
Malus domestica 'FALLÄNGS DE JONG'
FALLÄNGS DE JONG, höst- vinteräpple.
Synonym:

Härkomst: Arvika

Användning: Bords- och hushållsfrukt

Växtsätt: Växer medelstarkt och bildar en bred triangellik, pyramidisk 
krona med fina grenvinklar. Tidigbärande och bördig.

Blomning:

Frukt: Mycket jämn och medelstor, plattrund, svag antydan till 4-8 
åsbildningar i både foder och skafthåla. Huden mattglansig, 
grundfärg egendomligt grönbrun, senare vinröd som är mörkare 
på solsidan. Köttet vitt, krispigt, saftigt med en rosaröd antydan 
mot solsidan. Svag arom och syrlighet, smaken påminner om 
Ingrid Marie. Mognar i slutet av oktober, hållbar i flera månader, 
vid god lagring april-maj.

Jordmån: Trivs på de flesta inte för torra jordar.

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

Prisgrupp 2
Zon: I-VI

Malus domestica 'FARMORS JULÄPPLE'
FARMORS JULÄPPLE, sent höst- vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Ångermanland.

Användning: Bordsfrukt, ett vackert julgransäpple.

Växtsätt: Är mycket starkväxande, bildar en bred krona med bra 
grenvinklar, tidig bördighet.

Blomning: Medeltidig blomning.

Frukt: Medelstor, huden något sträv med gulvit grundfärg och 
karmosinröd täckfärg på solsidan, någon blåaktig dagg. Kött vitt 
med röda kärlsträngar, löst, saftigt, sötsyrligt med någon arom. 
Plockas i början av oktober. Mognar i oktober-november, håller 
sig till jul.

Jordmån: Ställer små krav på odlingsplatsen.

Övrigt: Pollineringssorter: Ananas kanel, Huvitus, Gyllene Kitajka, 
Sävstaholm, Transparente Blanche

Prisgrupp 2
Zon: I-IV
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Malus domestica 'FILIPPA'
FILIPPA, sent höst- vinteräpple
Synonym: Rosaceae

Härkomst: Hundstrup i Danmark

Användning: Bords- och dessertfrukt.

Växtsätt: Växer svagt till medelstarkt och bildar en oregelbunden krona 
med smala, veka, hängande grenar med blomknoppar i spetsen 
på långa fruktspjut, vilket innebär att frukten faller lätt vid 
blåsväder. Motståndskraftigt mot sjukdomar, bär frukt rikligt och 
jämnt. 

Blomning: Blomningen är medelsen. 

Frukt: Medelstor, av varierande form, vanligast högbyggd, rundad. 
Huden svag glänsande, tunn, svagt fet, grundfärgen är gul eller 
grönvit, ibland med mindre rodnad. Köttet är saftigt, vitt, fint, 
både sött och syrligt och har en ovanlig stark, god doft. 
Ploackas i början av oktober. Mognar i oktober-december och 
håller sig februari.  

Jordmån: Odlas på fuktighetshållande, välgödslade jordar på 
vindskyddade platser. 

Övrigt: Pollineringssorter: Amorosa, Aroma, Cox Orange, Discovery, 
Ingrid Marie, James Grieve, Lobo, Oranie, Signe Tillisch, 
Summerred, Transparente Blanche Åkerö. � 

Prisgrupp 1
Zon: I-III

Malus domestica 'FLAMENCO'
FLAMENCO, Pelaräpple
Synonym:

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 3
Zon:
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Malus domestica 'FLÄDIE'
FLÄDIE, vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Flädie, Lund, kärnsådd av Gravensteiner

Användning: Hushållsfrukt

Växtsätt: Starkväxande, bär tidigt och sedan rikt.

Blomning: Blomningen är medeltidig. 

Frukt: Rund med rätt kraftig avplattning på över- och undersidan. 
Huden medelmåttigt tjock, fet, grundfärgen ljusgrön-gul, ingen 
täckfärg, bara några fina, röda strimmor ibland och huden är 
mycket fet. Kött saftigt, sötsyrligt, vit och löst. Plockas i början 
av oktober. Mognar i november och är hållbar till januari. 

Jordmån: Ej så krävande på jordmån.

  

Övrigt: Pollineringssorter: Stenbock, Sävstaholm, Transparente 
Blanche. 

Prisgrupp 2
Zon: I-III

Malus domestica 'FÖRLOVNINGSÄPPLE'
FÖRLOVNINGSÄPPLE, sommaräpple
Synonym:

Härkomst: Kärnfrukt från Mäland, Ångermanland.

Användning: Hushållsfrukt

Växtsätt: Starkväxande, bildar en stor upprätt krona, senare avtar 
tillväxten, ger tidig rikliga skördar.

Blomning: Medeltidig blomning. 

Frukt: Stor, rund eller hoptryckt äggformig med breda åsar. Huden 
glatt, grundfärgen gulvit och markerade punkter, Kött grovt och 
löst, lite saftigt med ganska svag arom. Mognar i september, 
kan inte lagras.

Jordmån: Torra jordar ger dålig tillväxt och små frukter.

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

Prisgrupp 2
Zon: I-V
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