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*Elke appelboom een kunstwerkje"
Terwijl de smaakvolle Elstar appels in de Odin-tas het resultaat zijn van afgelopen najaarsoogst, is fruitteler Rein Mantel
alweer druk in de weer met voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Voor de biologische boer uit Dronten betekent dat op dit
moment vooral: heel veel snoeiwerk!

"We hebben net weer een aantal bomen gesnoeid, ik zeÍ ze wel even

op de foto!", reageert Rein Mantel als we hem vragen hoe zijn
boomgaard er op deze vïoege voorjaarsdag bijstaat. De fruitteler van

het biologische Fruitful uit Dronten bevindt zich op het moment in de

drukste periode van het jaar, "We willen over twee weken al het

snoeiwerk klaar hebben, zodat we met de voorjaarsklusjes kunnen

begimen: spuiten, snoeihout versnipperen, dat soort werk"'

Lucht en licht
3enlijk moet de fruitteler al tijdens de oude oogst de eerste

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen treffen. "Meestal begimen
we in december al met het snoeiwerk. We hebben zo'n2'7.004
fiuitbomen, dus daar ben je zo drie maanden aan kwijt." Waarom is

dat snoeiwerk zo belangrijk? "de basis van de snoei is verjonging, zodat je een jonge, vitaie boom kunt bouwen. Een mooie kwaliteit

appeloogst knjg je aileèn maar als je van tevoren goed gesnoeid hebt." Inmiddels zitten er al drie drukke snoeimaanden op. Heeft de

tólèr er rog geiíg*noeg van? ooNee, hoor, het is mijn hobby! Ander werk besteed ik uit, maar dit doe ik het liefste zelf. Bij snoeien

zorgje ervoór daler genoeg lucht en licht in de boom kunnen komen. Ik beschouw het elke keer weer als een soort kunstwer§e"'

Toppertje
Dan nog even terug naar de Elstars in uw tas. Rein plukte de blozende appeltjes afgelopen september, ffla;aÍ ze lijken haast zo van de

boom te komen. "Alleen al het feit dat we deze appels zo lang
kururen bewaren, betekent dat het een goede oogst is geweest,"

reageert de teler. ln een eerder Odinieuws vertelde hij dat de

Elstar zijn favoriete ras is. Waarom eigenlijk? "Ik heb mezelf
de uitdaging gesÍeld om deze klassieke Nederlandse appel op

biologische wijze te telen. De Elstar waagÍ meer zorg en

aandacht dan appelrassen die speciaal voor deze teelt
ontwikkeid zijn. Maar als ik uit verschillende appelsoorten zou

moeten kiezen, haal ik automatisch de Elstar eruit. lk vind het

gewoon de fijnste en lekkerste handappel die er is, met een

smaak waar onze consumenten voor terugkomen. Een

toppertje!"
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