Dubbel Bakpruim
Synoniemen
De rijke geschiedenis en sterke verspreiding van deze pruim maakt
dat ze bekend staat onder verschillende namen. In de Antwerpse regio
werd ze meestal Dubbel Bakpruim genoemd, soms ook wel Dubbel of
Dobbel Altesse. Andere synoniemen zijn onder meer Altesse double
de Liège, Limburgse kwets (NederLand), Quetsche d’Italy, Bleu Italian,
Italian Quetsche, Italian Prune en Fellenberg.
In het Hageland wordt de naam ‘Dubbele Altesse’ voor andere variëteiten gebruikt (Kattetongen en Katrienen).

Herkomst
Zoals de gewone bakpruim is deze variant ook een zeer oud ras,
waarvan de precieze oorsprong niet gekend is. De pruim werd veel
gekweekt in de omstreken van Milaan, vandaar de naamgeving Italiaanse kwets.

Boom
De boom groeit matig sterk met tamelijk steil opgaande takken.

Productiviteit
Vroeg intredende en regelmatige vruchtbaarheid.

Ziektegevoeligheid
De bomen blijven goed gezond. De vruchten bieden een zeer goede
weerstand tegen Monilia, hetgeen ze weinig rotgevoelig maakt.

Vruchtbeschrijving
Vorm: Middelmatig groot, ovaalvormig, asymmetrisch door een sterker
ontwikkelde vruchthelft, gescheiden door een nauwelijks afgelijnde
groef van de andere helft.
Schil: Donkerblauw violet, met enkele bruinige stippels (verkurkte lenticellen) en dikwijls met soms lange verkurkte streepjes op de schil.

Vrij dun, tamelijk hard, tamelijk sterk aangehecht aan het vruchtvlees en met dons bedekt. Soms met enkele scheurtjes in de groef.
Vlees: Geelgroen, fijne structuur, matig sappig, zeer vast en met een
aangenaam zoete smaak bij volle rijpheid.
Steen: Vrij groot, maar ligt bijna vrij in het vruchtvlees.
Rijpt: Plukrijp eind augustus, begin september.

Gebruiksmogelijkheden
Als verse vruchten, maar ook uitstekend geschikt voor bereidingen
(pruimentaarten!). Door de hoge suikerconcentratie in de vruchten
lenen ze zich ook zeer goed om te drogen in de zon, zonder dat ze inwendig beginnen te gisten. Bovendien wordt er van Dubbel Bakpruim
heerlijke confituur gemaakt. Tijdig geoogste vruchten kunnen door
hun stevig vruchtvlees transport goed doorstaan.

Soorteigenheid, beheervorm, aanplanttips,
onderhoud
Geschikt voor hoogstammige boomgaardbomen, maar ook voor
halfstam en struikvorm. Zowel voor liefhebbers als handelscultuur. Door de goede vruchtbaarheid, de zoete smaak en de talrijke
gebruiksmogelijkheden is Dubbel Bakpruim een aan te bevelen ras.
Ze gedijt daarenboven ook nog zeer goed in licht zandige gronden.
Een jaarlijkse vorm- en onderhoudssnoei zorgt voor een regelmatige
en niet overmatige vruchtdracht, zodanig dat uitscheurende takken
worden voorkomen.

Bloei en bestuiving
Relatieve bloeiperiode: Vrij laat tot laat.
Kwaliteit stuifmeel: Goed stuifmeel, zwakke zelfbestuiver. Voor een
normale oogst kan dus best een goede kruisbestuiver in de buurt
gezet worden.
Mogelijke bevruchters: Reine Claude Crottée, Reine Claude d’Althann,
Reine Claude d’Oullins, Sanctus Hubertus, Enkel Bakpruim, Belle de
Louvain en Anna Späth.
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