Activiteit : Je eigen appel of perenboom enten
Wanneer : zondag 20 maart, 10u-12u
Waar : bij bestuurslid Guido, Mottestraat 66 in Rillaar
Tip : doe zeker iets warm aan - activiteit gaat door in de hangaar van Guido
Werner en Patrick leggen je tijdens deze activiteit uit hoe je je eigen appel of perenboom kan enten.
Na de uitleg kan je zelf aan de slag gaan.
Kan je niet langs komen, kan je ook je appel of perenboom reserveren. We enten hem voor jou tijdens
deze activiteit.
Er zijn 25 appel onderstammen type MM111 beschikbaar, die geschikt zijn voor de bodem in Rillaar
en omgeving.
We hebben eveneens 15 onderstammen beschikbaar om een perenboom te enten. De onderstam is
van het type wildeling (hoogstam).
Tijdens de les kan je kiezen uit de (nog) beschikbare appel en perensoorten of je kan nu je voorkeur
doorgeven op het email adres : landelijkegilde.rillaar@gmail.com.
Mocht je zelf enthout geknipt hebben en je had dit graag geënt willen hebben, kom gerust langs.
Patrick en Werner helpen je graag verder.
Deelnameprijs
Onderstam ledenprijs : 2 euro
Onderstam niet-leden: 4 euro

Appel
Soort
Dolgo

Rijpheidstijdstip
oktober

Korte omschrijving
rood, zeer vruchtbaar, zoet

Rubensappel
Keizer alexander

september

Granny smith

oktober-november

Sierappel compact

vroegrijpend

Gust Smeyers
Franse bellefleur
Court pendu rosat
Schone van boskoop

oktober-januari
november-april
oktober-maart

Anoukappel

september-oktober

Tiense cox
Ananasreinette

oktober-november

friszuur, zeer groot
zeer groot, mooi groen-rood gestreept;
zacht, sappig, zoet
groene appel, friszuur, lange bewaring,
hard
compacte gedrongen boom, dikke
takken, grote appels, geel rood,
verrassing
groot, groenrood, lichtzuur, vaste appel
afgeplat, rood, zoet, zeer lekker
groot, geelgrauw, rode blos, vast ,
lichtzuur, sappig
middelgroot, roodgrauw, lichtzuur,
sappig
verrassing
ananasaroma, vrij klein en geel

Peer
Soort
Josephine de malines

Rijpheidstijdstip
november

Conference
Peer Dikke Fons (fons willems)
Bloedpeer

oktober
oktober
september

Korte omschrijving
zeer lang aan de boom blijvend, sappig,
zoet, bewaarpeer
langgerekt, groen, sappig
lekker zoet, dik, sappig
rood vruchtvlees, sappig, grijzige
buitenkant

