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Ganska litet träd, svagväxande Frukterna har gul bottenfärg och rosaröd täckfärg. Fruktköttet är saftigt, vitt
3
med rosa inslag. Smaken är god och aromatisk. Agnes är förhållandevis motståndskraftig mot monilia och
skorv och har inte stora problem med fruktträdskräfta. Pollineras med: Birgit Bonnier, Astrakan Gyllenkrok,
James Grieve, Oranie
Trädet bär frukt tidigt och ger sedan rikligt varje år. Ett fantastikt ätäpple och för köket om man plockar det 2-4m 4
omoget. Vitt, fast och saftigt fruktkött, frisk arom.Bör ätas direkt. Kan angripas av fruktmögel och i viss mån
skorv. Polineras Aroma, Cox Orange Gyllenkroks Astrakan, James Grieve, Katja, Kim, Lobo, Mio, Ingrid
Marie, Oranie, Sylvia och Transparente Blanche.
2-3m 4
Nätt träd som passar i den lilla trädgården. Motståndskraftigt mot skorv och andra svampsjukdomar.Frisk,
svagväxande sort som ger medelstora, äpplen, vitt, fast och saftigt fruktkött, något syrlig. Det börjar tidigt bära
frukt.Går att lagra. Härligt att äta direkt, fint till efterrätter och mos. Pollineras av andra medeltidigt blommande
sorter, Alice ’Aroma’, Cox Orange, Filippa, ’James Grieve’, ’Lobo’ ’Mio’, Summerred och Transparente
Blanche.
5
Äpple ’Gyllenkroks Astrakan’. Sorten uppmärksammades på 1850-talet och började spridas från
Experimentalfältet i Stockholm. Svagväxande, pyramidalt, senare bredare. Små till medelstora frukter med
tunt skal. Gulgröna med röda stimmor på solsidan. Saftigt, glasigt fruktkött och god arom. Börjar bära frukt
tidigt och rikligt. Plockmogen från början av september. Ätmogen från början av september och håller några
veckor men det bör ätas direkt. Det kan i omoget skick användas i köket. 'Gyllenkroks Astrakan' är ett
utmärkt ätäpple! Pollineras av andra medeltidigt blommande sorter, t ex.Alice, Fillipa, ’James Grieve’, ’Katja’,
Oranie, ’Signe Tillisch’, ’Sävstaholm’ och Wealthy. Ger bäst skörd i soligt läge på näringsrik jord.
Ett mycket friskt, syrligt och aromatiskt äpple. Fast,vitt fruktkött och tunnt, blankt skal. Relativt stort äpple med
4
hög skörd. Mycket fint sommaräpple som mognar i augusti och kan ätas under ca 3 veckor. Frisk och bra sort
som mognar tidig. Pollineras bra av Discovery, Ilröd Pigeon, Professor Springer. Mycket frisk sort, lämplig för
ekologisk odling.
2-4m 6
Mantet är ett äpple som har ett ryskt ursprung som fördes till Amerika år 1835. Äpplet fördes från Kanada till
Sverige och har funnits här sedan 1962 och blir medelstort eller större. Mantet växer först medelstark och är
sedan svagväxande. Blomningen är sent och vacker, rosaskiftande, röda knoppar, vitta kronblad som visar
mycket av sina rosa utsida.Äpplet har en gul färg med strimmor som är ljust, mellan eller mörkröda. Det ger
frukt tidigt. Äpplet Mantet mognar i mitten av augusti och kan förvaras en till två veckor. Äpplet är mycket
gott. Köttet har en luftig konsystens och är saftigt, fint aromatiskt dessutom har en ovanligt stark doft.
Polineras av Aroma, Gloster, Ingrid Marie, James Grieve och Katja. Kort hållvarhet
2-4m 6
Ett sagolikt vackert äpple som klarar tufft klimat. Kraftigt växande vacker träd med bra grenvinklar.
Medelstora äpplen som täcks av en intensivt mörkröd täckfärg. Sagolikt vackra äpplen för svenskt
klimat.Fruktköttet är vitt, krispigt och saftigt. Aromatisk smak med bra balans mellan syra och sötma. Gott att
äta direkt, men kan också användas till bakverk och mat. Mognar i månadsskiftet september-oktober.
Blommar medeltidigt och pollineras av Katja, Transparente Blanche, Wealthy och ’Silva’. Ger bäst skörd i
soligt läge på näringsrik jord.
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Frukt: Medelstor. Gröngul med rödstrimmig täckfärg. Gulvitt, fint, ganska fast och saftigt fruktkött. Sötsyrlig
3-4 m 4
arom. Mognadstid: Början av augusti. Kort hållbarhet men längre än för Transparente Blache.
Trädet är ganska svagväxande och har, om det lämnas åt själv, ett litet upprätt växtsätt. Det bär varje år
jämna, inte allt för rika skördar. Träd och frukt har god motståndskraft mot sjukdomar. Sylvia är ett äpple
som också kan användas i köket och ger ett utmärkt mos. Blomningen är tidig till medeltidigt, rosa knoppar
följs av blommor som har ganska stora, kupiga, vita kronblad med blekrosaådrig utsida.Läge: Soligt.
Väldränerad djup näringsrik jord. Polineras av Alice, Cortland, James Grieve, Katja, Mio, Oranie, Sävstaholm,
Transparente Blache, Wealthy.
Transparente Blanche' är ett riktigt mormorsäpple. De flesta av oss har någongång i barndomen plockat och 2-5m 6
ätit detta saftiga och syrliga äpple med smak av sommarens sista solvarma dagar. Frukten njuts ofta direkt
från trädet, men till skillnad från andra tidigmognande sorter kan 'Transparente Blanche' även användas i
hushållet.Det saftiga, syrliga, nästintill genomskinliga fruktköttet. Frukterna kännetecknas också av sitt vitgula
yttre och en angenäm doft. Lättodlad, anspråkslös och härdig. Det är en sort som alltjämt förtjänar sin plats i
våra trädgårdar. Mognadstid:Augusti-september. Plockas under två, tre veckor allt eftersom äpplena
mognar.Polinerad av Aroma, Charlamowsky, Discovery, Gyllenkroks Astrakan, Katja, Oranie, Risäter,
Summerred,, Sävstaholm och Åkerö.

759,00

Mycket rikbärande medelstarkt, hängande träd. Mild smak och god sötma, dessertfrukt. Det är godast att äta
direkt från trädet. Hållbarheten är relativt kort, ca 1 mån. Pollineras av andra medeltidigt blommande sorter, t
ex. ’Aroma’, Alice, Cox Orange, ’Discovery’, ’Filippa’ och ’Katja’.
Charlamovsky är en äppelsort med ursprung i Ryssland, enligt de flesta pomologer. Blomningen är tidig till
medeltidig. Frukt: Stor. Gröngul med ljusa, röda strimmor. Gulvitt, fast, saftigt, mycket syrligt fruktkött, med
svag arom. Bär tidig och riklig frukt.Mognadstid: September, kan förvaras någon månad.Växtsätt:
Starkväxande som ung. Polineras av bland annat Gyllenkroks Astrakan, Maglemer, Melba, Oranie, Silva,
Stenbock och Transparente Blanche
Svensk sort som är en korsning mellan ’Cortland’ och ’James Grieve’.Träd och frukt står mycket bra mot
sjukdomar.Vackra blommor och frukt. Trädet växer medelstarkt, börjar bära frukt tidigt och ger sen goda
skördar. Fruktköttet är vitt, ibland med en rosa ton närmast skalet, saftigt, sött och mycket gott också kan
användas till must och i köket. Blomningen är medelsen, pollineras av bland andra ’Aroma’, ’Cox Orange’,
’Ingrid Marie’ och ’Katja’.
Ett ganska stort äpple med krispigt fruktkött och sötsyrlig, kryddig smak. Mognar i början av september och
kan lagras sex veckor. Ger rikligt med frukt och ger frukt i tidig ålder. God motståndskraft mot sjukdomar.
God att äta direkt eller till juice och torkning. Lämpar sig för ekologisk odling. Pollineras av t ex.'Birgit
Bonnier' E, 'Discovery' E, 'Gyllenkroks Astrakan' E, 'Katja' E, LOVISA® E. Ger bäst skörd i soligt läge på
näringsrik
jord.Grieve’ E. Efter en första spurt växer den vackra trädet långsamt, passar till småträdgårdar,
Äpple ’James
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kolonilotter och häckar. Man kan prova odla i kruka på balkongen. Skotsk sort som kom till Sverige strax före 2-3m 3
1910. Medelstora, gröngula frukter med röda strimmor och glänsande skal. Fast och saftigt fruktkött. Söt med
svagt syrlig smak. Mycket behaglig äppelarom! Det är underbart ätäpple men kan också användas i
matlagning och bakning.Börjar bära frukt tidigt och rikligt. Behöver kartgallras, annars blir frukterna små.
Först kraftigt växtsätt och senare svagväxande. Plockmogen i slutet av september. Ätmogen i slutet av
september och kan lagras till november. Polineras av Alice, Aroma, Fillipa, Gul Richard, Ingrid Marie, Katja,
Mio, Oranie, Ringstad och Signe Tillisch.
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Äpple ’Katja’. Svensk sort från Balsgård 1947, en korsning mellan ’James Grieve’ och ’Worcesterpairmain’.
Trädet får en vacker, något upprätt form. Medelstora frukter med gul grundfärg och röd täckfärg. Vackert,
glänsande skal. Fast och saftigt fruktkött med mycket god, sötsyrlig smak. Bra ätäpple och till bakverk, must
och mos. Svagväxande. Börjar bära frukt tidigt, rikligt och varje år. Bör kartgallras annars blir frukterna
små. Plock- och ätmogen i slutet av augusti och början av september. Kan lagras till november. Polineras av
Alice, Aroma, Discovery, Ingrid Marie, James Grieve, Lobo, Oranie, Summerred och Transparente
Blanche.Rikbärande

2-4m 3

3-5m 5
Äpple ’Oranie’ är ett omtyckt äpple som odlats i Sverige i över 200 år. Ett äpple som passar bra som ätäpple
och till bakverk, mos och must. Om man har plats bara för ett äpple bör man välja Oranie. Det är exklusivt
höstäpple som har allt. Spetsiga, intensiva röda knoppar, stora doftande blommor och välsmakande
frukter.’Oranie’ har ett svagt till medelstarkt växtsätt. Den börjar bära frukt tidigt och rikligt. Frukterna är små till
medelstora, gulgröna med gröna prickar. Glänsande och tunt skal. Fint och löst fruktkött. Söt och svagt syrlig
smak med härlig arom. Ätäpple och köksäpple, bästa sort till mos.’Oranie’ är plock- och ätmogen från mitten
av september och kan lagras till mitten av oktober. Polineras av Alice, Cox pomona, Fillipa, Gyllenkroks
Astrakan, Katja, lobo, maglemer, Sävstaholm, transparente Blanche, Wealthy och Åkerö.
Äpple ’Summerred’ är en kanadensisk sort från 1964. Bäst som ätäpple men passar även till bakverk och
5-6m 3
mos. Medelstora frukter med gulgrön bottenfärg och intensivt röd täckfärg. Glänsande och tjockt skal. Fast
och saftigt fruktkött. Mycket god söt smak och frisk arom. Plock- och ätmogen andra halvan av september till
början av oktober. Kan lagras till november. Växer som ungt träd kraftigt och senare långsamt med lätt
hängande grenar. Börjar bära frukt tidigt och rikligt. Bör kartgallras för att förebygga trädets tendens till
vartannatårsvila. Pollineras av: Aroma, Filippa, James Grieve, Katja, Lobo, Oranie
3-4 m 3
Trulsa växer till ett ganska litet träd med stora, friska blad. Har hygglig resistens mot fruktmögel och skorv
plus en resistensgen från Cox Orange mot päronpest.
Fruktköttet beskrivs som gult, fast och krasigt med synnerligen söt och aromatisk smak. Skördas augusti september, håller drygt 4 veckor i kyllager. Pollineras av Discovery, Filippa, Fredrik, Gyllenkroks Astrakan,
Lovisa, Mio, Oranie och Sylvia.
’Aroma’ är en svensk sort, korsning mellan Ingrid Marie och Filippa.Mild smak och god sötma, dessertfrukt.
3-5m 4
Motståndskraftig mot skorv. Finn dessertfrukt. Passar fint att servera helt, stekt i ungen. Bra till salad, köttet
brunfärgas inte så snabt. Ger ett gott äppelmos som inte behöver sötas. Polinerad av Alice, Cortland, Cox
Orange, Discovery, Filippa, Ingrid Marie, James Grieve, Katja, Lobo, Mio, Single Tillisch, Summerred och
Transparente
Blanche.
En av den brittiske
äppelodlaren Cox kärnsådder från 1820-talet. Har funnits i Sverige sen slutet av 1800-talet.
2
Äpplena är relativt små, tjockskaliga, gröna med röda inslag. Saftiga och med syrlig frisk smak. Mycket gott
ätäpple. Skördas från oktober men smakar bäst från december till januari. Polineras av Aroma, Cox Pomona,
Discovery, Fillipa, Golden Noble, Ingrid Marie, James Grieve, Melba, Melon, Ringstad, Signe Tillisch och
Stenkyrke.
En av den brittiske fruktodlaren Cox kärnsådder från 1825. Trädet bär frukt tidigt.Äpplena är stora, lätt
2-4m 5
kantiga. Skalet är glänsande och en aning fett, grundfärgen är gul med kraftiga röda strimmor och rodnader.
Fruktköttet är saftigt och har söt smak med svag syrlighet. Ett välsmakande ätäpple. Mognar i oktober och
kan förvaras i flera månader. Pollineras av bland ’Cox’s Orange’, ’Filippa’,Golden Noble ’Gul Richard’, ’Melon’
’Signe Tillisch’ och Stenkyrke.
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2-3m 3
Gammal dansk sort som odlats mycket i södra och mellersta Sverige. Trädet är svagväxande med tunna
hängande grenar. Ger stor skörd när det är etablerat. Äpplet är medelstort, gulgrönt med en svag rodnad på
solsidan. Trädet har små krav på jord, det trivs nästan överallt.Skalet är tunt med en lite fet yta, fruktköttet är
gulvitt, saftigt med en sötsyrlig smak och en mycket speciell arom. Det är bra till must, matlagning och kompott
men fraförallt är det ett ätäpple. Det Skördas från slutet av september in i oktober. Godast att äta i november
och december. Pollineras av ’Cox Orange’, ’Cox Pomona’, Discovery, Ingrid Marie, James Grieve, Oranie,
Summerred, ’Transparente Blanche’ och ’Åkerö’
Det är ny svensk skorvresistent sort med ’Aroma’ som den ena föräldern. Trädet växer medelstarkt och
4
har ganska långa grenar. Resistent mot äppleskorv.
Riklig fruktsättning som bör gallras om man vill ha större frukter. Äpplena är medelstora och runda, gulgrön
med orangeröda strimmor.
Fruktköttet är blekgult, fast, saftigt och sött med lite syra. Mycket god smak som påminner om ' Aroma' men
är lite mera kryddig. Dessert äpple.
’Fredrik’ skördas från slutet av september och är ätmogen en månad senare. Kan lagras till mars/april.
Pollineras av bland andra ’Discovery’, ’Eva-Lotta’, ’Ingrid Marie’, ’Katja’ och ’Åkerö’.
Golden Noble är en äppelsort med mestadels gul färg. Skaft 10-15mm, mycket tjockt.. Äpplet är relativt stort
3
och har ett fett samt glänsande och tunt skal. Ett kännetecken för detta äpple är dess arom och starka
syrlighet. Golden Noble mognar omkring november och håller sig därefter vid god förvaring, till omkring,
februari. Äpplet är ett första klassens pajäpple. C-vitaminhalt 24mg/100 gram [2] Äpplet passar bra i
köket.Bra resistens mot skorv och mjöldagg. Känslig för pricksjuka. Pollineras av Antonowka, Cox Orange,
Golden Delicious, Gul Richard, James Grieve och Maglemer.
5-6m 3
Äpple ’Gravensteiner’ är ett äpple som passar till allt! Bra ätäpple, till bakverk, mos och must.
Frukterna blir stora och gula med lite röd täckfärg. Fast och saftigt fruktkött. Söt och karaktäristiskt något syrlig
smak med fin arom.Kraftigt växtsätt. Sorten är triploid.Plockmogen i slutet av september och början av
oktober. Ätmogen i oktober och kan lagras ett par månader. Polineras av aroma, Filippa, Guldborg,
Gyllenkroks Astrakan, James Grieve, Katja, Maglemer, Mio, Oranie, Summerred, Sävstaholm, Transparente
Blanche, Åkerö.
2-4m 3
Äpple ’Ingrid Marie’. Dansk sort från ca 1910. Trädet är härdig, lättodlat och står bra mot sjukdomar.
Medelstora och runda frukter. Gulgrön grundfärg, nästan hela äpplet är täckt med en kraftigt mörkröd,
marmorerad färg. Saftigt och mört fruktkött. Friskt sötsyrlig smak som påminner om ’Cox’s Orange’. Börjar
bära frukt tidigt, senare rikligt. Bra ätäpple och till bakverk. Medelstarkt växtsätt. Tappar löven ovanligt
sent på hösten. Plockmogen i mitten av oktober. Ätmogen i slutet av oktober och kan lagras till februari.
Polineras av Alice, Aroma, Cox Pomona, Discovery, Fillipa, James Grieve, Katja, Lobo och Mio. Rikbärande
3-4m 4
Äpple ’Lobo’ är en kanadensisk sort från 1898 som kom till Sverige 1930.
’Lobo’ får mellanstora eller stora, konformiga, plattrunda frukter. Gulgrön bottenfärg men nästan hela äpplet är
mörkrött. Skalet är tjockt, matt och täckt av vax. Fin och söt smak med utmärkt och något kryddig arom.
Desserfrukt, bra till mos, must och matlagning. Många allergiker tål den.’Lobo’ växer kraftigt i början, senare
svagt och behöver inte beskäras mycket. Börjar bära frukt tidigt och senare rikligt. Blomningen är mycket
vacker, starkrosa knoppar. Plock- och ätmogen i början av oktober. Kan lagras till nyår. Pollineras av Alice,
Aroma, Discovery, Fillipa, Ingrid Marie, James Grieve, Katja, Mio, Summerred och Wealthy.
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Äpple ’Rubinola’. Ett underbart gott ätäpple! Tjeckisk sort. Medelstora till stora och runda frukter med hög cvitaminhalt. Glänsande gylleneröda. Fast fruktkött. Mycket söt och friskt syrlig smak.
Mycket stark och brett pyramidalt växtsätt med ganska öppen krona.Plockmogen i början av oktober. Ätmogen
i mitten av oktober. Kan lagras till mars-april. Rubinola har stark motståndskraft mot skorv och angrips inte
av mjöldagg. Lämplig för ekologisk odling. Pollineras av Alice, Discovery, Ingrid Marie, Katja, RödIngrid
Marie och Transparante Blanche.
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En välkänd sort som mognar i november och kan lagras flera månader. Mycket frisk sort, väl lämpad för
3
ekologisk odling. Bra pollengivare är senblommande sorter t.ex. Elstar, James Grieve, Cox Orange
Sorten har kommit från frö i trädgården vid Gråsten slott i Sönderjylland. Gråsten bilder höga öppna träd med
3
starka grenar. Blomknopparna är rosa och blommorna är mycket stora och vackra. Trädet kan bli över 100 år
gammalt på vildstam. Frukten är medelstor och något varierande i storlek och form. Färgen är röd. Köttet är
gyllene, det är delikat, mycket saftigt och särskilt väldoftande. Smaken är frisk, uppfriskande med en fin
kryddad arom. Ett utmärkt ätäpple men också ett utmärkt matäpple. Bra till bakade hela äpplen, utmärkt att
torka, till must, gröt och de flesta desserter. Kan också med fördel användas i sallader och liknande pga
det tunna skalet och den fint kryddade friska smaken. Har också substans nog till att ingå i varma
tillberedningar. Doftar fantastiskt! Pollineras till exempel av 'Alice', 'Sävstaholm' och 'Transparente Blanche'.
2-3 m 3
Santana är en modern holländsk äpple sort, korsning mellan Elstar och Priscilla, som utvecklats vid
universitetet i Wageningen, i Holland. Har funnits i handeln sedan 1998. Motståndkraftig mot sjukdomar.
Svag vexande.
Medelstor, rundat konisk frukt. Gul grundfärg och mörkröd täckfärg. Fast fruktkött med söt smak. Normalt
beskrivs inte äpplen av deras doft, men Santana doftar som det smakar.Mycket sund frukt vid skörd och
mycket hög lagringsduglighet.Sorten är framtagen med syfte att vara skonsam för de som är allergiska mot
äpplen.
För äppelallergiker kan det vara värt att prova Santana. Mognadstid: oktober.
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Trädet blir ett vackert, rätt stort träd med bred krona. Gödsla sparsamt och inte förrän efter att trädet har
börjat bära frukt. Äpplet är stor, symmetrisk och välbyggt. Tyvärr misspryds det ofta av svarta skorvfläckar.
Signe Tillisch har en ledsam benägenhet för svampsjukdomen skorv. Det enda vi kan göra är att beskära
trädet varje år så att bladverket hålls någorlunda glest och trädet torkar snabbt efter ett regn samt klippa allt
gräs under trädet kort på hösten. Ytliga skorvfläckar avlägsnas vid skalnig. Skorv kan korta fruktens
hållbarhet. Främst är detta ett underbart ätäpple men frukten kan också användas vid bakning och
matlagning. Signe Tillisch ger ett gott, gult äppelmos som har en trevlig, inte helt slät konsistens.Blomningen
är sen. Polineras av Brunnsäpple, Cellini, Cortland, Cox Orange, Cox Pomona, Filippa, Golden Noble, Gul
Richard, James Grieve, Lobo, Ringstad, Stenbock, Transparente de Croncels och Åkerö.
Topaz är en relativt ny äppelsort som framkommit 1984 i Tjeckien. Trädets växtsätt är medelstarkt med en
bra förgrening ,det är motståndskraftigt mot sjukdomar, och klarar sig oftast bra på smaktester. Köttet är
saftigt, fast och krispigt, smaken är aningen sötsur. Fett skal.Topaz har en regelbunden och hög avkastning..
Efter skörd i oktober kan äpplena under optimala villkor hålla sig hela vintern. Polinerad av James Grieve,
Golden Delicious, Rubinola, Spartan.
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Träd och frukt har god motståndskraft mot sjukdomar. Det har vackra blommor och kan bektraktas som
ett prydnadsträd. Det bär frukt tidigt och ger sedan rikt varje år. Frukten plockas början av oktober.
Äpplena håler sig till februari eller längre. Köttet är vitt, mört, saftigt och vinsyrligt, ibland med en ton av lingon.
Der passar till must, mos och matlagnig. Polineras av Antonowka, Charlamowsky, Cox pomona, Fillipa, James
Grieve, Katja, Maglemer, Melba, Mio, Oranie, Risäter, Svästaholm, Transparent Blanche och Åkero.
Åkerö

sep-nov
Svensk sort som är minst 250 år gammal. . Medelstark och upprätt växtsätt. Medelstora till stora frukter.
Tunt skal. Gul bottenfärg och tegelröd täckfärg. Fast, krispigt och saftigt fruktkött. Söt och lite syrlig smak med
mycket god arom. Mild nötsmak – ett delikatessäpple. Utmärkt ätäpple som är bra till bakverk, mos och must.
Börjar bära frukt sent och mycket rikligt. Bör kartgallras för att förebygga trädets tendens till vartannatårs vila.
Plock- och ätmogen i slutet av september och kan lagras till november. Polineras av James Grieve,
Maglemer, Melba, Oranie, Röd Astrakan, Stenbock, Sävstaholm, Transparent Blanche och Wealthy.

