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Rubinola 
 

Robijn, fruit. 

Rubinola ( Malus domestica 'Rubinola') is 
een vrucht boom, een cultivar van 
de binnenlandse appel species uit 
de roze familie . De vruchten worden 
geclassificeerd als winterappelrassen, 
geoogst in september, gerijpt in november 
en houdbaar tot maart. Het ras wordt als 
resistent beschouwd tegen bepaalde 
ziekten, het ras kan worden gekweekt 
zonder chemische bescherming. [1] 
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Geschiedenis  
Oorsprong  

Het werd gefokt in de Tsjechische Republiek, aan 
het Instituut voor Experimentele Plantkunde van de 
Academie van Wetenschappen van de Tsjechische 
Republiek, Střížovice. Het ras is ontstaan door het 
kruisen van de rassen ' Prima ' en ' Rubín '. [1] 

 

 

Eigenschappen 
Groei 

De groei van het ras is weelderig, later medium. De 
kroon is eerder piramidaal, schiet in scherpe 
hoeken. Regelmatig snoeien is noodzakelijk, vooral 
in de zomer. [1] Het reageert op een sterke snit of verjonging met sterke groei en 
lagere vruchtbaarheid. In vergelijking met Rubín scheert hij minder, snoeien door 
scheuten te snoeien is makkelijker te kweken en geschikter. 
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Vruchtbaarheid  

Het draagt medium vroeg, gemiddeld en regelmatig. [2] 

Foetus 

De vrucht is bolvormig, middelgroot tot groot. De huid is glad, geel tot oranje van 
kleur, bedekt met rood. Het vruchtvlees is romig met een zoetgewonden smaak, zeer 
goed. [2] [1] In lagere standen is de smaak erg zoet tot dof, in smaak vanuit midden en 
hogere standen is hij meer geschikt. 

Ziekten en plagen 
Het ras is resistent tegen appelschurft en zeer goed bestand tegen meeldauw . [2] [1] 

Gebruik  

Het is geschikt voor opslag en directe consumptie. Het ras is in alle standen te 
gebruiken. Hoewel de groei van het ras weelderig is, is het aan te raden om het ras 
op zwakgroeiende spoelvormige onderstammen te kweken. [1] 
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