Gemeenschappelijke naam:
Framboos ‘Malling Promise’
Familie: Rosaceae
Wetenschappelijke naam : Rubus idaeus
Soort of cultivar: Malling Promise
Levensstijl: doorlevend
Oorsprong van de soorten: Groot-Brittannië, door East Malling onderzoek,
in 1966.
Blootstelling: half -schaduw
Bodemtype: normaal

Beschrijving
Deze variëteit van Britse oorsprong is zeer productief en resistent. De plant past zich gemakkelijk aan in
elke omgeving en verdraagt de kou. 'Malling promise' is ideaal langs een traliewerk of tegen een muur,
of tussen palen op ijzerdraad. Dit vergemakkelijkt de pluk, bevat uitbundige scheuten en geeft een
betere ventilatie aan de plant.De 'Malling Promise' bloeit slechts eenmaal tijdens de zomer. De bloei
komt eind april begin mei, het is iets vroeg maar is toch beschermd voor vorst. De vruchten zijn
vroegtijdig en we plukken ze van begin juni tot begin juli. De vruchten zijn frambozen van groot kaliber
en rode kleur. Hun vorm is rond en puntig, het vruchtvlees is geurig, zacht en zoet. De frambozen
dadelijk na de pluk verwerken want ze houden niet lang. Bewaring en gebruik: vers, jam, gelei, gebak,
of bevriezen.
Snoeien
Snoeien voor het onderhoud vanaf de maand november tot mei. Het snoeien voor de vruchtvorming
bestaat uit het snoeien van de moederplant laag bij de grond en het knippen van jonge scheuten op 50
centimeter. Verwijder de laag bij de grond minderwaardige scheuten van het vorige jaar, zelfs die die
vruchten gemaakt hebben. Behoud 8 tot 10 krachtige scheuten. Snoeien voor vruchtvorming: van
november tot januari

Planten
Plantperiode: van september tot november en van februari tot april.
De beste planttijd is echter in de herfst van september tot november.
•Graaf een gat groter dan de wortelkluit .
•Krab de wortels met een licht snijdend gereedschap om het hernemen van de plant te
verbeteren.
•Bevochtig de wortels, en bedek ze met tuingrond gemengd met water.
• Zet de struik in het gat zonder al te veel in te graven.
•Bedek met aarde en regelmatig aandrukken.
•Goed bevochtigen van de bodem. Belangrijk is het sproeien ,vooral het eerste jaar.
•Wanneer de frambozenstruik met stro bedekt is, kan het sproeien verminderd worden.
• Voeding: Organische messtof aan het einde van de winter.

