RASBESCHRIJVING

De ro z e rode Maribelle
In de zomer van 2008 is het
nieuwe ras Maribelle van
Ben de Sonnaville uit Altforst officieel geïntroduceerd. De vrucht valt op
door haar rozerode aaneengesloten kleuring.

Naam: Maribelle
Herkomst: eind jaren negentig ontstaan uit een kruising van Elstar met
een zaailing van Gloster x Meiprinses.
Het ras is afkomstig van het bedrijf van
Ben de Sonnaville in Altforst.
Licentiehouder: Boomkwekerij P. van
Rijn in Wamel.
Uiterlijk en smaak: Maribelle is een
tamelijk grootvruchtig ras. Bij een volledige dracht valt het overgrote deel
van de productie in de maatklasse 75
tot 85 mm. De vrucht is licht conisch en
heeft een opvallende rozerode aaneengesloten blos en een groene ondergrondkleur. De hardheid ligt gemiddeld op 7 tot 8 kg/cm2 en het
suikergehalte op 14ºBrix. De appels
hebben een frisse smaak.
Onderstam: standaard wordt M.9 als
onderstam aanbevolen. Mogelijk kan
er op groeikrachtige gronden gebruik

Foto: NFO

worden gemaakt van een zwakkere
onderstam.
Bloei en bestuiving: de volle bloei

Teelt en groei

van Maribelle valt een week na die van

De Maribelle-bomen vertakken makkelijk,
waarbij de takinplant vrij vlak is. Op
proefpercelen wordt gekeken naar verschillende snoeimogelijkheden. De ervaring is dat de bomen gesnoeid kunnen
worden als een Jonagold-boom. Door de
redelijk forse vruchtmaat kunnen er bij de
snoei wat langere takken worden aangehouden.
Maribelle is een productief ras. Op het
oudste perceel (vijf jaar) is beurtjarigheid
nog niet voorgekomen. Vanwege de productiviteit en de langere takken is het gebruik van een jukje echter aan te raden.
De kleuring van de Maribelle-appels is te

Elstar. Geschikte bestuivers zijn Golden
Delicious en sierappel. Specifieke sierappelrassen kunnen niet worden genoemd, omdat hier geen onderzoek
naar is gedaan.
Pluktijdstip: tien tot veertien dagen
na de hoofdpluk van Elstar. De bewaarbaarheid van Maribelle komt
overeen met die van Jonagold.
Aandachtspunten: Maribelle is weinig vatbaar voor schurft, meeldauw en
vruchtboomkanker. Wel is het ras vrij
magnesiumbehoeftig.

vergelijken met die van de meeste appelrassen. Dat betekent dat de broek van de
boom goed open moet zijn voor een optimale kleuring van de vruchten. In praktijkproeven die in samenwerking met AFSG
worden uitgevoerd, wordt gekeken naar
het verband tussen pluktijdstip en bewaarduur.
Vanaf 2010 zal Maribelle als virusvrijgecertificeerd ras beschikbaar zijn
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