Queen Victoria
Synoniemen
Victoria, Reine Victoria, Victoriablomme, Dronning Victoria, Alderton
of Dauphine.

Herkomst
Engelse variëteit, toevalszaailing gevonden in een tuin te Alderton, in
Sussex, en in de handel gebracht rond 1840.

Boom
Middelmatige tot sterke groei, neerhangende vertakkingen en opengespreide kroonontwikkeling.

Productiviteit
Buitengewoon en zeer vroeg. Ten gevolge van de vruchtbaarheid
blijft de ontwikkeling van de bomen over het algemeen beperkt. Het
uitdunnen van de vruchten en het ondersteunen van de takken is
noodzakelijk om afbreken te voorkomen. Eén van de meest productieve pruimenrassen.

Ziektegevoeligheid

Zeer gevoelig voor de loodglansziekte, Pseudomonas bacteriën en
Moniliarot. Gevoelig voor gomvorming in de vruchten.

Vruchtbeschrijving
Vorm: Middelmatig groot en ovaal.
Schil: Bleekrood, met heldere tot donkerrode vlekken aan de zonkant
en een geelachtige ondergrond aan de schaduwkant. Hele oppervlak bezaaid met grijze stippels. Effen, dun, komt bij volledige
rijpheid tamelijk goed van het vruchtvlees los, lichtdonzig.
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Vlees: Geel met groene doorschijn, zoete smaak, middelmatig vast en
heeft regelmatig een beetje gomvorming rond de steen.
Steen: Volledig los van het vruchtvlees.
Rijpt: Half augustus en tweede helft augustus.

Gebruiksmogelijkheden
Queen Victoria wordt vooral benut voor het stoven, inmaken, inblikken
en steriliseren. Als verse dessertvrucht is ze iets minder geliefd omwille
van het regelmatig voorkomen van gomvorming rond de steen en
de matige smaak bij overproductieve bomen. Op goed doorlatende,
vruchtbare bodems is dit minder een probleem. In Nederland en het
Verenigd Koninkrijk is deze variëteit wel erg gewaardeerd als dessertvrucht.		

Soorteigenheid, beheervorm, aanplanttips,
onderhoud
Rijpende vruchten komen gemakkelijk los van de steel. Voor hoogstam,
halfstam en struikvormen geschikt. Voor hoogstamvorm dient men
deze variëteit op stamhoogte te veredelen op een goede stamvormer.

Bloei en bestuiving
Relatieve bloeiperiode: Halfvroeg tot middentijds.
Kwaliteit stuifmeel: Queen Victoria is zelffertiel en heeft een goede
stuifmeelkwaliteit. Kruisbestuiving is niet strikt noodzakelijk.
Mogelijke bevruchters: Anna Späth, Monsieur Hâtif, Reine Claude d’Oullins, Reine
Claude d’Althann, Reine Claude Crottée.

