
Malus domestica 'TALVIKANELI'
VINTERKANEL, tidigt vinteräpple
Synonym: Talvikaneli

BILD

Härkomst: Piikkiö Finland 2003,   Lobo x Rödkanel

Användning: Bords- hushållsfruktrukt

Växtsätt: Medelkraftigväxande med upprätt gles krona, mycket härdig och 
frisk. Ger årligen frukt. 

Blomning: Blomningen är medeltidig. 

Frukt: Medelstor till stor, plattrund. Huden är glatt och något fet. Gul 
bottenfärg, röd täckfärg med mörkare strimmor på som ofta 
täcker hela frukten. Köttet är vitgrönt med någon rodnad under 
skalet, fint, saftigt, lätt syrligt, aromatiskt och med svag 
kanelarom..
Plockas i oktober, bör eftermogna till början av november och 
kan förvaras till januari 

Jordmån: Lätta, humusrika, fuktighetshållande jordar

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

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Malus domestica 'VESE'
VESE, äpple
Synonym:

BILD

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon:

Malus domestica 'VINTERKANEL'
VINTERKANEL, vinterfrukt
Synonym:

Härkomst: Piikkiö Finland 2003, Lobo x Rödkanel

Användning: Bords- och hushållsfrukt.

Växtsätt: Växer kraftigt i början, saktar sedan ned och blir ett 
svagväxande träd med stark grenbyggnad som inte kräver 
mycket beskärning. Börja bära tidigt och ger jämna och rika 
skördar. Mycket härdig och frisk.   

Blomning:

Frukt: Medelstor till stor, plattrund. Huden är glatt och något fet. 
Gulgrön bottenfärg, röd täckfärg med mörkare strimmor på 
solsidan. Köttet vitgrönt, med någon rodnad under skalet, fint, 
saftigt med kryddigt kanelsmak.Plockas i oktober, bör 
eftermogna till början av november och kan förvaras till jul. 

Jordmån: Trivs på de flesta jordar.

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

Prisgrupp 2
Zon: I-V
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Malus domestica 'VITGYLLING'
Vitgylling
Synonym:

Härkomst:

Användning:

Växtsätt:

Blomning:

Frukt:

Jordmån:

Övrigt:

Prisgrupp 2
Zon: I-IV

Malus domestica 'VUOKKO'
VUOKKO, sommaräpple
Synonym:

Härkomst: Piikkiö Finland 1999, Melba x Huvitus

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Är tämligen starkväxande, bildar en bred krona med bra 
grenvinklar, bördigheten är tidig och rik. 

Blomning: Blomningen är tidig.  

Frukt: Stor till medelstor, konisk, gulgrön bottenfärg och på solsidan 
brunröd täckfärg samt tydliga korkfläckar. Köttet är vitt, fast, 
saftigt och sötsyrligt och med behaglig smak. Mognar i slutet av 
augusti eller början av september och har för en sommarfrukt 
god hållbarhet.

Jordmån: Trivs på humusrika, fuktighetshållande jordar

Övrigt: Pollineringssorter: Antonovka, Charlamovsky, Gyllenkrok 
Astrakan, Oranie, Silva, Sävstaholm, Transparente Blanche.  

Prisgrupp 2
Zon: I-VI

Malus domestica 'VÄRMLANDS SÖTÄPPLE'
VÄRMLANDS SÖTÄPPLE, Höstäpple
Synonym:

Härkomst: Värmland

Användning: Bords- och hushållsfrukt

Växtsätt: Växer medelstark och har god bördighet

Blomning: Blomningen är medeltidig

Frukt: Medelstor till stor, plattrund med större avrundning upptill. Ibland 
oregelbunden, nästan trekantig. Huden något sträv, grundfärgen 
är ljusgul med talrika små, svagt bruna prickar. På solsidan en 
prickig röd täckfärg med korta strimmor. Köttet är vitt, ganska 
fast, mycket saftigt och sött. Mognar i oktober och kan förvaras 
några veckor.

Jordmån: Trivs på de flesta fuktighetshållande jordar.

Övrigt: Pollineras av bl. a. Melba, Sävstaholm, Transparente Blanche.

Prisgrupp 2
Zon: I-V
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