Sorter i apelgården

Dottevikinga

Härstamning:

Uppkom ur en kärna i Dottevik hos Inga och Karl-Eric Johansson, sorten namngavs
och döptes våren 1990 av Jössebygdens trädgårdsförening.

Frukten:

Mognar i december/januari. Hållbar till mars. Kött vitt, grovt, fast med syrlig smak

Enebyäpple

Härstamning:

Härstammar från Eneby norr om Värmlands Nysäter.

Frukten:

Ett medelstort platt till plattrunt äpple med gul -gulgrön färg vanligen utan täckfärg.
Över hela frukten finns gröna punkter omringade av vitt. Huden blir fet. Smaken är
friskt syrlig och fruktköttet vitt och saftigt. Mognar i september - oktober med kort
hållbarhet.

Fallängs de Jong

Härstamning:

Sorten kommer från Arvika.

Frukten:

Mycket jämna, medestora frukter som blir vinröda vid mognaden. Mognaden infaller i
slutet av oktober och vid god lagring är frukten hållbar ända fram på vårkanten.
Köttet är vitt, saftigt med en rosaröd antydan mot solsidan. Svag arom och syrlighet,
smaken påminner om Ingrid Marie.

Garboäpple

Härstamning:

Spritt från Garboden, Botilsäter på Värmlandsnäs. Planterades allmänt i bygden.

Frukten:

Ett sommaräpple med kort hållbarhet.

Holmserudsäpple

Härstamning:

Ursprungsträdet fanns på gården Holmserud i Skillingmark.

Frukten:

Äpplena blir stora och påminner om Gravensteiner i utseende. Lämpligt till mos
genom sin lättlöslighet. Relativt torrt kött. Höstfrukt med relativt kort hållbarhet.

Klockerstaäpple

Härstamning:

Uppkommen från en kärnsådd gjord ca. 1920 vid Klockersta gård, Norra Råda.
Kärnorna kom från ett kaliforniskt äpple.

Frukten:

Mognar under senare hälften av augusti. Kött, vitt, grovt och saftigt. Syrlig och frisk
smak. Rödfärgad sträng runt kärnhushålan förekommer. Mot kärnhushålan klart vid
mognad. Bords- och hushållsfrukt.

Kollerudsäpple

Härstamning:

Härstammar från Kollerud norr om Torsby.

Frukten:

Ett relativt stort äpple med karmosinröd täckfärg i form av punkter och strimmor på
gulvit botten. fruktköttet är vitt - grönvitt och smaken är syrlig. En lätt röd rodnad
förekommer hos kärlsträngarna upp emot fodret på vissa frukter. Mognar i
september-oktober, kan lagras i några månader. Ett bra hushållsäpple.

Korsmyra astrakan

Härstamning:

Troligen från Korsmyra sydost om Gunnarskog. Spritt som "höstäpple" från en
trädskola i Gunnarskog.

Frukten:

Mognar i september, kort hållbarhet. Kött vitt, löst, saftigt. Blir vid full mognad klart.

Linda Paas

Härstamning:

Sorten är funnen i Arvika 1991.

Frukten:

Medelstor till stor frukt, äggrund till högbyggd med platt undersida. Grundfärg vinröd
med violett vaxöverdrag. Köttet är vitt och krispigt, medelsaftigt med mycket fin
smak. Mognar i december och kan lagras till april.

Lyckaäpple

Härstamning:

Härstammar från gården Lyckan i Perserud norr om Arvika.

Frukten:

Ett litet plattrunt sötäpple som mognar i augusti/september. Blir klart.

Mässviks Söta

Härstamning:

Ursprunget är okänt. Tros ha anknytning till Mässviks säteri på Värmlandsnäs.

Frukten:

Mognar i september/oktober med kort hållbarhet. Äpplena är plattrunda med tydliga
åsar från foderhålan. Frukten blir grön med mörkare gröna punkter och huden är
tunn, fet och svagt glänsande. Solbelysta frukter får en svagt rödbrun rodnad på
solsidan. Kött torrt, grovt med fin sötma.

Mölnbacka skogsäpple

Härstamning:

Sorten funnen vid 1800-talets mitt i en hagmark i Mölnbacka.

Frukten:

Mognar i oktober-november. Kan lagras i 3-4 månader. Kött grönvitt, fast, sötsyrligt
med rätt god sötma och fin arom. Bords och hushållsfrukt.

Nestesöt

Härstamning:

Ursprungsträdet fanns vid gården Nerstuga i Arvika. Troligtvis uppkom sorten på
tidigt l800-tal. Var under tidigt 1900-tal spridd i framförallt V Hungvik.

Frukten:

Mognar i augusti, kort hållbarhet. Kött, vitt, mört, saftigt med mild sötma. Köttet
tenderar till att bli klart. Bords- och hushållsfrukt.

Odenstadsäpple

Härstamning:

Kommer från träd vid Odenstads gård och har inte kunnat identifieras med någon
känd sort.

Frukten:

Mognar i oktober, hållbar i någon månad. Kött grönvitt, under kraftig täckfärg något
skiftande i rött. Fast, saftigt, syrligt med god arom. Bordsfrukt.

Risäter

Härstamning:

Namnet Risäter kommer från Risäters gård i Norra Råda där kärnsådden lär ha gjorts
i början av 1800-talet.
Sorten är allmänt odlad över hela Värmland.

Frukten:

Frukten är plattrund till formen med gul färg och blir vid mognad fet. Mognaden sker
i oktober och frukten kan sedan hålla sig ända in i december. Används mest som
hushållsfrukt. Risäter är en både mycket härdig och frisk sort. Vilket har gjort att den
har spridits över stora delar av norra Sverige. Sorten är tillsammans med Stenbock
den värmlandssort som fått störst spridning utanför länet.

Sankta Brita

Härstamning:

Korsning mellan Mio och Cortland gjord 1954 på Alnarp.

Frukten:

Hållbarheten är god. I Värmland har den i källare hållit sig fint till efter jul.
Täckfärgen är vackert röd, strimmig, täckande ca 2/3 av solsidan. Den får en blåaktig
dagg vid trädmognaden i slutet av september. Grundfärgen blir gul vid mognaden.
Fruktköttet är vitt, saftigt och med utsökt arom, något påminnande om Mio & Oranie.

Silva

Härstamning:

Sorten är en korsning mellan Melba och Stenbock.

Frukten:

Mognar i slutet av augusti/början av september och har kort hållbarhet.
Frukten är konisk med breda åsar. Huden gulgrön med ljusa punkter. Köttet är vitt
och saftigt med frisk, syrlig smak.

Spässerud

Härstamning:

Kärnsådd troligtvis på l800-talet vid torpstället Skotterud, Gillberga

Frukten:

Mognar i slutet av september, hållbar in i november. Kött, vitt med röd kant runt
kärnhuset. Relativt grovt, mört, saftig med fin balans mellan syra och sötma. Fin
bords- och hushållsfrukt.

Stenbock

Härstamning:

Kärnsådd vid l700-talets slut i Skillingmark.

Frukten:

Mognar i augusti-september, kort förvaringstid. Kött vitt till grönvitt, tämligen fast,
mört, saftigt, svagt syrligt. Blir ofta klar.

Storkrisken

Härstamning:

Det över 300-år gamla ursprungsträdet växer på gården Berget i Gullsbyn,
Mangskog.

Frukten:

En medelstor höstfrukt med gröngul grundfärg och livliga karmosinröda strimmor på
solsidan. Köttet är något grönaktigt med gröna kärlsträngar. Smaken är sötsyrlig och
svagt kärv. Mognar i slutet av september och är hållbar i några månader.

Stortysken

Härstamning:

Ursprung osäkert men spridd i trakterna av Västra Ämtervik från slutet av 1800-talet
och framåt.

Frukten:

Relativt stora äpplen med tydliga åsar. Grundfärgen är vid mognad gulvit. På solsidan
en jämnt avtonad röd täckfärg. Smaken är syrlig. Sensommarfrukt som mognar i
september och har kort hållbarhet.

Ullströmsäpple

Härstamning:

Sorten är uppkallad efter handlare Ullström i Västra Ämtervik som hade
ursprungsträdet på sin tomt. Sorten har planterats i Västra Ämtervik med omnejd.

Frukten:

Ett vinteräpple som mognar i slutet av oktober och håller sig fram till vårkanten.
Grundfärgen är grön med ljusa punkter med grön kant. Täckfärgen dystert brunröd.
Fruktkött vitt, fint med syrlig smak.

Viksäpple

Härstamning:

Kommer från Viks herrgård i Arvika.

Frukten:

Mognar i september. Hållbart i ca 1 månad. Kött vitt, grovt, mört, föga saftigt. Svag
arom med viss sötma.

Värmlands paradisäpple

Härstamning:

Fanns på tidigt 1800-tal på flera platser i Värmland. Ursprunglig växtplats okänd.

Frukten:

Mognar under senhösten, hållbar till februari-mars. Kött, vitt med inslag av rött vid
kärnhuset, fint, saftigt, syrligt med någon sötma. God smak.

Värmlands sötäpple

Härstamning:

Sortens härstamning är inte klarlagd men den fick sin spridning via plantskoleägare
Lundström i Arvika.

Frukten:

Ett sötäpple som mognar först i oktober och som kan förvaras i någon månad.
Frukten blir stor med ljusgul grundfärg. På solsidan bildas en roströd täckfärg med
prickar och korta strimmor. Smaken är söt och fruktköttet saftigt. Frukten blir ofta
klar.

