
Malus domestica 'ALEXANDER'
ALEXANDER, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Ryssland ev. Turkiet

Användning: Bords- och hushållsfrukt

Växtsätt: Växer ganska kraftigt och får en bredd krona med utåtriktade 
grenar. Ger som äldre träd jämna skördar.

Blomning: Blomningen är medeltidig. 

Frukt: Mycket stor, brett och rundat kägellik, starkt avplattad på 
undersidan. Låga, avrundade åsar. Huden är glänsande, blir så 
småningom fet. Grundfärgen är gulvit med dragning åt grönt. 
Tydliga fina punkter. På solsidan långa röda strimmor som kan 
bilda en hel yta. Fruktköttet är vitt, grovt, löst och torrt. Smaken 
är söt med en svag syrlighet. Mognar  i oktober november och 
kan lagras till jul.

Jordmån: Mindre krävande på jord och växtplats.

Övrigt: Pollineringssorter: Charlamovsky, Gyllenkrok Astarkan, Röd- 
och Gul Kanel, Sävstaholm, Transparente Blanche.   

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'ALICE'
ALICE, sommaräpple
Synonym:

Härkomst: Balsgård, kärnsådd av Ingrid Marie

Användning: Bordfrukt

Växtsätt: Växer svagt till medelmåttigt, med tidig och rik bördighet.

Blomning: Blomningen är tidig och vacker.

Frukt: Medelstor, rund till oval med svag åsighet. Huden något 
glänsande och fet. Grundfärgen är ljusgul  med varm, jämn röd 
täckfärg. Köttet är vitt, fast, saftigt och med angenäm sötma, 
syra och fin arom. Mognar i början till mitten av september. Kan 
lagras ca. tre veckor.

Jordmån: Humusrika, varma jordar, vindskyddat läge.

Övrigt: Pollineringssorter Aroma, Cox Orange,Gyllenkrok Astrakan, 
Ingrid Marie, James Grieve, Katja, Lobo, Mio, Oranie, 
Trasparente blanche. Alice är mottaglig för monilia och skorv.

Prisgrupp 1
Zon: I-IV

Malus domestica 'AMOROSA'
AMOROSA, sent höstäpple
Synonym: Röd Aroma

Härkomst: Balsgård (Ingrid Marie x Filippa)

Användning: Dessert-och bordsfrukt.

Växtsätt: Växer medelstarkt med utbredd krona och breda grenvinklar och 
har tidig och rik bördighet.

Blomning: Blomningen är sen. 

Frukt: Medelstor, något konisk, rundad. Huden är slät, något 
glänsande, något torr och oöm för stötar. Grundfärgen är 
gröngul till gul med en härlig mörkare röd täckfärg på hela 
äpplet. Köttet är gulvitt, fast, något sött med angenäm syrlighet 
och utsökt arom. Mognar i oktober och är hållbart till 
december-januari.

Jordmån: Vindskyddat läge, humusrik jord.

Övrigt: Pollineringssorter: Alice, Cox Orange, Discovery, Ingrid Marie, 
James Grieve, Katja, Lobo, Mio, Signe Tillisch, Transparente 
blanche. Angrips ej av skorv.     

Prisgrupp 1
Zon: I-IV
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Malus domestica 'ANANASKANEL'
ANANASKANEL, höstäpple
Synonym: Brunkanel

Härkomst: Ryssland

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer kraftigt med upprätt gles krona. Den äldsta och härdigaste 
kanelsorten. Frisk och motstånds kraftigt mot sjukdomar.

Blomning: Blomningen är tidig.

Frukt: Medelstor, plattrund. Gul bottenfärg, orangeröd täckfärg med 
mörkare strimmor. Köttet vitgrönt med rosa skiftningar närmast 
skalet, köttet är fint, saftigt, mört, med sötaktig kryddig 
kanelarom. Frukten är större än hos de andra kanelsorterna. 
Mognar i september.

Jordmån: Lätta, humusrika, fuktighetshållande jordar.

Övrigt: Självfertil och en bra pollenlämnare.

Prisgrupp 2
Zon: I-VI

Malus domestica 'ANNA'
ANNA, vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Järfälla

Användning: Bords- och hushållsfrukt.

Växtsätt: Växer medelstarkt och har tidig och rik bördighet.   

Blomning:

Frukt: Stor, något konisk, rundad. Grundfärgen är grön. Köttet är vitt, 
saftig och crispig med god smak liknande Gravensteiner. 
Mognar i slutet av september till början av oktober och är 
hållbart till december-januari.

Jordmån: Vindskyddat läge, humusrik jord.

Övrigt: Pollineringssorter: Gyllenkrok Asrakan, Transparente blanche. 
Sorten är mycket lämlig för ekologisk odling. Angrips ej av 
svampsjukdomar samt står emot insektsangrepp bra. 

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Malus domestica 'ANTONOVKA SAFRANOJE'
ANTONOVKA SAFRANOJE, höstäpple.
Synonym:

Härkomst: Ryssland

Användning: Bords- och hushållsfrukt.

Växtsätt: Växer rätt kraftigt, kronan blir låg och bred, ger tidig stor skörd. 
Angrips sällan av svampsjukdomar.

Blomning:

Frukt: Rödgul form av Antonovka. Är sötare i smaken och frukten är 
stor eller mycket stor, högbyggd, rundat kägellik till äggrund. 
Huden blir något fet, färgen är rödgul, köttet är grönvitt, fast, 
safigt, med viss arom och sötare i smaken än Antonovka. 
Mognar i oktober och är hållbar någon månad.

Jordmån: Går även att odlar på mindre goda jordar, men bäst i humusrika 
och vindskyddat läge.

Övrigt: Pollineringssorter: Gyllenkrok Astrakan, Gyllene Kitajka, Röd 
Melba, Silva, Transparent blanche, Wealthy. 

Prisgrupp 2
Zon: I-VI
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Malus domestica 'ANTONOVKA'
ANTONOVKA, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Ukraina, Ryssland

Användning: Hushållsfrukt, bra mosäpple och till marmelad.

Växtsätt: Växer rätt kraftigt, är mycket härdigt och rikbärande, kronan blir 
låg och bred. Angrips sällan av svampsjukdomar.

Blomning: Blomningen är rätt sen.

Frukt: Stor eller mycket stor, högbyggd, växlar mellan rundat kägellik 
till äggrund. Huden blir något fet. Grundfärgljusgrön till gulvit, 
täckfärg med ljusröda stimmor och marmorering. Köttet är 
grönvitt, fast, saftig, med viss arom och och rätt hög syrlighet. 
Mognar i oktober och är hållbar någon månad.

Jordmån: Går även att odlar på mindre goda jordar, men bäst i humusrika 
jordar med vindskyddat läge.

Övrigt: Pollineringssorter: Cox Pomona, Gyllenkrok Astrakan, Röd 
Melba, Silva, Transparente blanche, Wealthy. Motståndskraftigt 
mot svampsjukdomar.  

Prisgrupp 2
Zon: I-VI

Malus domestica 'APOLLO'
APOLLO
Synonym:

BILD

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon: I-III

Malus domestica 'ARBAT'
ARBAT, pelaräpple
Synonym:

Härkomst: Ryssland

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Pelarformigt träd som blir c:a 2 m högt och knappt 1 m bred. 
Behöver endast sporadisk beskärning.
Skorv och mjöldaggsresistent.� 

Blomning: Blomningen är tidig till medeltidig. Vackra vita blommor med 
rosa anstrykning.

Frukt: Knappt medelstor, plattrund, huden glänsande, grundfärgen är 
gul  och med ljusare röd täckfärg på solsida. Köttet fint, vitt, 
mört,  saftigt, sötsyrligt, smaken påminner mycket om Melba. 
Mognar i September. 

Jordmån: Trivs på de flesta jordar.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Ananas Kanel, Gyllenkrok Astrakan, Gyllene 
Kitajka, Lobo, Stenbock, Transparente Blanche, Wealthy, Åkerö. 

Prisgrupp 3
Zon: I-V
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Malus domestica 'AROMA'
AROMA, sent höstäpple
Synonym:

Härkomst: Balsgård, Ingrid Marie x Filippa.

Användning: Dessert-och bordsfrukt

Växtsätt: Växer medelstarkt med utbredd krona och breda grenvinklar och 
har tidig och rik bördighet.

Blomning: Blomningen är sen. 

Frukt: Medelstor, något konisk, rundad. Huden är slät något 
glänsande, något torr och oöm för stötar. Grundfärgen är 
gröngul till gul med röd täckfärg. Köttet är gulvitt, fast, något sött 
med angenäm syrlighet och utsökt arom. Mognar i oktober och 
är hållbart till december-januari.

Jordmån: Vindskyddat läge, humusrik jord.

Övrigt: Pollineringssorter: Alice, Discovery, Ingrid Marie, James Grieve, 
Katja, Lobo, Mio, Signe Tillisch, Summerred, Transparente 
blanche. Angrips ej av skorv.  

Prisgrupp 1
Zon: I-IV

Malus domestica 'AROMATNOJE'
AROMATNOJE
Synonym:

BILD

Härkomst: Ryssland

Användning: Bordsfrukt.

Växtsätt: Trädet växer medelkraftigt och bildar en upprätt liten krona. 

Blomning:

Frukt: Stora runda eller rundat konisk, svaga åsar. Grundfärgen är 
gröngul till gul, med brunröda strimmor och flammor på solsidan. 
Fruktköttet är grönvitt till vitt, fint, saftigt, sött med fin arom.  
Mognar från mitten av oktober, håller till mitten av februari. 

Jordmån: Ställer inte så stora krav på jord och växtplats. 

Övrigt: Pollineras av: Bl.a. Sävstahohn, Transparente blanche. 

Prisgrupp
Zon: I-VI

Malus domestica 'ARVIDSÄPPLE'
ARVIDSÄPPLE, sommaräpple
Synonym:

Härkomst: Sörmland

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Har ett upprätt och regelbundet växtsätt med en ganska tät 
krona. Mycket härdig och rikbärande.�         

Blomning:

Frukt: Knappt medelstor. Huden tunn, matt och ofta överdragen av ett 
tunt lager vax. Grundfärg är vitgrön till vitgul, på solsida en 
rosafärgad täckfärg av smala streck eller upplöst i fina, röda 
prickar. Köttet fint, vitt, löst och vid mognaden saftigt, något sött 
med fin arom. Mycket lik Vit Astrakan. Mognar i mitten eller 
slutet av augusti, kort hållbarhet.�            

Jordmån: Humusrik jord, vindskyddat läge.�                          

Övrigt: Pollineringssorter: Cellini, Oranie, Ringstad, Sävstaholm, P.J. 
Bergius, Transparente blanche.     

Prisgrupp 2
Zon: I-IV
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Malus domestica 'ATLAS'
ATLAS, höstäpple.
Synonym:

Härkomst: Kanada

Användning: Bords- och Hushållsfrukt.

Växtsätt: Kraftigt växande med en utbredd krona. Bär tidigt och rikt.                      

Blomning:

Frukt: Medelstor, valsformig eller rund, huden något sträv. Grundfärg 
gröngul till vitgul med punkter. Ljusröd täckfärg vanligen på 
halva frukten eller mer mammorerad-strimmig eller med prickar. 
Köttet vitt, medelgrovt, rätt fast, saftigt, svagt syrligt med någon 
arom. Mognar i september-oktober och är hållbart någon 
månad.

Jordmån: Föga anspråksfull.

Övrigt: Pollineringssorter: Gyllenkrok Astrakan, Oranie Sävstaholm, 
Transparente blanche      

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'AUKSIS'
AUKSIS,höstäpple
Synonym:

Härkomst: Baltikum

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer medelstarkt får med tiden en bred krona, tidig bördighet.

Blomning: Medeltidig blomning

Frukt: Medelstor. något konisk, rundad, huden är slät, svag glänsande, 
grundfärgen är ljusgul, på solsida finns en vacker röd täckfärg. 
Köttet vitt, fast, saftigt med angenäm frisk smak. Mognar i 
oktober, hållbar till december.

Jordmån: Trivs på de flesta jordar.

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

Prisgrupp 2
Zon: I-IV
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