
Malus domestica 'CARINA'
CARINA, höstäpple
Synonym:

Härkomst:

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer medelstrakt och bildar en medelstor krona med upprätta 
grenar. Bär tidigt, 

Blomning: Blomningen är medeltidig. 

Frukt: Medelstor till stor, konisk till stympad konisk.  Huden är 
glänsande , grundfärgen grön till gulgrön med rodnad på solsida 
och ljusröda strimmor. Köttet grönvitt, fint, fast, saftigt med 
lagom syra och aromatisk smak. Mognar i mitten av september.

Jordmån: Trivs på de flesta jordar.  

Övrigt: Pollineringssorter: Charlamovsky, Gyllene Kitajka, Oranie, 
Stenbock, Transparente Blanche.

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Malus domestica 'CELLINI'
CELLINI, vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Vauxhall i England

Användning: Hushållsfrukt

Växtsätt: Växer kraftigt som ung, men avstannar snart i växten och bildar 
en liten krona med upprätta grenar. Bär frukt tidigt och ger 
jämna skördar.

Blomning: Blomningen är medeltidig och vacker. 

Frukt: På unga träd stor och på äldre medelmåttigt stor eller liten, runt 
till högbyggt plattrund. Huden rätt tjock, glatt, glänsande och 
något fet. Grundfärg ljusgrön till gulgrön. Täckfärg brunröd, 
strimmig och flammig. Köttet grönvitt, något grovt, saftigt och 
mycket syrligt och med svag arom. Ploackas i början av oktober. 
Mognar i november-december. Kan hålla sig till mars. 

Jordmån: Torr, solig plats, god lagom fuktig jord.

Övrigt: Pollineringssorter: Charlamovsky, Cox Pomona, Maglemer, 
Oranie, Stenbock, Transparente blanche.  

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Page 1 of 3



Malus domestica 'CHARLAMOVSKY'
CHARLAMOVSKY, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Ryssland

Användning: Hushållsfrukt.

Växtsätt: Växer medelkraftigt, utvecklar en hög, smal krona med långa 
upprättväxande grenar och spetsiga grenvinklar som vid 
fruktsättning böjs ner och ger ett mera utbrett växtsätt.Bär rikligt, 
tidigt och jämnt.

Blomning: Blomningen är tidig till medeltidig och vacker. 

Frukt: Stor, växlande mellan högbyggd, plattrund och rund. Låga åsar 
utgående från foderhålan över större delen av frukten. Huden är 
tunn med vaxöverdrag. Grundfärg ljust gröngul till gulvit. På 
solsidan ljusa strimmor och punkter som smälter samman till en 
röd yta. Köttet gulvitt, saftig och aningen grovt kött med uttalad 
syrlighet och utan eller med svag arom. Mognar i september till 
oktober.

Jordmån: Fodrar god, fuktighetsbevarande jord.

Övrigt: Pollineringssorter: Gyllenkrok Astrakan, Maglemer, Röd Melba, 
Silva, Stenbock, Transparente Blanche. Wealthy. 

Prisgrupp 2
Zon: I-VI

Malus domestica 'CLOSE'
CLOSE, sommaräpple
Synonym:

Härkomst: Virginia i USA

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer, i likhet med andra triploida sorter, ganska kraftigt och får 
en vid och hög krona. Bär tidigt och rikt.

Blomning: Blomningen är medeltidig till sen. 

Frukt: Medelstor till stor, ojämn, högbyggt valsformig. Grundfärg 
gröngul, senare röd med punkter. Kött är gulvitt, fast och mycket 
saftigt och har en sötsyrlig smak. Kort hållbarhet. Faller lätt 
innan frukten är mogen. Mognar i augusti.

Jordmån: Solig växtplats, humusrik jord.

Övrigt: Rätt så okänslig för sjukdomar. Pollineringssorter: Antonovka, 
Gyllenkrok Astrakan, James Grieve, Silva, Transparente 
Blanche,   

Prisgrupp 2
Zon: I-V
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Malus domestica 'COX ORANGE'
COX ORANGE, sent höst-vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Buckinghampshire, England, fröplanta av Ribston

Användning: Dessert och bordsfrukt.

Växtsätt: Växer medelstarkt, har vid god skötsel tidig och rik bördighet.

Blomning: Blomningen är sen och vara länge.

Frukt: Medelstor, plattrund eller brett och rundat. Huden ganska matt. 
Grundfärg grön senare grön- till guldgul. Täckfärgen består av 
mattröda strimmor och marmoreringar. Det gula köttet har fin 
doft, gröna eller gula strimmor. Först är köttet fast senare löst. 
Smaken är sött, svagt syrligt med en orkester av fina aromer. 
Plockas i början av oktober. Mognar i november-december, kan 
förvaras några månader.

Jordmån: Ganska krävande på odlingsplatsen, vill ha ett varmt, skyddat 
läge för att frukten skall bli väl utvecklad.

Övrigt: Pollineringssorter: Amorosa, Aroma, Cox Pomona, Filippa, 
Ingrid Marie, James Grieve, Lobo, Röd Melba, Mio, Signe 
Tillisch, Transparente Blanche  

Prisgrupp 1
Zon: I-II

Malus domestica 'COX POMONA'
COX POMONA, sent höst- vinteräpple.
Synonym:

Härkomst: England

Användning: Hushålls- och bordsfrukt

Växtsätt: Växer medelstarkt och har tidig och rik bördighet.

Blomning: Blomningen är något sen.  

Frukt: Stor, högbyggt plattrund kägellik med framträdande åsighet. 
Huden glänsande och fet. Grundfärgen är grön till gröngul med 
små punkter, överdragen av röd täckfärg med strimmor. Köttet 
är gulvitt eller grönvitt, löst, mört, fint, saftigt, sött med syrlig 
arom. Plockas i början av oktober. Mognar i november eller 
senare, kan lagras till februari.

Jordmån: Kräver en genomsläpplig, inte för torr jord.

Övrigt: Pollineringssorter: Cox Orange, Filippa, Gul Richard, James 
Grieve, Melon, Signe Tillisch. 
 

Prisgrupp 1
Zon: I-IV
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