
Malus domestica 'WALTZ'
WALTZ, pelaräpple
Synonym:

Härkomst:

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Trädet växer upprätt och bildar en smal kompakt pelarform på 
50 cm 

Blomning: Blomning är tidig. 

Frukt: Medelstor, rund till plattrund, grundfärgen gröngul med mörkröd 
solsida, köttet är fast, saftigt, sött, smaken påminna om Red 
Delicious, plockas i slutet av september och är hållbar till 
december 

Jordmån: Trivs på de flesta jordar, lämplig som krukfruktträd  på 
balkongen eller terassen 

Övrigt: Pollineras av bl. a. Bolero, Maypole, Polka, Waltz 

Prisgrupp 3
Zon: I-V

Malus domestica 'WEALTHY'
WEALTHY, vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Minnesota i USA

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Trädet är tämligen starkväxande och bildar en måttlig hög och 
smal krona med upprätta grenar och spetsiga grenvinklar. 
Efterhand som trädet börjar bära kommer grenarna att tyngas 
ned och kronan breddas. Det bär tidigt och ger sedan rikt varje 
år. Beskärning oich kartgallring är en nödvändig åtgärd.

Blomning: Blomningen är medeltidig och vacker. Därför är Wealthy ochkså 
ett vackert prydnadsträd. 

Frukt: Medelstor eller småfallande, rund eller plattrund. Färgen är 
gulgrön med röda strimmor. Köttet är vitt, mört, saftigt och 
vinsyrligt aromatiskt.

Jordmån: Utvecklas bäst i soliga, vindstilla lägen på genomsläppliga, 
lagom fuktiga jordar, men går även bra på lerjordar.

Övrigt: Pollineras bl.a. Antonovka, Charlamovsky,Cox Pomona, Filippa, 
Katja, Lobo, Melba, Oranie, P J Bergius, Stor klar Astrakan, 
Sävstaholm, Transparente blanche, Åkerö.

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'WILLNÄS ANANAS'
WILLNÄS ANANAS, sommaräpple
Synonym:

Härkomst: Troligen Tyskland

Användning: Delikatessfrukt

Växtsätt: Växer medelstarkt , bildar en ganska kompakt  krona,  börjar 
bära tidig, och är motståndskraftigt mot sjukdomar. Medeltidig 
blomning.

Blomning:

Frukt: Medelstor till stor, formen är konisk, grundfärgen ljusgul, 
täckfärgen är intensivt röd och jämn. Köttet är vitt, löst och 
mycket saftigt. Smaken är söt , lätt vinsyrlig med en viss 
ananasdoft. Mognar i  september, har kort hållbarhet.

Jordmån: Ganska anspråkslös i fråga om odlingsplats. .

Övrigt: Pollineringssorter: Ananas Kanel, Gyllenkrok Astrakan, Huvitus, 
Transparente Blanche

Prisgrupp 2
Zon: I-VI
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