Boskoop
Synoniemen
Officieel als Schone van Boskoop gekend. Verder ook als Schöner van
Boskoop, Belle de Boskoop, Reinette de Montfort, Reinette Monstrueuse, Goudreinette (NL; dit zorgt voor verwarring met de Reinette Dorée).

Herkomst
Onzeker, waarschijnlijk uit Nederland en vermeerderd door M.K.J.W.
Ottolander in Boskoop. Volgens anderen zou ze in de 18de eeuw, in
Montfort, in de streek van Utrecht, bekomen zijn. De rode mutanten
Schmitz-Hübsch (Bieling), Bakker, Bielaar, … zijn minder sterk groeiend en vruchtbaarder.

Boom
Sterke tot zeer sterke groei. Vormt grote bomen met brede, vlak bolvormige kruin.

Productiviteit
De vruchtbaarheid is goed en vrij regelmatig mits goede verzorging,
maar laattijdig bij sterk groeiende bomen.

Ziektegevoeligheid
Onderhevig aan schurft, matig aan kanker, wollige bloedluis en wormstekigheid. Vruchten gevoelig voor stip en Monilia.

Vruchtbeschrijving
Vorm: Dik, bolvormig rond, hoger dan breed, enigszins onregelmatig,
gewoonlijk hoger aan één kant.
Steel: Middelmatig lang en dik, schuin ingeplant in een smalle, diepe,
beroeste steelholte.
Schil: Mat, ruw, dik, grijze tot olijfgroenachtige grondkleur, goudgeel
en droog bij rijpheid, bruin gebronsd met roze en abrikoosrode blos
aan de zonkant.
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Vlees: Geelachtig wit, vast en fijn, sappig, zoet tot verfrissend zuur,
ietwat te zuur voor volle rijpheid.
Rijpt: Eind september, begin oktober.

Gebruiksmogelijkheden
Deze variëteit is uiterst geschikt voor het gebruik in de keuken, maar
ook voor de sapproductie wordt ze erg gewaardeerd. Schone van
Boskoop staat bekend als dé appel voor de bereiding van appelmoes!
Voor de verse consumptie kunnen de appels gebruikt worden van
november tot maart. Goede droogappel, wordt wel bruin.

Soorteigenheid, beheervorm, aanplanttips,
onderhoud
Schone van Boskoop vraagt goede, diepe, vochthoudende en luchtige
bodems (leem of een goede menging van klei en zand). Dit betekent
dat de grond niet te droog is, goed waterdoorlatend is en dat de
wortels diep kunnen doordringen in de bodem. De variëteit is voor
alle boomvormen geschikt, vooral voor hoogstam- en laagstamteelt.
Boskoop vraagt een goede verzorging en een open snoei met weinig
gesteltakken en weinig vergaffelingen. De vruchten zijn goed takvast
en hebben een goede natuurlijke bewaring tot maart.

Bloei en bestuiving
Relatieve bloeiperiode: Vroeg tot halfvroeg
Kwaliteit stuifmeel: Boskoop heeft slecht stuifmeel en is daardoor
zelfsteriel.
Mogelijke bevruchters: : Reine des Reinettes, Landsberger Renette,
Transparente Blanche (Oogstappel), Bismarck.

