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