
Malus domestica 'SAFRANOJE KITAJKA'
SAFRANOJE KITAJKA, höstäpple
Synonym:
Härkomst: Ryssland

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Är frisk och härdig, växer de första åren rätt kraftig  och bildar 
som äldre en utbredd krona.

Blomning: Blomningen är medeltidig

Frukt: Medelstor till stor, högbyggt plattrund eller rundat kägellik med 
svaga åsar på översidan. Huden blir efterhand något fet, 
grundfärgen är grön med ljusa punkter. Täckfärgen är klart röd i 
form av långa strimmor eller på den solbelysta ytan heltäckande 
glänsande röd. Köttet är grönvitt till vitt, fast, ganska fint, saftigt 
och syrligt med bra arom. Mognar i oktober-december, bra 
hållbarhet. 

Jordmån: Trivs på de flesta jordar. 

Övrigt: Pollineras av bl. a. Silva, Sävstaholm, Transparente Blanche.

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'SAMO'
SAMO, höstäpple
Synonym:
Härkomst: Finland  Melba x Huvitus

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Medelstarkt, bildar en utbredd öppen krona med fina 
grenvinklar. Bär tidig och regelbunden.

Blomning: Blomningen är tidig

Frukt: Medel stor till stor, med rundat konisk form. Grundfärgen är gul, 
på en del av frukten brunröd täckfärg, köttet är gulvit, mört och 
saftigt. sötsyrligt med angenäm smak. Mognar i 
september-oktober. 

Jordmån: Trivs på de flesta inte allt för torra jordar. 

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

Prisgrupp 2
Zon: I-IV
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Malus domestica 'SANDRA'
SANDRA, höstäpple
Synonym:
Härkomst: Piikkiö Finland 1996, Lobo x Huvitus

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Medelstarkt, bildar en utbredd krona, har tidig och rik bördighet.

Blomning: Blomningen är medeltidig

Frukt: Medelstor till stor, konisk, svag osymmetrisk, grundfärgen är 
gulgrön, täckfärgen röd till mörkröd som täcker stora delar av 
frukten. Köttet är gulvitt och rödstrimmigt närmast skallet, något 
grovkornigt, saftigt med behaglig smak och god balans mellan 
socker och syra. Mognar I slutet av september och är hållbar 1 
månad.

Jordmån: Trivs på de flesta jordar, fuktighetshållande jordar.

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

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Malus domestica 'SARIOLA'
SARIOLA, höstäpple
Synonym:
Härkomst: Finland, frösådd Nisula gård 1900 talet.

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Starkväxande, härdig och frisk sort.

Blomning: Blomningen är medeltidig 

Frukt: Medelstor, rund till plattrund. Grundfärgen gul med röd strimmig 
täckfärg. Köttet fast, fint, smaken är sötsyrlig och aromatisk som 
Cox Orange, men inte så saftig. Mognar i septembe oktober kan 
lagras några veckor.

Jordmån: Trivs på de flesta inte allt för torra jordar. 

Övrigt: Sariola är delvis självfertil. Pollineras även av  Gyllenkrok 
Astrakan, Transparente Blanche och andra medeltidiga 
blommande sorter.  

Prisgrupp 2
Zon: I-VI

Malus domestica 'SIGNE TILLISCH'
SIGNE TILLISCH, vinteräpple
Synonym:
Härkomst: Rosenvold i Danmark

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Växer rätt stark med kraftiga skott och bildar en bred krona. 
Bördigheten är god men vill gärna bära frukt vartannat år.

Blomning: Blomningen är sen 

Frukt: Stor, kägellik med viss åsighet, Färgen är gröngul till ljusgul med 
någon rodnad. Grovt, svagt syrligt kött med karaktäristisk arom. 
Plockas i början av oktober och är hållbar till december.

Jordmån: Planteras i lätt, väldränerad jord, på soligt ställe om frukterna 
skall utvecklas fint, bör gödslas försiktigt med kväve.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Cox Orange, Cox Pomona, Filippa, James 
Grieve, Lobo, Ringstad, Stenbock, Åkerö. 

Prisgrupp 1
Zon: I-IV

Page 2 of 9



Malus domestica 'SILVA'
SILVA, sommaräpple
Synonym:
Härkomst: Alnarp Sverige 1945, Melba x Stenbock

Användning:Bords- och Hushållsfrukt

Växtsätt: Är medelstark till starkväxande med ganska sen och som äldre 
varierande bördighet. 

Blomning: Blomningen är medeltidig. 

Frukt: Medelstor, konisk med breda åsar. Färgen är gulgrön med 
ljusare punkter, ofta med strimmig rodnad. Köttet är vitt, 
tämligen fast, något grovt med syrlig, frisk och angenäm smak. 
Mognar i slutet av augusti eller september, hållbarheten är kort, 
endast ett par veckor.

Jordmån: Måttligt krävande vad gäller jordmån och läge.

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

Prisgrupp 1
Zon: I-VI

Malus domestica 'SLAVA PETERSBURG'
SLAVA PETERSBURG, vinteräpple
Synonym:
Härkomst: Ryssland

Användning:Hushållsfrukt

Växtsätt: Trädet växer medelstarkt. är härdigt och rätt bördigt.

Blomning: Blomningen är medeltidig 

Frukt: Medelstor, rund med stark avrundade åsar. Huden vid mognad 
starkt fet, grundfärgen är gulgrön och rikt med gröna punkter, på 
solsidan någon täckfärg med markerade rödaktiga prickar. Kött 
gulvitt, fast, saftigt, syrligt med någon arom. Plockas i oktober 
och får eftermognar till november - december och har god 
hållbarhet

Jordmån: Är anspråkslöst och trivs på de flesta jordar, men bör inte 
planteras på för vinden utsatta platsar.

Övrigt: Pollineringssorter: bl.a. Gyllene Kitajka, Sävstaholm, 
Transparente Blanche

 

Prisgrupp 2
Zon: I-VI

Malus domestica 'SMULTRONÄPPLE'
SMULTRONÄPPLE, höst- tidig vinteräpple
Synonym:
Härkomst: Småland

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Trädet växer medelstarkt 

Blomning: Medeltidig blomning 

Frukt: Medelstor, valsformig till äggrund, huden är matt, grundfärgen 
ljusgul, täckfärgen brunröd, köttet grönvitt till vitt, fint, rätt löst, 
saftigt, sött, svagt syrligt med fin och egendomlig arom. Mognar i 
oktober och är hållbar någon månad.

Jordmån: Trivs på de flesta fuktighetshållande jordar. 

Övrigt: Pollineringssorter: bl.a. Gyllenkrok Astrakan, Sävstaholm, 
Transparente Blanche. 

Prisgrupp 2
Zon: I-V
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Malus domestica 'SNYGG'
SNYGG, sommaräpple
Synonym:
Härkomst: Finland

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Svagväxande, utvecklar en smal, gles krona med långa 
upprättväxande grenar som vid fruktsättning böjs ner och ger ett 
mera utbrett växtsätt.  Behöver regelbunden beskärning. 
Blomningen är tidig till medeltidig och vacker.

Blomning:
Frukt: Medelstor, formen plattrund, huden matt till svag glänsande, 

grundfärgen är vitgul, på solsidan bredare röda strimmor eller 
flammor. Köttet vitgult, grovt,  mört, saftigt, smaken friskt 
vinsyrligt med angenäm sötma. Mognar i augusti-september, 
håller 2-3 veckor. 

Jordmån: Måttligt krävande på växtplats och jordmån.

Övrigt: Pollineringssorter: bl.a. Charlamovsky, Kanel sorterna, 
Sävstaholm, Transparente Blanche.

Prisgrupp 2
Zon: I-VI

Malus domestica 'SNÖVIT'
SNÖVIT, höstäpple
Synonym:
Härkomst: Alnarp 1936, Stenbock x Persikerött sommaräple

Användning:Bords- och hushållsfrukt

Växtsätt: Växer kraftigt, börjar tidigt bära frukt och ger sedan rika och 
jämna skördar.

Blomning: Blomningen är tidig 

Frukt: Medelstor, konisk med tydliga åsar, slutet foder, medellångt 
skaft. Huden tjock med gulvit bottenfärg och ljus rodnad på 
solsidan. Kötte är snövitt, fint, mört, saftigt och mycket 
aromatiskt. Mognar i september och håller några veckor.

Jordmån: Ställer inga större krav på jordmån.

Övrigt: Pollineras bl.a. av Mio, Oranie, Maglemer, Katja, Sävstaholm, 
Alice, Melba, James Grieve  

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'SOCKER MIRON'
SOCKER MIRON, sommaräpple
Synonym: Moronovka, Mironoje
Härkomst: Ryssland, 1800 talet

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Växer medelkraftig med upprätta grenar och bildar en
ganska tätt krona, börja bära tidig, regelbunden beskärning för 
god fruktstorlek och utbildning är nödvändig 

Blomning: Blomningen är tidig. 

Frukt: Liten till medelstor, stympat konisk med svaga åsar på 
översidan, grundfärgen är gröngul med ljusröda strimmor på 
större delen av fruken. Köttet är vit, fast med sötaktig smak utan 
syra.

Jordmån: Trivs på de flesta inte för torra jordar på vindskyddad
plats. 

Övrigt: Pollineras av bl. a. Gyllenkrok Astrakan, Oranie, Sävstaholm, 
Transparente blanche. Mycket bra pollengivare.

Prisgrupp 2
Zon: I-VII
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Malus domestica 'SPARREHOLM'
SPARREHOLM, sommaräpple
Synonym:
Härkomst: Sörmland

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Starkvuxet och bildar snart en stor krona med styva upprätta 
grenar. Trädet år friskt, härdigt och anspråkslöst.

Blomning: Blomningen är tidig. 

Frukt: Stor, kägellik med föga plattad undersida och på översidan 
försedd med 5 starka åsar. Huden tunn och något fet. 
Grundfärgen är gulvit eller vit med glesa gröna punkter. 
Tegelröda strimmor på solsidan. Fruktköttet är mört, 
medelmåttligt fast, saftigt, sött, svagt syrligt med fin alldeles 
egen smak som drar lite åt banan. Mognar under senare delen 
av september och håller en till två veckor.

Jordmån: Är anspråkslöst och trivs på de flesta jordar, men bör planteras i 
skydd för starka vindar, annars kan frukten lätt falla av. 

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

Prisgrupp 2
Zon: I-III

Malus domestica 'SPARTAN'
SPARTAN, vinteräpple
Synonym:
Härkomst: Kanada, Mc Intosh x Yellow Newton Peppin

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer medelkraftigt och upprätt och är ganska härdigt. Börja 
bära tidigt och ger jämna skördar, fruktsättningen kan vara rik 
och måste kartgallras för att undvika att äpplena blir för små.

Blomning: Blomningen är medeltidig.

Frukt: Medelstor, konisk eller hoptryckt äggrund med tydliga, 
avrundande åsar. Huden är seg, tjock, grundfärgen är grönaktig, 
men oftast täckt av en mörkröd färg och en tunn vaxhinna som 
skänker frukten en blå ton.. Fruktköttet är svagt grönt eller vitt 
med röda kärlsträngar, fast, saftigt, något sött med svag syra 
och speciell arom.
Plockas i mitten av oktober, får eftermognar till slutet av 
november är sedan hållbar till april.

Jordmån: Planteras på vindskyddat läge, jorden måste vara näringsrik och 
inte för torr.

Övrigt: Pollineras bl.a. av Aroma, Cox Orange, Discovery Ingrid Marie, 
James Grieve, Lobo. 

Prisgrupp 2
Zon: I
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Malus domestica 'SPÄSSERUD'
SPÄSSERUD, höstäpple
Synonym:
Härkomst: Spässerud i Värmland

Användning:Hushålls -och bordsfrukt.

Växtsätt: Växer kraftigt, är mycket anspråkslöst, lättodlat och härdigt. 
Regelbunden kartgallring kan motverka vart- annatårsvila.  

Blomning:
Frukt: Medelstor till stor, högbyggd plattrund till snett valsformigt. 

Grundfärgen är gröngul och på solsidan en spridd vinröd 
täckfärg. Fruktköttet är gröngult nästan vitt med röda 
kärlsträngar, fast, fint syrligt, men utan nämndvärd sötma och 
arom. Annars mycket lik Särsö. Mognar i september och är 
hållbar till november.

Jordmån:

Övrigt: Pollineringssorter: bl.a. Gyllenkrok Astrakan, 
Sävstaholm,Transparente Blanche  

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Malus domestica 'STENBOCK'
STENBOCK, sommaräpple
Synonym:
Härkomst: Skillingmark i Värmland

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Växer medelstark, något utbrett, och har tidig och rik bördighet.

Blomning: Blomningen är medeltidig. 

Frukt: Medelstor eller något däröver, rundat kägellik med gulvit färg. 
Fruktköttet är vitt, fint, sött och fast med fin arom. Mognar i 
början av september och har kort hållbarhet.

Jordmån: Trivs på de flesta jordar.

Övrigt: Pollineringssorter: Antonovka, Charlamovsky, Oranie, Ringstad, 
Signe Tillisch, Silva, Sävstaholm, Transparente Blanche, Åkerö.

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'STENKYRKE'
STENKYRKE, vinteräpple
Synonym:
Härkomst: Gotland

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Trädet växer långsamt till att börja med men blir med 
tiden ganska stort med en utbredd krona.

Blomning: Blomningen är sen.

Frukt: Medelstor med rund, plattrund eller kägellik form. Grundfärgen 
är gröngul, som vid mognad blir ljusgul till gulvit. På solsidan är 
täckfärgen klart röd. Köttet är vitt, fint, saftigt och mört. Smaken 
är söt med härlig vinsyrlighet och utsökt arom. Plockas i början 
av oktober, håller till januari-februari.

Jordmån: Trivs bäst på kalkrika jordar och bör stå i full sol på vindskyddad 
plats. 

Övrigt: Pollineras av Cox Orange, Cox Pomona, James Grieve, Signe 
Tillisch, Transparente Blanche, Wealthy. 

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

BILD

Härkomst:
Användning:
Växtsätt:
Blomning:
Frukt:
Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon:

Malus domestica 'STOR KLAR ASTRAKAN'
STOR KLAR ASTRAKAN,sommaräpple
Synonym:
Härkomst: Frögrenska Gården i norra Stockholm

Användning:Hushålls- och bordsfrukt.

Växtsätt: Trädet är rätt kraftigväxande och får med tiden en stor och bred 
krona. Börja bära tidig men ger aldrig 
riktig stora skördar.

Blomning:
Frukt: Stor, rund eller starkt rundat kägellik. Huden är matt , har tunt 

vaxöverdrag. Grundfärg gulvit med här och var grön skiftning, 
på solsidan ofta en fin ljusröd täckfärg. Köttet är vitt med 
dragning åt gröngult, fast, vid god utbildning saftigt och är då 
sött med fin arom. Mognar i början av september och har kort 
hållbarhet.

Jordmån: Trivs på de flesta, fuktiga jordar. För fruktens utveck- ling bör 
trädet stå i full sol.

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'SUISLEPPER'
SUISLEPPER, sommaräpple
Synonym:
Härkomst: Estland

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Är tämligen starkväxande, bildar en upprätt tät och kraftig krona 
som sedan glesar ut och breddar sig. Tidig och rik bördighet.

Blomning: Blomningen är rätt tidig till medeltidig.

Frukt: Medelstor med rundat kägellik form eller brett äggrund, 
avplattad på undersidan och mer spetsad uppåt. Huden blir 
starkt fet. Grundfärgen är gulgrön till gulvit med gröna punkter 
och strimmig rodnad. Köttet är fint, löst, saftigt och syrligt med 
fin arom och rödrosa ränder. Mognar under september och 
håller 1 -2 veckor, hållbarheten är bättre än för andra 
sommarsorter.

Jordmån: Trivs på de flesta jordar

Övrigt: Pollineringssorter: Maglemer, Oranie, Ringstad, Risäter, 
Sävstaholm, Transparent Blanche.  

Prisgrupp 2
Zon: I-VI
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Malus domestica 'SUMMERRED'
SUMMERRED, höstäpple
Synonym:
Härkomst: Kanada, genom fri avblomning av Summerland

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Är kraftigt växande, utbredd krona med lätt hängande grenar, 
bär tidigt, rikt och jämnt. Bör kartgallras.

Blomning: Blomningen är tidig till medeltidig. 

Frukt: Frukten är medelstor, ofta varierande. Formen är högbyggd, 
rundad, välformad. Grundfärg gulgrön till gul. En klar, röd 
täckfärg finns över stora delar av frukten och ett tunt vaxskiktger 
ett lätt blålila utseende. Köttet är gräddvitt, någon gång ådrat i 
rött under skalet, fast, saftigt, mört, sött med uppfriskande, fin 
vinsyrlighet och bärig smak. Mognar i september och hållbar till 
november.

Jordmån: Kräver varma, näringsrika jordar.  

Övrigt: Pollineringssorter: Aroma, Filippa, James Grieve, Katja, Lobo, 
Mio, Röd Melba, Sävstaholm, Transparente Blanche.  

Prisgrupp 1
Zon: I-III

Malus domestica 'SYLVIA'
SYLVIA, sommaräpple
Synonym:
Härkomst: Ramlösa Gyllenkrok Astrakan x Worchester Parmän

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Trädet växer knappt medelstarkt och bildar en upprätt
krona, tidiga och jämna skördar.

Blomning: Blomningen är tidig till medeltidig. 

Frukt: Medelstor till stor, plattrund till valsformig, ljust grögul med 
punkter, täckfärg av mörkröda strimmor. Köttet är gröngult till 
vitt, fast, senare mört, saftigt, med lätt  sötma och en fin, lagom 
hög vinsyrlighet. Mognar i augusti. Hållbarheten är kort men 
längre än för Transparente blanche.

Jordmån: Bör odlas på varm, genomsläpplig jord.

Övrigt: Pollineras av bl. a. Alice, James Grieve, Katja, Maglemer, Mio, 
Oranie, Lobo, Sävstaholm, Transparente blanche. 

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Malus domestica 'SÄRSÖ'
SÄRSÖ, höstäpple
Synonym:
Härkomst: Särsö, nära Husarö i Uppland

Användning:
Växtsätt: Växer kraftigt, är mycket anspråkslöst, lättodlat och härdigt. 

Regelbunden kartgallring kan motverka vartannatårs vila. 
Blomning: Blomningen är medeltidig. 

Frukt: Medelstor till stor, plattrund till snett valsformig. Grundfärg ljust 
gröngul med grönt markerade punkter. Täckfärg av mörkröda 
strimmor. Kött svagt gröngult till vitt, fast, senare mört, med lätt 
sötma och enfin, lagom hög vinsyrlighet. Mognar från mitten av 
september och håller omkring en månad.

Jordmån: Är anspråkslöst och trivs på de flesta jordar 

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon: I-IV
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Malus domestica 'SÄVSTAHOLM'
SÄVSTAHOLM, höstäpple
Synonym:
Härkomst: Vingåker i Sörmland

Användning:Bords- och hushållsfrukt.

Växtsätt: Trädet växer kraftigt som ungt med raka, spensliga, upprätta 
grenar. Efter några år växer trädet medelmåttigt och kronan 
breddas. Bär tidig och rik.

Blomning: Blomningen är rätt tidig. 

Frukt: Medelstor, oval eller äggrund med gröngul till gul grundfärg och 
röd strimmighet. Vitt, löst kött med svag arom. Blir lätt mjölig vid 
full mognad. Mognar i september - oktober. Plockas det lätt 
omogna äpplet
förlängs hållbarheten.

Jordmån: Bör planteras i vindskyddat läge i god genomsläppig och inte för 
torr jord.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Alice, Charlamovsky, Gyllenkroks Astrakan, 
Hampus, Katja, Mio, Quinte, Ringstad, Risäter, Summerred, 
Transparente blanche, Wealthy, Åkerö. 

Prisgrupp 1
Zon: I-VI
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