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

I-VII
Zon:
Prisgrupp 2

Finland

Användning:Hushållsfrukt
Växtsätt:

Växer kraftigt som ung, mycket härdig och friskt.

Blomning:

Blomningen är medeltidig

Frukt:

Medelstor till stor, grundfärgen är gröngul med röd täckfärg.
Köttet grönvitt, något grovt, saftigt, ganska syrligt och med svag
arom.
Plockas i början av oktober, mognar i november december,
hållbar till februari.

Jordmån:

Trivs på de flesta inte för torra jordar.

Övrigt:

Pollineringssorter: Charlamovsky, Stenbock, Transparente
Blanche.

Malus domestica 'KARIN SCHNEIDER'
KARIN SCHNEIDER, sent höst- vinteräpple
Synonym: Röd Ingrid Marie
Härkomst:

I-III
Zon:
Prisgrupp 2

Falster, Danmark

Användning:Dessertfrukt
Växtsätt:

Växer till en början starkt, men stannar snart av och får en bred,
platt krona. Sen lövfällning.

Blomning:

Sen, vacker blomning.

Frukt:

Medelstor, rund till plattrund. Huden svagt fet. Grundfärg
marmorerad mörkröd täckfärg. Fruktköttet är vitgult till
grönaktigt, saftigt, sötsyrligt med god aroma. Plockas i mitten av
oktober, mognar i november och kan lagras till februari.

Jordmån:

Varma, soliga lägen med god näringsrik inte för torr jord.

Övrigt:

Pollineringssorter: Alice, Amorosa, Aroma, Cox Orange,
Discovery, Filippa, James Grieve, Katja, Lobo, Mio.

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

I-III
Zon:
Prisgrupp 1
Balsgård James Grieve x Worchesterparmän

Användning:Dessert- och bordsfrukt
Växtsätt:

Växer som yngre ganska kraftigt med en upprätt kronform och
får ofta spetsiga grenvinklar som behöver spärras ut hos unga
träd. Tidig, rik och jämn
bördighet. Är friskt och motståndskraftigt mot sjukdomar.
Frukten bör kartgallras.

Blomning:

Blomningen är medeltidig

Frukt:

Medelstor, koniskt äggrund med fem små knölar omkring fodret.
Huden är något fett med gul bottenfärg som nästan helt och
hållet täcks av ett varmrött täcke. Köttet är gulvitt, saftigt, fint,
välsmakande med väl balanserad syra och fin arom.
Plockas i slutet av september och kan förvaras till november.

Jordmån:

Trivs bäst på varma, fuktighetshållande jordar.

Övrigt:

Pollineringssorter: Alice, Aroma, Discovery, Ingrid Marie, James
Grieve, Lobo, Mio, Oranie, Summerred, Transparente Blanche.
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Malus domestica 'KAVLÅS'
KAVLÅS, höst- och vinteräpple
Synonym:
Härkomst:

I-IV
Zon:
Prisgrupp 2

Västergötland

Användning:Bords- och hushållsfrukt.

BILD

Växtsätt:

Växtligheten hos yngre träd är ganska kraftig för att senare
antaga en bredare form med mer eller mindre utåtriktade grenar
och grova fruktsporrar.

Blomning:

Blomningen är medeltidig och mycket rik.

Frukt:

Stor till mycket stor, högbyggt plattrund till rundat kägellik.
Huden blir efterhand fet. Grundfärg ljusgrön till gulgrön med små
ljusa fläckar kring svag framträdande punkter. Täckfärg kan
saknas, men då den finns är den klart röd i form av långa
strimmor. Vitt till grönvitt fruktkött med gulgröna ådrar, saftigt,
något sött, svagt syrligt med behaglig arom.
Mognar i oktober och kan förvaras 1-2 månader.

Jordmån:

Sorten ställer små krav på odlingsplatsen. Trivs bäst på varma,
fuktighetshållande jordar

Övrigt:

Pollinaeras av bl.a. Gyllenkrok Astrakan, Huvitus, Transparente
Blanche.

Malus domestica 'KERSTI'
KERSTI, äpple
Synonym:

I-VI
Zon:
Prisgrupp 2

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

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

I-III
Zon:
Prisgrupp 2

Balsgård Cortland x Ingrid Marie

Användning:
Växtsätt:

Trädet växer medelstarkt, något upprätt, men med trubbiga fina
grenvinklar. Bär tidigt

Blomning:

Blomningen är medeltidig till medelsen

Frukt:

Medelstor, plattrund. Huden är kraftig med väl utbildat vaxskikt.
Färgen är vackert röd. Fruktköttet är vitt och har en utmärkt
arom och mycket fin balans mellan socker och syra. Plockas i
början av oktober, mognar i december och är hållbar till februari.

Jordmån:
Övrigt:
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BILD

Malus domestica 'KLOCKARGÅRDENS VINTERÄPPLE'
KLOCKARGÅRDENS VINTERÄPPLE, vinteräpple
Zon:
Synonym:
Prisgrupp 2
Härkomst:
Användning:
Växtsätt:
Blomning:
Frukt:
Jordmån:
Övrigt:

BILD

Malus domestica 'KONFETNOJE'
KONFETNOJE
Synonym:

Zon:
Prisgrupp

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

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

I-V
Zon:
Prisgrupp 2
Piikkiö, Finland 1997 Lobo x Antonovka

Användning:Bords- och hushållsfrukt
Växtsätt:

Växer svagt till medelstarkt, bildar en bredformig krona. Äpplen
sitter mycket bra fast på trädet.

Blomning:

Blomningen är medeltidig.

Frukt:

Stor till medelstor, rund till plattrund frukt. Grundfärgen är
gulgrön som täcks nästan helt av en vacker röd täckfärg.
Fruktköttet är vitt, fast och något grovkornigt, smaken är något
syrlig och aromatisk. Plockas i oktober, får eftermogna några
veckor och kan lagras till december-januari.

Jordmån:

Trivs på de flesta fuktighetshållande jordar.

Övrigt:

Pollineras av bl.a. Gyllenkrok Astrakan, Sävstholm,
Transparente Blanche.

Page 3 of 4

BILD

Malus domestica 'KOROBOVKA'
KOROBOVKA
Synonym:

Zon:
Prisgrupp 2

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

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

I-V
Zon:
Prisgrupp 2

Sverige, Medelpad

Användning:Bordsfrukt- och hushållsfrukt.
Växtsätt:

Trädet är starkväxande, börja bära några år efter
planteringen

Blomning:
Frukt:

Medelstor till stor, stympat konisk med svaga åsar. Huden är ljus
gröngul med ljusare punkter och rödstrimmig täckfärg på mer än
halva frukten. Köttet är vitt, ganska fast med angenäm söt smak
och svag arom.Mognar i mitten av september och kan lagras
någon vecka.

Jordmån:

Trivs bäst på inte allt för tunga jordar.

Övrigt:

Pollineringssorter: Huvitus, Röd Melba, Transparente Blanche.

Malus domestica 'KUNGSGÅRDSÄPPLE'
KUNGSGÅRDÄPPLE,
Synonym:

Zon:
Prisgrupp 2

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