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Milieuvriendelijke appels onbespoten de beste!
Appelbomen zijn bijzondere en mooie bomen. In het voorjaar kunnen we genieten van hun bloesem, in de
zomer van hun vruchten en in de winter van de karakteristieke vorm.
Helaas hebben appelbomen ook nadelen. Zo zijn ze nogal vatbaar voor schimmelziekten. De meest voorkomende schimmels zijn schurft en meeldauw. Schurft uit zich als zwarte stippen op de bladeren en meeldauw
als een wit laagje stof. Beide schimmelziekten ontsieren een appelboom en het gevolg is dat ze niet veel
meer worden aangeplant in particuliere tuinen, of dat ze vroegtijdig worden gerooid.
Schimmelziekten geven appelbomen dus een slecht imago en dat is jammer, want ze blijven bijzonder en
mooi. Het heeft de kwekerij ertoe aangezet om een nieuwe weg in te slaan met de milieuvriendelijke-lijn. In
deze lijn zijn rassen opgenomen die geheel dan wel vrijwel geheel resistent zijn tegen schurft en meeldauw.
Door te kiezen voor rassen uit de milieuvriendelijke-lijn kunt u uw tuin gerust opsieren met een appelboom
en genieten van appels uit eigen tuin, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken voor ontsierende en vervelende schimmelziekten.
De milieuvriendelijke-rassen worden gekweekt in onze reguliere kwekerij en zijn dus geen biologisch
gekweekte rassen. Het zijn wel rassen met een hoge resistentie tegen schimmelziekten en die u niet tegen
schimmels hoeft te bespuiten.

Milieuvriendelijke appels:
de beste-gezondste-lekkerste appel voor uw eigen tuin.
(Henk Kemp, pomoloog)
Ecolette ®

Groninger Kroon

Joseph Musch

Herkomst

Nederland 1978 (CPRO Wageningen)

Groei

Matig sterk

Bloeitijd

Midden tot laat

Pluktijd

Eind september tot half oktober

Uiterlijk

Rode appel met geelgroene achtergrond

Kwaliteit

Aromatische, zure smaak. Vruchtvlees is vast en sappig.

Bijzonderheden

Schurftresistent en bijna resistent tegen meeldauw.
Bijna geheel zelfbestuivend.

Herkomst

Nederland 1875 (S.H. Brouwer)

Groei

Matig sterk

Bloeitijd

Midden

Pluktijd

Begin september

Uiterlijk

Gele appel met rode blos

Kwaliteit

Frisse, zurige hand- en kookappel

Bijzonderheden

Schurftresistent

Herkomst

België 1872 (Joseph Musch)

Groei

Sterk

Bloeitijd

Vroeg tot midden

Pluktijd

Begin oktober

Uiterlijk

Groene appel met rode strepen

Kwaliteit

Frisse, zoete hand- en kookappel

Bijzonderheden

Schurft- en meeldauwresistent

Prima

Rajka ®

Red Devil ®

Rubinola ®

Santana ®

Topaz ®

Herkomst

U.S.A.

Groei

Tamelijk sterk, licht hangende takken

Bloeitijd

Vroeg

Pluktijd

Midden tot eind september

Uiterlijk

Groen met ruime rode blos

Kwaliteit

Sappige, friszure smaak

Bijzonderheden

Schurftresistent, goede constante opbrengst

Herkomst

Tsjechië 1983 (Dr. Tupy)

Groei

Matig sterk

Bloeitijd

Midden

Pluktijd

Eind september

Uiterlijk

Rode appel met gele ondergrond

Kwaliteit

Aromatische, goede smaak. Vruchtvlees is vast en sappig.

Bijzonderheden

Schurftresistent en bijna ongevoelig voor meeldauw

Herkomst

Groot Britannië 1975 (H.F. Ermen)

Groei

Matig sterk

Bloeitijd

Vroeg tot midden

Pluktijd

Begin september

Uiterlijk

Geheel rode appel

Kwaliteit

Fruitige smaak. Vruchtvlees is knapperig en sappig.
Lichte aardbeien smaak.

Bijzonderheden

Schurft- en meeldauw resistent.

Herkomst

Tsjechië 1980 (Dr. Tupy)

Groei

Sterk

Bloeitijd

Vroeg tot midden

Pluktijd

Begin september

Uiterlijk

Rode appel met geeloranje achtergrond

Kwaliteit

Aromatische, zoetzure smaak. Vruchtvlees is stevig en fijn.

Bijzonderheden

Schurftresistent en bijna ongevoelig voor meeldauw

Herkomst

Nederland 1978 (CPRO Wageningen)

Groei

Sterk

Bloeitijd

Midden

Pluktijd

Midden tot eind september

Uiterlijk

Rode appel met geelgroene achtergrond

Kwaliteit

Aromatische, friszure smaak.
Vruchtvlees is hard, knapperig en sappig.

Bijzonderheden

Schurftresistent. Gevoelig voor meeldauw. Licht zelfbestuivend.

Herkomst

Tsjechië 1984 (Dr. Tupy)

Groei

Matig sterk

Bloeitijd

Midden tot laat

Pluktijd

Eind september tot begin oktober

Uiterlijk

Rode appel met gele achtergrond

Kwaliteit

Aangename, zoetzure smaak. Vruchtvlees is vast, sappig en fris.

Bijzonderheden

Schurftresistent en bijna ongevoelig voor meeldauw

Kijk voor meer informatie op www.boomkwekerij-frijns.nl

