
Gala Dark Ann® 
Stralend donkerrood met een 

gevlamde en gelijkmatige kleuring.



Herkomst
Gala Dark Ann® is een mutant van Gala en is bij Franz Kaufmann in Bolzano, 

Italië in 2007 ontdekt. De naam Ann is afkomstig van zijn dochter. De 

moederboom staat nog steeds in zijn boomgaard vlakbij Meran. In 2015 is 

kwekersrecht voor deze mutant aangevraagd bij CPRO in Angers, Frankrijk. 

Het merk en het logo zijn beschermd. 

 

Van de Vermeerderingstuinen Nederland komt het virusvrije 

uitgangsmateriaal en wordt uitsluitend aan de sub-licentiehouders verstrekt.

Testbomen van Gala Dark Ann® staan op verschillende

onderzoeksstations in Europa (onder andere: Proeftuin Randwijk/Nederland, 

Versuchszentrum Laimburg/Italië en IRTA/Lleida/Spanje).

Gala Dark Ann® 
Stralend donkerrood met een 
gevlamde en gelijkmatige kleuring.

Kleuring
De kleur van Dark Ann® is donkerrood met 

enkele vlammen, die nog dieper rood zijn. 

Verder richting het noorden van Europa of 

in gebieden boven de 400 meter zeeniveau 

zijn het aantal donker gekleurde strepen wat 

duidelijker zichtbaar. In vergelijking tot andere 

donkerrood gekleurde mutanten van Gala 

behoort Dark Ann® tot de meest stralend 

rode. Zelfs in het onderste deel van de boom 

kleuren de vruchten goed, rond de 90-95% 

van de vruchten zijn volledig rood.

 

Dark Ann® rijpt 2-3 dagen eerder in 

vergelijking met andere donkerrode 

Gala mutanten. Zelfs in het zesde jaar 

van productie is geen terugmutatie 

waargenomen. 

Smaak
Om de smaak te bevorderen is het belangrijk 

om op het juiste moment te plukken, zeker 

omdat de vruchten vroeg en donker kleuren. 

Aan jonge bomen kunnen de vruchten in 

één keer worden geplukt, aan ouder bomen 

is doorplukken in twee keer voldoende. De 

smaak, de vruchtvorm en vruchtmaat zijn 

typisch voor Gala.

Bloei
De bloemknoppen en bladstelen zijn rood 

en ook het hout is licht rood van binnen. 

Het bloeitijdstip is gelijk met andere Gala 

mutanten.

Teelt en productie
De teelt en productie is vergelijkbaar met 

andere Gala mutanten.

Bewaarbaarheid
De bewaarbaarheid en het uitstalleven zijn 

vergelijkbaar met andere Gala mutanten.
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