
Malus domestica 'P J  BERGIUS'
P J  BERGIUS, höstäpple
Synonym: RÖD SÄVSTAHOLM

Härkomst: Bergianska Trädgård

Användning: Bords- och Hushållsfrukt

Växtsätt: Växer ganska kraftigt som ungt med raka, spensliga, upprätta 
grenar. efter några år när trädet börja bära breddas kronan

Blomning: Blomningen är rätt tidig.  

Frukt: Medelstor, äggrund till valsformig. Huden glänsande och vid 
mognaden kan den vara fet. Grundfärg gulvit. Röd täckfärg över 
hela frukten. Köttet är vitt, fint, saftigt, löst, god smak med bra 
balans mellan arom och sötsyrlighet. Mognar i 
september-oktober. Plockas det lätt omoget förlängs 
hållbarheten. 

Jordmån: Lättodlad, vindskyddat läge, näringsrik jord men  undvik torra 
jordar.

Övrigt: Pollnineras av bl. a. Alice, Gyllenkrok Astrakan, Katja, Mio. 

Prisgrupp 1
Zon: I-VI

Malus domestica 'PEKKA'
PEKKA, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Piikkiö Finland 1999, Lobo x Huvitus

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer kraftig i början, saktar sedan ned och blir mer svag 
växande med en luftig krona. Börja bära tidigt och ger jämna och 
rika skördar. Frisk och motståndskraftig mot svamp sjukdomar.

Blomning: Blomningen är medeltidig och mycket vacker. 

Frukt: Knappt medelstor, formen är regelbunden bred konisk. Huden är 
tjock och transporttålig. Frukten är täck av en uppseende 
väckande mörkröd till purpur mörkröd täckfärg. Köttet är vitt till 
rödvitt, fast, saftigt och sött med mild syra och svag arom.Vid 
god utveckling är Pekka mycktet sött och omtyckt av barnen. 
Saften är röd. Bör plockas i mitten av sept. och eftermogna till 
slutet av månaden. Hållbar ca en månad.

Jordmån: Trivs bäst på fuktighetshållande, humusrika jordar

Övrigt: Pollineringssorter: Aroma, Gyllenkrok Astrakan, Ingrid Marie, 
Sävstaholm, Transparente Blanche

Prisgrupp 2
Zon: I-VI

Malus domestica 'PEKKALA'
PEKKALA, sommaräpple
Synonym:

BILD

Härkomst: Ryssland

Användning: Bords- och hushållsfrukt

Växtsätt: Medelkraftigt, bildar en medelstor krona med bra grenvinklar.

Blomning:

Frukt: Medelstor, plattrund, grundfärgen är gul, på solsidan täcks 
frukten av en strimmig röd täckfärg. Köttet är fint, vitt, mycket 
saftigt och frisk sötsyrlig smak, som påminner om Melba. 
Mognar i mitten av september och hållbarheten är 1 till 2 veckor.

Jordmån: Trivs på de flesta fuktighetshållande jordar

Övrigt: Pollineras av bl.a. Gyllenkrok Astrakan, Gyllene Kitajka, 
Sävstaholm, Transparente blanche.

Prisgrupp 2
Zon: I-VI
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Malus domestica 'PER BRAHES BORDSÄPPLE'
PER BRAHES BORDSÄPPLE, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Småland

Användning: Bords- och Hushållsfrukt

Växtsätt: Medelstarkt växtsätt. Härdigt och friskt.  

Blomning: Blomningen är medeltidig. 

Frukt: Medelstor eller större, vanligen hoptryckt äggrund med 
avrundade åsar som sträcker sig över hela frukten. Huden tjock, 
grundfärgen grönvitt med svagt framträdande gröna punkter, 
ljusröd täckfärg i korta strimmor eller punkter på solsidan. Köttet 
svagt gröngult, medelgrovt, rätt löst, sötsyrligt med god arom. 
Mognar i september till början av oktober. Kort hållbarhet.

Jordmån: Lättodlad, vindskyddat läge, undvik torra jordar.  

Övrigt: Pollineringssorter: Gyllenkrok Astrakan, Sävstaholm, Stor klar 
Astrakan, Transparente Blanche. 

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Malus domestica 'PETTERI'
PETTERI, sommaräpple
Synonym:

Härkomst: Piikkiö Finland 2003, Lobo x Huvitus

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Medelstarkväxande, friskt, bördigt. 

Blomning: Blomningen är tidig till medeltidig.

Frukt: Medelstor, plattrund till svag konisk.  Huden glatt, färgen 
mörkröd som täcker hela frukten. Köttet är vitt till rödvitt närmast 
huden och kärnhuset, fast, ganska saftrikt, med fin arom och 
behaglig smak. Mognar i augusti och har en för sommarfrukten 
god hållbarhet.

Jordmån: Lätt, humusrik, fuktighetshållande jord

Övrigt: Pollineras av bl.a. Gyllenkrok Astrakan , Sävstaholm, 
Transparente Blanche

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'PIRJA'
PIRJA, sommaräpple
Synonym:

Härkomst: Piikkiö Finland 1980, Huvitus x Melba

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer inte allt för kraftigt, bildar en utbredd upprätt krona har 
tidig och rik bördighet.

Blomning: Blomningen är tidig 

Frukt: Medelstor, grundfärgen är gul, täckfärgen rödstrimmig som 
täcker stora delar av frukten. Köttet är vitt, mört och fint med 
behaglig, aromatisk sötvinsyrlig smak, omtyckt av barn. Mognar 
i augusti.

Jordmån:

Övrigt: Pollineras av bl. a. Gyllenkrok Astrakan, Huvitus, Transparente 
Blanche   

Prisgrupp 2
Zon: I-VI
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Malus domestica 'POLKA'
POLKA, pelaräpple
Synonym:

Härkomst:

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer upprätt och bildar en smal pyramidal krona 30-50 cm 
bred. 

Blomning: Blomningen är tidig till medeltidig  

Frukt: Medelstor, konisk, rödgrön, köttet är vitt, saftigt med utmärkt, 
frisk smak. Mognar i slutet av september. 

Jordmån: Trivs på de flesta jordar. Plantavstånd 80 - 100 cm, även lämplig 
som krukplanta på balkången eller terassen. 

Övrigt: Pollineras av bl. a. Bolero, Maypole, Polka, Waltz 

Prisgrupp 3
Zon: I-V

Malus domestica 'PRINCESS'
PRINCESS
Synonym:

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon: I-III

Malus domestica 'RESCUE'
PRYDNADSÄPPLE, höstäpple, barnäpple
Synonym:

Härkomst: Kanada,  frösådd av Blushed Calville

Användning: Bordsfrukt, användbar för mos, gelé, marmelad.

Växtsätt: Litet, 2.5 till 4 m högt, brett upprätt växande träd med vita 
blommor. Mycket härdig

Blomning: Blomnigen är ganska tidig. 

Frukt: Små, 4 cm stora, runda till ovala, lysande röda frukter. Köttet är 
fast, gulvitt, sötvinsyrligt med god arom. Moget i september 

Jordmån: Trivs på de flesta näringsrika, inte allt för torra jordar i öppna, 
soliga lägen. 

Övrigt: Pollineras av bl. a. Huvitus, Sariola, Transparente blanche. 

Prisgrupp 2
Zon: I-VI
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