
Malus domestica 'EDSELE'
EDSELE
Synonym:

BILD

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon:

Malus domestica 'ELDRÖTT DUVÄPPLE'
ELDRÖTT DUVÄPPLE
Synonym: Pigeon

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon: I

Malus domestica 'ELSTAR'
ELSTAR, höst- vinteräpple
Synonym:

Härkomst: HOLLAND, Golden Delicious x Ingrid Marie

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Trädet växer i början kraftigt och upprätt bildar sedan en bred 
krona med långa tunna, något hängande grenar med korta 
sidoskott. Regelbunden beskärning även på sommaren är 
klocka åtgärder.

Blomning: Blomningen är medelsen till sen.

Frukt: Frukten är liten till medelstor, formen är rund, huden är glatt, 
grundfärgen är guldgul med lysande karminröd täckfärg. Köttet 
är vittt, saftigt, sött med fin arom. Mognar i början av oktober 
och är hållbar till slutet av mars.

Jordmån: Planteras i soliga lägen på varma, näringsrika och 
fuktighetshållande jordar.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Aroma, Cortland, Cox Pomona, Filippa, 
Gloster, James Grieve, Katja, Lobo.

Prisgrupp 2
Zon: I-III
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Malus domestica 'ESTER PÄRONÄPPLE'
ESTER PÄRONÄPPLE, sommaräpple
Synonym:

Härkomst: Finland

Användning: Bords- och hushållsfrukt. Ett av barnens favoriter

Växtsätt: Växer medelstarkt, blir med tiden ett stort träd. Friskt och 
motståndskraftigt mot svampsjukdomar, rikbärande och härdig.

Blomning: Blomningen är ganska tidig.

Frukt: Ganska små, guloranga frukter med röd, strimmig  täckfärg på 
solsidan. Frukten har en utpräglad, mycket angenäm söt 
päronsmak. Mognar i september, kan inte lagras. Frukten bör 
plockas efterhand som den mognar eftersom den annars faller 
ner.

Jordmån: Torra jordar ger dålig tillväxt och små frukter.

Övrigt: Pollineringssorter: Ananaskanel, Huvitus, Sävstaholm, 
Transparente Blanche.

Prisgrupp 2
Zon: I-VII

Malus domestica 'EVA LOTTA'
EVA LOTTA, höst- vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Balsgård SLU, Cortland x James Grieve

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer medelstarkt, bildar en upprätt växande krona, bär tidigt 
och rikt. Beskärning och kartgallring är ett måste för att undvika 
smo frukter.

Blomning: Blomningen är medelsen, rosaskiftande och vacker. 

Frukt: Medelstor till stor, gul med röd täckfärg, köttet vitt med en liten 
röd ton på solsidan, fint, saftigt och aromatiskt med en 
välbalanserad frisk sötsyrlighet. Mognar i slutet av september, 
håller sig till januari.

Jordmån: Fuktighetshållande, humusrik jord.

Övrigt: Är känslig för stötar och kan skadas vid transport och i sortering. 

Pollineringssorter: Alice, Aroma, Cox Orange, Ingrid Marie, Kim, 
Lobo.�     

Prisgrupp 1
Zon: I-III
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