Hedelfinger Riesenkirsche
Herkomst en Synoniemen
Vermoedelijk omstreeks 1850 als toevalszaailing in Hedelfingen, bij
Stuttgart (Duitsland) gevonden. Sindsdien heeft deze variëteit zich wereldwijd over alle kersengebieden verspreid, wat dit ras ook tal van anderstalige synoniemen heeft opgeleverd zoals Géante d’Hedelfingen,
Bradbourne Black, Hedelfinger Riesen, Wahlerkirsche, Chlepfer, Edelfinger, Erdbeerkirsche, Hertemer, enz… Het is zelfs de meest aangeplante
kersenvariëteit ter wereld. Ook in België is dit de meest bekende en
meest verspreide zoete kersenvariëteit en wordt ze de Bruine Bigarreau genoemd. In onze veilingen was de Bruine Bigarreau jarenlang
dé standaardkers met tonnen afzet. Er bestaan trouwens verschillende
varianten: Bigarreau van Ordingen, Bigarreau van Zepperen, Bigarreau
van Piringen (iets later rijpend), Blauwe Bigarreau (een variant met
een blauwachtige schijn) en ongetwijfeld nog vele andere.

Boom
Sterke tot zeer sterke groei, met zware, tamelijk talrijke vertakkingen.
Brede bolvormige of licht opgaande kruinontwikkeling.

Productiviteit
Bruine Bigarreau is een variëteit die snel en zeer regelmatig productief
is en sommige jaren enorme opbrengsten kan geven. Oudere hoogstammen die jaarproducties geven van meer dan 350 kg per boom zijn
meermaals gesignaleerd!

Ziektegevoeligheid
Over het algemeen een gezonde boom, maar in boomgaarden met
minder doorlatende bodem is de boom gevoelig voor bacteriekanker
(Pseudomonas-infecties die gomvorming veroorzaken).

Vruchtkenmerken
Vorm: Voor de eertijdse normen zeer groot (gemiddeld 22,5 mm breed
en hoog en 7 à 8 g zwaar). In vergelijking met de moderne dikkerds
is ze middelmatig groot.
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Schil: Halfblinkend, purperachtig, fijn roodgestreept en fijngrijs gestippeld. Bij volledige rijpheid donker kersenrood tot zwart.
Steel: Krachtig, heldergroen, tamelijk dik en middelmatig lang (gemiddeld 40 à 47 mm), in een tamelijk brede en middelmatig diepe
steelholte. Bloedt niet bij uittrekken.
Vlees: Vast, krakend, sappig, paars - kersenrood tot bruinviolet, goed
zoet en zeer fijn van smaak.
Steen: Middelmatig groot, ovaal tot eivormig, met uitgesproken zijdelingse welving naar de steelzijde toe. Weinig aan het vruchtvlees
klevend.
Rijpt: Meestal plukrijp vanaf midden juli tot de derde week van juli.

Gebruiksmogelijkheden
Uitstekende dessertvariëteit die tevens geschikt is voor de conservenindustrie.

Soorteigenheid, beheervorm, aanplanttips,
onderhoud
Bruine Bigarreau is een middelmatig grote, vaste knapkers die zich
zeer goed aan wisselende standplaatsen kan aanpassen. Het is een
zeer verdienstelijke variëteit en uitstekende liefhebbersvariëteit die in
elke fruittuin of boomgaard mag aanbevolen worden. Ze rijpt op een
erg gunstig tijdstip dat haar als het ware tot een standaard maakt in
de kersentijd. Om topproducties te halen, vraagt deze variëteit goede
gronden en een goede kruisbestuiving. De kersen zijn goed bestand
tegen vervoer en zijn niet te zeer onderhevig aan barsten.

Bloei en bestuiving
Relatieve bloeiperiode: Middentijds tot halflaat.
Kwaliteit stuifmeel: Zelfsteriel, maar wel goed stuifmeel om vele
andere middentijds en halflaat bloeiende variëteiten te bevruchten.
Mogelijke bevruchters: Early Rivers, Schneiders Späte Knorpelkirsche,
Bigarreau Napoleon.

De ene kers is de ander niet…
Alhoewel de laatste jaren de variëteit via boomkwekers
vooral onder de naam ‘Hedelfinger Riesenkirsche’ wordt
aangeboden blijven de lokale namen en dan zeker de
naam ‘Bruine Bigarreau’ onuitroeibaar. En dat hoeft ook
niet want ze is eigen aan onze streek, eigen aan onze kersencultuur.
In de Limburgse fruitstreken wordt de term ‘Hedelfinger’
echter altijd gebruikt voor de kersenvariëteit ‘Schneiders
Späte Knorpelkirsche’, een dikke kers, dikwijls met een
puntje (het stempelmerk) aan het vruchtuiteinde.
De verwisselingen van beide variëteiten als gevolg van
deze naamverwarring zijn legio…

