Rasbeschrijving

Hard en egaal van kleur

Red Jonaprince, meest aangeplante
mutant van Jonagold
Aandachtspunten. Eerder
plukken van de vruchten
is wat de kleur betreft
goed mogelijk, maar
wordt ten sterkste afgeraden in verband met een
negatieve invloed op de
smaak. De gevoeligheid
voor meeldauw en kanker
is vergelijkbaar met de
standaard Jonagold.

Red Jonaprince is een donkerrode mutant van Jonagold en
sinds 2006 een vrij ras. De hoge
hardheid en egale kleuring zijn
typerend voor Red Jonaprince. De
appel is ook wel bekend onder de
nog selectief gevoerde merknaam
Red Prince.

Teelt en groei
In de eerste jaren nogal
sterk, later matig, gunstige horizontale takinplant.
Weinig beurtjaargevoelig,
mits de dracht wordt
bewaakt.
De teelteigenschappen
komen veelal overeen
met de standaard Jonagold. Ook is de Red
Jonaprince, net zoals
Jonagold, een zeer productief ras.
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Naam. Red Jonaprince
Herkomst. Wilton’s Red Jonaprince werd in
1994 gevonden op het fruitbedrijf van de
gebroeders Ton en Wil Princen in Weert in
een selectie van de mutant Jonagold Princen (gevonden in 1987).
Licentie. Eind 1999 werd samen met raseigenaar Princen de merknaam Red Prince
opgezet. Afzetorganisaties Fruitmasters
en Elbe Obst (Duitsland) zijn eigenaar van
de merknaam Red Prince en verkopen als
enigen de appels dan ook onder die naam.
Vanaf 2006 zijn telers vrij om Red Jonaprince te planten. Zonder afzet via de twee

afzetorganisatie worden de appels onder
de naam Red Jonaprince (of donkere mutant Jonagold) verkocht.
Uiterlijk en smaak. Vrij grote vruchten, die
al in een vroeg stadia intens egaal donkerrood kleuren. Gemiddelde vruchtgrootte

Red Jonaprince is een van
de meest aangeplante Jonagold-mutanten. Wil Princen geeft aan dat
hij niet met zekerheid kan zeggen hoeveel
hectare er precies in Nederland staat. Tot
2006 waren areaal- en productiegegevens
beter voorhanden omdat het ras toen nog
niet vrij was.
De bomen zijn bij 23 vruchtboomkwekers
in Nederland verkrijgbaar. Princen kan alleen aangeven dat het areaal groeiende is.
Europees gezien is Duitsland de grootste
afnemer van de jaarlijkse afleverbare bomen.
Afgelopen jaar werd de Europese oogst van
Red Jonaprince volgens de Prognosecijfers
geraamd op 31.000 ton. In 2009 was dit
29.000 ton. In 2008 (voor het eerst opgenomen in de cijfers van Prognos) werd
21.000 ton geoogst.
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ligt tussen 70-90 mm. Zelfs zonder echt
koude nachten kleuren de vruchten egaal
rood. Zeer hoge hardheid. Door de gunstige zoetzuurverhouding zijn de vruchten
zeer smaakvol. Lange bewaring goed mogelijk tot eind augustus.
De appels hebben een hoog gehalte aan
diverse gezondheidsstoffen.
Bloei en bestuiving. Triploïd ras. Geschikte
bestuiverrassen zijn Elstar, Gala, Granny
Smith, Idared en de siermalus Golden Hornet.
Onderstam. M.9.
Pluktijdstip. Vergelijkbaar met Jonagold,
omstreeks de derde week van september.
Voor het verkrijgen van een zeer uniforme
kleur (100 procent goed gekleurde vruchten) die geschikt zijn voor kleurklasse 1,
dient de teler in twee keer te plukken.
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Zelfs zonder echt koude
nachten kleuren de vruchten
egaal rood

Areaal

Europese oogst Red Jonaprince groeit nog ieder jaar.
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