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Herkomst
Deze nieuwe appel is gekruist door het onderzoeksstation
“Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein und Obstbau”
(SVWO) in Weinsberg, Baden-Württemberg, Duitsland. SVWO en
Herbert Knuppen beschermen en verhandelen dit soort hoofdzakelijk
in Duitsland. Het is een kruising van (Nela x Rebekka) x Delbarestivale.
Het is een uitstekende zomerappel voor de huisverkoop of de
biologische fruitteelt. Summercrisp is een geliefde kinderappel.

Raseigenschappen
Kleuring

Bloei

Op dit moment lopen onderzoeken ter

De vruchten zijn aantrekkelijk rood-

De volle bloei lag in 2018 op 20 april, vandaar

bevordering van de vruchtmaat boven

geel gestreept, met slechts weinig

is dit soort middel-vroeg in te delen.

de 65 mm door middel van verschillende

vruchtverruwing. Het vruchtvlees van

dunstrategieën.

Summercrisp is geel en door het hoge aandeel

Teelt en productie

aan vitamine C wordt het vruchtvlees niet

Een zeer mooie boomvorm, middelsterke

Bewaarbaarheid

bruin. Opvallend is het zeer lage aandeel aan

groei, goede vertakking, horizontale

Bewaarbaar tot kerst, maar gunstig om vroeg

zonnebrandappels (2019).

takinplant en ieder jaar een goede

af te zetten. Summercrisp heeft een goed

ontwikkeling van scheuten. Deze boom is

uitstalleven.

Smaak

geschikt als spindel. De boom loopt vroeg

De vruchten zijn klein tot middelgroot,

uit (22.03.2018) en de oogst ligt rond eind juli

vast en knapperig. Het sappige vruchtvlees

(25.07.2018). Doorgeplukt wordt in 3 gangen

heeft een uitmuntende smaak. Summercrisp

(17./19./25.07.2018). Summercrisp heeft een

is het beste soort in het segment van de

middel tot hoge productie, een regelmatige

zomerappels. De hardheid ligt bij 8,3 kg/cm2,

zetting en is weinig beurtjaargevoelig.

zetmeel bedraagt 5,4, suiker is 12,7 % Brix.
De zuurheid ligt bij 7,5 g/L en de suiker-zuurte

Summercrisp heeft een dubbele

verhouding bedraagt 16, 8:1.

schurftresistentie (Va en Vf), is weinig vatbaar
voor meeldauw, is een robuust en gezond
soort en heeft vitale en groene bladeren.
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