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Z
oals bij veel nieuwe rassen in de 

jaren tachtig volgden al snel na de 

introductie de nodige mutanten. Dat 

was bij Rubinette niet anders. Weliswaar 

niet zoveel als de tientallen bij Elstar, maar 

ook bij dit Zwitserse ras waren ze niet alle-

maal even succesvol. Vorige week werd op 

de vermeerderingstuin van de NAK in Zee-

wolde een nieuwe mutant gepresenteerd. 

Na jaren beoordelen vindt ook de keurings-

dienst dit een waardevolle aanvulling.

“Als ik ervan van overtuigd ben, ga ik er 

helemaal voor”. Op het eerste gezicht een 

cliché, maar uit de mond van Hans Wicki 

staat het vaak garant voor een succesvolle 

introductie. Deze Zwitser is de man achter 

Promofruit, het bedrijf dat bijvoorbeeld 

ook de drijvende kracht is achter het nieu-

we frambozenras Tulamagic. En ook achter 

Rubinette Rossina, de merknaam van de 

nieuwe mutant. Het ras is beschermd onder 

de naam Frubaur. “De tijd is rijp voor deze 

volrode mutant”, oordeelt Wicki. “Tien jaar 

geleden ging de meeste aandacht uit naar 

de gebloste appels. Nu is de belangstelling 

weer groeiende voor een dieprode appel.”

Stabiele mutant
Afgezien van deze vraag uit de markt on-

derscheidde Rossina zich op de vermeer-

deringstuin de afgelopen jaren van andere 

mutanten als de Rosso. “Daar waren we 

nooit zo weg van”, lichtte Jan Pouls van de 

NAK toe. “Maar over Rossina waren we al 

snel enthousiast. Het is een mutant waarin 

het karakter van Rubinette behouden is 

gebleven. Na een paar jaar hebben we con-

tact gezocht met Wicki en zo is het balletje 

gaan rollen.”

Tussen de vele fruit- en loofhoutgewassen 

staan nu tweemaal negen basisbomen van 

Rossina. Twee T-nummers uit het proces vi-

rusvrij maken zijn hiervoor gebruikt. Hieruit 

is enthout geknipt om de gecertificeerde 

moederbomen te maken waaruit de NAK 

vruchtboomkwekerijen van enthout voor-

ziet. Aanvankelijk waren dat de Nederlandse 

leden, nu zijn dat afnemers in heel Europa.

Vorige week woensdag zijn de eerste ap-

pels geplukt. “Een week eerder bleek te 

vroeg, maar nu is de rijping precies goed”, 

vertelde Pouls. “Overigens valt het ons op 

dat bij veel rassen de rijping alsnog sneller 

verloopt dan de kleuring. De rijping liep 

enkele weken achter op vorig jaar, maar 

dat is voor een deel ingelopen.”

Harry Heines heeft als lid van de beoorde-

lingscommissie Rossina al zes jaar beoor-

deeld in de pluk. “Het is een heel stabiele 

mutant, zeker in vergelijking met diverse 

mutanten van Elstar en Jonagold”, zo oor-

deelt hij. Slechts één vrucht vertoonde een 

kleine chimaera. “Hoe grote die is, des te 

instabieler de mutant”, weet Heines inmid-

dels. Zo’n boom wordt gemerkt, maar hij 

verwacht door de beperkte omvang dat het 

om een eenmalige verschijning gaat.

Vooral huisverkoop
“De vraag naar Rubinette neemt weer toe”, 

meldde Heines. Maar de aantallen per klant 

zijn klein en variëren van vijfhonderd tot 

duizend bomen. Het ras is vooral in trek bij 

telers met veel huisverkoop, het is en blijft 

een van de beter smakende rassen. Veel 

bomen zijn aan het einde van de jaren ne-

gentig geplant. Die zijn nu aan vervanging 

toe. En als het aan Wicki ligt, valt de keuze 

op Rossina. 

“Na de introductie van Rosso adviseerde ik 

om voor een derde van de bomen de stan-

daard Rubinette te blijven vermeerderen. 

Daar bleef vraag naar. Maar ik denk dat dit 

bij Rossina veel minder zal zijn.” E

Anton Oostveen

freelance journalist

fruitteelt@nfofruit.nl

Onlangs vond de introductie 

plaats van de nieuwe Rubinette 

appel. De mutant Rossina oogst al 

enkele jaren bewondering op de 

vermeerderingstuin van de NAK 

in Zeewolde. Ruim twintig jaar 

na de introductie van het ras acht 

de eigenaar de tijd rijp voor deze 

nieuwe mutant.

Rossina behoudt karakter Rubinette

‘De tijd is rijp voor deze volrode mutant’

Mutanten

Harry Heines vindt Rubinette Ros-

sina een stabiele mutant.
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De appel is vrijwel rondom intens  

gekleurd.

Dit bericht kwam tot stand 

door middel van het door het 

Productschap Tuinbouw ge�-

nancierde project Kennisconsulent.


