
Malus domestica 'JALMARI'
JALMARSÄPPLE, Vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Ryssland, Antonovka x Åkerö

Användning: Hushålls- och bordsfrukt

Växtsätt: Växer medelstarkt, bildar en öppen, bred krona med bra 
grenvinklar. Ett härdigt och friskt träd som inte angrips an 
rönnbärsmal och fruktskorv. Bär tidigt och rikt.

Blomning:

Frukt: Medelstor, formen oregelbunden avlång, valsformig, Huden 
matt, grundfärgen gröngul, solsidan täcks av en vacker tegelröd 
täckfärg i bredare strimmor. Köttet fast, saftigt, syrligt med 
angenäm sötma och arom. Plockas i början av oktober, 
ätmogen i slutet av månaden, håller till januari.

Jordmån: Trivs på de flesta inte för tunga jordar.

Övrigt: Pollineras av: Oranie, Silva, Sävstaholm, Transparente blanche

Prisgrupp 2
Zon: I-VI

Malus domestica 'JAMBA'
JAMBA, höstäpple
Synonym:

Härkomst: York Tyskland, Melba x James Grieve

Användning: Användning: Dessert- och bordsäpple.
Övrigt: Poll

Växtsätt: Växer som yngre träd kraftigt, senare medelkraftigt. Bildar i 
början en pyramidal krona, som senare övergår till en mera 
utbredd form med hängande långskott. Blomknoppar sitter 
övervägande på ett års
grenar.

Blomning: Medeltidig, mycket vacker blomning.

Frukt: Medelstor till stor, rundad med största bredden något ned om 
mitten, svaga åsar förekommer. Hudens färg är gulgrön-gröngul 
med röda strimmor på solsidan eller hela solsidan rött med 
blåaktig dagg och ljusa punkter. Köttet är grönvitt till vitt, ganska 
grovt och fast med frisk smak och milt syrligt aromatiskt.
Mognar i september-oktober. Hållbar till november.

Jordmån: Trivs bäst i varma lägen, torra jordar bör undvikas.   

Övrigt: Pollineras av James Grieve, Maglemer, Oranie, Transparente 
Blanche, Wealthy. 

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Page 1 of 3



Malus domestica 'JAMES GRIEVE'
JAMES GRIEVE, höstäpple
Synonym:

Härkomst: England, Fröplanta av Potts Seedling omkring 1880

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Har i början normal växt, men stannar sedan av och det blir som 
regel små träd. Bär frukt tidigt och rikligt. Bör kartgallras.

Blomning: Blomningen är medeltidig, långvarig och vackertn rosaskiftande.

Frukt: Medelstor, rund eller rundat kägellik. Gröngul med rodnad på 
solsidan. Kött gulvitt, fast, vid mognaden löst, saftigt kött. Svag 
syra och fin arom. Mognar i september oktober, kan förvaras 
någon månad.

Jordmån: Frukten får sina bästa utveckling i varma lägen. Torra jordar bör 
undvikas.

Övrigt: Pollineras av Alice, Aroma, Cox Orange, Discovery, Filippa, 
Ingrid Marie, Maglemer, Mio, Oranie, Signe Tillisch, 
Transparente Blanche.  

Prisgrupp 1
Zon: I-III

Malus domestica 'JASPI'
JASPI, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Piikkiö Finland 1980, Lobo x Huvitus

Användning: Bordsfrukt
Övrigt: Pollineras av bl.a. Huvitus,

Växtsätt: Växer medelstarkt, bildar en utbredd krona med bra grenvinklar,  
Bär tidigt och rikt.

Blomning: Medeltidig blomning. 

Frukt: Medelstor till stor, grundfärgen gul, täckfärgen lysande röd. 
Köttet är vitt och mört, svagt syrligt och med kryddig smak, 
Plockas i omgångar i slutet av september,  början av oktober. 
Hållbar till november.

Jordmån: Trivs på de flesta jordar.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Huvitus, Transparente Blanche.

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'JONAGOLD'
JONAGOLD
Synonym:

BILD

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp
Zon: I
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Malus domestica 'JULYRED'
JULYRED, sommaräpple
Synonym:

Härkomst: New Jersey, USA

Användning: Bordsfrukt, bör konsumeras direkt.

Växtsätt: Växer kraftigt och får en tät och bred krona.

Blomning: Tidig blomning.

Frukt: Medelstor, plattrund till rund, huden glatt, glänsande, 
grundfärgen gröngul, solbelysta ytor är överdragen av vacker, 
klarröd täckfärg med tydliga strimmor. Köttet är vitt, fint, saftigt, 
sötsyrligt med god arom. Mognar i augusti.

Jordmån: Trivs bäst på varma, humusrika jordar 

Övrigt: Pollineras av Discovery, Gyllenkrok Astrakan, Katja, 
Transparente Blanche�   

Prisgrupp 2
Zon: I-II

Malus domestica 'JUUSO'
JUUSO, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Piikkiö Finland 1997, Antonovka x Lobo

Användning: Hushåll- och bordsfrukt

Växtsätt: Svagväxande, bildar en bred krona med fina grenvinklar, friskt 
och motståndskraftig mot svampsjukdomar.

Blomning:

Frukt: Medelstor, plattrund, hela frukten täcks av en vacker mörkare 
röd täckfärg, köttet är vitt, fast, saftigt och aromatiskt med svag 
syra och en aning päronarom.
Mognar i oktober och kan lagras till november.

Jordmån: Trivs på de flesta fuktighetshållande jordar.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Cox Pomona, Gul eller Röd Kanel, Gyllenkrok 
Astrakan, Transparente blanche

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'JÄTTE MELBA'
JÄTTE MELBA, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Piikkiö Finland 2003, Melba x Huvitus

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer rätt kraftigt, långa kraftiga årsskott, börjar bära tidigt och 
ger jämna skördar varje år, är motståndskraftig mot sjukdomar. 

Blomning: Blomningen är tidig.

Frukt: Stor, regelbundet rund till rundat kägellik. Huden vaxklädd, 
grundfärg ljusgul, på solsidan mörkröd strimmig eller flammig 
täckfärg. Köttet är vitt, fint, rätt fast, svagt syrligt och aromatiskt. 
Mognar i slutet av augusti början av september, är hållbar till 
början av oktober. 

Jordmån: Trivs bäst på varma, humusrika jordar.

Övrigt: Pollineringssorter: Gyllenkrok Astrakan, Ingrid Marie, Lobo, Mio, 
Oranie, Stenbock, Transparente blanche.

Prisgrupp 2
Zon: I-V
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