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Prunus domestica 'Victoria'
Pruim
Dit gekende uitstekend zelfbestuivende ras geeft een zeer goede opbrengst.
De pruim is een grote saprijke eivormige vrucht met een geel met rode kleur.
Hij heeft een lekkere smaak en heeft een loszittende pit, hij heeft geel
vruchtvlees. De vruchten zijn rijp in de tweede helft van augustus waarna ze
nog tot september kunnen bewaard worden.'
De pruim is een zeer gekende vrucht, ze bestaat in allerlei groottes en kleuren.
Hij is zeer onderhoudsvriendelijk, het is niet nodig om de plant jaarlijks te
snoeien. Hij heeft voldoende met een begeleidingssnoei zodat er een mooie
kruin wordt gevormd.
Bij halfstam en hoogstamfruitbomen is het nodig om een paal naast de boom
te zetten aan westkant van de boom, daar komt het meeste wind vandaan.
Wanneer de bomen in een weide staan met dieren is het beter om 3 palen
rond de boom te zetten die bovenaan verbonden zijn met elkaar.
Een laagstam boom kan makkelijker alleen staan, alhoewel dat een extra paal
ook zijn voordelen heeft.
Hij vergt weinig eisen van de standplaats, zo staat hij graag op een humusrijke
doorlaatbare bodem en dit op een zonnige standplaats.
De pruim heeft een opvallende witte voorjaarsbloei. Hij is bladverliezend.
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Kenmerken
Bloemkleur

Witroze

Bloeiperiode

april - mei

Bladkleur lente

Groen

Bladkleur zomer

Groen

Bladkleur herfst

Geel

Winterbeeld

Bladverliezend

Schorskleur

Bruin

Groeivorm

Open

Groeikracht

Matig

Hoogte volgroeide plant

1.80 tot 6.00 m

Vruchtsoort

Pruim

Vruchtkleur

Geel

Vrucht toepassingen

Alcoholische drank Antioxidant - Confituur Dessert - Fruitsap - Hand

Oogst periode

Augustus

Bestuivingsperiode

Zelfbestuivend

Standplaats

Zon

Aantal per vierkante
meter

<1

Aantal per lopende meter

<1

Onderhoudszorg

Steunpaal voorzien

Snoeiperiode

In de zomer

Te gebruiken potgrond

Bodemverbeteraar universeel

Aanbevolen plantvoeding

Organische meststof voor
bomen

Gebruikswaarde

Alleenstaand - Bijenlokker Leivorm - Kruiden & keuken

Synoniemen

Prunus domestica 'Reine
Victoria'
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Fotogalerij

Aalterbaan 234b
9990 Maldegem

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

