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Malus domestica 'Elstar'
Vruchtappel
De Elstar is een zeer geliefde appelsoort. Hij geeft middelgrote, geelgroene
appels met een rode blos. Zijn witte vruchtvlees is zoetzuur sappig en
aromatisch van smaak. U kunt hem plukken in september waarna u hem
perfect kunt bewaren tot januari. Oa. 'James Grieve is een goede bestuiver.'
Bij halfstammen en hoogstammen is het nodig om een paal aan de westkant
(waar de wind hoofdzakelijk vandaan komt) te plaatsen. Wanneer de bomen in
een weide met dieren staan is het aangeraden om de 3 palen rond de de
boom te zetten zodat deze de boom niet kunnen omverduwen of beschadigen.
Als deze dieren geiten of schapen zijn dan is het ook beter om nog een extra
draadgaas rond de 3 palen te bevestigen want deze dieren kunnen de bast
van de boom opeten.
Bij de aanplant van de boom is het steeds aangeraden om bodemverbeteraar
in de bodem te vermengen zodat de boom een goede groeistart krijgt.
Een Appelboom staat liefst op een alkalische, doorlatende en voedselrijke
bodem en dit liefst op een zonnige standplaats.
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Kenmerken
Bloemkleur

Witroze

Bloeiperiode

maart - april

Bladkleur lente

Groen

Bladkleur zomer

Groen

Bladkleur herfst

Geel

Winterbeeld

Bladverliezend

Schorskleur

Bruin

Groeivorm

Breed eirond - Leivorm

Groeikracht

Snel

Hoogte volgroeide plant

1.80 tot 8.00 m

Vruchtsoort

Appel

Vruchtkleur

Geel

Vrucht toepassingen

Dessert - Fruitsap - Hand Moes - Taart

Oogst periode

September

Bestuivingsperiode

Kruisbestuivend - Laat

Standplaats

Zon - Halfschaduw

Aantal per vierkante
meter

<1

Aantal per lopende meter

<1

Onderhoudszorg

Steunpaal voorzien

Snoeiperiode

Na de winter

Te gebruiken potgrond

Bodemverbeteraar
universeel

Aanbevolen plantvoeding

Organische meststof voor
bomen

Gebruikswaarde

Alleenstaand - Bijenlokker Leivorm - Kruiden & keuken

Synoniemen

Malus domestica 'Elstar Ley'
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Fotogalerij

Aalterbaan 234b
9990 Maldegem

Tel.050 712 221
E-mail: info@belleplant.be

