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Vindt jij een sinaasappel ook zo lekker?
Hoe lang duurt het voor Sinaasappels om te groeien op een volledig ontwikkelde Boom?
Sinaasappels rijpen aan de boom. In tegenstelling tot sommige andere vruchten, zoals avocado, 
zal een oranje niet verder rijpen na de oogst. Daarom oranje telers proberen hun sinaasappels 
plukken wanneer deze volledig volwassen en voordat de vrucht wordt overrijp. Thuis boomgaard 
telers vaak rechter rijpheid door de kleur en de grootte van de vrucht. Het is soms moeilijk om 
kleur te gebruiken als rechter, veranderingen in temperatuur lucht en bodem kleur oranje kan 
wijzigen, ongeacht de daadwerkelijke rijpheid van de vrucht.
New Tree 
Tuinders die een oranje boom toe te voegen aan hun tuin te planten doorgaans een jonge boom 
uit de kwekerij, in tegenstelling tot het planten van zaden. Wanneer goed geplant, zal het de 
jonge boom duurt ongeveer drie jaar om te beginnen met het produceren van fruit voor de oogst.
Wanneer een sinaasappelboom begint produceren fruit, het gaat meestal door middel van een 
"jeugdige" periode, die ongeveer twee tot zeven jaar duurt. Gedurende deze tijd kan de boom 
lastiger dan normaal en veroorzaken weinig sinaasappelen. De vrucht zou kunnen zijn groot en 
grof geschild.
Spring 
Sinaasappelbomen normaal bloeien in het voorjaar, het produceren van meer bloemen dan de 
vruchten die het produceert voor dat seizoen. Tijdens de late lente en vroege zomer, de oranje 
bomen beginnen te laten vallen kleine onderontwikkelde fruit, of "fruitlets." Oranje telers soms 
noemen dit de "junirui."
Rijpen Sinaasappelen 
De duur van een oranje te groeien op een volle boom afhankelijk van het type van oranje boom. 
Afhankelijk van de variant, kan een navelsinaasappel duurt 7 tot 12 maanden rijpen na de vrucht 
sets. Het duurt 12 tot 15 maanden voor de Valencia oranje te rijpen na het fruit sets. Een 
Valencia boom is in staat twee gewassen tegelijk. Dit betekent dat de boom twee oranje hebben 
op de boom tegelijkertijd. Dit vereist twee oogsten van de boom.
Seizoenen 
Afhankelijk van de regio, navel sinaasappels rijpen in de winter en het vroege voorjaar. Tijdens 
zijn derde seizoen, kan de navel oranje boom produceren ongeveer 4,54 tot 6,8 kg. van fruit, 
maar produceren 100 tot £ 150. wanneer deze volledig rijp in zijn 10e seizoen. Voor Valencia 
sinaasappelen, de vrucht rijpt in het late voorjaar en op de boom voor de zomer zou kunnen 
blijven. Als links op de boom nadat hij rijp, de sinaasappelschillen blijken vaak een beetje 
groenig. Bij het kiezen van sinaasappels, moeten ten minste 25 procent van de schil geel-oranje 
van kleur zijn.
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 Meest relevant

42 personen vinden dit leuk.

Schrijf een reactie...



Kim Gieling Vind jij....
Vind ik leuk · Beantwoorden · 3 · 2 uur



Egbert Vernooij Ja Google translate, beetje jammer sonja. Jij moet toch weten dat snel resultaat niet goed is 
Sonja wink-emoticon
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Gül Çabuk Vooral de bloesem die ruikt overheerlijk
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Feikje Boonstra Inderdaad, dit er maar snel afhalen... @sonjabakker!
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Denise Cortie Lekker Nederlands, lijkt net of t via Google translate gekopieerd is.
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o
Yvonne Hartman Wisselink Zo ziet t er idd uit!
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o
Denise Cortie Ja zonde hè! Dit komt erg onprofessioneel over! En had ik ook eerlijk gezegd niet verwacht
Vind ik leuk · 1 · 1 uur

o

Schrijf een antwoord...
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