Reine Claude Crottée
Synoniemen

Vruchtbeschrijving

Reine-Claude Verte, Reine-Claude Dorée, Reine-Claude de Crottée (in
de provincies Luik en Limburg), Reine-Claude Abricot Vert, Dauphine.
In Antwerpen lokaal ‘Ringeloten’ of ‘Regeloten’ genoemd.

Herkomst
Onzeker. Zeer oude variëteit, reeds vóór de 16de eeuw gekweekt. Opgedragen aan Koningin Claude, gemalin van Frans I van Frankrijk. Werd
in Engeland ingevoerd door Sir Thomas Gage, vandaar dat in Engeland
de naam “Green Gage” algemeen gebruikt wordt.

Boom

Vorm: Rond, klein tot middelmatig
Schil: Groen met gele weerschijn, paarsroze gestippeld aan de zonkant
en lichte cirkelvormige barstjes rond de steelholte. Zeer weinig dons,
groef middelmatig diep, soms nauwelijks afgetekend.
Vlees: Groenachtig, vast, sappig, zeer zoet en met speciaal, zeer aangenaam aroma. Waarschijnlijk de best smakende groene Reine Claude
en daarom zeer aanbevolen.
Steen: Over het algemeen los van het vruchtvlees.
Rijpt: Eind augustus, begin september.

Gebruiksmogelijkheden

De boom groeit matig, maar tamelijk zware hoofdvertakkingen zorgen
voor een opengespreide kroonontwikkeling.

Productiviteit
Niet vroeg vruchtbaar en dan nog wisselvallig en middelmatig van
opbrengst. De volksmond beweert dat ze maar eens om de vijf jaar
fatsoenlijk draagt. De andere jaren produceert ze gering tot middelmatig en over het algemeen niet bevredigend. Toch wordt ze omwille van
haar fijne, vermaarde kwaliteit, terecht de koningin van de pruimen
genoemd.

Ziektegevoeligheid
Zeer bevredigend, weerstaat enigszins aan
de rode spintmijt. De vruchten barsten
vlug bij natte weersomstandigheden, maar
rotten niet snel.

Reine Claude Crottée is een dessertvrucht van eerste kwaliteit, maar
ook geschikt voor fijne conserven en confituren.

Soorteigenheid, beheervorm, aanplanttips,
onderhoud
De variëteit is voor alle cultuurwijzen en boomvormen geschikt, wel
dient er rekening gehouden te worden met de plantplaats. Men plant
bij voorkeur in bewerkte gronden met een gemiddelde vastheid (kleiachtige zandgrond, zachte leemgrond) met diepere waterstand. Doet
het als boomgaardvariëteit ietwat minder.

Bloei en bestuiving
Relatieve bloeiperiode: Middentijds.
Kwaliteit stuifmeel: Matig tot goed. Reine Claude Crottée is zelfsteriel,
kruisbestuiving is noodzakelijk.
Mogelijke bevruchters: Reine Claude d’Oullins, Anna Späth, Queen
Victoria. Vroeger, zo beweert men, droeg deze variëteit goed, wat
bewerkstelligd werd dankzij de bestuiving door een op sleedoorn
gelijkend Vlaams pruimpje, het ‘Peloken’ of ‘Palokes’.
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