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Malus domestica Agnes® E (B:1377)
Vacker sommarsort med friskare träd och bättre smak än Discovery!
Ursprung:

Discovery fri avblomning, framtagen på Balsgård, SLU. Utvald och
uppympad på grundstam 1995 för observationsförsök. Utlämnad
till provodlingar 1998. Växtförädlare Hilde Nybom.
Registrerad och marknadsförd 2014.
Certifiering: Sorten är testad och godkänd för plantburna skadegörare
enligt SJV:s föreskrift. Prekärnträdet finns på Balsgård.
Kärnträd och elitträd finns på Elitplantstationen.
Frukt:
Medelstor till stor, rundad–något konformad frukt. Gul
bottenfärg med rosaröd täckfärg över större delen; synnerligen tilltalande utseende. Grovt, saftigt, vitt fruktkött med
rosa inslag. Jämförelsevis bra konsistens för en sommarsort, samt god och mycket aromatisk smak. Betydligt
fylligare smak än t ex Discovery. Kan lagras i 3–4 veckor.

Mogen:
15–30/8
Avkastning: Medelgod–god fruktsättning.
Växtsätt:
Ganska litet träd, friska fina blad, ibland ganska upprättväxande

och med korta grenar, mycket sporrar.
Härdighet: Zon 1–3
Sjukdomar: Ganska motståndskraftig mot monilia och skorv men har inga starka resistensgener. Avsevärt mindre problem med fruktträdskräfta jämfört med Discovery.
Pollinering: Blommar tidigt och därför rekommenderas andra tidiga eller medeltidiga sorter
som pollineringssorter, exempelvis Birgit Bonnier, Gyllenkroks astrakan,
James Grieve, Mio, Oranie.
Provodlad: Har provats hos en del odlare i Skåne där den genomgående visat god produktivitet och fin frukt. Testad i Uppsala sedan 2006. Utlämnad för provodling hos
svenska plantskolor 2009. Anses extremt intressant beroende på den goda smaken.
Övrigt:
Den bästa svenska sommarsorten – en sann njutning för både öga och gom.
De välformade mörkrosa frukterna mognar 1–2 veckor tidigare än modersorten
Discovery, och har betydligt fylligare arom.
Kontakta: Certifierat förökningsmaterial (elit) förmedlas av Elitplantstationen. Sorten är
royaltybelagd. Frågor som rör provodling, marknadsföring och sorträttigheter
diskuteras med sortägaren, SLU Balsgård.

Vill du veta mer?

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation
044-750 94 | info@elitplantstationen.se

www.elitplantstationen.se

E-planta ekonomisk förening
042-15 98 00 | info@eplanta.com

www.eplanta.com

Malus domestica Folke® E (K:1016)
Stora välsmakande äpplen att avnjuta direkt eller använda i köket
Ursprung:

Aroma x PRI 1858/102, korsad på Balsgård SLU 1988 och ingår
i samma syskonskara som Fredrik och Frida. Utvald och upp-		
ympad på grundstam 1997 för observationsförsök. Utlämnad
till provodlingar 1998. Växtförädlare Hilde Nybom.
Registrerad och marknadsförd 2014.
Certifiering: Sorten är testad och godkänd för plantburna skadegörare
enligt SJV:s föreskrift. Prekärnträdet finns på Balsgård.
Kärnträd och elitträd finns på Elitplantstationen.

Frukt:

Mycket stor, plattrund frukt med medelkort–kort skaft.
Gulgrön med orangeröd täckfärg, solexponerade frukter
kan bli nästan helröda. Fast och krasigt fruktkött som
för blir vitt ganska länge. Sötsyrlig, först ganska sur men
smaken blir god och aromatisk efter 1–2 månaders lagring,
passar då både som bordsfrukt och hushållsfrukt. Mycket god
lagringsförmåga, håller till april–maj.
Mogen:
Plockmogen 1–15/10, ätmogen 1–2 månader senare.
Avkastning: Hög avkastning.
Växtsätt:
Stort och grovt träd, bra sättning, stora friska och fina blad.
Härdighet: Zon 1–4
Sjukdomar: Skorvresistent sort.
Pollinering: Folke är triploid och kan inte ge pollen till andra sorter, men kan ta emot pollen
av andra medelsena till sent blommande sorter som exempelvis Filippa, Fredrik,
James Grieve, Ingrid Marie, Mio och Signe Tillisch.
Provodlad: Provodlad på olika platser i Sydsverige inklusive Småländska höglandet, samt på
Åland. Utlämnad för provodling hos svenska plantskolor 2009.

Övrigt:
Kontakta:

Bästa äppelkakan bakar du med Folke – hela vintern! Och ta gärna hjälp av Folke
inom matlagningen: de stora, sötsyrliga och aromrika äpplena fungerar minst lika
bra som all världens exotiska frukter – och så är de ju hemodlade.
Certifierat förökningsmaterial (elit) förmedlas av Elitplantstationen. Sorten är
royaltybelagd. Frågor som rör provodling, marknadsföring och sorträttigheter
diskuteras med sortägaren, SLU Balsgård.

Vill du veta mer?

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation
044-750 94 | info@elitplantstationen.se

www.elitplantstationen.se

E-planta ekonomisk förening
042-15 98 00 | info@eplanta.com

www.eplanta.com

Malus domestica Lovisa® E (K:1160)
Stora vackra äpplen av Katja-typ med mild smak
Ursprung:

Katja x Priscilla, korsad på Balsgård SLU 1988. Utvald och 		
uppympad på grundstam 1997 för observationsförsök. Utlämnad
till provodlingar 2000. Växtförädlare Hilde Nybom.
Registrerad och marknadsförd 2014.

Certifiering: Sorten är testad och godkänd för plantburna skadegörare

enligt SJV:s föreskrift. Prekärnträdet finns på Balsgård.
Kärnträd och elitträd finns på Elitplantstationen.
Frukt:
Medelstor–stor, konformad–valsformig frukt, långt skaft,
ganska lik Katja men betydligt större. Slätt och blankt
skal som ej blir fett. Gul grundfärg med mörkröd täckfärg, mycket vacker frukt. Fruktkött i början ganska fast
och krasigt men mjuknar snabbt, håller dock i åtminstone
4–6 veckor i kyllager. Mild, söt och god smak.
Mogen:
10–20/9
Avkastning: Medelgod–god fruktsättning, fodrar ingen gallring.
Växtsätt:
Ganska stort träd med långa grenar med bra grenbrytning, dock en del kala
partier, frukterna hänger mycket väl fördelade i trädet.
Härdighet: Zon 1–3
Sjukdomar: Skorvresistent sort.
Pollinering: Har ganska ovanliga gener för självsterilitet, och kan därför pollineras av alla
andra, medeltidigt blommande sorter som exempelvis Birgit Bonnier,
Cox Pomona, Discovery, James Grieve, Katja, Mio, Sävstaholm.
Provodlad: Provodlad i Skåne med mycket gott resultat samt på Åland.
Utlämnad för provodling hos svenska plantskolor 2009.
Övrigt:
Lovisa är en mild sort som uppskattas även av dem som har svårt för äppelsyra.
De stora välformade frukterna har en mild och söt smak som tilltalar många konsumenter. Lovisa var med i avsmakningstest i Kivik 2002 och 2003, och hamnade
bland de tre bästa (av ett 15-tal sorter) för utseende, smak och allmänintryck.
Kontakta: Certifierat förökningsmaterial (elit) förmedlas av Elitplantstationen. Sorten är
royaltybelagd. Frågor som rör provodling, marknadsföring och sorträttigheter
diskuteras med sortägaren, SLU Balsgård.

Vill du veta mer?

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation
044-750 94 | info@elitplantstationen.se

www.elitplantstationen.se

E-planta ekonomisk förening
042-15 98 00 | info@eplanta.com

www.eplanta.com

Malus domestica Trulsa® E (B:1458)
Tidig höstsort med söta aromatiska frukter
Ursprung:

Eva-Lotta x Balsgårdsselektionen B4:1547 framtagen på Balsgård,
SLU. Utvald och uppympad på grundstam 1996 förobservationsförsök. Utlämnad till provodlingar 1998. Växtförädlare 		
Hilde Nybom. Registrerad och marknadsförd 2014.

Certifiering: Sorten är testad och godkänd för plantburna skadegörare
Frukt:

Mogen:
Avkastning:
Växtsätt:
Härdighet:
Sjukdomar:
Pollinering:
Provodlad:

Övrigt:
Kontakta:

enligt SJV:s föreskrift. Prekärnträdet finns på Balsgård.
Kärnträd och elitträd finns på Elitplantstationen.
Rundat konformig, medelstor. Gul grundfärg med god
täckning av tegelröda–orangeröda strimmor. Något segt
skal. Gult fruktkött med fast och krasigt fruktkött samt
mycket söt och aromatisk smak. Hållbar drygt 4 veckor
i vanligt kyllager.

25/8–5/9
God fruktsättning
Ganska litet träd med stora, friska blad.
Zon 1–3
Hygglig fältresistens mot skorv.
Kan pollineras av exempelvis Discovery, Filippa, Fredrik, Gyllenkroks astrakan,
Lovisa, Mio, Oranie och Sylvia.
I Balsgårds avkastningsförsök har den bedömts ha medelhög avkastning, friska
träd och vackra frukter av medelstorlek. Något större frukt än Discovery samt
mindre problem med monilia. Provodlad i Skåne samt Uppsala sedan 2006.
Utlämnad för provodling hos svenska plantskolor 2009.
Sommaren är slut och vardagslivet tar vid – med sin söta och aromatiska smak
blir Trulsa snabbt alla barns favorit – Det perfekta äpplet att skicka med till
skolan eller fritidsaktiviteterna.
Certifierat förökningsmaterial (elit) förmedlas av Elitplantstationen. Sorten är
royaltybelagd. Frågor som rör provodling, marknadsföring och sorträttigheter
diskuteras med sortägaren, SLU Balsgård.

Vill du veta mer?

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation
044-750 94 | info@elitplantstationen.se

www.elitplantstationen.se

E-planta ekonomisk förening
042-15 98 00 | info@eplanta.com

www.eplanta.com

Malus domestica Balsgard ’Fredrik’® E
Ett trevligt och friskt höstäpple med kryddig smak
Ursprung:

Svensk äpplesort förädlad på Balsgård, (SLU). Korsningen,
’Aroma’ x’PRI 1858/102’, utfördes 1988 mellan den populära
Balsgårdssorten ’Aroma’ som har en mycket god och
aromatisk smak, och en amerikansk selektion som kunde
bidra med resistens mot svamp-sjukdomen äppleskorv. Efter
flera år av urval och tester, kunde ’Fredrik’ registreras som
en ny svensk sort 2003. ’Fredrik’ ingår i samma syskonskara som äpplesorterna ’Frida’ och ’Folke’.

Certifiering: Sorten är testad och godkänd för plantburna skadegörare
Frukt:

Mogen:
Avkastning:
Växtsätt:
Härdighet:
Sjukdomar:
Övrigt:
Kontakta:

enligt SJV:s föreskrift. Prekärnträdet finns på Balsgård.
Kärnträd och elitträd finns på Elitplantstationen.
Frukten är knappt medelstor, rundad, gulgrön med
orangeröda strimmor. Bra konsistens med aromatisk smak.
Smaken påminner om ’ Aroma’ men är något mera kryddig. 		
Sorten har vunnit smaktester i Danmark.
Frukten plockas i slutet av september och är ätmogen någon månad
senare men kan lagras till mars-april.

Mycket riklig fruktsättning. Frukten bör gallras om större frukter önskas.
Trädet är rikblommande och bär frukt varje år.
Zon 1–4
Resistent mot skorv (Vf-genen), motståndskraftig mot mjöldagg och
andra svampsjukdomar.
Dessertäpple särskilt lämpad för fritidsodling. Har givit mycket goda resultat
i ekologiska odlingsförsök i Årslev, Danmark.
Certifierat förökningsmaterial (elit) förmedlas av Elitplantstationen. Sorten är
royaltybelagd. Frågor som rör provodling, marknadsföring och sorträttigheter
diskuteras med sortägaren, SLU Balsgård.

Vill du veta mer?

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation
044-750 94 | info@elitplantstationen.se

www.elitplantstationen.se

E-planta ekonomisk förening
042-15 98 00 | info@eplanta.com

www.eplanta.com

