
Malus domestica 'RAFA'
RAFA, äpple
Synonym:

BILD

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon:

Malus domestica 'RAIKE'
RAIKE, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Kanada, Duchess x Lobo

Användning:  Bords- och hushållsfrukt

Växtsätt: Svag till medelstark växande, kronan blir utbredd med långa 
tunna grenar. Börja bära ganska tidig.

Blomning: Blomningen är tidig till medeltidig. 

Frukt: Medelstor till stor, kägelformig, grundfärgen är ljusgrön med 
riklig röd täckfärg. Har som mogen ett kraftigt vaxlager på ytan. 
Köttet är vitt, fast, saftigt.
Smaken är syrlig till en början och förbättras under mognaden. 
Mognar i september-oktober.

Jordmån: Trivs på de flesta jordar.

Övrigt: Pollineras av Oranie, Röd Melba, Sävstaholm, Transparent 
Blanche.

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'RAJA'
RAJA
Synonym:

BILD

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon:
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Malus domestica 'RAJKA'
RAJKA,  höstäpple
Synonym:

Härkomst: Tjeckien, Shampion x Katka

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Starkväxande, bildar en välförgrenad krona. Tidigt bärande, 
kartgallring är ett måste.

Blomning: Medeltidig och medelstark blomning.

Frukt: Medelstor, konisk, medelrund, huden glatt och lätt vaxigt, 
grundfärgen är gröngul, större delen av  frukten är täckt av en 
strimmig till fläckig brunröd täckfärg. Köttet är vitt, fint, saftigt 
med aromatisk smak. Plockas i början av oktober, omedelbart 
ätmogen, hållbar till december. 

Jordmån: Trivs på de flesta humusrika jordar.

Övrigt: Polliners av: Charlamovsky, Discovery, James Grieve, Katja, 
Lobo, Mio, Oranie, Stenbock, Wealthy, Åkerö.
Skorvresistent, låg mottaglighet för mjöldagg.

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Malus domestica 'RANGER'
RANGER, sommaräpple
Synonym:

Härkomst: Kanada  Crimson Beauty x Melba

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer kraftigt och bildar en utbredd krona. Börja bära tidig och 
rik.

Blomning:

Frukt: Stor till ganska stor, rund-konisk, grundfärg är gul och täckfärg 
består av vacker rodnad med tydliga strimmor. Kött är vitt, 
saftigt, mört med svag syrlighet och god arom. Mognar i augusti 
september.

Jordmån: Trivs på de flesta inte för torra jordar. 

Övrigt: Pollineras av bl. a. Gyllenkrok Asrakan, Melba, Oranie, 
Transparente blanche.   

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'RANTA-AHO GOLDEN'
RANTA-AHO GOLDEN, höstäpple
Synonym:

BILD

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon:
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Malus domestica 'RETINA'
Retina, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Pillnitz, Tyskland

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Starkväxande, får en bredd krona med uppåt- utåt
riktade grenar. Tidig och rik bördighet.

Blomning: Tidig till medeltidig blomning

Frukt: Stor, formen rundad kägellik, huden är glatt, grundfärgen 
gulgrön med mörkröd täckfärg över större delen av frukten. 
Köttet vitt, fast, saftigt med aromatisk smak. Mognar i början av 
september, hållbar till oktober.

Jordmån: Varma, fuktighetshållande, näringsrika jordar.

Övrigt: Polliners av: Charlamovsky, Discovery, James Grieve, Katja, 
Lobo, Mio, Oranie,  Wealthy, Åkerö.
Resistent mot skorv, päronpest spinnkvalster, svag mottaglig för 
mjöldagg och frost i blomningen.

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Malus domestica 'REVALS PÄRONÄPPLE'
REVALSKT  PÄRONÄPPLE, höstäpple
Synonym: TALLINS PÄRONÄPPLE

Härkomst: Estland

Användning: Bords- och hushållsfrukt

Växtsätt: Medelstarkt, bildar en regelbunden tät krona, frisk sort som bär 
tidig. Regelbunden beskärning är ett måste.

Blomning: Tidig blomning

Frukt: Medelstor, plattrund, grundfärgen är gul och på solsidan en 
rödbrun täckfärg, köttet är vitt, fast och mycket saftigt, smaken 
är frisk sötsyrligt med svag päronarom. Mognar i september och 
är hållbar någon vecka.

Jordmån: Trivs på de flesta fuktighethållande jordar.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Gyllenkrok Astrakan, Huvitus, Sävstaholm, 
Transparente blanche.
Motståndskraftig mot mjölldagg

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'RIBSTON'
RIBSTON, vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Yorkshire i England

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Är starkväxande (triploid) och bildar en får en utbredd krona. 
Kommer något sent i bördighet, vilken blir god om trädet sköts 
väl.

Blomning: Blomningen är medeltidig till något sen. 

Frukt: Medelstor, nästan rund, färgen är gröngul med mörk rodnad. 
Frukten får ofta en sträv, rostaktig yta. Köttet är blekgul mycket 
fast, renettartat, senare mört, saftigt, sött, svagt syrligt, vid god 
utveckling mycket aromatiskt. Plockas sent, i mitten av oktober, 
få eftermogna till november och är hållbar till maj.

Jordmån: Planteras på soliga platser och humus- och näringsrika, lagom 
fuktiga jordar.På torra, magra jordar växer och bär trädet dåligt.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Aroma, Alice, Coc Pomona, Filippa, Ingrid 
Marie, James Grieve, Mio, Oranie. 

Prisgrupp 2
Zon: I-III
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Malus domestica 'RINGSTAD'
RINGSTAD, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Ringstad vid Norrköping

Användning: Hushålls- och bordsfrukt

Växtsätt: Växer medelstarkt och bildar en bred krona. Börjar bära tidigt 
och ger sedan jämna skördar.

Blomning: Blomningen är medeltidig.  

Frukt: Medelstor, på yngre träd stor. Grundfärg gröngul till gulvit, 
övertäckta av en livlig, jämn täckfärg utan strimmor. Kött fint, 
löst, mört, vitt till grönvitt, sött och svag aromatiskt. Mognar i 
oktober och är hållbar till december.

Jordmån: Fodrar näringsrik jord, vindskyddat läge.

Övrigt: Pollineras av bl. a. Filippa, James Grieve, Maglemer, Oranie, 
Stenbock, Stor klar astrakan 

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Malus domestica 'RISÄTER'
RISÄTER, Vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Norra Råda, Värmland

Användning: Hushållsfrukt

Växtsätt: Växer till en början medelmåttigt, senare ganska svagt. Kronan 
blir låg och hängande.

Blomning: Blomningen är ganska tidig.   

Frukt: Medelstor, rund till plattrund. Grundfärg gulvit, på solsidan något 
kraftigare gul. Täckfärg saknas. Kött gulvitt, fast, svagt sött, 
något syrligt med obetydlig arom. Plockas i början av oktober 
och håller sedan en eller två månader.

Jordmån: Har mycket små krav på jordmån och 

Övrigt: Motståndskraftig mot sjukdomar. Pollineras av Maglemer, 
Sävstaholm, Transparent Blanche. 

Prisgrupp 2
Zon: I-VI

Malus domestica 'ROSENHÄGER'
ROSENHÄGER, höst- och vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Svensk 1600 tals sort.

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer kraftigt och bildar en högbyggd krona med upprätta 
grenar.

Blomning: Blomningen är medeltidig  

Frukt: Medelmåttig till stor, högbyggt plattrund eller lägre och då mer 
stympat kägelformig. Avplattad på både över- och undersidan. 
Breda åsar sträcker sig övre större delen av frukten. Huden 
tjock, tämligen matt, vid god utbildning vackert glänsande. 
Grundfärg gulvit med stora vita fläckar på fruktens undersida, 
ofta med kraftig rostpunkt. Täckfärg som sträcker sig ofta över 
hela frukten är lackröd med antydan till strimmighet. Köttet är vitt 
eller med dragning åt grönt, på solsidan ofta något rött med 
svaga gröna eller röda kärlsträngar, fast, medelfint, ofta torrt, 
med god arom och sötsyrlig smak. Mognar i oktober och håller 
sig knappt till jul. 

Jordmån: Trivs bäst på näringsrika, fuktighetshållande varma jordar. 

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

Prisgrupp 2
Zon: I-IV
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Malus domestica 'RUBINOLA'
RUBINOLA, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Tjekien, Prima x Rubin

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Medelstarkt och bildar en öppen krona med nedhängande 
grenar. Mycket  tidig och regelbunden  avkastning. Blomknopper 
och frukten sitter längst ut på ettårsskotten.

Blomning: Blomningen är medeltidig, sorten är diploid och mycket god 
pollengivare.

Frukt: Medelstor till stor, kägelformad till plattrund, grundfärgen är 
gulorange med vacker röd täckfärg på solsidan. Köttet är gulvitt, 
fast, saftigt och med fin arom och mycket fin balans mellan 
socker och syra. 
Mognar i slutet av september eller början av oktober och håller 
sig fram till jul.

Jordmån: Trivs bäst på fuktighetshållande varma jordar. 

Övrigt: Pollineras av James Grieve, Transparente Blanche. Sorten är 
resistent mot skorv och mjöldagg.

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Malus domestica 'RUPERT'
RUPERT,
Synonym:

BILD

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp
Zon:

Malus domestica 'RYSK MELON'
RYSK MELON
Synonym:

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon:
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Malus domestica 'RÅBY RUBIN'
RÅBY RUBIN
Synonym:

Härkomst: Sverige

Användning: Bords- och hushållsfrukt.

Växtsätt: Växer som ungT ganska kraftigt och bildar en tät bred krona, en 
frisk sort som börja bära tidigt, bör kart gallras. Blomningen är 
tidig till medeltidig.

Blomning:

Frukt: Liten till medelstor, formen konisk till äggrund, huden tunn, 
glänsande, grundfärgen gulgrön till gul, ofta täcks hela frukten 
av en lysande klarröd täckfärg. Köttet har en röd anstrykning 
samt röda kärlsträngar, är fast och saftigt med en något syrlig 
aromatisk smak. Mognar i oktober och går att lagra till 
december.

Jordmån: Trivs bäst på fuktighetshållande jordar. 

Övrigt: Pollineringssorter: Gyllenkrok, Melba, Oranie, Transparente 
Blanche.

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'RÖD AROMA FAGRAVOLL'
RÖD AROMA FAGRAVOLL
Synonym:

BILD

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon:

Malus domestica 'RÖD ASTRAKAN'
RÖD ASTRAKAN, sommaräpple
Synonym:

Härkomst: Osäker härkomst

Användning: Hushålls- och bordsfrukt

Växtsätt: Växer kraftigt, börjar bära rätt sent och har sedan varierande 
bördighet.

Blomning: Blomningen är ganska tidig 

Frukt: Medelstor eller något större, rund eller plattrund. Grundfärg 
grönaktig till gulvit. Röd täckfärg över hela frukten. Kött vitt, fint, 
mört, saftigt, uppfriskande syrligt med behaglig arom. Mognar i 
september och har kort hållbarhet.

Jordmån: Vindskyddat plats, undvik för mycket kvävegödsling.

Övrigt: Pollineras bl.a. Maglemer, Transparente blanche, Wealthy. 

Prisgrupp 2
Zon: I-IV
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Malus domestica 'RÖD ATLAS'
RÖD ATLAS, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Kanada, kärnsådd av Lawrence

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Kraftigväxande med en utbredd krona. Bära tidigt och sedan rikt.

Blomning: Blomningen är medeltidig 

Frukt: Medelstor, valsformig eller rund. En mörkröd täckfärg finns över 
hela frukten. Köttet är vitt , medelgrovt, rätt fast, saftigt, svag 
syrligt med någon arom. Mognar i september oktober

Jordmån: Lätta, näringsrika jordar. 

Övrigt: Pollinmeras av Gyllenkrok Astrakan, Oranie, Sävstaholm, 
Transparente blanche. 

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'RÖD BELLE DE BOSKOOP'
RÖD BELLE DE BOSKOOP
Synonym:

BILD

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp
Zon:

Malus domestica 'RÖD CHARLAMOVSKY'
RÖD CHARLAMOVSKY, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Ryssland

Användning: Hushållsfrukt

Växtsätt: Utvecklar en hög, smal krona med långa upprätt- växande 
grenar som vid fruktsättning böjs ner och ger ett mera utbrett 
växtsätt. 

Blomning: Blomningen är tidig till medeltidig och vacker.  

Frukt: Stor, växlande mellan högbyggd, plattrund och rund. Låga åsar 
utgående från foderhålan över större delen av frukten. Huden är 
tunn med vaxöverdrag. Grundfärg ljust gröngul till gulvit, över 
hela frukten finns en mörkare röd täckfärg. Köttet gulvitt, saftig 
och aningen grovt kött med uttalad syrlighet och utan eller med 
svag arom.Mognar i september till oktober.� 

Jordmån: Fodrar god, fuktighetshållande jord. 

Övrigt: Pollineras av bl. a. Gyllenkrok Astrakan, Röd Melba, Silva, 
Stenbock, Transparente Blanche. Wealthy 

Prisgrupp 2
Zon: I-VI
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Malus domestica 'RÖD COX POMONA'
RÖD COX POMONA
Synonym:

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Malus domestica 'RÖD GRAVENSTEINER'
RÖD GRAVENSTEINER, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Osäker härkomst

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Starkväxande, med utbredd krona. Sen men god bördighet.

Blomning: Blomningen är ganska tidig.  

Frukt: Stor, något valsformad med tydliga åsar. Huden tunn, fet och 
glänsande .En mörkröd täckfärg finns över hela frukten. Köttet 
är gulvitt, krasigt, fast och saftigt med en utmärkt arom och en 
fin, frisk syrlighet. Mognar i oktober kan lagras till början av 
december.

Jordmån: Lätt, genomsläpplig, humusrik jord.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Alice, Aroma, Discovery, Filippa, Gyllenkrok 
Astrakan, James Grieve, Katja, Maglemer, Mio, Oranie, 
Stenbock, Sävstaholm, Transparente Blanche, Åkerö. Sorten är 
triploid. 

Prisgrupp 2
Zon: I-III

Malus domestica 'RÖD HÖSTKALVILL'
RÖD HÖSTKALVILL
Synonym:

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon: I-III
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Malus domestica 'RÖD JAMES GRIEVE'
RÖD JAMES GRIEVE,  höstäpple
Synonym:

Härkomst: England

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Har i början normal växt men stannar sedan av och det blir som 
regel små träd. Bär tidigt och sedan rikt varje år.

Blomning: Blomningen är medeltidig, långvarig och vackert rosa-
skiftande.

Frukt: Medelstor, rund eller rundat kägellik. Huden är glänsande och 
blir fet. Grundfärg är röd med en mörkare nyans på solsidan. 
Köttet är gulvitt, fint, fast, vid mognaden löst, saftigt. Sötman är 
hög men en liten fin syra ger en angenäm arom.
Mognar i mitten av september, hållbar till november. 
 
 

Jordmån: Frukten får sin bästa utveckling i varma lägen. Torra jordar bör 
undvikas.  

Övrigt: Pollineringssorter:, Alice, Aroma, Cox Orange, Discovery, 
Filippa, Ingrid Marie, Maglemer, Mio, Oranie, Signe Tillisch, 
Transparente Blanche. 

Prisgrupp 2
Zon: I-III

Malus domestica 'RÖD KANEL'
RÖD KANEL, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Ryssland

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Kraftigt med upprätt gles krona. Årsskott bruna, glest beströdda 
med större och mindre, vanligen runda prickar. Frisk och 
motståndskraftigt mot sjukdomar.

Blomning:

Frukt: Medelstor, regelbundet plattrund. Halmgul bottenfärg, nästan 
helt täckt av röd karmosinfärg. Övergår i breda, korta strimmor 
av mörkare färg. Kött vitt till vitgrönt, fint, saftigt med något 
kanelsmak. Mognar i september och håller ett par tre veckor 
eller månader beroende på sommarens väder.

Jordmån: Lätta, humus- och näringsrika, fuktighetshållande jordar 

Övrigt: Självfertil, genom pollinering ökar avkastningen, 
pollineringssorter är bl.a. Gyllenkrok Astrakan, Huvitus, Oranie, 
Transparente blanche. 

Prisgrupp 2
Zon: I-VI
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Malus domestica 'RÖD MELBA'
RÖD MELBA, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Ottava Kanada

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, hela frukten täckas av en 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: Pollineras av bl.a. Gyllenkrok Astrakan, Ingrid Marie, Katja, 
Lobo, Mio, Oranie, Stenbock, Transparent Blanche, Wealthy, 
Åkerö 

Prisgrupp 1
Zon: I-V

Malus domestica 'RÖD MELON'
RÖD MELON, vinteräpple
Synonym:

Härkomst:

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer kraftigt och bildar stora träd med utbredd krona, bär sent 
men har bra bördighet. 

Blomning: Blomningen är sen och vacker.   

Frukt: Medelstor, valsformig till rund. Huden medeltjock och matt. Hela 
frukten täckas av en mörkröd täckfärg eller 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 läge.  

Övrigt: Pollineringssorter: Cox Orange, Cox Pomona, Gul Richard. 
 

Prisgrupp 2
Zon: I-III
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Malus domestica 'RÖD STJÄRNRENETT.
RÖD STJÄRNRENETT, vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Tyskland omkring 1830

Användning: Bordsfrukt. Omtyckt som juläpple.

Växtsätt: Växer medelstarkt, bildar en upprätt krona med hängande 
grenar. Motståndskraftig mot svampsjukdomar

Blomning: Blomningen är sent och utdragen

Frukt: Medelstor, plattrund. Huden glatt, torr, segt, grund- färg gulgrön, 
mörkröd täckfärg nästan över hela frukten,
Röda strimmor på skuggsidan. Köttet är fast, oftast röd- färgat, 
smaken sötsyrlig 
Mognar: Plockas i oktober, eftermognar till slutet av november, 
hållbar till februari. 

Jordmån: Lätta, humusrika, fuktighetshållande jordar.

Övrigt: Pollineras av Cox Orange, Gloster.

Prisgrupp 2
Zon: I-III

Malus domestica 'RÖD WEALTHY'
RÖD WEALTHY, vinteräpple
Synonym:

Härkomst: Minnesota, USA

Användning: Bordsfrukt men även bra till must och mos.

Växtsätt: Är tämligen starkväxande med spetsiga grenvinklar. 
Bördigheten är tidig och rik.

Blomning: Blomningen är medeltid och vackert. 

Frukt: Medelstor, rund eller plattrund, gulgrön bottenfärg och vacker 
röd täckfärg. Köttet är vitt, mört, saftigt och vinsyrligt.
Plockas i början av oktober. Mognar i novenber - december, har 
lång hållbarhet till mars-april 

Jordmån: Utvecklas bäst i full sol i väl dränerad men inte för torr jord och 
vindskyddat läge. 

Övrigt: Pollineras av bl. a. Antonovka, Cox Pomona, Charlamovsky, 
Gyllenkrok Astrakan, Oranie, Risäter, Silva, Sävstaholm, 
Transparente Blanche, Åkerö. 

Prisgrupp 2
Zon: I-III
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Malus domestica 'RÖDLUVAN'
RÖDLUVAN, höstäpple
Synonym:

Härkomst: Balsgård 1994, Lobo x Barhatnoe

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Medelstarkt med lagom tät krona, regelbunden avkastning, bär 
tidigt. Är extremt vinterhärdig. 

Blomning: Blomningen är medeltidig 

Frukt: Medelstor med stympad konisk form. Gul grundfärg, som är 
nästan helt täckt av en mörkröd täckfärg. Köttet är fast, vitt, 
saftigt och sötsyrligt och fin arom. Mognar i september.

Jordmån: Trivs på de flesta jordar, men unvik kalla och styva jordar. 

Övrigt: Pollineras av bl.a. Antonovka, Wealthy, Transparente Blanche 

Prisgrupp 1
Zon: I-VI
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