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naam

pluk-/bewaartijden

bijzonderheden

eind aug. - half okt.
okt.- jan.

wit vlees, harde appel
friszuur aangename smaak
vrijwel zwarte vruchten
friszuur
?
dessertappel
sappig, aromatisch
?
?
vroege mutant goudreinette
?
saprijk, zoet
zachtzuur
zachtzuur
moesappel
zoete droogappel
zie alkmene, rode mutant
saprijk, zachtzuur
saprijk, dessertappel
zacht zuur knapperig
zie jonagold, donkerrode mutant
sappig, aromatisch
?
goede smaak
zachtzuur
zachtzuur
zoete smaak
droog, zoet
zacht zuur (schimmel tolerant)
matig zuur
Zachtzuur
zacht, sappig
sappig, vrij hard
aangenaam zuur,aromatisch, handappel
?
uitstekende smaak
zachtzuur, hard
zachtzuur
harde friszure appel
zachtzuur
?
droog, aromatisch
zachtzuur, hard
zachtzuur
friszuur, saprijk
zachtzuur, stevig

Appels
Alkmene
Ananasreinette
Apinoir
Arlet
Batulenappel
Beauty of Bath
Benoni
Berners rosenapfel
Biesterveld Reinette
Bielaar
Blenheim reinette
Bloemeezoet
Brabant Bellefleur
Braeburn
Bramley's Seedling
Campagnezoet
Cevaal
Court-Pendu
Cox's Orange Pippin T12
Cox Pomona
Decosta
Delcorf
Diepenkopjes
Discovery
Drentse Bellefleur
Dubbele Bellefleur
Dubbele Binderzoet
Dubbele Zoete Aagt
Ecolette
Eijsdener Klumpke
Egremont Russet
Elan
Elise
Ellison's Orange
Engelse Bellefleur
Elstar
Fiesta
Franse Bellefleur
Fuji
Gala
Charlan Ofski
Geheimrat Oldenburg
Glockenapfel
Glorie van Holland
Gloster
Golden Delicious

begin sept - half jan.
?
eind augustus
half aug. - eind sept.
?
?
eind sept. - febr.
?
eind aug. - eind sept.
oktober
eind okt. - febr.
eind sept. - febr.
sept. - dec.
half aug. - half okt.
eind okt. - mrt.
sept.- dec.
okt- nov.
okt. - febr.
eind aug. - half okt.
?
aug. - half sept.
half okt-dec.
half okt. - febr.
begin okt. - nov
half okt. - febr.
half okt. - jan.
eind okt. - eind mrt.
sept-okt.
half sept. - half okt.
eind sept. - febr.
eind sept. - dec.
?
half sept. - jan.
half sept.- febr.
half okt. - febr.
okt. - nov.
eind sept. - febr.
?
eind okt. - febr.
begin nov. - eind febr.
half sept.- nov.
eind okt. - febr.
eind sept. - febr.
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Golden Permain
Grenadeer
Granny Smith
Gravensteiner
Grauwe Hooilaars
Groninger Kroon
Gronsvelder Klumpke
Hermien van Eibergen
Horneburger Pfannkuche
Idared
Ingrid Marie
Jacques Lebel
James Grieve
Jan Steen
Jasappel
Jonabel
Jonagold
Jonagold Wilmuta
Jonagored
Jonathan
Juweel van Kirchenwerder
Kaiser Wilhelm
Karmijn de Sonnaville
Katja
Keuleman
King Jonagold
Koningszuur
Laxton's Superb
Lemoen
Lena
Lentse rode
Lombarts Calville
Lunterse Pippeling
Manks Codlin
Melrose
Notarisappel
Ontarioappel
Oranje reinette van Pomona
Ossekop
Pilot
Pinova
President Roulin
Present van Engeland
Princesse Noble
Queen Cox
Raijka
Red Elstar
Red Elstar ' Elshof'
Rode Astrikade
Roda Mantet

half sept. - nov.
sept. - nov.
okt. - febr.
eind sept. - febr.
?
half sept. - jan.
okt.- febr.
oktober
half sept. - begin nov.
half sept. - begin nov.
half sept. - dec.
eind aug. - okt.
eind aug. - okt.
okt. - dec.
eind sept. - dec.
okt. - febr.
okt. - febr.
okt. - febr.
okt. - febr.
half sept. - febr.
?
okt.
half sept. - dec.
half okt. - eind nov.
half okt. - april
okt. - febr.
okt. - mrt.
begin sept. - dec.
eind okt. - mrt.
eind. okt.
okt. - nov.
half sept. - febr.
eind okt. - mrt.
aug. - sept.
half okt. - febr.
half sept. - febr.
begin sept. - eind nov.
?
oktober
okt. - jan.
ept.
?
eind sept. - jan
eind okt. - begin febr.
sept.- dec.
okt.
half sept. - jan.
half sept. - jan.
?
half aug. - begin sept.

matig zuur
kookappel
dessertappel, zuur
fris aroma
?
zachtzuur
saprijk, zuur
zoet/zuur goede keukenappel
droog, zacht zuur
zachtzuur
zachtzuur
fijn aromatisch
aromatisch
zuur
zoet, stoofappel
zie jonagold, rode mutant
sappig, zachtzuur
zie jonagold, licht rode mutant
zie jonagold, donkerrode mutant
zachtzuur
?
matig zuur saprijk
friszuur, vast
friszuur
droog, zuur
zie jonagold, rode mutant
vrij zuur
frisse handappel
aromatisch
fris zuur ( schimmel tolerant)
zachtzuur weinig aroma
aromatisch, fris
fris zuur, vast
zachtzuur, vrij klein
fris zuur
zeer goede smaak
flauw zurig
?
zacht zuur
hard zachtzuur (schimmel tolerant)
zoete sappige vruchten
?
zacht zuur
zachtzuur, aromatisch
saprijk, aromatisch
hard, saprijk (schimmel tolerant)
zie elstar, rode mutant
zie elstar, helderrode mutant
?
zacht, aromatisch
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Rode Boskoop Schmitz Hubsch
eind sept. - febr.
Rode Dijkmanszoet
eind sept. - dec.
Rode Jonathan
half sept. - febr.
Rosanna
sept.
Roter ananas reinette
?
Roter ananas apfel
?
Roter Berlepsch
eind okt. - eind jan.
Rubinstar
eind sept/
Roter Gravensteiner
eind sept. - febr.
Schone van Boskoop
eind sept. - febr.
Stark's Earliest (Scarlet Pimpernel) begin aug. - begin sept.
Sterappel
okt. - mrt.
Summerred
begin sept. - begin okt.
Sweet Caroline
half sept. - dec.
Syden Hempje
begin sept.
Transparente Jaune
begin aug. - begin sept.
Topaz
sept.- okt.
Tulpappel
augustus
Tydeman's Early
eind aug. - sept.
Winston
eind okt. - febr.
Winterramboer
eind okt. - mrt.
Worchester Permaine
eind okt.
Yellow Transparent
begin aug. - begin sept.
Zigeunerin
aug. - begin sept.
Zoete Ermgaard
eind sept. - dec.
Zoete Kroon
eind sept. - dec.
Zoete Oranje
eind sept. - febr.

rode goudreinette, dessertappel
kookappel, zoet
zie jonathan, rode mutant
zacht goed aroma (schimmel tolerant)
?
?
fris zuur
zacht zuur (schimmel tolerant)
zie gravensteiner, rode mutant
groene goudreinette, dessertappel friszuur
zachtzuur
speciaal aroma
friszuur, stevig
droogappel, friszoet
zoetzuur
zachtzuur, ook moesappel
klein goed van smaak (schimmel tolerant)
zachtzuur
lichtzuur
zachtzuur, aromatisch
goede bewaarappel, zuur
harde zure appel
Zie Transparente Jaune
zachtzuur
droog, zoet
hand/kookappel, zoet
kook/droogappel, zoet
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Peren
naam

pluk-/ bewaartijden

bijzonderheden

Avezaath Kapel
Bergamotte Souleurs
Beurré Alexandre Lucas
Beurré Clairgeau
Beurré de Merode
Beurré Hardy
Bloedpeer
Bonne Louise d'Avranches
Charneux (Legipont)
Clapp's Favourite
Clara Frijns
Comtesse de Paris
Concorde
Conference
Dirkjespeer
Doyenné du Comice
Emyle de Heyst
Forellenpeer
Gieser Wildeman
Heerenpeer
Josephine de Malines
Jut
Kamperveen
Kleipeer
Kruidenier
Maagdenpeer
Noordhollandse Suikerpeer
Nouveau Poiteau
Oranje Bergamotte
Précoce de Trévoux
Saint Remy
Soldat Laboureur
Supertrévoux
Triomphe de Vienne
Valse Ijsbout
Verdi
Wellemanpeer
Williams
Williams Duchesse
Winterrietpeer
Zoete Brederode
Zwijndrechtse Wijnpeer

okt. - dec.
?
okt. - dec.
okt. - dec.
sept. - okt.
sept. - okt.
sept. - okt.
eind sept. - nov.
eind sept. - nov.
eind aug. half sept.
sept - okt.
eind sept. - jan.
eind sept. - maart
eind sept. - jan.
aug. - sept.
half sept. - dec.
?
?
okt. - dec.
aug- sept.
eind okt. - febr.
okt. - dec.
?
okt. - dec.
aug - sept.
sept. - okt.
sept. - okt.
okt. - nov.
eind okt.
aug - sept.
okt. - maart
okt. - nov
aug - sept.
sept. - okt.
okt. - maart
sept. - dec.
okt. - dec.
begin sept. - eind sept.
september
okt. - jan.
okt. - febr.
eind okt. - dec.

sappige dessertpeer
?
laat rijpend, sappig
fris van smaak
vrij grote handpeer
bruin/gele vrucht, sappig
middel groot, rood vlees
grote fijn handpeer
zoet, aromatisch
saprijk, gele handpeer
goed smakende handpeer
vrij stevige handpeer
sappig, zoet
zomer stoofpeer
saprijk, geurig
?
?
goede roodkokende stoof
zomer stoofpeer
kleine sappige peer
typisch aroma, klein
?
roodkokende stoofpeer
goede hand/keukenpeer
flauwe handpeer
vroege hand/stoofpeer
flauwzoete kruidige handpeer
goede smaak, hand/stoofpeer
vroege tafelpeer
goede roodkokende stoof
saprijk bijzonder aroma
grote frisse handpeer
sappig, zoete handpeer
grote goedsmakende stoof
goed smakende handpeer
roodkokende stoofpeer
grote aromatische handpeer
zoete handpeer
rood kokende stoofpeer
harde, roodkokende stoof
kleine smakelijke handpeer
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Pruimen
naam

rijptijd

bijzonderheden

Anna Späth
Avalon
Belle de Louvain
Betuwse Kwets
Bleue de Belgique
Bluefre
Bühler Früh Zwetsche
Czar
Dubbele Boerenwitte
Early Laxton
Early Prolific
Excalibur
Gele kroos
Hauszwetsche
Italiaanse Kwets
Jubileum
Mirabelle de Nancy
Monsieur Hâtif
Ontario
Opal
President
Reine Claude d'Althan
Reine Claude d'Oullins
Reine Claude Verte
Sanctus Hubertus
Valor
Victoria
Voyageur
Vroege Tolse
Washinghton
Wangenheimer Frühzwetsche

eind sept.
eind aug.
augustus
begin sept.
aug. - sept.
september
september
begin aug.
half aug.
eind juli
augustus
eind aug.
begin aug.
september
september
eind aug.
begin aug.
augustus
begin aug.
juli - aug.
sept.
aug. - sept.
augustus
september
eind juli
september
aug. - sept.
augustus
juli
augustus
september

groot, roodblauw
groot, rood-donkerblauw
zeer groot, roodblauw
langwerpig blauw
groot, rond, donkerblauw, bedauwd
zeer groot, blauw
blauwekeukenpruim
klein, ovaal, paarsblauw
klein, geelwit tot geel
geelrood
rond blauw
groot, oranje-rood, bedauwd
kleine zoete vruchten
rond blauw
langwerpig blauw
zeer groot, rood-donkerblauw
rond, goudgeel
groot, donkerblauw tot paars
groot, groengeel
klein, donkerblauw en paarsrood
groot blauw
groot, rond, roodpaars, bedauwd
groengeel met blos
klein, groengeel
klein blauw, redelijke smaak
groot, donkerblauw, bedauwd
groot, roodblauw tot paars
groot, rood-donkerblauw
rond blauw
Groot wit
goede keukenpruim
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Kersen
Annabella
Bigarreau Burlat
Bigarreau Napoleon
Canada giant
Castor
Dubbele Meikers
Duroni
Early Rivers
Frühe rote Meckenheimer
Giorgia
Hedelfinger
Inspecteur Lohnis
Karina
Kelleriis Nr. 16
Koningskers
Kordia
Lapins
Merchant
Merton Premier
Mierlose Zwarte
Morel P2
Octavia
Pater van Mansfeld
Pollux
Rainier
Regina
Rheinische Schattenmorelle
Ridderoordsche
Sam
Selah
Schneider Spate Knorpelkirsch
Stella
Summit
Sunburst
Sweet heart
Sylvia
Techlovan
Udense Spaanse
Valeska
Van
Varikse Zwarte
Venus
Viola
Wijnkers

gem. pluktijd
4 juli
18 juni
12 juli
15 juli
12 juli
28 juni
28 juni
17 juni
17 juni
15 juni
15 juli
8 juli
18 juni
10 juli
17 juli
12 juli
10 juli
25 juni
24 juni
6 juli
22 juli
4 juli
21 juni
21 juni
7 juli
25 juli
25 juli
10 sept.
29 juni
24 juni
15 juli
5 juli
4 juli
7 juli
26 juli
8 juli
4 juli
19 juli
10 juli
4 juli
5 juli
4 juli
17 juli
12 juli

bijzonderheden
groot donker
groot donker
blond
donker zoet
groot donker
rood
groot donker
groot donker
groot donker
sappig goed voor verwerking
groot donker
groot donker
groot donker
zoete morel
donker
groot donker
groot, zelfbest.
groot donker
groot donker
donker
zure morel
donker rood
rood
groot donker
blonder kers met bijzonder zoete smaak
groot zwart
zure morel
klein donkerrood
groot donker
groot donker goede smaak
donker
donker rood
zeer groot zwart
zeer groot donker
groot donker
groot, rood
groot, donkerrood
geel met rood
donker
donker rood
zwart
groot donker
donker rood
groot donker
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Diversen
naam/soort

ras

Abrikoos:
Amandel:
Kweepeer:
Mispel:
Moerbei:
Noten:
Geënte
Zaailing
Nectarine:
Nashipeer
Perzik:
Vijg:
Cornoelje:
Tamme Kastanje:

Bredase, Hongaarse, Moorpark, Tros Oranje
Robijn
Agvambari, Champion, Leskovacz, Rea's Mammoth, Vranja, Ludovic,Poortugaal
Bredase Reus, Westerveld
Nigra, Alba, Alba Pendula, Morus papyrifera
Broadview, Buccaneer,
Juglans regia
Madame Blanchet, Ruby Gold, Early Blaze
Niitaka
Amsden, Champion, Charles Ingouf, Peregrine, Vaes Oogst, Wassenberger
Ficus carica 'Brown Turky'
Cornus kousa
Castanea Sativa

