
Alle kennis.

Bijna alle bomen.

https://www.vdberk.nl/bomen/malus-domestica-rode-boskoop/ 

Malus domestica 'Rode

Boskoop'

Hoogte 5-7 m

Kroon rond/bolvormig, halfopen kroon, grillig groeiend

Schors en takken bruin, grijs

Blad groen

Bloemen wit, roze, bloeit in april-mei

Vruchten eetbare vruchten, rood

Stekels/doorns Geen

Giftigheid gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee

Grondsoort kleigrond, lemige grond, zandgrond, zure grond

Verharding verdraagt geen verharding

Winterhardheid 6 (-23,3 tot -17,8 °C)

Windbestendigheid goed, gevoelig voor zeewind

Overige bestendigheden bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind

Faunaboom bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, voedselboom voor vogels

Toepassing kleine tuinen, patiotuinen

Vorm hoogstam boom, meerstammige boom, fruitboom, leifruit

Rode Boskoop' ontstond als mutant in GOUDREINETTE ('Schone van Boskoop'). De boom groeit iets zwakker dan GOUDREINETTE en vormt een

ietwat grillige, halfopen, brede tot ronde kroon met een hoogte van 5-7 m. De boom bloeit omstreeks eind april-begin mei. Uit donkerroze

bloemknoppen opent de lichtroze tot witroze bloesem. Vanaf eind september tot half oktober kunnen de appels worden geplukt. De appels

van 'Rode Boskoop' zijn groot, aan jonge bomen zelfs zeer groot. Ze zijn wat platter dan bij GOUDREINETTE en afgeplat rond van vorm. In

tegenstelling tot de vrij groene GOUDREINETTE zijn de appels van 'Rode Boskoop' roder van kleur. De appels zijn min of meer egaal donkerrood

tot paarsrood en voelen wat ruw aan. Het vruchtvlees is stevig, roomwit, sappig en geurt aangenaam friszuur. Ook de smaak is friszuur. De

'Rode Boskoop' is een uitgesproken handappel die slecht bewaarbaar is. Goed te gebruiken in onder andere gebak, salades, moes en om sap

van te persen. Goede cultivar voor toepassing in particuliere tuinen. 

'Rode Boskoop' werd rond 1930 door de Duitse kweker O. Schmitz-Hübsch uit Merten gevonden. Pas in 1944 introduceerde F.H. Bieling uit

Portugaal de boom in Nederland. Winterhardheidszone 6 '
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