De appelboom
(wetenschappelijke naam: Malus)

Bijna iedereen kent de appelboom. Dat komt
door de vrucht van deze boom: de appel.
Geschiedenis
Lang geleden groeiden appelbomen alleen in het bos. Later
gingen mensen appelbomen bij hun huis planten. Ze maakten
ook boomgaarden. Dat zijn plekken waar veel fruitbomen bij
elkaar staan. In Nederland had je 900 jaar geleden al
boomgaarden.
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Veel rassen
Er zijn heel veel verschillende appelbomen. Dat komt omdat
mensen nieuwe rassen hebben gemaakt. Er zijn bomen met
appels die je kunt eten. Maar er zijn ook bomen met niet
eetbare appels. Die heten sierappels.
Appelbomen en dieren
Appelbomen hebben in de lente heel veel bloemen. Dit wordt
bloesem genoemd. De bloesem is rood, wit of roze. Insecten
houden erg van de bloemen van appelbomen. In die bloemen
vinden ze nectar en stuifmeel. Dat is eten voor insecten. Ook
vogels houden van appelbomen. Ze lusten graag appels. Net
als wij.
Appelbomen en mensen
Appels kun je natuurlijk eten. Maar wat kun je er nog meer
mee doen? Je kunt er sap of moes van maken. Of appelwijn.
Het hout van een appelboom heeft een heerlijke zoete geur.
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Appels in verhalen
Verhalen gaan soms ook over appels. Een bekend voorbeeld
is het sprookje van Sneeuwwitje. Zij eet een appel die giftig is
gemaakt.
Meer weten over appelbomen?
- Appelbomen groeien niet alleen in Nederland. Je vindt ze
in heel Europa. En ook in delen van Azië.
- Appelbomen kunnen 50 tot 70 jaar oud worden.
- De appelboom heeft een grote familie. Hij is familie van
andere fruitbomen. Maar bijvoorbeeld ook van rozen.
Internet
Op Schooltv vind je heel veel filmpjes over appels.
Meer lezen over appels? Kijk dan op Wikikids.
Een appeltaart bakken? Wikihow vertelt je hoe.
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Tekeningen: Jasper de Ruiter (Tringa Paintings)
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