 12 Augustus.

serre 30 Jùuli tot 10 Augustus. Deze
vruchtbare en groote perzik slechts
voor-koude serre.
20 Reine des Vergers. Monstrueuse de
Doué. Königin der Obstgärten. In 1843
gewonnen te Louresse Rocheménier arr.
Saumur, Frankrijk. Rietsema, De Per
zik, p: 21. Bloem klein. Bladklier lang.
Flink blozende vrucht. Steen los.Smaak
goed, buiten middelmatig. Kloeke
vrucht: Vruchtbaar. Koud, buiten. Is
vermoedelijk min of njger zaadvast.
Rijpt buiten eind September. In koude
serre 15-31 Augustus. Goed pollen.
16 Royal. George. Engelsche Zwolsche.
Ongeveer 200 jaar oude vermoedelijk
^ Engelsche perzik. Rietsema,"De Perzik,
• p. re. Bloem klein. Bladklier afwezig.
. Flinke blos op bleekgelen grond. Steen
1q§. Tamelijk groot. -Zeer goed van
smaàk. Rijp September (koude serre
31 Juli tot 15 Augustus). Koude serre.
1
'
••
: "o
21 Schoone uit het Westland. Octoberperzik. Late Montagne. Afkomst onbe
kends In tiet Wçstland 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 15-31Aug.).
Vruchtbare late perzik. Koud. Wordt jn
ons land wel verkocht onder den naam
van Bon Ouvrier, 't geen onjuist is.

39 President Luizet. Recente variëteit, ge
wonnen door Gaillard te Brignais
(Rhône) en voortgekweekt door Girerd.
Rietsema, De Perzik. Bloem gfoot. Klier
langwerpig. Bleek geelgroen met mati
gen blos. Steen los. Smaak goed tot zeer
goed. In koude serre ± 20 totv31Juli.
lp 1881 door Rivërs te SawDuurzame vrucht. Koude serre. Zeer 22 Sea-Eagle.
brldgeworth in den handel gebracht.
goed pollen.
•Rietsema, De Perzik, p. 15. Bloem
•V 25 Prince of Wales. Door Rivers te Sawgroot. Bladklier rond. Behoorlijke tot
bridgeworth in Engeland vóór 1875
matige blos op bleekgeelgroenen grónd.
gewonnen. Niet te verwarren met de
Steen los. Vrucht zeer groot. Smaak
nectarine van dien naâm en nfet te ver
onder
glas góed. Buiten Septemberwarren met de perzik Princess of Wales.
October.
Onder koud glas 19^31 Augus
Rietsema, De Perzik, p. 14. Bloem
tus. Koiide serre.. Vruchtbaar.
klein ; bladklier langwerpig. Matige blos
«
op bleekgelen grond. Steen los. Smaak
goed. Buiten einde September, onder 12 Théophile Sueur. Hort. Holl. Herkomst
en ware naam onbekend. Bloem klein,
glas 17 Augustus tot 3 September. Dé
boom is vruchtbaar. Oogt te weinig. , bladklier rond. Bleekgroengeel met
weinig blos. Steen lós. Smaak goed tot
Koud.
zeer goed. In koude serre ± 20 Juli3 Augustus rijp.
36 Professor Rudolph.Oude Duitsche soort,
beneden Dresden in het Ëibedal lang
verbouwd en in 1900 onder dezen naam 18 Tos China. September. Late, in koude
verspreid.^ Rudolph, Freilandzuçht
serre in September-October rijpende
' Pfirsichbaum, p. 65. Bloem groot. Blàd- perzik van onbekende herkomst.De ver
, klier langwerpig. Veel blos. Steeri los.
spreider in Europaschijnt te zijn Marcel
Goed van smaak. Vruchtbaar. In koude
Darnaud te Vion (Ardèche) Frankrijk.
58
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Bloem klein. Klier rohd. 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."
43 Wilder. Nieuw. Een middentijds rijpen
de variëteit, gekenmerkt door goeden
smaakten bleèkrose, groote bloemen.
Verdere détails thans niet beschikbaar^
. Gebruik.
Over bewaring in koelhuizen vrijwel
geen gegevçns. Montagne en Elberta
(indien ze naamecht Sijn geweest) bleven 8-9 weken goed. De meeste glas
perziken worden versçh gegeten. Perzi
kenjam voldoet niet erg.^Voor blik en
koken in glazen kiest jmen variëteiten
met dooiergeel vleesch.

26 Tos China November. Evenals de vorige
-vermoedelijk döor Darnaud in den han
del gebracht. Gelijkt op de vorige, doch
rijpt in de koude serre eerst November.
2 Victor. Le Vainqueur. Sieger. Ameri
kaan, gewonnen door J. B. Bass in
Texas eenige jaren voor de laatsteeeuw
wisseling. Rietsema, De Perzik,_ p. 7:
Bloem groot. Bladklier lang. Eenige
blos aan den top op geelgroenen grçnd.
Tamelijk klein, Steen hechtend. Matig
goed van smaak. Zeer vruchtbaar. Bui... ten rijp half Juli. In koude serre half
Juni. Stook, koudg serre.
24 Vilfnorin. Een aanwinst van A. Lepère
te Montreuil. In 1880 door A. Chatenay
in den handel gebrachte Rietsema, De
- Perzik, p. 27; Catalogue descriptif 1927.

PRUIM.
b. Bladvlekken. Overeenkomstige ver
schijnselen als bij de perzik. WaargeZiekten.
- nomen bij Gelé Krooçjespruim en Reine»
a. .Vitrose of smalbladigheid. Blad onregel
Claude d'Oullins.
matig; doch vaak symmetrisch ver
smald en misvormd. Somtijds op de 'c. Witte adertjes. Dit verschijnsel komt
' regelmatig voor bij Dubbelde Bóerenbladschijf mozaïekachtige vlekjes en in
witte enrkan, tenminste hier te lande,
de schijf soms gaatjes, met groenen,
zelfs als variëteitskenmerk voor D.B.w.
eenigszins dikkqn rand in tegenstelling
dienen- In hoeverre dit moet worden
met de gaatjes veroorzaakt door hagelbeschouwd als een aangeboren kwaal,
schotziekte, die'een dunnen, bruinen
dan wel als later opgetreden infectie,
rand plegen te hebben. Bij enkele prui
kan niet worden gezegd, zoolang niet
men, zooals Victoria én Jefferson, is dea
is nagegaan of deze variëteit misschien
versmalling zeer iri het oog loopend,bij
in anderelanden voorkomt zonder witte
anderëkan men amper een vervaging
adertjes en of het mogelijk is door enting
van den gekartelden of gezaagden blad
ook op andere variëteiten iets dergelijks
rand vaststellen. Groei en productie
teweeg te brengen.
gaan door sterke vitrose aanmerkelijk
achteruit. Ovérzicfit
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C. Beproevenswaardige variëteiten.
32 Early Transparent Gage
4 2 Else . „ . . . . . .' .
26 Englebert. . . .. . . .
23 Denniston . . „ . . .
• 40 Monsieur Hâtive». . . ...
39 Ontario . :.
*
25 President. . . . . . .
20 Reine Claude de Bavay.
18 Reine Claude Boddaerts
19 Reine claude de BraKy.
29 Reine Claire Conducta.
41 Reine Claude Vanbeers .
30 Ruth Gerstetter . ...
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D. 'Ongewenschte variëteiten.'
. /
Laxfon'sBountiful . .
, " Slechte qualiteit
Fórmosa
i
Te weinig vruchtbaar
H o n e y m o o n . . . . . . .' . . . . ' f e I a a t r i j p
Red Ace . . ... .... . . Te laat rijp
A. Algemeen sortiment1. 6 Czar. In den haindel gebracht jrond 1875
door het kweekershuis Rivers te Saw' bridgeworth, Engeland. Bunyard, Hand- "
book, p. 76. Schaal, Stein- und Beerenobstjp.53.Gekl.pl.
Boom fflnk. Steile groei., Draagt na 3-5
jaar. Dan zeer vruchtbaar. Stutten.
Kan worden geëftt op Myrabolan B«,
Wellicht ook Topneboer. Bloeit .middel
vrogg tot tamelijk Iaat. Pollen tamelijk
goed. Zelffertiel. Vrucht blauw, tamelijk i
rond, matig tot tamelijk klein, vleesch
geelgroen en niet-al te week, smaak
matig, rijp le'helft Augustus; Tafelpruim van sobère qüaliteit Keukeïi.
Sterk Vatbaar voor loodglans. Overigens
x weinig ziekte. Stutten-en dunnen.,
24 Éarly Laxton. Nieuwe aanwijst van het
kweekershuis Laxton. Een, volgens Jöhanssen I.e. matig zelffertiele, vo»r ViCtoriapollen dankbare,zéér vroege pruim,
- met pollen van middelmatige hoedanig58

heid, die Early Rivers zou moeten ver-"
" vangen. Vruchtbaar. De vrucht is klein
tot matig groot, bleek, roodachtig en
redelijk van smaak. Rijpt buitÉPFond
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 ßlood zal volhou
den, is bij glascultuur onzeker. Spint.
Bladluis.
'
& Reifte Clauds d'Althann. R. Cl. comte
' d'A„ Count A. Gage. Graf A. Reneclode.
Gewonnen in het huidigeTsjechoslowakije door Prochaska, tuinman bij Mi
chael Joseph Graaf Althann te Swoyschltz en in 1867 voor het eerst beschre: ven. Deutschlands Obstsorten. Gekî. pl.
Boom flink, reeds zeer vrqeg en rijk
* dragend. Twijgen kaal en blauwachtig.
Pollen middelmatig goed. Zelftteriel.

s

»
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Pruim

Bestuiversyoor deze pruim, die middén- •% Vrucht langwerpig, middelmatig groot,
tijds bloeit, zijn volgens Zweedsche
blauw, vast, zoet, steén los. Een der
gegevens no 1, 2, 7, 22» en Nectarine
weinige echte kwetsen, die als tafelpruim. Vrucht tamelijk groot, rond,
pruim bruikbaar is. September. Barst
rood, geel of-groengeel gevïekt, vleesch
• niet bij regen. Ooft in de keuken een
goudgeel, niet te week, Üèer smakelijk,
goede kwets. Gezond en vruchtbaar.!
, " steen los, rijp rond 31 Augustus. Zeer
góede tafelpruim. Gezond. Barst ge- . B. Plaatselijk sortiment.
makkelijk.
\
5 Dubbele Boerenwitte. Prune virginale,
Altesse blanche, jungfernpflaume. Hvit
2 Reine Claude i'Oulllns. Massot. Oullins
jungfruplommon. Dubbele Witte Wijn
*Gage. Washington (falso). Als zaailing
pruim. Zeer oud, wellicht Nederlandsch.
gevonden te Cöligny in /Frankrijk en
Droeg 20Ö jaar geleden iri Scandinavië
I860 in den handel gekomen. Catalogue
eên Nederlandschen naam. Nederl.
descriptif 1927;' p. 469.
Boomgaard, no 13. Gekl. pli Vergelijk
Bloei middentijds, wellicht iets vroeger
no 4. Boom matig groot en bij goede
dan no 1. Zelffertiel. Goed pollen. Be
bestuiving reeds zeer vroeg en goed
stuift no 7, 16 en (volgens Johahssen ;
dragend. Bloeit laat. Heeft geen stuif
I.e.) Nectarinepruim. Boom flink. Hout
meel.- Zou soms" slecht ontwikkeldeh
kaal. Draagt «erst na4_töt 6 jaar, dan
stamper
hebben eri daardoor wel eens
échter goed. Vracht rond, middelmatig
minder goed dragen.-Zelf de bestuivings. tot groot, bleek groengeel tot geel, matig • « mogelijkheden
aïs no 4 volgens Johansvast en bleekgeel van vleesch, steen los, '
sen I.e. soms oók no 7. Is van Doyenné
smaak meestal goed, bij overmatig be-.
onderscheiden door het blad,-dat meest
hang, in natte, weinig zonnige zomers
al matig groot is, vaak geelwit geaderd
flauw, half Augustus. Goede tafelprüim.
alsof het mozaïekaçhtige verschijnselen
"Men geve den boom ook bij matig be
verto.ont.Randinsnijding diepC landen
hang stutten. Vitrose. Overigens een
• meer brèed dan insnijdingen diep zijji.
gezonde .boom. Zelden voor serre aan
Bladsteel en hoofdnerf onduidelijk bebevolen, tenzij als groote boom.
"" haard. Twijgen ruig. Vrucht middel
matig groot, rond,'geelwit matig week
L Victoria. Victoriablomme, Dronning
vleesch, steen los, "smaak goed tot zeer
Victoria, Reine Victoire. ~ Ëngelsche ;
goed. Goede tafelpruim voor middén
pruim uit Sussex. Rond 1840 in den
tot eind "Augustus. Weinig loodglans.
handel gekomen. Schaal, Stein- uncT
Weinig
zaagwesp. Overigens geen ge
-Beerenobst, p. 47rtGekl. pl,
.
,
gevens. Vracht beter bewaarbaar däiti
Bloei middentijds, Zelffertiel. Matig,
no 4.
"
goed tót zeer goed pollen; Bestuift ver
scheiden andere pruimen. Volgens
4 Doyenné. Dojené, Donjumer. Draagt in
Zweedsche gegevens no 3,7,8,9,17,22
veel stréken bezuiden den Rijn den
en Nectarinepruim. Boom klein. Mout.
naam" Dubbele Boerenwitte (zie no 5).,
wollig. Vroeg en rijkdragend. Vhicht
r Beide zijn, ondanks de overeenkomst,
langwerpig, groot, rood, vast en geel
goed te onderscheiden. Beschrijving
van vleesch, steen los, smaak goed,
vruchtsoorten, 2e Reeks, p. 108. Zeer
tweedé hejft Augustus rijp. Gpede tafeloude pruim van onbekende herkomst.
pruim. Fabriek. Dikwijls zal dunnen der
Wortjt reeds 200 jaar geleden genoemd,
vruchten noodzakelijk zijn. Vatbaar,
gloeit laait. Heeft geen stuifmeel»Eischt
voor -loodglans, vitrose: en monilia.
derhalve bestuiying van andere late
Boomgaard en serre. Goed voor het
bloeiers: Daartoe kunnen dienen Hauskoelhuis.
>
^
-zwetsche no. 10 en 15 en soms no 2.Boom flink en bij goede bestuiving op
13 Zoete Kwets. Waarschijnlijk- oude
bevredigende wijze* vruchtbaar. Blad
pruimsoort. Herkomst onbekend. Of. groot, donker groen, met. diepe randsehoon deze kwets iri het buitenland
insnijdingen (meer diep dan de tanden
waarschijnlijk wel voorkomt, durf ik hét
breed zijn) en ?eer ruigen bladsteel en
niet aan om namén als Grosse Zuckeç.hoofdnerf. Twijgen ruig. Vrucht middel
- zwetsche, Stora Sockersviskon en der
matig groot, langwerpig, geelwit,vleesçh
gelijke aJs synoniemen op te geven.
week en witachtig. Steen los. Smaak
Booni flink. Twijgen kaal. Bloei tame
goed tot zeer goed. Goede tafelpruim
lijk laat Zglffertiel. Goed stuifmeel..
voor 2e helft Augußtus. Gezond. Weinig

Pruim

•.

last van de pruimenzaagwesp. Vatbaar
voor spint. Vrucht wät teer bij verzen
ding. Volgens sommigen ongeschikt
voor enting op varkenspruim.

Kan in serre worden beproefd; dan
echter aan bestuiving te denken. Snoei
raadzaam.« Geeft öok in natte jaren wel
voldoening.

9 Early Rivers'. Rivers' Early Prolific. 15 Mirabelle <jje Metz. Metzer Mir.. Gelbe
Eldensche Blauwe. Gewonnen door het
Mir. Mir. petite, Mir. abricotée, Mir.
Engelsche kweekershuis Rivers rond
précoce. Zeer oudé pruim van onbeketP
1830. Bunyard, Handbook, p. 82. Bloei - de herkomst. Pollen matig. Boom matig .
middentijds. Overwegend zelfsteriel.
groot. Twijgen ruig. Vruchtbaar. Bloei
Pollen matig tot goed. Kan worden be
laat. Zelfsteriel. Bestuift no 4 en 5 als
stoven door no l j 2en 22. Volgens Jomede ne 10; Vrucht klein, iets langwer
hanssen'l.c. ook door 6. Vroeg en rijkpig, goudgeel, tamelijk stevig, steen los,
- dragend. Boom matig groot. Vrucht
smaak zeer goed. Rijp 2e gedeelte
klein, iets langwerpig; Blauw, vleesch
Augustus. Wat te klein, doch overigens,
goudgeel, tamelijk stevig, smaak matig,
zeer goed voor de tafel én bijzonder in
rijp rond 1 Augustus; Door het vroege
. trek voor de fabrieken, waar men er een
zeer aantrekkelijke compôte °yan be
rijpen bruikbaar als tafeipniim. Overi
gens keukenpruim. Deze verscheidenreidt» Gezond. Kan wortelecht worden
. heid is zeer vatbaar voor spint, die men
gekweekt.
S-dan ook moet bestrijden. Overigens ge
zond. Stutten. Goede pruim, die-door
7. Reine Claude verte. R. Cl. dorée, R. Cl.',
de slecht toegepaste ziektebestrijding '
Abricot vert, Dauphine, Grosse Grüne
R. Cl., Green Gage, Ringelot, R. Cl.
impopulair is geworden.
ancienne, Groote groene R. Cl., Almindelig grSn Rt CL, Vanlig grön R. Cl.
22 Jefferson. Rond 1829- gewonnen door
Vroeg 16e eeuwsche, misschien nog
den rechter Buel te Albany N.Y. en. in
1829 uitgekomen. Deutschlands Obstoudere pruim, genaamd naar Claude,
' Sorten. Geld. pl. Boom flink, twijgen
gemalin van Frans I van Frankrijk.
Boom middelmatig tot flink. Twijgen
kaal. Draagt ± 4 jaar "na het planten.
Bloei tamelijk vroeg. Pollen slecht. InkaaTBloei middentijds. Zelfsteriel: Pol
len zuinig tot middelmatig' goed. Be
tersteriel niet Coe's Golden Drop. Bestuiver van Jeff, is volgSns Zweedsche
stuift Kirke's, soms, volgens Johanssen
gegevens 1,2 of 3. Vrucht eirond, tame
1.e. no 5 en 8, vraagt zelf als bestuivers
lijk groot, groengeel, goudgeel van
2, 3, Hauszwetsche of, Tonnëboer en
"volgens Zweedsche gegevens no 1,2, 8
vleesch, steen hechtend, smaak zeer
goed. Goede tafeJpruim. Ook voor de ' of 24, Draagt bevredigend bij goede be
keuken bruikbaar en begin September
stuiving. Vrucht matig groot, rond,
groen met enkele toode spikkeltjes,
rijp. Gezond. Behoudens smalbladig
vleescW matig week, geelgroen, voor
heid en spirit.
treffelijk van smaak, steen los. Rijp eind
3 Kirke's. Reine van Dort. Engelsche * Augustus. Edelste van alle pruimen.
pruim (Brompton, Kensington), in 1830
Voor ieder doel bijna onovertroffen.
. door Kirke in den handel gebracht.,
Tafel, jam, compôte, brandewijn. Ge
zonde boom. Volgens sommigen dragen
John Lindley, Pomologiabrittanica III,
wortelechte boomen bij beteren groei
p. Ill, Schaal, Stein- und.Beerenobst,
p. 48. Ned. Boomgaard, no 4* alleg_ekl.
meer dan geënte doch zulks staat geens
pl. Boom matig groot. Twijgen kaal.
zins vast.
gloeit met 1 en 7. Zelfsteriel. Kan wor
den bestoven door no 7 én volgens 10 Hoode Eierpruim. Cataloniepruim.Cata
logne. Impériale, Red Magnum Bonum.
Zweedsche gegevens door noJ, 2,8,22
* of Bleue de Belgique. Pollen middel
,Of-de Duitsche Rote Eierpflaüme dezé
is, is niet geheel zekér, In Noord-Bramatig. Draagt'eerst na 4-6 jaar en dan
, bant kent men ook een Roode-Eierbij goede bestuiving vruchtbaar. Vrucht
pruim, welke van deze vérschilt. Zeer
tamelijk groot tot groot, ongeveer rond,
oud, reeds een paar eeuwen läng in ver
blauw met Veel dauw, matig vast groen
geel van vleesch, steen los, smaak zeer
schillende landen bekend. Herkomst on
zeker. Nederl. Boomgaard no 19, Bloei
goed.- Béste tafelpruim voor de eerste
laat. Is waarschijnlijk slechts In geringe
helft van September. Zeer geschikt voor
mate zelfsteriel. Bestuiving desgevriesindustrie. Qezond. Boomgaard.

Pruim

wenscht 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 matig tot
zeer goed. Bij goede bestuiving vrucht
baar. Boom matig.Twijgen kaal. Vrucht
groot, rood, langwerpig eirond, vleesch
geelgroen, smaak middelmatig. Steen
los. Bruikbare tafelpruim voor Septem
ber. Gezond.
*

baar is, doch in de jaren 1940,1941 en
1942 zeer rijk heeft gedragen. De boom
heeft weinig test van loodglans, dè tak
ken breken niet, de vrucht is goed van
stuk en kleur (blauw) en de smaak is in
sommige jaren goed, in andere jaren
voortreffelijk. Voldoet in het Betuwsche
al sedert vele jaren goed, doch, daar de
naam mij qiét bekend was, Werd de
variëteit niet opgenomen.
(Gedeeltelijk naar gegevens van Ir. J.
Bos.)

C. Beproevenswaardige variëteiten.
Echte Pruimen.
39 Ontario. Amerikaansetie pruim. Eenige
23 Denniston's Superb. Denniston's Red.
jaren geleden uit de rassenlijst geweerd
Rouge de D. Vermoedelijk tusschen
op grond van Zeeuwsdie klachten oyer
-1835 en 1840 door Isaäc Denniston te
de qualitelt,.doch thans in Zéeland als
Albany N.Y. gewonnen. Mas Le Verger
de beste pruim beschouwd.
VI, p. 121 en Mas. Pom. générale XII,
Augustus, groen, taaie schil. Vrucht
, p. 79. Pollen vermoedelijk góed. Boom
baar. Heet zelffertiel. Heeft weinig last
flink. Twijgen zwak behaard. .Zeer
van loodglans.
vruchtbaar. Volgens Engelsche opgaven
zelffertiel. Vrucht middelmatig groot, 25 President. Zou gewonnen zijn en in 1901
rond, groen met kleineren tot groöterën _ in den handel gebracht door het Engel-,
sehe kweekerhuis Rivers te Sawbridge
blos, geelachtig van vleesch, los van
worth. Bunyard, Handbook, p. 97.
- steen, zeer goedvarismaak, eind Augus
Boom mat® groot. Twijgen kaal. Polten
tus rijp.. Zeer -goede tafelpruim, iets
goed. Vruchtzeer groot, eirond, blauw,
weeker echter dan no 7. Barst bij regen!
• - groengeel van vleesch, matig van smaak,
32 Early Transparent Gage. Rivers' Early.
. rijp in October. De vruchtbaarheid
Apricot. Een oude, reeds van 1866 dagschijnt onvoldoende.
teekenende aanwinst van het kweekers
huis Rivers te Sawbridgeworth. Bun- 26 Prince Engelbert. Rond 1842 door
'yard, Handb.. Heet zelffertiel. Groei
Scheidweiler te Gent gewonnen. A. Bimatig. Rijkdragend. Ongeveer10 Augus
r vort, Album dé Pomologie III, p. 143.
tus rijp. Vrucht van de normale grootte
Pollen goed. Boom flink, twijgen kaal,
der Rçine Claude's; groenachtig geel.
vruchtbaar. Vrucht groot, langwerpig,
blauw, groengeel van vleesch. Steen los,
Smaak best. Gevaar voor loodglans. ;
smaak goed. Keuken-of tafelpruim voor
42 Else. Nieuw. Gewonnen te Apeldoorn
September van behoorlijke qualiteit.
en genaamd naar de echtgenoote van
den vermeerderaar dezer nieuwigheid 20 Reihe Claude de Bavay. In 1843 door
te .Terwolde. Behoorlijk goede groeier.
dén beroemden Belgischen winnaar,
Rijpt le helft September. Groen. GrooMajoor d'Esperen, genoemd naar den
ter dan R. CL verte en sappiger. De
pomoloog de Bavay. Twijgen kaal of.
smaak komt er mede overeen. Rijpe
bijna kaal. Vruchtbaar. Vroegdragerid.
vruchten kunnen lang aan den boom
Vrucht matig groöt, rond, groen tot
blijven hangen en worden dan lichtgeel
groengeel. Smaak zeer goed. Steen los.
Zeer goede tafelpruim. De variëteit heet
en smaken dan naar Boérenwitte. De
Heer Ir. Honig, 'aan wieri ik deze ge
zelffertiel. Rijpt Iqat, vaak te laat, nl,
gevens te danken heb, vond het nog te
einde September en alsdan is eenerzij(té
vroeg de variëteit' reeds op te neme»,
het weer onzeker, anderzijds is het feite
maar ik meen, dat zulks niet het geval
lijk te koud om zoo sappig fruit te ver
is, mede in analogie met andere novitei
langen. Gezond. ~
ten, dié zijn opgenomen.
18 Reine Claude de Boddaerts. Bodd. Green
40 Monsieur Hâtive. EarlyOrleans. Blauwe , . gage. Tegen 1867 döor Debeil te Deinze
in België gewonnen. Twijgen wollig.
• wijnpruim. PondsSeedling (falso). Belle
de Louvain (falso). Van deze pruim zou
Vrucht rond, groot, geel, smaak zeer
goed, steen los. Rijp 2e, helft Augustus.
een ras bestaan, dat ieder jaar draagt
Tafel. Pollen middelmatig. Zelffertiel.
en een ander, dat tamelijk onvrucht61

Pruim

19 Reine Claude de Brahy. Brahy's Green
Gage. Gewonnen door den heer Brahy
Ekenholm te Herstal Hij 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, groengeél
met roode spikkels. Steen los, zeer goed
_ * vaA,smaak. Tafelprùim "voor Septem
ber. Pollen goed, Zelffertiél.

moedelijk door den vroegen bloei en de
. onvolkomen winterhardheid. De boom
• vraagt kruisbestuiving en vermoedelijk
-kunnen andere salicina-hybriden daar- .
bij helpen. De boom is van- nature
vruchtbaar. Vrucht groot, rood, goed
van smaak..Rijp le helft Augustus.

31 Golden Japan. Een salicina-bastaard of
' -variëteit, die vermoedelijk in Amerika
' ingewonnen en dié vandaar door Fran29 Reine Claude de Conducta. Nieuw.
sche kweekers in Europa is verspreid.
; Herkpmsf oijbekend. Uit België naar
Gezonde, vruchtbare boom. BJóei vroeg.hier*gebracht, vermoedelijk nog jonge
- Kan waarschijnlijk door verschillende
variëteit, waarmee ook de Belgische
andere salicina-hybriden worden bepomologen verlegen bleken te-zitten. !
/ stoven, o.m. soms door June Blood,
Zeer goede pruim voor begin .Septem
doch ook door Utility en Éarly Laxton.
ber, gèlijkt iets op JR. Cï. d'Althann.-'
Vrucht groot, bleek geel," goed van
Pollen middelmatig goed. Voldoet in
smaak: Rijpt in koude käst rond begin
België volgens Van Cauwénberge minJuli tot half Juli.
,
, der goed. .
De geringe vatbaarheid voor luisaantasting, die werd vermoed, wordt niet
41 Reine Claude Vanbeers. Nieuw. Een,
" 'overjfl bevestigd. Een der meest bruikr
naar Het-heet, in óns land gewonnen
bare pruimen voor glas.
R. Cl., wélke zich schijnt te kenmerken
: door grootere vruchtbaarheid dan de
R. Cl. verte. De smaak der vruchten is 36 June Blood. Een van de laatste aanvWnsîen van L. Burbank, die na zijn
wel wat minder, maar zeer' voldoende.
dood in handen zijn gekomen van Stark
Nadere çégevens zijn zeer gewenscht.
Bros te ^Louisiana, welke de variëteit
hebben verspreid. Ook een salicina30 Ruth Gerstetter. Recente Duitsche
bastaard en zich aansluitende bij de
pruim, die wij betrokken vap het'ver
andere s.-hybriden. Onvoldoende intermaarde fieflijnsche kweekershuis L.
,fertiel met Golden Japan. Vruchtbaar.
Späth. Onze ervaringen zijn nog slechts
Goed groeiend. Rijpt in Juni in koude
kortstondig. De boom is gezond, groeit
kast en goed verkoopbaar. Vrucht mid-°
redelijk goed, draagt zeer vroeg, doch
tot heden nog slechts weinig vruchten; ' delmatig groot en rood. Smaak goed.
Pollen middelmatig, peze zijn rtiiddelPollen goed.
- matig groot tot groot, blauw en — het
" is. de voornaamste deugd dezer ver
Gébruik.
Voor de industrie hebben pruimen waar
scheidenheid —.reeds ftäf Juli buiten
de als vulpülp. Met,name worden Tonrijp. Volgens Zeeuw sehe ervaring vqor
nebcer en Krozen (Prunus cërasifera)
glas niet raadzaam (droge plekken op
' daarvóór gebruikt. Verder worden prui
vrucht).
men met sap gekookt, vooral R. Cl.
verte, Hauszwetsche en Mirabelle de.
27 Utility. Engelsche pruim van liet kweeMetz, - ofschocn enze Nederlandsche
kershuis=Laxton van betrekkelijk'jóngen
mirabellen in qualiteit bij zuidelijker
datum. Bunyard, Handbook Hardy
Fruits, p. 103. Half Àugustus'rijp. Rood,
gewas achter blijven.
Pruimenjam maakt men van R.Cl.verte
groot, goed van smaak ; tafelpruim. Kan
en Hauszwetsche. Voor" droging komt
Jn serre worden geteeld. Tusschenstam
het inheemsche product- nauwelijks
jn de^Engelsche kweekerij. Pollen goed.
in aanmerking, daar het te zuur is en
Bestüiver voor no 31.
" T,
te weinig suiker bevat. In de bakkerij
gebruikt men Hauszwetsche. In de keuPruimen onder glas (zie Overzicht, p. 56).
kert-R. Cl. verte en Enkele Boerenwitte
(op alcoholischen drank) en Hauszwet
33 Burbank. In 1884 uit zaad gewonnen
sche (diverse praep'araten). De meeste
door L. Burbank en reeds vreeg in
onzer pruimen van de rassenlijst zijn
Europa ingevoerd. Als boomgaard-,
ook als tafelpruim geschikt.
pruim stelde deze variëteit teleur, ver- _
V

Vljgi Zwarte bes
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.
Virusziekten hier niet bekend,
de vrucht heeft eénige waarde als tafelfruit, maar de smaak is.voor velen niet
aantrekkelijk.

ZWARTE BES.

klein. Een enkele maal-misvormde bloemen en bij uitzondering mozaïekachtige
bontheid.
Bladvlekken. Groote, scherp afgeteekende, lichtgroene bladvlekken, die door
sommigen aan kopergebrek worden toe
geschreven. ~
^

Ziekten.
a. Brandnetelblad, verloopen of peterselie^
blad. Bladrand gróf getand; aantal zij
nerven gereduceerd 'én soms blad geheel
*, misvormd. Vruchtzettinggering; bessen
Overzicht
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Alletin voor rivierkleistreken

A. Algemeen sortiment.
1 Goliath. De naam is nog niet lang in gei
bruik, weilicht 50-60 jaar. In het bui
tenland houdt men G. wel, voor Nederlandsch. Zeker is, dat hierstruiken voor
komen van 60-70 jaar (Lage Zwaluwe,
Bavel). Uit Schotland ingevoerde Ëdina
hebben we van G. niet kunnen onder„ scheiden. Rietsema, Zwarte en Roode
• bessen. Struik flink. Zëer vruchtbaar.
Knoppen meestal groengeel, zelden
rood. Bloeit laat. Bläd teruggebogen.
Vouwt bij pletten den top zijwaarts.
Ve.rtóont vaak een lichte fasciatie der
takken. Zet goed vrucht zonder insec-'
tenbezoek. Stuifmeel goed. Tros kort.
Bes groot, stevig: Rijpt in het algemeen
Wat laat en zeer ongelijkmatig. Sterk
. . vatbaar .voor brandnetelblad. Eischt
flinken snoei. Gevoelig voor sterke Çalifomische pap/ In Groningerland niet
aan te bevelen. Strenge selectie'van het
stekhout is noodig. Goliath 'is, meer
misschien dan sommige andere zwarte
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aanbevolen.

bessen, gevoelig voor de grondsoortZware Wei past evenmin als bepaald
droge zandgrond. Op goeden zandgrond,
veen en lichte klei is deze bes als trouwe
producent moeilijk te overtreffen.
f

.

<

5 Roodknop. Roodknop Goliath. Geselec
teerd door Ir. J, Heemstra in den tuin
van tien Heer K. Maring te Leermens in,
1921 en in Groningen en Drentha beter
bevonden dan alle andere zwarte bessen, •
Groote struik, iets kleiner-dan no 2.
Zeer vruchtbaar..Knoppen rood, bij het
uitloopen opvallend roodbruin. Bloei
I laat. Zet gemakkelijk vrucht. Insecten! invloed nietnagegaan. yros 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 issoms bruinzwart, hefN geen misschien een nadeel blijken zal.
, In sommige streken voldoet deze varië
teit keef goed, doch eldêrs is de ervaring
gering. ;
'
-

Zwarte bes

8 Wellington XXX (uitspraak: Oeëllington traipeltèn). Een voor eenige jaren
door bet proefstation te East-Malling
in den handel gebrachte selectie, ver
moedelijk genoemd naar den in de
zwarte bessenliteratuur bekendeh Wel
lington. Een proef deed de variëteit
kennen alseen betrouwbaren drager met
. _ groote trossen en kloeke bessen. De
liggende groei bemoeilijkte het plukken
en gaf aanleiding tot slijmerige vruch
ten. Volgens sommigen zou dat bezwaar
in de practijk bij passênden snoei niet
zoo' groot zijn. Voorzichtigheid échter
aan'te raden.

#slecht, mededoor de aanmerkelijke vat-'
baarheid vôor ziekte en vorstschade.
Alleen in, Friesland is déze bes nog niét
veroordeeld.
7 Sllvergieters Zwarte. Ongeveer in 1926
gewonnen in een proeftuin te Leeuwar
den door Heér-Rijkstuinbouwconsulent
"aldaar en in 1936 in den handel ge- bracht. Flink groeiende struik, steile
tâkstand. „Roode" -knoppèri. Groote ;
tros en fraaie bes-. Zet ponder insecten
echter mindergóéd vrucht en mist daar- j
door de zekerheid der productie, die het ^
kenmerk is vaa. Goliath. Pollen goed.
Deze variëteit is naar alle waarschijn- 1
lijkheid nogal gevoielig voor de grónd- i
soort. Op zwaren grond is derbes goed [
, thuis, althans, wanneer hetJdimaat
passend is. Op lichten grond valt zij wel 1
tegen.
,

B. Plaatselijk, sortiment.
4 Baldwin. Oorsprong» onbekend. Bun- '
yard, Handbook, p. 145. Struik klein,
zeer vruchtbaar. Bladschijf ongeveer
vlak. Knoppen opstaanden bruinachtig.
Geen fasciatïe. Bloeit vroeg. Vruchtzet- C, Beproevenswaardige variëteiten. .
'
" ting .zonder insecten zeer goed, doch
9, Gertrudis. Nieuw. Zaailing van 1930. j
veel nachtvorstschade.Tros matig fang,
Kruising van Hollandsche Zwarte en !
bes middelmatig groot, Week, rijpt éven '""Boskoop Giant. Zeer sterke groei en zeer f
na Goliath. Vatbaarheid Voor ziekten!
betrouwbare' drager. Verdraagt natten i
vermoedelijk middelmatig. Is bijzónder
grond. - . v
!
lastig in het plukken, Stuifpieel goed.
Gewonnen door den schrijver.
t
Baldwin heeft pp den humeüsen, lichte
• <
'
"
*
t i
lijk leemhoudenden zanigrond te Breda 10 Westwlch Cifolce. Geenerlei détails.
een slacht figuur gemaakt en wordt
S I :
daarom voor soortgelijke omstandig 11 Westwich Triumph. Geenerlei détails, Ij .
heden ernstig afgeraden.
'
•
- I.-J
Qébruik. ,
j
O
Zwarte besseg zijn bruikbaar voor wijn, !
6 Davison's Eight. Eenige jaren geleden"
sap. zoete most, limonadeachtige drank, ,
gewonnen en in den handel gebracht in
- 1927 door kolonel BT J. Petre te Nor " aalbessengenever en, al dan niet met,
ander fruit gemengd, voor jam. Zwarte j
wich.
bessen zijn arm aan zuur, zeer rijk aan,
Tros als Goliath. Bloeit vroeg. Rijpt
C-vitamine en, in deschil, rijk aan kleur-j:,
even vóór of gelijktijdig met Goliath.
Groei tamelijk zwak. Voldeed te .Breda
stof.
. '
j '
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