Lazoet Pruimen

Rasbeschrijving ‘Greenery Clubras 4’
Teelt en snoeiwijze
Ras 4 is een relatief makkelijke boom. De groei is matig sterk en steil en de takken bekleden van
nature goed. De rechtopgaande takken dienen in de eerste jaren uitgebogen te worden tot een hoek
van 45˚ voor betere bloemknopvorming.
De zwakkere onderstam VVA1 is toepasbaar. Bij stevige groei kan eenzijdige
wortelsnoei de groei verder beperken.
De bladstand is relatief licht, ondanks
goede stikstof en mineralen in het blad.

HET HELE SEIZOEN ÉÉN HERKENBAAR MERK

Beschrijving vrucht
Ras 4 geeft (zeer) grote, elliptische tot
eivormige, vrij zachte vruchten en is
donkerblauw tot soms zwart van kleur.
De vruchten vertonen duidelijke lenticellen en een vrij diepe lengtegroef. Het
vruchtvlees is geelgroen van kleur, vrij
grof en zeer sappig. De steen zit vast tot
half vast in het vruchtvlees. De vrucht
heeft een matige tot soms dikke waslaag
en is veelal weinig of niet gevoelig voor verruwing. Het suikergehalte is goed maar in sommige
jaren niet zo hoog; het gehalte ligt op een gelijk niveau als dat van Victoria of wat hoger. Vrijwel
alle jaren komt bij een deel van de vruchten in- en/of uitwendig gom voor. Vruchten met een
ernstige mate van inwendig gom zijn herkenbaar aan een “dopje” aan het uiteinde van de vrucht.
In 2006 en 2007 kwam relatief veel gom voor bij vruchten van bomen op VVA-1.

Oogst en naoogst
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De pluktijd loopt van eind augustus t/m half september. De productiviteit op VVA1 is goed tot zeer
goed en benadert in de eerste jaren de productiviteit van ‘Reine Victoria’. De pruim heeft een vruchtgewicht van 90-110g (ook bij hoge productie per boom) en een suikergehalte van 15-19 °Brix.
De bewaarbaarheid en het uitstalleven zijn goed. De vrucht is weinig gevoelig voor scheuren.
De productie was wat onregelmatig, mogelijk door een niet optimale bestuiving wat voor dit ras
een vereiste is. Tijdens bewaring en uitstal wordt de vrucht wel wat slap en rimpelig.

Het Concept

Oogst en naoogst

Lazoet is de merknaam voor 3 nieuwe pruimenrassen die qua omvang, kleur en smaak sterk
overeenkomen. Met de introductie van deze opeenvolgende, op het oog vrijwel identieke rassen
zijn The Greenery en PPO Fruit erin geslaagd het afzetseizoen te verlengen en een gelijkmatige
aanvoer van kwalitatief goede pruimen te realiseren.
De nieuwe conceptrassen; 1, 2 en 4 zijn afkomstig uit verschillende veredelingsprogramma’s en
worden onder de merknaam Lazoet op de markt gebracht.

Ras 1 wordt geoogst vanaf de laatste week in juli t/m de eerste helft van augustus. De productiviteit
op VVA1 is goed tot zeer goed en benadert in de eerste jaren de productiviteit van ‘Reine Victoria’.
De pruim heeft een vruchtgewicht van 55–70g en een suikergehalte van 16-22 °Brix. Het ras heeft
een (zeer) goede bewaarbaarheid en een goed uitstalleven.

Rasbeschrijving ‘Greenery Clubras 2’

Afzet
Supermarkten en klanten reageren zeer positief op het concept Lazoet. Het nieuwe concept biedt
hen de mogelijkheid het hele seizoen één herkenbaar merk te voeren richting eindconsument.
Bovendien kan het concept in de toekomst eenvoudig worden uitgebreid met nieuwe rassen.
Een doorlopende beschikbaarheid richting de klant blijft gegarandeerd. Het is de bedoeling met
deze nieuwe uniforme productlijn ook de jonge consument te bereiken.

Rasbeschrijving ‘Greenery Clubras 1’

Teelt en snoeiwijze
Ras 2 is wat moeilijker qua teelt. De groei is tamelijk sterk en smal en de takken zijn matig
bekleed. De rechtopgaande takken dienen in de eerste jaren uitgebogen te worden tot een hoek
van 45˚ voor betere bloemknopvorming. De zwakkere onderstam VVA1 wordt aanbevolen.
Bij stevige groei kan eenzijdige wortelsnoei de groei verder beperken. De bladstand is relatief
licht, ondanks goede stikstof en mineralen in het blad.

Teelt en snoeiwijze
Ras 1 kenmerkt zich door een tamelijk
zwakke groei, een goede bekleding en
een makkelijk te hanteren type boom.
Een enkele rechtopgaande tak kan
geheel worden weggesnoeid. Zowel de
onderstam St. Juliën A, als de zwakkere
onderstam VVA1 kunnen worden
gebruikt. Bij de laatste dient wel geteeld
te worden op zeer groeizame grond.

Beschrijving vrucht
De donkerblauwe vrucht is groot,
sappig en eivormig en heeft geeloranje
vruchtvlees dat qua textuur is te
karakteriseren als tamelijk ﬁjn tot
tamelijk grof. De stevigheid is tamelijk
zacht tot tamelijk hard. De smaak wordt
als goed tot zeer goed beoordeeld.
De kleine vruchten smaken echter
duidelijk minder. Incidenteel komt er wat
gomvorming voor. De vrucht heeft veel tot zeer veel was op de schil en is weinig gevoelig voor
scheuren. De schil vertoont in sommige jaren veel bronskleurige verruwing; dergelijke verruwde
vruchten worden snel wat rimpelig. In 2007 waren de vruchten opmerkelijk weinig ruw. De kleine
eivormige steen zit half los tot (zeer) vast in het vruchtvlees. In 2006 waren er opvallend veel
vruchten waarvan een punt van de steen los in de vrucht lag; in eerdere jaren werd dit ook een
enkele maal waargenomen.

Beschrijving vrucht
Ras 2 geeft een grote, elliptische tot eivormige donkerblauwe vrucht. De smaak is goed tot zeer
goed. De kleine vruchten smaken echter duidelijk minder. De pruim is sappig en heeft geelgroen,
tamelijk ﬁjn vruchtvlees en een kleine steen. De steen ligt los tot soms enigszins vast in het
vruchtvlees. De waslaag is matig tot soms dik.

Oogst en naoogst
De pluktijd loopt van half augustus t/m begin september. De productiviteit op VVA1 is goed tot zeer
goed en benadert in de eerste jaren de productiviteit van ‘Reine Victoria’. De pruim heeft een
vruchtgewicht van 65–90g en een suikergehalte van 16-22 °Brix. De bewaarbaarheid en het
uitstalleven zijn goed. De vrucht is weinig gevoelig voor scheuren, maar wel gevoelig voor verruwing
van de schil na nachtvorst en door schuring. In 2007 vertoonden de vruchten duidelijk minder
verruwing dan in 2006. De productie was wat onregelmatig, mogelijk door een niet optimale
bestuiving. Naar het zich laat aanzien is voor dit ras optimale kruisbestuiving een vereiste.

