
Malus domestica 'ARNMANS GULA  HÖSTKALVILL'
GUL HÖSTKALVILL, höstäpple
Synonym: Gul höstkalvill

Härkomst: Ökänd

Användning: Bords- och hushållsfrukt

Växtsätt: Medelkraftigt, bildar en tät rund utbredd krona med spensliga 
hängande grenar. God bördighet.

Blomning: Blomningen medeltidig 

Frukt: Medelstor till stor, regelbunden, rund eller rundat kägellik. 
Huden glänsande och något fet, grundfärgen gul till mörkgul 
med en mycket ljus rodnad på solsidan. Köttet gulvitt med gröna 
ådrar, fast, saftigt, sött, svagt syrligt med mild och behaglig 
arom. Mognar i slutet av september, hållbar någon månad.

Jordmån: Trivs bäst på varma, näringsrika jordar.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Gyllenkrok Astrakan, Stenbock, Sävstaholm, 
Transparente blanche.

Prisgrupp 2
Zon: I-III

Malus domestica 'GALLEN'
GALLEN, sommaräpple.
Synonym:

Härkomst: Finland, frösådd

Användning: Bords- hushållsfrukt

Växtsätt: Växer medelstarkt till starkt i början, senare avtar tillväxten. 
Härdigt och rikbärande.

Blomning: Blomningen är tidig med stora ljusrosa blommor

Frukt: Medelstor, rund eller plattrund, något åsig. Grundfärgen är 
ljusgul till gul med röda strimmor på solsidan. Köttet är vitt till 
gulvitt, lätt syrligt med god arom. Mognar i september, kan inte 
lagras.Hög C-vitaminhalt.

Jordmån: Torra jordar ger dålig tillväxt och små frukter.

Övrigt: Pollineringssorter: Ananaskanel, Huvitus, Sävstaholm, 
Transparente Blanche.

Prisgrupp 2
Zon: I-VI

Malus domestica 'GALLOWAY'
GALLOWAY, vinteräpple
Synonym:

Härkomst: England

Användning: Bords - och hushållsfrukt

Växtsätt: Växer medelkraftigt, börjar bära tidigt och ger rika skördar. God 
motståndskraft mot parasitangrepp.

Blomning: Blomningen medelsen till sen. 

Frukt: Medelstor till stor, regelbundet plattrund med slät yta eller 
obetydligt knölig på översidan. Huden något glänsande, svagt 
fet. Grundfärg gul med obetydlig rodnad. Talrika bruna 
hudpunkter över hela frukten. Köttet gulaktigt, fast, senare något 
mört, grovt, smak sötaktig med svag arom och lagom syra. 
Plockas i oktober, får eftermogna till januari och håller till april 
eller längre.  

Jordmån: Planteras på soliga platser i humus- och näringsrik jord med god 
fuktighet.

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon: I-IV
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Malus domestica 'GLOSTER'
GLOSTER, vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Tyskland, Glockenapfel x Richared Delicius

Användning: Bordsfrukt.

Växtsätt: Är starkväxande och bildar en bred  upprättväxande krona. Bär 
frukt rikt, men inte så tidigt. 

Blomning: Blomningen är sen.

Frukt: Medelstor till stor, rund till plattrund. Grundfärgen är grön till 
gröngul med mörkröd täckfärg. Köttet är vitt till gulvitt, fast med 
bra balans mellan sötma och syrlighet och har en mild, fin 
äppelarom. Plockas i början av oktober. Mognar i november och 
kan lagras till mars.

Jordmån: Trivs bäst på näringsrika inte för torra jordar.

Övrigt: Bordsfrukt, ett äpple som nästan alla äppleallergiker kan tåla i 
skalat skick. 
Pollineras av Aroma, Cox Orange, Discovery, Ingrid Marie, 
James Grieve, Lobo, Roger Mc Intosh.   

Prisgrupp 2
Zon: I-III

Malus domestica 'GODER'
GODER, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Sverige

Användning: Bords- och hushållsfrukt

Växtsätt: Växer medelstarkt, tidig och rikbärande.

Blomning: Medeltidig blomning

Frukt: Medelstor, plattrund, grundfärgen är gröngul med röda strimmor 
på solsidan. Köttet är vitt ganska fast, saftigt med svag arom. 
Mognar i början av oktober, hållbar några veckor.

Jordmån: Trivs på de flesta jordar.

Övrigt: Pollinerigssorter: Ananas Kanel, Gyllene Kitajka, Sävstaholm, 
Transparente blanche

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Malus domestica 'GOLDEN NOBLE'
GOLDEN NOBLE, vinteräpple
Synonym:

Härkomst: England

Användning: Hushållsfrukt

Växtsätt: Växer medelstarkt och bildar en tät, låg krona med vågräta eller 
hängande grenar, börjar bära tidigt och sedan rikt.

Blomning: Är sen och vara länge.

Frukt: Medelstor till stor, plattrund, huden glänsande, tunn och något 
fet, gul till guldgul grundfärg, ibland tegelröda smala strimmor på 
solsidan. Köttet ljusgult, fast, grovt, med kraftig syra och en 
egendomlig arom. Plockas i oktober, eftermognar till november 
och är hållbar till februari.

Jordmån: Trivs bäst på fuktighetshållande jordar.

Övrigt: Pollineringssorter: Cox Orange, Guldparmän, Transparente 
blanche.

Prisgrupp 2
Zon: I-III
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Malus domestica 'GORBATJOV'
GORBATJOV
Synonym:

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp
Zon:

Malus domestica 'GRAVENSTEINER'
GRAVENSTEINER, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Osäker härkomst

Användning: Dessert- och hushållsfrukt.

Växtsätt: Starkväxande, med utbredd krona och starka grenvinklar. Sen 
men god bördighet.  

Blomning: Blomningen är ganska tidig.  

Frukt: Stor, något valsformad med tydliga åsar. Huden tunn, fet och 
glänsande grundfärgen är gul med någon rodnad på solsidan. 
Köttet är gulvitt, krasigt, fast och saftigt med en utmärkt arom 
och en fin, frisk syrlighet.Plockas i början av oktober. Mognar i 
mitten av oktober kan lagras till början av december.

Jordmån: Lätt, genomsläpplig, humusrik jord.

Övrigt: Det finns även Röd Gravensteiner. 
Pollineringssorter: Alice, Aroma, Discovery, Filippa, Gyllenkrok 
Astrakan, James Grieve, Katja, Maglemer, Mio, Oranie, 
Stenbock, Sävstaholm, Transparente Blanche, Åkerö. Sorten är 
triploid. 

Prisgrupp 1
Zon: I-III

Malus domestica 'GRENMAN'
GRENMAN, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Finland

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Medelstarkt, bildar en stadig krona med bra grenvinklar. Sorten 
är frisk och härdig.

Blomning:

Frukt: Små till medelstor, formen är plattrund, grundfärgen är gul, en 
ljusröd, strimmig täckfärg täcker hela frukten, köttet är gulvitt, 
fast, saftigt med söt kryddig smak och lagom syrlighet. Mognar i 
mitten av sep- tember och kan lagras en till två månader.

Jordmån: Trivs på de flesta fuktiga jordar

Övrigt: Pollineras av bl.a. Gyllene Kitajka, Röd Kanel, Transparente 
blanche. Sorten är en bra pollengivare.

Prisgrupp 2
Zon: I-VI
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Malus domestica 'GREVE PER BRAHES BORDSÄPPLE'
GREVE PER BRAHES BORDSÄPPLE, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Ökänd

Användning: Bords- och hushållsfrukt.

Växtsätt: Medelkraftigt växande, bildat en upprätt krona

Blomning: Medeltidig blomning

Frukt: Medelstor till stor, hoptryckt äggrund med avrundade åsar, som 
sträcker sig över hela frukten. Huden tjock med grönvit 
grundfärg med svaga gröna punkter. På solsidan ljusröd 
täckfärg i korta strimmor och punkter. Köttet svagt gröngult, 
medelgrovt, rätt löst, sötsyrligt med god arom. Mognar i 
september eller början av oktober. Kort hållbarhet.

Jordmån: Trivs på de flesta inte för tunga jordar.

Övrigt: Pollinerad av bl.a. Gyllenkrok Astrakan, Sävstaholm, 
Transparente blanche

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'GRÅGYLLING'
GRÅGYLLING, höstäpple.
Synonym:

Härkomst: ev. avkomling av WINTERPOSTOPH

Användning: Hushålls- och bordsfrukt.

Växtsätt: Växer till en början kraftigt. Stammen är på äldre träd som regel 
vriden. Börjar bära rätt sent, är sedan bördigt.

Blomning: Blomningen är medeltidig och vacker. 

Frukt: Medelstor, rundat kägellik med avplattning på undersidan. 
Huden tjock, matt, grundfärg gulgrön med rödbrun, marmorerad 
täckfärg,. Köttet vitgrönt, litet grovt, med sötma, svagt syrligt och 
med en något säregen smak. Plockas i början av oktober. 
Mognar från mitten av oktober till december.

Jordmån: Ställer ej så stora krav på jordmån.

Övrigt: Pollineringssorter: Oranie, Sävstaholm, Wealthy, Åkerö   

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Malus domestica 'GUL KANEL'
GUL KANEL, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Ryssland

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Medelstarkväxande, friskt, bördigt. Frisk och mot- ståndskraftigt 
mot sjukdomar.

Blomning: Blomningen är tidig 

Frukt: Medelstor, ena hälften större än den andra. Huden tunn, glatt, 
grundfärg halmgul. På solsidan obetydligt livligare och med röda 
strimmor. Köttet vitt, finkornigt, ganska saftrikt, svag syrligt, 
angenäm smak. Mognar i september. Hållbar till oktober, ibland 
november.
   

Jordmån: Lätt, humusrik, fuktighetshållande jord.

Övrigt: självfertil, utmärkt pollenlämnare 

Prisgrupp 2
Zon: I-VI
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Malus domestica 'GUL RICHARD'
GUL RICHARD,  vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Mecklenburg i Tyskland

Användning: Dessert- och bordsfrukt

Växtsätt: Växer till en början kraftigt och får med tiden en rätt smal, 
upprätt kronform.

Blomning: Blomningen är sen.  

Frukt: Medelstor eller stor. Form högbyggd, huden tunn och matt, 
grundfärg före mognaden svagt blågrön med punkter, svag och 
fin lukt. Köttet är vitt, fast, mycket fint, något syrligt, och har en 
egenartad, ytterst fin smak som påminner om honung och 
kryddbod. Plockas i början av oktober. Mognar i december  och 
kan ibland förvaras till mars.

Jordmån: Trivs bäst på varma fuktighetshållande jordar.Torra jordar ger 
outvecklade frukter.

Övrigt: Pollineringssorter: Cellini, Cox Pomona, Signe Tillisch, Silva, 
Stor klar astrakan, Transparente Blanche, Åkerö. 

Prisgrupp 2
Zon: I-III

Malus domestica 'GULDPARMÄN'
GULDPARMÄN, vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Frankrike, känt sedan 1700

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer medelstarkt, senare svagare, krongrenar
växer upprätt med korta sidogrenar. Blomknoppar på 2års 
grenar.  Bär ganska tidigt, frukten måste kart- gallras. 

Blomning: Blomningen är medeltidig och utdragen.

Frukt: Medelstor till liten frukt, något konisk, rundad. Huden är slät, 
torr,grundfärgen är gulgrön med brunröda strimmor på solsidan. 
Köttet är vitgul, något saftigt, sött med fin syra och arom med 
angenäm nötsmak. Plockas i början av oktober, får eftermogna  
någon vecka, kan lagras till februari. 

Jordmån: Varma, näringsrika inte för torra jordar på vind-
skyddade platser.

Övrigt: Pollineras av Cox Orange, Gravensteiner, Ingrid Marie, James 
Grieve, Spartan.

Prisgrupp 2
Zon: I

Malus domestica 'GYLLENE KITAJKA'
GYLLENE KITAJKA, sommaräpple
Synonym:

Härkomst: Ryssland, Valkea Nalif x Kitajka

Användning: Bords- och hushållsfrukt

Växtsätt: Starkt upprättväxande, bildar en tät krona med stadiga grenar, 
senare avta växtkraften.Tidig och rikbärande. 

Blomning: Tidig blomning 

Frukt: Små till medelstor, gyllengul, nästan orange. Köttet är fast, 
saftigt, sötsyrligt till sött med underbart god smak.Mognar i 
augusti september, har kort hållbarhet.

Jordmån: Ställer ej så stora krav på jordmån. 

Övrigt: Självfertil, sorten är en mycket bra pollengivare  

Prisgrupp 2
Zon: I-VI
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Malus domestica 'GYLLENKROK ASTRAKAN'
GYLLENKROK ASTRAKAN, sommaräpple
Synonym:

Härkomst: Östergötland

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Svagväxande, växer först upprätt, sedan med en mer bredare 
krona. Bär tidigt och rikligt. 

Blomning: Blomningen är tidig och vacker. 

Frukt: Medelstor eller något mindre, rundad. Grundfärg ljust gröngul, 
med dragning åt gulbrunt. Täckfärg av ljusröda strimmor. Kött 
vitt, fint, löst, saftigt med mycket god smak. Är hållbarare än Vit 
Astrakan.
Mognar i september, kan lagras ett par veckor på kallt ställe.

Jordmån: Ställer ej så stora krav på odlingsplats. 

Övrigt: Pollineringssorter: Alice, Filippa, Katja, Maglemer, Mio, Oranie, 
Risäter, Signe Tillisch, Sävstaholm, Transparente Blanche, 
Wealthy. 

Prisgrupp 1
Zon: I-IV
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