
Malus domestica 'DANZIGER KANTÄPPLE'
DANZIGER KANTÄPPLE, sent höst- vinterräpple
Synonym:

Härkomst: Tyskland

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer långsamt till att börja med men bildar med tiden ett stort 
träd med bred, platt krona. Börjar bära tidigt och ger rika och 
regelbundna skördar. Regel- bunden kartgallring är en 
nödvändig åtgärd eftersom den ökar fruktens storlek.

Blomning: Blomningen är sen.

Frukt: Medelstor, formen är vanligen plattrund till högbyggt plattrund 
eller avrundat kägellikt med fem tydliga åsar. Huden glansig och 
fet, grundfärgen gröngul med svaga punkter. Solsidan och 
vanligen större delen av frukten är överdragen med en vacker 
mörkröd täck- färg. Köttet grönaktigt till gulvitt., ofta litet rosigt, 
fast, saftigt, med svag sötsyrlighet och behaglig arom. Mognar 
under december och kan förvaras till i februari. 

Jordmån: Planteras på vindskyddad plats i fullt solljus så att frukten blir 
vackert röd. Jorden skall vara humus- och näringsrik och väl 
dränerad.

Övrigt: Pollineras bl. a. av Berner rosenäpple, Close, Röd Stjärnrenett, 
Transparente Blanche.

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Malus domestica 'DISCOVERY'
DISCOVERY, höstäpple
Synonym:

Härkomst: England, Worchester Pearmain x Beauthy of Bath

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Svagväxande och bildar en ganska tät krona med många tallrika 
korta grenar där blomknoppar  bildar slutet.. Regelbunden 
beskärning och kartgallring är ett måste.

Blomning: Blomningen är medeltidig.

Frukt: Liten till medelstor, rund till plattrund. Färgen gröngul, mörkröd 
täckfärg på solsidan eller över hela frukten. Köttet vitgul, fast, 
saftigt med fin arom och svag syrligt. Mognar i 
september-oktober. God hållbarhet.

Jordmån: Humusrik, genomsläpplig jord.

Övrigt: Pollineringssorter: Alice, Aroma, Filippa, Ingrid Marie, James 
Grieve, Ribston, Sylvia, Transparente blanche, Wealthy.  

Prisgrupp 1
Zon: I-III
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Malus domestica 'DOTTEVIK-INGA'
DOTTEVIK-INGA, vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Arvika

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Medelstarkväxande, bildar en upprätt krona med bra 
grenvinklar, friskt och mycket härdigt. Bär frukt medeltidigt och 
sedan mycket rikligt.  

Blomning: Blomningen är tidig 

Frukt: Liten till medelstor, äggrund, med litet avplattad undersida och 
nästan obetydliga åsar. Huden vaxklädd. Grundfärg gröngul, vid 
mognad helt gul och med små röda punkter tätt placerade där 
inte frukten är helt överdragen av mycket vackra röda strimmor. 
Köttet gult, mycket fast, mört, halvtorrt, fin arom med lite 
dragning åt päronbanansmak vid full mognad. Plockas i början 
av oktober. Mognar i december,  januari, hållbar till slutet av 
mars. 

Jordmån: Lätt, humusrik, fuktighetshållande jord.

Övrigt: Övrigt: Pollineringssorter: Huvitus,Gyllene Kitajka, Röd Kanel,  
Transparente Blanche. 

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'DZIN'
DZIN, pelaräpple
Synonym:

Härkomst: Ryssland

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer upprätt och bildar en smal pyramidal krona, 50 cm bred. 
Klarrar minus 35 Celsius

Blomning: Tidig till medeltidig blomning

Frukt: Medelstor, grön grundfärg med svag rodnad på solsidan. Köttet 
vitt, fast med frisk och saftig smak.
Mognar i september / oktober.

Jordmån: Trivs på de flesta inte för torra jordar.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Anans >Kanel, Gyllene Kitajka, Transparente 
blanche

Prisgrupp 3
Zon: I-VI
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