
Malus domestica 'MAGLEMER'
MAGLEMER, vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Osäker härkomst

Användning: Fin bordsfrukt, äpplet kan tålas av många allergik

Växtsätt: Är svagväxande och har tidig och rik bördighet, bör kartgallras 

Blomning: Blomningen är medeltidig och vacker. 

Frukt: Något under medelstorlek, stympat konisk eller valsformad. 
Färgen är ljust gröngul till gulvit med rödstrimmig täckfärg. 
Fruktköttet är vitt, saftigt med fin arom och svag. Plockas i 
början av oktober och håller till jul.

Jordmån: Får bäst utveckling i lätta inte för magra jordar.
Kräver god skötsel.

Övrigt: Pollineringssorter: Filippa, Gyllenkrok, Oranie, Stor klar 
Astrakan, Stenbock, Transparente Blanche, Wealthy, Åkerö. 

Prisgrupp 2
Zon: I-III

Malus domestica 'MAIKKI'
MAIKKI   sommaräpple
Synonym:

Härkomst: Piikkiö Finland 1980, Melba x Huvitus

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer inte alltför kraftigt, bildar en bredväxande krona bär tidig 
och rik. 

Blomning:

Frukt: Stor till medelstor, plattrund, grundfärgen är gul och hela frukten 
är täckt av en lackröd täckfärg. Köttet är vitt, saftigt, svagt syrligt 
och med fin arom. Mognar i slutet av augusti börja av 
september.

Jordmån: Trivs på de flesta ej för tunga jordar. 

Övrigt: Pollineras  av Gyllenkrok Astrakan, Lobo, Oranie, Stenbock, 
Transparente blanche.  

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Malus domestica 'MAKE'
MAKE, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Piikkiö Finland 1980, Atlas x Gul Höstkalvill

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Starkväxande, bildar en upprätt krona.

Blomning: Medeltidig oregelbunden blomning 

Frukt: Frukt: Stora, saftiga, söta och aromrika äpplen. Bottenfärgen 
gulgrön, täckfärgen vackert rödstrimmig.
Mognar i mitten av september och håller till november.

Jordmån: Trivs på de flesta jordar. 

Övrigt: Pollineras av Transparent Blanche, Oranie, Gyllenkrok astrakan 
och Sävstaholm. 

Prisgrupp 2
Zon: I-V
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Malus domestica 'MANITOBA'
MANITOBA
Synonym:

BILD

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Malus domestica 'MANTET'
MANTET, sommaräpple
Synonym:

Härkomst: Manitoba, Kanada kärnsådd av det ryska äpplet Teto

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer först medelstarkt och blir sedan mer svagväxande, ha 
tidig och sedan rik bördighet. Kartgallring är ett måste. Sorten är 
frisk, angrips sällan av svampsjukdomar. 

Blomning: Blomningen är sen och vacker 

Frukt: Medelstor, äggrund form med tydliga åsar på översidan. Huden 
är glatt, grundfärgen är gul med klarröd, strimmig täckfärg på 
solsidan. Köttet vitt, löst, fint, saftigt och med balans mellan 
socker och syra, fint aromatiskt, med svag mandelsmak. 
Mognar några dagar efter Transparente blanche i 
augusti-september. Kort hållbarhet men längre än Transparente 
Blanche. 

Jordmån: God, fuktig, humusrik jord 

Övrigt: Pollineras av bl a. Cox Orange, James Grieve,
Transparente Blanche.

Prisgrupp 1
Zon: I-V

Malus domestica 'MAYPOLE'
MAYPOLE,
Synonym:

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 3
Zon: I-V
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Malus domestica 'MELBA'
MELBA, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Ottawa, Kanada, kärnsådd av Mc Intosh

Användning: Bordsfrukt.

Växtsätt: Växer rätt kraftigt, långa kraftiga årsskott, börjar bära tidigt och 
ger jämna skördar varje år, är motstånds- kraftig mot sjukdomar. 

Blomning: Blomningen är tidig.  

Frukt: Medelstor till stor, regelbundet rund till plattrund. Huden 
vaxklädd, grundfärg vitgul till vitgrön, på solsidan mörkröd 
täckfärg med eller utan strimmor. Köttet är vitt, fint, rätt fast, 
svagt syrligt och aromatiskt. 
Mognar i september -oktober, är hållbar någon vecka. 

Jordmån: Trivs i varma, humusrika jordar. 

Övrigt: Det finns även RÖD MELBA. Pollineringssorter är bl.a. Aroma, 
Gyllenkrok Astrakan, Ingrid Marie, Katja, Lobo, Mio, Oranie, 
Stenbock, Transparente Blanche, Wealthy, Åkerö.  

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'MELON'
MELON, vinteräpple
Synonym: Citronäpple

Härkomst: Osäker härkomst

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer kraftig och bildar stora träd med utbredda kronor. Bär sent 
men har bra bördighet.

Blomning: Blomningen är sen och vacker 

Frukt: Medelstor, valsformig till rund. Huden medeltjock och matt. 
Grundfärg ljusgrön till gulvit. Täckfärg på solsidan med röda 
strimmor. Köttet är vitt, fast, sött med svag syra, fin smak. 
Plockas i mitten av oktober och är bäst i december-januari, men 
håller till april. 

Jordmån: Går bra på en något fuktig lerjord, undvik torra jordar.
Vindskyddat soligt läge så att frukten utväcklas väl.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Cox Orange, Cox Pomona, Gul Richard.  

Prisgrupp 2
Zon: I-III

Malus domestica 'MIO'
MIO, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Alnarp Worchester Parmän x Oranie

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer medelstarkt med smala, något hängande grenar och 
bildar en mer rundad krona som bör hållas glest. 
Fruktsättningen blir tidig och rik och trädet bör kartgallras. 

Blomning: Blomningen är medeltidig. 

Frukt: Medelstor med jämnt rundad form, röd färg som täcker hela 
frukten. Köttet är vitrosa, saftigt, sött, aningen syrligt och fin 
arom. Mognar i september och kan lagras till och med oktober.

Jordmån: Fuktighetshållande, humusrik jord.

Övrigt: Pollineringssorter: Alice, Katja, Lobo, Ornie, Asävstaholm, 
Wealty, Åkerö. 

Prisgrupp 1
Zon: I-III
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Malus domestica 'MOSKVAS PÄRONÄPPLE'
MOSKVAS PÄRONÄPPLE, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Ryssland

Användning: Bords- och hushållsäpple

Växtsätt: Kraftigt, bildar en kompakt upprättväxande krona. Börjar bära 
tidig. Bördigheten blir stundom så rik att frukten måste gallras.

Blomning: Tidig till medeltidig blomning

Frukt: Medelstor, rundat kägellik med plattad undersida och 
avsmal-nande upptill. Huden är slät och glänsande. 
Grundfärgen är ljusgul med klar, strimmig eller flammig röd 
täckfärg. Roststrimmor förekommer över större delen av frukten. 
Köttet är vitt, löst med svag syrlig päronsmak. För smaken och 
aromens skull bör äpplet helt mogna på trädet. Mognar: I slutet 
av augusti eller början av september. Ingen eller kort hållbarhet.

Jordmån: Trivs på de flesta, även lerjordar

Övrigt: Pollineringssorter: Huvitus, Gyllenkrok Astrakan, Röd- och Gul 
Kanel, Sävstaholm, Transparente Blanche.

Prisgrupp 2
Zon: I-VI

Malus domestica 'MOSÄPPLE'
MOSÄPPLE
Synonym:

BILD

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon:

Malus domestica 'MUTSU'
MUTSU, vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Japan, Golden Delicious x Indo

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Är starkväxande, bär tidigt och rikt. 

Blomning: Blomningen är sen. 

Frukt: Stor och högbyggd med tydliga åsar, gul grundfärg med orange 
täckfärg och mörkröda prickar på solsidan. Köttet är grönvitt, 
mört, med frisk, mild syrlig smak och svag, tilltalande 
äppelarom. 
Plockas i oktober, eftermognar till december och kan lagras till 
april.

Jordmån: Trivs på de flesta inte allt för torra jordar 

Övrigt: Triploid; mottaglig för skorv men rätt så motståndskraftig mot 
andra svampsjukdomar.
Pollineringssorter: Aroma, Cox Orange, Filippa, Ingrid Marie, 
James Grieve, Lobo. �   

Prisgrupp 2
Zon: I
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Malus domestica 'MÖLNBACKA SÖTÄPPLE'
MÖLNBACKA SÖTÄPPLE, äpple
Synonym:

BILD

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon:

Malus domestica 'ROGER MC INTOSH'
MC INTOSH, vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Ontario, Kanada

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer medelstarkt och får ett karaktäristiskt ljust bladverk och 
rödbrun bark, bildar med tiden en rundad kronan.Bördigheten är 
tidig och senare rik. 

Blomning: Blomningen är medeltidig och vacker. 

Frukt: Frukten är medelstor eller över, högbyggd plattrund-rund. 
Grundfärg i början grönaktig, vid full mognad och god utveckling 
ljusgul.Ofta finns över hela frukten en mörkröd täckfärg.  Kött 
vitt, fint, saftigt, sött, svagt syrligt och mycket aromatiskt.
Plockas i början av oktober, får eftermogna till slutet av 
november, håller därefter någon månad.

Jordmån: Planteras på solig plats med humusrik, väldränerad jord med 
god fuktighet.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Aroma, Cox Orange, Filippa, James Grieve, 
Maglemer, Melba, Oranie, Stenbock, Transparente Blanche, 
Åkerö.
 

Prisgrupp 2
Zon: I-IV
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