Sterappel
Synoniemen
Een waslijst van grensoverschrijdende synoniemen getuigen van zijn
internationale bekendheid: Lokaal Wijnappeltje, Binnenrooikes, St.
Niklaasappeltje, Rooi Hanneskes (Limburg), Rouge Etoilée, Reinette
Etoilée, Calville Etoilée, Herzapfel, … . In het Antwerpse vooral onder
de namen Rooikens en Wijnappeltjes bekend.

Herkomst
Er bestaan gegronde vermoedens dat de oorsprong in België (omgeving Sint-Truiden of Luik) of Nederland (omgeving Maastricht) dient
te worden gezocht. De variëteit werd voor de eerste maal beschreven
rond 1830.

Boom
Kroon hoogpiramidaal en betrekkelijk smal. Matig sterke groei met
steil opgaande gesteltakken, waarbij tamelijk kaal hout gevormd
wordt. Het is een echte ‘kopschieter’.

Productiviteit
Matig en laat, vaak pas na het 10de groeijaar vruchtbaar, maar vanaf
dan bevredigend. Iets gevoelig voor beurtjaren, maar lang niet zo sterk
als Enkele Bellefleur.

Ziektegevoeligheid
De Sterappel is altijd tamelijk gezond. Op de vrucht kan stip, wormstekigheid of rot voorkomen.

Vruchtbeschrijving
Vorm: Middelgroot, meer breed dan hoog, zeer gelijkmatig rond, bovenaan lichtjes ingedrukt.
Steel: Hard, houtig, middelmatig qua lengte en dikte, soms ook kort
en vlezig. Vrij diep ingeplant in een middelmatig brede, grijsbruine
steelholte.

Schil: Glad, blinkend tot halfmat, helgele grondkleur, bij rijpheid over
grootste deel mooi helderrood met talrijke kleine, bruingrijze, stervormige stippen.
Vlees: Vast, fijn, knappend en matig sappig, bij rijpheid zelfs aan de
droge kant, zachtzuur met speciaal aroma. Wit met alle mogelijke
gradaties van roze tot rode doorschijn en een cirkel van roze stervormige punten rond het klokhuis
Rijpt: Tweede helft van september.

Gebruiksmogelijkheden
Als verse eetappel te gebruiken tot nieuwjaar. Ook bruikbaar voor appelmoes en appelsap (geringe opbrengst maar hoge kwaliteit, pittig
aroma, zeker als bijmenging bij sapappels met minder uitgesproken
aroma’s). De kleine Sterappeltjes, met hun mooie rode kleur en hun
typische puntjes of sterretjes op de schil, zijn ook zeer geliefd bij het
bloemschikken en als decoratie.

Soorteigenheid, beheervorm, aanplanttips,
onderhoud
Meest aangewezen voor de boomgaardcultuur in hoogstamvorm,
waarbij de variëteit ook de beste opbrengsten levert. Vruchten zitten
los aan het hout en vallen gemakkelijk voor rijpheid, daarom werden
ze eertijds groen en ongekleurd geplukt. Op stro uitgespreid ter
nakleuring, werden ze dan na enkele dagen volledig rozerood. De variëteit groeit het best op een beschutte standplaats en kan niet tegen
hoge grondwaterstanden.

Bloei en bestuiving
Relatieve bloeitijd: Laat
Kwaliteit stuifmeel: Sterappel levert goed stuifmeel, waardoor deze
variëteit kan gebruikt worden als bestuiver voor vele andere ‘laatbloeiers’.
Mogelijke bestuivers: Enkele Bellefleur, Court Pendu Rosat, Eijsdener
Klumpke.
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