Malus domestica 'HAMPUS'
HAMPUS, sommaräpple
Synonym:
Härkomst:

I-III
Zon:
Prisgrupp 2

Osäker härkomst

Användning:Bordsfrukt
Växtsätt:

Växer kraftigt de första åren, sedan avtar tillväxten, blir svag och
trädet får en oregelbunden kronform, därför är beskärning och
gödsling ett krav. Frukten bör gallras.

Blomning:

Blomningen är tidig.

Frukt:

Liten till medelstor, form regelbundet plattrund till rund.
Grundfärg gulgrön till ljusgrön, täckfärg på solsidan svag
brunröd. Köttet gulgrönt, mört, fint, saftigt, vid god utbildning sött
och välsmakande. Mognar i augusti till september. Plockade
före mognaden kan de lagras några veckor

Jordmån:

Kräver god jord och bör gödslas rikligt

Övrigt:

Pollineras av Gyllenkrok Astrakan, Oranie, Transparente
blanche.

Malus domestica 'HETA'
HETA, höstäpple
Synonym:
Härkomst:

I-V
Zon:
Prisgrupp 2
Piikkiö Finland 1996, Lobo x Huvitus

Användning:Bords- och hushållsfrukt
Växtsätt:

Starkväxande, bred krona, korta, kraftiga något hängande
grenar. Tidig och rikbärande, sorten är tetraploid.

Blomning:

Medeltidig blomning.

Frukt:

Stor, äggrund till rundat kägellik, Huden är glänsande och
vaxklädd. Grundfärgen är gröngul, Ofta är frukten nästan helt
täckt av vacker mörkröd täckfärg. Köttet är vitt till gulvitt och
närmast skalet och kärnhuset skiftande i rött, saftigt, aromatiskt
med lagom syra och behaglig smak. Mognar i slutet av
september eller början av oktober, hållbar 3 till 5 veckor.

Jordmån:

Trivs på de flesta inte för kalla jordar.

Övrigt:

Pollineras av bl.a. Antonovka, Stenbock, Silva, Sävstaholm,
Transparente Blanche.

Malus domestica 'HIBERNAL'
HIBERNAL, vinteräpple
Synonym:
Härkomst:

I-VII
Zon:
Prisgrupp 2

Ryssland

Användning:Hushållsfrukt.
Växtsätt:

Starkväxande, kronan bred och hängande med korta, kraftiga
grenar. Rikbärande. Sorten är tetraploid.

Blomning:

Blomningen är medeltidig

Frukt:

Stor, äggrund till rundat kägellik med kraftiga åsar Grundfärgen
är grön med något strimmig, tegelröd rodnad och på solsidan
klarröda strimmor. Köttet gulvitt, grovt, saftigt, starkt aromatisk
och syrlig. Mognar i oktober och hållbar till januari.

Jordmån:

Ej så krävande vad gäller jordmån och läge.

Övrigt:

Pollineras av bl.a. Antonovka, Stenbock, Silva, Sävstaholm,
Transparent Blanche.
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Malus domestica 'HIMMELSTALUND'
HIMMELSTALUND, höstäpple
Synonym:
Härkomst:

I-III
Zon:
Prisgrupp 2

Norrköping

Användning:Bordsfrukt
Växtsätt:

Trädet växer kraftigt med rund krona. Bördigheten är riklig och
börjar vid ca 5 års ålder. Motståndskraftig mot sjukdomar.

Blomning:

Blomningen är medeltidig och mycket vacker.

Frukt:

Medelstor frukt med plattrund form,huden först torr, blir vid
lagring fet, grundfärg gulgrön med ljusa punkter och strimmig
eller flammig täckfärg på solsidan. Kött gulvitt, mört, saftigt med
behaglig syra och arom. Plockas i slutet av september början av
oktober. Får eftermogna någon vecka, kan lagras till november.

Jordmån:

Futighetshållande, näringsrika jordar.

Övrigt:

Pollineras av Oranie, Ringstad, Transparente blanche, Åkerö.

Malus domestica 'HOLLÄNDARE'
HOLLÄNDARE
Synonym:

I-IV
Zon:
Prisgrupp 2

Härkomst:
Användning:
Växtsätt:
Blomning:
Frukt:
Jordmån:
Övrigt:

Malus domestica 'HORNSBERG'
HORNSBERG sommaräpple
Synonym:
Härkomst:

I-V
Zon:
Prisgrupp 2

Tjust i Småland

Användning:Bordsfrukt
Växtsätt:

Svagväxande med utspärrade och glest sittande grenar samt
bildar en låg, utbredd krona. Frukten måste gallras hårt.

Blomning:

Tidig blomning

Frukt:

Under medelstorlek, plattrund eller brett, rundat kägellik.
Grundfärg gröngul eller vitgul med ljusa prickar. Täckfärg
rosenröd marmorerad med röda strimmor. Kött vitt, saftigt, löst,
vällsmakande med astrakansmak
Mognar i augusti, hållbar en till två veckor.

Jordmån:

God tillgång till kväve kan vara önskvärt för undvika alltför rikliga
fruktsättning

Övrigt:

Pollineras av bl.a. Gyllenkrok Astrakan, Huvitus, Transparente
blanche
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Malus domestica 'HORNÖ'
HORNÖ, höstäpple
Synonym:
Härkomst:

I-VI
Zon:
Prisgrupp 2

Hornön i Örnsköldsviks skärgård

Användning:Bords- och hushållsfrukt.
Växtsätt:

Växer medelstarkt till kraftigt och bildar en bred krona.
Rikbärande och fritt från sjukdomar.

Blomning:
Frukt:

Medelstor, äggrund med låga, breda, utjämnade åsar. Gröngul
till gulvit med svagt strimmig täckfärg och gröna punkter. Kött
vitt till gulvitt, fast, saftigt, svag syrligt med någon arom. Mognar
i slutet av september början av oktober. Kan lagras några
veckor

Jordmån:

Ställer ej så stora krav på odlingsplatsen

Övrigt:

Pollineras av bl.a. Huvitus, Melba, Sävstaholm, Transparente
blanche.

Malus domestica 'HUSMODER'
HUSMODER, vinteräpple
Synonym:
Härkomst:

I-III
Zon:
Prisgrupp 2

Tyskland

Användning:Hushållsfrukt, men går även bra som bordsfrukt.
Växtsätt:

Växer kraftigt och får en bred, inte alltför hög krona, börjar bära
relativt sent.

Blomning:

Blomningen är medeltidig och vacker.

Frukt:

Stor, form plattrund till brett. Huden svagt glänsande, något fet.
Grundfärg gulgrön till gul. Köttet är grönvitt, fast, senare mört,
sött, föga syrligt med en svag men ganska behaglig arom.
Plockas i början av oktober.
Mognar i december, kan lagras till februari eller längre.

Jordmån:

Odlingsvärd på lättare jordar, vindskyddat läge.

Övrigt:

Pollineringssorter är Fillipa, Maglemer, Oranie, Stenbock,
Ringstad. Husmoder är triploid.

Malus domestica 'HUVITUS'
HUVITUS, sommaräpple
Synonym:
Härkomst:

I-V
Zon:
Prisgrupp 2

Yläne socken vid Åbo, Finland

Användning:Bordsfrukt
Växtsätt:

Växer svagt, bär tidigt och sedan rikt, frukten bör gallras för att
den inte ska bli alltför liten.

Blomning:

Tidig till medeltidig blomning.

Frukt:

Medelstor eller ofta mindre, rund till hoptryckt äggrund.
Grundfärg är klargul, den mörkröda täckfärgen breder ut sig
över hela ytan eller i fläckar. Kött fast, saftigt, mört och
sötsyrligt. Mognar i augusti. Kort hållbarhet.

Jordmån:

Trivs på de flesta inte för torra jordar.

Övrigt:

Pollineras av Gyllenkrok Astrakan, Oranie, Sävstaholm,
Transparente blanche, mycket
bra pollenlämnare
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Malus domestica 'HÖSTSTRIMLING'
Höststrimling, höstäpple
Synonym:
Härkomst:

I-VI
Zon:
Prisgrupp 2

Finland

Användning:Hushållsfrukt
Växtsätt:

Kraftigtväxande, bildar en bred krona med bra grenvinklar,
behöver ytterst lite beskärning.

Blomning:
Frukt:

Stort, plattrund, grundfärg gröngul med röd flammig eller
strimmig täckfärg på solsidan, köttet vitt, saftigt och vinsyrligt
med hög C- vitaminhalt. Mognar i slutet av september,
hållbarheten är några veckor

Jordmån:
Övrigt:

Polliners av Ananas Kanel, Charlamovsky, Gyllene Kitajka,
Sävstaholm, Transparente Blanche.
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