
Malus domestica 'LAVIA'
LAVIA  Sommaräpple
Synonym:

Härkomst: Finland

Användning: Bords- och hushållsfrukt

Växtsätt: Starkväxande, bildar en upprättväxande krona med litet spretiga 
grenar. Friskt och motståndskraftig mot svampsjukdomar, börjar 
bära några år efter plantering.
Kan rekommenderas för ekologisk odling

Blomning:

Frukt: Medelstor till stor,  rund eller plattrund, mycket vacker, gul 
grundfärg med mörkröd täckfärg, fläckvis eller täcker största 
delen av frukten, tunt skal. Köttet vitt sött syrligt med behaglig 
arom. 
Mognar: Augusti-september

Jordmån: Trivs bäst på inte allt för tunga jordar. 

Övrigt: Pollineringssorter: Ananaskanel, Huvitus, Röd Melba, 
Transparente Blanche.�  

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'LEPANS MELONÄPPLE'
LEPANS MELONÄPPLE, sommaräpple
Synonym:

Härkomst: Lepa, Finland

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Starkväxande, bildar en pyramidal, smal krona.

Blomning:

Frukt: Medelstor, plattrund till rund, huden är tunt, glänsande med ett 
lätt vaxöverdrag. Gul grundfärg med ljusröda strimmor på 
solsidan. Köttet vitt till gulvitt, fint, mycket sött och med 
melonaktig arom. C-vitaminhalten är hög. Mognar i 
augusti-september, hållbar 3-4 veckor.

Jordmån: Trivs på de flesta inte altt för torra, men också ler- jordar.

Övrigt: Pollineringssorter: Ananaskanel, Gyllenkrok Astrakan, Huvitus, 
Röd Melba, Transparente Blanche
Sorten är en mycket bra pollengivare.

Prisgrupp 2
Zon: I-VI
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Malus domestica 'LINDA PAAS'
LINDA PAAS, vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Arvika

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Svagväxande, medeltidigtbärande, friskt, mycket bördig till sin 
kronstorlek, men har tyvärr tendens till spetsiga grenvinklar.

Blomning: Medeltidig till sen blomning

Frukt: Medelstor till stor, äggrund till högbyggd med platt undersida. 
Grundfärg vinröd med violett vaxöverdrag , vid mognad 
övergående till gul-klarröd på solsidan. Köttet är vitt och krispigt, 
medelsaftigt, mycket fin smak. Plockas i oktober, får eftermogna 
till november
kan lagras till april 

Jordmån: Trivs bäst på näringsrika jordar.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Gyllenkrok Astrakan,Transparente Blanche.

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Malus domestica 'LINDA'
LINDA, vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Ottava Kanada, kärnsådd av Langford Beauty

Användning: Bordsfrukt, men även god hushållsfrukt.

Växtsätt: Växer medelstarkt, bildar en vacker, utbredd krona med något 
hängande grenar, börja bära ganska tidig. har god 
motståndskraft mot sjukdomar. 

Blomning: Blomningen ligger mitt i säsongen. 

Frukt: Ganska stor, rund, gulvit grundfärg som till stor del täcks av feta 
mörkröda strimmor och stänk. Köttet vitt, fint, mört, behagligt 
syrligt och saftigt, har en angenäm arom som påminner om 
smultron.
Mognar: Ska plockas sent, äpplena får eftermogna till november 
och kan lagras till februari eller längre. 

Jordmån: Trivs på varma soliga platser och de flesta fuktighets- hållande 
jordar. 

Övrigt: Pollineringssorter: Cortland, Röd Melba, Transparente Blanche� 

Prisgrupp 2
Zon: I-III

Malus domestica 'LINNES STENBROHULT'
LINNES STENBROHULT
Synonym:

Härkomst: Stenbrohult

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon: I-IV
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Malus domestica 'LOBO'
LOBO, sent höstäpple
Synonym:

Härkomst: Ottawa, Kanada, kärnsådd av Mc Intosh

Användning: Mycket god bordsfrukt

Växtsätt: Växer kraftigt i början, saktar sedan ned och blir ett 
svagväxande träd med stark grenbyggnad som inte kräver 
mycket beskärning. Börja bära tidigt och ger jämna och rika 
skördar.

Blomning: Blomningen är medeltidig och mycket vacker.  

Frukt: Medelstor till stor, plattrund. Huden är tjock, seg, något fet. 
Grundfärg gulgrön till vitgul, nästan helt täckt av mörkröd 
täckfärg och ett blåskimrande vaxskikt. Köttet är vitt till vitgrönt, 
mjukt och saftig med mycket mild syra och svag arom. Väl 
utvecklad har Lobo en söt jordgubbssmak och doftar 
karamell.Bör plockas i början av oktober och bör eftermogna till 
slutet av oktober och håller sedan till och med december. Ett 
äpple för äppleallergiker.

Jordmån: Undvik kalla och styva jordar. I dessa angrips träden lätt av 
kräfta.

Övrigt: Pollineras av Alice, Aroma, Cox Pomona, Discovery, Ingrid 
Marie, James Grieve, Katja, Mio, Signe Tillisch, Summerred, 
Wealthy, Åkerö.
 

Prisgrupp 1
Zon: I-IV

Page 3 of 3


