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Vurderingen omfatter 28 æblesorter. Kun 6 sorter har sådanne egenskaber, at de fortjener fortsat ob
servation: 'A 120/3', 'Akane', 'Greensleeves' , 'Jerseymac' , 'Kim', 'Vista Bella'. 

Nøgleord: Vækst, udbytte, frugtstørrelse, farve, spisekvalitet. 

Summary 
This evaluation comprises 28 cultivars. Series 1 was planted spring 1981 and observed over the period 
1983-85 (Table 1 +2), series 2 was plante d spring 1982 and observed overthe same period (Tab1e3+4). 
In addition most cultivars were planted in 3 com merci al orchards to obtain a broader view. 

Rating forfruit appearance (1-9, 9: best) was done by a group of6 staffmembers. The resultis given 
as average of 3 years results. Rating for taste (overall acceptability 1-9, 9: best) was carrie d out weekly 
by another group of 8 people, randomly selected from the institute staff. Results are given as the 
highest average rating obtained for a cultivar during the test period. 

Soluble solids and titratable acids were determined at several sampling dates. The ratio between 
these measures is given in Table 5. 

Of the 28 cultivars examined, only 6 have a high enough quality to merit further evaluation: 'A 120/ 
3', 'Akane', 'Greensleeves', 'Jerseymac', 'Kim' and 'Vista Bella'. 

Key words: Growth, cropping, fruit size, colour, eating quality. 

Indledning 
Hensigten med denne vurdering, der omfatter 
28 nye æblesorter , er at få en hurtig sortering 
(screening) for sorternes egnethed under danske 
forhold. Hovedvægten har været lagt på sorternes 
vækst, ydeevne, frugtstørrelse, kvalitet, sundhed 
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og hårdførhed. Bedømmelserne har omfattet de 
3 første bæreår. 

Afprøvningen har siden 1979 foregået efter en 
ny procedure, hvorefter sorterne udplantes og 
bedømmes flere steder i landet. Sorterne hjemta
ges og opformeres ved Institut for Frugt og Bær, 
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og der udplantes 8 træer af hver sort ved institut
tet. Samtidig plantes 4 træer pr. sort ved Landbo
højskolens Pomet og hos 4 frugtavlere. Ved årlige 
møder mellem forsøgsværterne foretages en sam
let bedømmelse. 

De resultater, der bringes i de følgende tabel
ler, stammer fra Institut for Frugt og Bær. Vurde
ringen af de enkelte sorter er baseret på erfaring 
fra alle forsøgssteder . 

Materialer og metoder 
Alle træer er podet på grundstamme M26; plante
afstand 4x2 m. Serie 1 (8 sorter) blev plantet 
forår 1981. Serie 2 (20 sorter) blev plantet forår 
1982. I de første 3 forsøgsår blev plantagen drevet 
med barkultur . I 1984 blev der anlagt græsstriber , 
da skudvæksten var ret kraftig. Bekæmpelse af 
sygdomme og skadedyr blev foretaget som i al
mindelig praksis. 

Bedømmelse af frugtens udseende foretages af 
et panel på 6 dommere. Resultaterne gives som 
gennemsnit af de 3 års bedømmelse. 

Smagen bedømmes af 8 personer, tilfældigt ud
valgt blandt instituttets stab. Både udseende og 
smag bedømmes efter følgende skala: 

1) meget dårlig 
3) dårlig 
5) middel 

7) god 
9) meget god 

Smagsresultatet angives her som den bedste 
gennemsnitsværdi, sorten har opnået ved nogen 
bedømmelse. 

De fleste sorter er undersøgt for frugtens ind
hold af sukker (opløseligt tørstof) bestemt refrak
tometrisk og titrerbar syre, beregnet som æblesy
re. Til hver analyse er anvendt en prøve på mindst 
10 frugter. Der er udført flere bestemmelser un
der opbevaringen af de fleste sorter. Resulta
terne angives som forholdet mellem sukker og 
syre, dvs. procent refraktometertørstof divideret 
med procent æblesyre. 

Frugtprøver til smagsbedømmelser og analyser 
er opbevaret på køl ved 3-4°C. Forekomst af la
gersygdomme er registreret. 

De angivne plukkedatoer er gennemsnit af de 3 
års plukketider . 

Resultater 
Oversigt over sorternes vækstkraft, modningstid, 
udbytte, frugtstørrelse, frugtens farve, samt 
bedømmelser af udseende og smag er givet i tabel 
1-2 (serie 1) og tabel 3-4 (serie 2). Smagen påvir
kes foruden af æblets aroma i vid udstrækning af 
balancen mellem sukker og syre i frugten. Typi
ske værdier i sukker/syre- forholdet findes i tabel 
5. 

Med henvisning til tabellerne gives en kort om
tale af de enkelte sorter. 

Tabel l. Udbytte, frugtstØrrelse og vækstkraft i 8 æblesorter, plantet 1981. 
Total yield, fruit size and growth vigour af 8 apple cultivars, planted 1981. 

Sort Plukketid Udbytte, kg/træ, Frugtstørrelse, Vækstkraft 
1983-85 g/frugt, 

Cultivar Harvestdate Yield, k;g/tree Fruitsize, Growth vigoU/·l) 
1983-85 g/fruit 

'Burgundy' 23/9 72 166 kraftig, bred 
, Alnarps Favorit' 5/10 79 189 kraftig, bred 
'Goro' 6110 39 151 middel, bred 
'Kim' 10/10 47 219 kraftig, bred 
'Orangenburg' 10110 30 159 svag, opret 
'Clivia' 19110 19 84 middel, bred 
'Criterion' 19110 7 129 middel, opret 
'Lindel' 22/10 65 164 kraftig, bred 

l) kraftig strong bred spreading 
middel medium opret upright 
svag weak 
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Tabel 2. Udseende og kvalitet af 8 æblesorter, plantet 1981. 
Fruit colour and quality of 8 apple cultivars, planted 1981. 

Dækfarve Overcolour 
Sort Grundfarve type % dækning Skrub Udseende 1-9 Smag 1-9, maks. 
Cultivar Groundcolou,-l! typtlJ amount, % Russeting'J Appearance Taste, max 

'Burgundy' grøn brunrød 50--70 uden 3,2 4,3 
'Alnarps Favorit' mørkegrøn mørkerød 20--40 lidt 2,7 4,1 
'Goro' gul orange 0--20 uden 5,3 6,6 
'Kim' grøn mørkerød 50--70 lidt 4,7 6,0 
'Orangenburg' grøn mørkerød 40--60 uden 5,5 4,7 
'Clivia' lysegrøn mørkerød 80--100 middel 5,5 3,9 
'Criterion' grøn rød 0--20 middel 3,0 4,3 
'Linde!' grøn brunrød 20--40 lidt 3,7 5,1 

l) grøn green 2) brunrød brownish 3) uden absent 
gul yellow mØrkerød dark red lidt weak 
lysegrøn light green middel medium 
mørkegrøn dark green meget strong 

'A 120/3'. (James Grieve x Golden Delicious). 
East Malling, England. 

Træet er midde1kraftigt af vækst, rigtbærende 
med store frugter, der har fået gode bedømmel
ser for udseende og smag i november-januar. De 

faste og saftige frugter har ikke været angrebet af 
lagersygdomme. Farveudviklingen er sortens 
svageste punkt. 

Litt.: 74. 

Tabel 3. Udbytte, frugtstørrelse og vækstkraft i 20 æblesorter, plantet 1982. 
Total yield, fruit size and growth vigour of 20 apple cultivars, planted 1982. 

Sort Plukketid Udbytte, kg/træ, Frugtstørrelse, Vækstkraft 
1983-85 glfrugt, 

Cultivar Harvest date Yield, kg/tree Fruitsize, Growth vigou,-l! 
1983~5 g/fruit 

'Vista Bella' 18/8 31 122 kraftig, bred 
'lerseymac' 119 41 151 kraftig, bred 
'Ashdown Seedling' 5/9 12*) 163*) svag, bred 
'Akane' 15/9 21 124 middel, bred 
'Paulared' 16/9 10 0 ) 166*) kraftig, opret 
'Greensleeves' 28/9 69 137 kraftig, bred 
'Red Paducah' 2110 22 185 kraftig, opret 
'lonamac' 2110 39 134 middel, bred 
'lester' 8/10 42 196 kraftig, bred 
'Chivers Delight' 13110 38 179 kraftig, opret 
'GaIa' 15/10 27 109 kraftig, bred 
'Roba' 17/10 17 181 kraftig, opret 
'Auralia' 20/10 41 145 middel, bred 
'lonadel' 20/10 18 122 middel, bred 
'Spijon' 20110 17 142 middel, bred 
'Roanoke' 21/10 10 170 middel, opret 
'Summerland' 22110 41 141 middel, bred 
'A 120/3' 23110 57 149 middel, bred 
'Herma' 26/10 33 156 middel, bred 
'Cleopatra' 28110 28 173 middel, opret 

o) Kun 2 år: 1983+84 l) Se tabel l. 
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Tabel 4. Frugtens udseende og kvalitet i 26 æblesorter, plantet 1982. 
Fruit colour and quality af 20 apple cultivars, planted 1982. 

Dækfarve Overcolour 
Sort Grundfarve type 
eultivar Ground colour) type) 

"Vista Bella' grøn rød 
'Jerseymac' grøn rød 
, Ashdown Seedling' gul rød 
'Akane' gul rød 
'Paulared' gulgrøn rød 
'Greensleeves' grøn 
'RedPaducah' grøn mørkerød 
'Jonamac' grøn mørkerød 
'Jester' gul karmin 
'Chivers Delight' gul rød 
'Gaia' lysegul rød 
'Roba' gulgrøn mørkerød 
'Auralia' lysegrøn rød 
'Jonadel' lysegrøn mørkerød 
'Spijon' gulgrøn mørkerød 
'Roanoke' grøn mørkerød 
'Summerland' gulgrøn mørkerød 
'A 120/3' gulgrØn rød 
'Herma' grøn brunrød 
'Cleopatra' grøn rød 

l) 2) 3) Se tabel 2. 

'Akane'. (Jonathan x Worcester Pearmain). 
Aomori, Japan. 1970. Synonymer: Primerouge, 
Tohuku nr. 3. 

TabelS. Sukker/syre-forhold i saft af 26 æblesorter. Gns. 
af 2-3 års resultater. 

Sugar/acid- ratio in juice of 26 apple cultivars. 

Sukker/ 
Sort syre Sort 

'A 120/3' 20-25 'Herma' 
'Akane' 13-16 'Jerseymac' 
, Alnarps Favorit' 15-20 'Jester' 
, Ashdown Seedling' 13-16 'Jonadel' 
'Auralia' 18--25 'Jonamac' 
'Burgundy' 10-15 'Kim' 
'Chivers Delii#' 20-30 'Lindel' 
'Cleopatra' 20-25 'Orangenburg' 
'Clivia' 18-19 'Red Paducah' 
'Criterion' 40-50 'Rob a' 
'Gaia' 30-45 'Spijon' 
'GOIO' 15-20 'Summerland' 
'Greensleeves' 13-19 'Vista Bella' 

Sukker/syre under 12: sure; 12-15: syrlige; 
15-20: harmoniske; over 20: søde æbler. 
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Sukkerl 
syre 

14-19 
15-20 
15-20 
15-20 
20-30 
14-18 
25-30 
12-18 
15-20 
12-16 
15-20 
20-30 
12-16 

% dækning Skrub Udseende 1-9 Smag 1-9, maks. 
amount, % Russetinr!) Appearance Taste, max 

40--60 uden 4,8 6,2 
60-80 uden 5,7 6,6 
60-80 middel 6,0 5,1 
60-80 middel 6,3 6,7 
60-80 uden 6,0 4,8 

middel 6,0 6,0 
40--60 middel 3,0 4,1 
60-80 uden 6,5 6,7 
20-40 middel 6,7 5,8 
20-40 lidt 6,0 5,6 
20-40 lidt 5,0 6,1 
20-40 middel 3,7 2,1 
20-40 lidt 4,7 4,6 
0-20 lidt 4,3 3,1 

80-100 uden 5,7 4,0 
20-40 lidt 3,7 2,8 
60-80 lidt 5,3 6,3 
20-40 uden 5,0 5,9 
20-40 uden 4,3 4,4 
0-20 uden 5,3 4,6 

Væksten er middelkraftig til svag, og sorten har 
tendens til bare grene. Udbyttet er ret lavt, og 
frugtstØrreisen er ikke altid tilfredsstillende. 
Frugterne er regelmæssige, kugleformede og har 
en smuk og skinnende rød dækfarve. Det hvide 
frugtkød er fast og har en frisk, syrlig smag. Den 
gode farve og smag opnås bedst ved rettidig, dvs. 
ret sen plukning. Frugten sidder godt fast ved mo
denhed. Holdbarheden er 3-4 uger, hvorefter 
frugterne bliver blØde og fedtede. Tåler godt 
transport og sortering. 

Sorten bedømmes positivt i mange lande, spe
cielt hvad angår farve, form og smag. En ulempe 
er det ret lave udbytte og den korte brugstid. An
gives at være følsom for meldug, men ikke for 
skurv. 

Litt.: 2, 3,36,51,57,68,69,70,71. 

'Alnarps Favorit'. (McIntosh x Alfa 68). Alnarp, 
Sverige. 1966. 

Denne kraftigtvoksende, triploide sort har gi
vet et meget stort udbytte af store frugter med en 



mørkerød dækfarve. Smagskvaliteten er util
strækkelig og holdbarheden ret kort (december
januar). 

Sorten er meget følsom for skurv. I andre un
dersøgelser er kvaliteten også fundet for dårlig. 

Litt.: 35, 50, 60, 82. 

'Ashdown Seedling'. (McIntosh x ?). England. 
Et svagtvoksende og frugtbart træ. Både træ og 

frugt kan minde om 'Discovery'. Kvaliteten har 
ved enkelte bedømmelser været tilfredsstillende. 
I engelske forsØg var frugterne uens i farve og af 
dårligere kvalitet end 'Discovery' . 

Litt.: 82. 

'Auralia'. (Cox's Orange x Sch6ner aus Nord
hausen). DDR. Synonym: Tumanga. 

Udbytte og frugtstørrelse har været tilfredsstil
lende. Frugten har en sammentrykt facon med en 
knudret overflade omkring blomsten. Den har 
ikke opnået bedømmelser over middel. I tyske og 
engelske forsøg karakteriseres dens kvalitet som 
utilfredsstillende. Angives at være følsom for 
meldug og skurv. 

Litt.: 15,37,54,56,61,82. 

, Burgundy'. (Monroe x (Macoun x Antonow
ka», USA. 1972. 

Et kraftigtvoksende og yderigt træ med store, 
mørkerøde frugter. På nogle frugter er der meget 
mørkfarvede (sorte) partier. Her udvikles senere 
voldsomme skoldangreb (solskold, blød skold). 
Smagen er syrlig og kan være god i en kort perio
de, men holdbarheden er kort. Møsk og glasset
hed er registreret flere gange. Sorten er følsom 
for skurv, meldug og Monilia. 

Litt.: 9, 26, 51, 72, 76, 78, 79. 

'Chivers Delight'. (Ukendt oprindelse). England. 
1966. 

Et kraftigtvoksende træ med middelstort ud
bytte, god frugtstØrrelse og pæne bedømmelser 
for udseende og smag. Frugternes modning og 
udseende er dog noget uensartet. Holdbar til,fe
bruar-marts. Frugterne er faste og saftige i be
gyndelsen, men senere meget tørre og søde. Sor-

ten fremkom i England i 1966, men har ikke fået 
nogen udbredelse. Dårligt løv. 

Litt.: 5, 82. 

'Cleopatra'. (Ukendt oprindelse). Gammel sort. 
USA. Synonymer: bl.a. Pornoroy, Ortley, New 
York Pippin, Cleo. 

Dyrkes nu mest i Australien, hvorfra frugterne 
eksporteres til bl.a. skandinaviske lande. Sorten 
har været dyrket i begrænset omfang i Danmark 
uden at få nogen udbredelse. I forsøget har 'Cle
opatra' givet et middelstort udbytte af store, 
grønne frugter, der kan have lidt rød dækfarve. 
Under lagring kan den grønne dækfarve skifte til 
en tiltalende lysegul tone. Smagskvaliteten er un
der middel. Sort svampe belægning i kernehuset 
ses hyppigt. Smagen er sødlig. Sorten er sandsyn
ligvis for varmekrævende til vort klima. 

Litt.: 45. 

'Clivia'. (Cox's Orange x Oldenburg). DDR. 
Sorten er meget frostfølsom og blev stærkt skadet 
i vintrene 1981-82 og 1984-85 (derfor det lave ud
bytte). Frugterne er små, næsten helt røde, men 
af dårlig kvalitet. 

Litt.: 15,37,54,56,61. 

'Criterion'. (Ukendt oprindelse). USA. 
Sorten blev stærkt frostskadet i vintrene 1981-

82 og 1984-85 (derfor det lave udbytte). Frugten 
minder om 'Golden Delicious' , men den udvikles 
ikke tilstrækkeligt. Skurvfølsom. 

Litt.: 11,34. 

'Gaia'. (Kidd's Orange Red x Golden Delicious). 
New Zealand. 

De kraftigtvoksende træer har kun givet et lille 
udbytte af ret små frugter. I god størrelse har 
frugterne et tiltalende udseende med gul bund
farve og en svag, rød-orange dækfarve (stribet). 
Smagen er god indtil januar, men udpræget sød 
uden nævneværdig syre. Frugterne holder sig fa
ste til april-maj uden lagersygdomme. 

I Holland og Nord-Tyskland vurderes sorten 
med forbehold (for små frugter, manglende aro
ma). I det sydlige Europa har 'Gala' øjensynligt 
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større chancer. I England peges på betydningen 
af virusfrit plantemateriale, brugen af svage 
grundstammer og frugtudtynding (carbaryl). Ret 
modtagelig for skurv. Der findes flere røde mu
tanter. 

Litt.: 2,3,6,10,17,19,20,21,22,25,26,30, 
34,36,51,63,64,65,68,72,73,78,80, 
81,83. 

'Goro'. (Golden Delicious x Schweizer Oran
genapfel). Schweiz. 1973. 

Væksten er middelkraftig med bare grenstyk
ker og tendens til overhængende vækst. Frug
terne minder i størrelse og udseende om 'Gul 
Gråsten'. Smagen har kun et enkelt år været til
fredsstillende. LØvet er sundt og angribes kun lidt 
af skurv og meldug. Til erhvervsmæssig dyrkning 
er sorten uegnet, men kan måske være af inte
resse til haver. Holdbarhed til november-decem
ber. 

Litt.: 1,36,57,62. 

'Greensleeves'. (James Grieve x Golden Deli
cious). East Malling, England. 1978. 

Et ret kraftigtvoksende træ, der giver et meget 
stort udbytte af grønne, senere svagt gule, kugle
runde frugter. Konsistensen er fast og smagen 
syrlig uden egentlig aroma. Friskheden forsvin
der i løbet af november. På grund af den store 
frugtsætning er udtynding nødvendig. Alligevel 
blev frugterne for små i 1985. Sortens styrke er en 
god træform (som 'Golden Delicious'), tidligt og 
meget stort udbytte og en tiltalende frugtform. 
Men det er vanskeligt at finde det rette plukke
tidspunkt, der tilgodeser både kvalitet og hold
barhed. Plukningen er ofte vanskelig, da sporen 
let følger med. I andre undersøgelser er der også 
usikkerhed om sortens kvalitetsmæssige egenska
ber, idet smagen kun bedømmes som middel og 
kun i en kort periode. 

'Greensleeves' har en lang blomstringsperiode 
og er en god bestøver. Den har en vis resistens 
mod meldug. 

Litt.: 4,8,10,18,19,20,21,27,28,44,63,64, 
66,67,80. 
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'Herma'. (Jonathan x Golden Delicious). DDR. 
Giver store grønne frugter med ganske svag 

dækfarve. Smagen er syrlig og har ikke opnået til
fredsstillende karakter. Sorten er følsom for mel
dug og får let stØdpletter. 

Litt.: 37, 54, 56, 61. 

'lerseymac'. (NJ 24 x Julyred). USA. 
Træet har været kraftigtvoksende, men be

dømmes i andre forsøg kun som middelkraftigt. 
Udbytte og frugtstørrelse har været tilfredsstil
lende, men frugtudtynding er altid påkrævet. De 
fleste frugter er velfarvede, oftest regelmæssigt 
kugleformede, og en del har en stiv kødstilk. 
Modningen er uens, og plukningen skal foregå ad 
2-3 gange. Høsten er vanskelig, fordi sporen let 
følger med, eller stilken rives af. Løsningen sker 
ret pludseligt, når frugten tager farve. Et »hold
fast«-middel må anbefales. Frugterne er dækket 
af et vokslag og har en frisk syrlig smag, der min
der om 'McIntosh'. Holdbarheden er 3-4 uger på 
køl. 

Sortens brugstid falder sammen med 'Dis
covery' , men kvaliteten er alt i alt dårligere: tykt 
vokslag og større trykfølsomhed. Hertil kommer, 
at 'Jerseymac' let får rødt spind og er følsom for 
angreb af skurv og meldug. 

Litt.: 19,21,26,27,29,32,39,51,58,69,70, 
71,72,76,77. 

'lester'. (Worcester Pearmain x Starkspur Gol
den Deliciuos). East Malling, England. 

Et stort velformet æble med en smuk karmin
rød dækfarve. Smagen blev kun 1 år bedømt som 
over middel. Frugterne bliver hurtigt fedtede på 
lager, og holdbarheden er kun ca. 1 måned. Sor
ten angives at have nogen resistens mod frost i 
blomstringstiden og mod meldug. 

Litt.: 21,27,28,29,64. 

'lonadel'. (Jonathan x Rød Delicious). USA. 
Har givet et ret lavt udbytte af uens store, dår

ligt farvede og noget kantede frugter. Sorten fik 
dårlige bedømmelser for udseende og smag, lige
som i en tysk undersøgelse. Frugterne er ofte 
glassede ved plukning. 

Litt.: 24, 37, 59. 



'Jonamac'. (McIntosh x Jonathan). USA. 
Forsøgstræerne er inficeret med mosaikvirus. 

Væksten har været middelkraftig, lidt svagere 
end modersorten 'McIntosh', som den i øvrigt 
minder meget om. Den har givet et tidligt og stort 
udbytte. Kræver frugtudtynding på ældre træer. 
Frugterne modner ca. luge før 'McIntosh', er re
gelmæssigt kuglerunde i facon og har en bedre 
farvedækning. Smagen er også stort set som 
'McIntosh', men holdbarheden er efter vore erfa
ringer ringere. Huden er beklædt med et vokslag, 
som giver en fedtet overflade efter 1-2 måneders 
lagring. 

Frugterne har ikke så stor nedfaldstilbøjelig
hed som 'MeIntosh', og de tåler bedre transport 
og sortering. Men den dårligere holdbarhed gør 
det tvivlsomt, om sorten er en tilstrækkelig for
bedring af 'McIntosh'. Sorten dyrkes en del i sit 
hjemland (New York, USA), men har ikke fået 
nogen udbredelse i Europa. Angives at være føl
som for skurv og meldug. 

Litt.: 27,51,63,72,75,77,78. 

'Kim'. (Cortland x Ingrid Marie). Balsgård, Sve
rige. 1976. 

Et kraftigtvoksende træ, der har givet et stort 
udbytte af store, veludviklede røde frugter. For
søgstræerne havde kraftigere vækst end normalt 
for sorten. 'Kim' bærer frugten på sporer som 
'Ingrid Marie' og ikke i skudsspidserne som 
'Cortland'. I de første par år var der angreb af 
priksyge, møsk og skold, og i enkelte tilfælde rev
ner i frugthuden. Sidste forsøgsår var kvalitet og 
holdbarhed væsentlig bedre. I gode år holder 
frugten sig frisk til februar-marts, men den svage 
aroma forsvinder dog hurtigt. Frugtkødet er 
hvidt og har konsistens som modersorten 'Cort
land'. 

Ifølge svenske opgivelser angribes 'Kim' ikke 
af Gloeosporium, og meldugmodtageligheden er 
mindre end hos 'Cortland' . Sorten har været 
hårdfør hos os. 

'Kim' byder på visse muligheder som en stor
frugtet, hårdfør sort med begrænset holdbarhed. 

Litt.: 12, 13, 14. 

'Linde!'. (RØd Delicious x Linda). Canada. 
1971. 

Kraftigtvoksende træ med stort udbytte af me
get store, noget kantede og svagt farvede frugter. 
Slægtskabet med 'Rød Delicious' slår igennem på 
faconen og den noget søde og fade smag. Kun ved 
1 smagsprøve har spisekvaliteten været over mid
del. Tendens til vekselbæring. Mange kødstilke. 

Litt.: 43. 

'Orangenburg'. (Cox's Orange x Oldenburg). 
V.-Tyskland. 1973. 

Et svagt voksende træ med svage grene, der 
vanskeligt kan bære de ret store frugter. Frug
terne er hØjtbyggede og regelmæssige, men sma
gen er for sur for de fleste. Lavt udbytte. 'Oran
genburg' angives i tyske forsøg som kraftigtvok
sende. 

Litt.: 37, 82, 84. 

'Paulared'. (Frøplante, beslægtet med 'McIn
tosh'). USA. 1967. 

Træet har få, lange, overhængende grene med 
bare partier ved basis. Uegnet til formning som 
spindeltræ. Frugterne sættes i klaser i spidsen af 
grenene. De er velfarvede og minder i udseende 
om 'McIntosh', og smagen er udmærket i en kort 
periode. Træets form og det lave udbytte gør sor
ten uinteressant. 

I USA betegnes den som lovende, men sorten 
er opgivet i V.-Tyskland og Holland. 

Litt.: 23, 26, 31, 48, 49, 53, 77. 

'Red Paducah'. (Ukendt oprindelse). USA. 
Kraftig, opret og ranglet vækst, lavt udbytte af 

store, faste, men grove æbler. 
Litt.: 49. 

'Roanoke'. (Red Rome Beauty x Shoharie). 
USA. 1969. 

Et opretvoksende træ med spidse grenvinkler , 
meget lavt udbytte og kvalitet under middel. 

Litt.: 7, 52. 

'Roba'. (Mutation af Erwin Bauer). DDR. 
Kraftigt voksende træ med oprette grene og 
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lavt udbytte. Frugter af uens størrelse, hvoraf 
nogle med revner ved stilken. Smagen utilfreds
stillende. 

Litt.: 47, 55. 

'Spijon'. (Red Spy x Monroe). USA. 
Sorten har kun givet et lavt udbytte. Frugten er 

næsten helt dækket af en mørkerød dækfarve. 
Smagen er fundet for dårlig i lighed med resulta
tet af tidligere undersøgelser. 

Litt.: 16, 33. 

'Summerland'. (McIntosh x Golden Delicious). 
B. C. Canada. 1969. 

Sorten har en middelkraftig vækst med bare 
partier ved basis af grenene. Vekselbærende. De 
smukt røde frugter er kun middel i størrelse. De 
har en god farvedækning og en god smagskvalitet 
i de første vintermåneder . I februar bliver de me
get søde og ofte fedtede, men angribes ikke afla
gersygdomme. 

Sorten har ikke fået nogen betydning i sit hjem
land, men har været anbefalet i New Zealand som 
et supplement til 'Idared' . 

Problemerne med vekselbæring og frugtstør
relse bevirker, at 'Summerland' får svært ved at 
gøre sig gældende over for 'Spartan' og 'GIaster' . 

Litt.: 36, 41, 42. 

'Vista Bella'. (Julyred, Melba og Early McIntosh 
indgår i afstamningen). USA. 1974. 

Træet er middelkraftigt til kraftigtvoksende 
med store blade. Frugterne ligner 'Julyred' og 
'Jerseymac'. Nogle frugter har en tyk, stiv stilk. 
Skal plukkes ad 2-3 gange. 

Farveudviklingen kommer først umiddelbart 
før plukningen, men nedfalds-tilbøjeligheden er 
ikke så udtalt. Den store bladfylde kan give pro
blemer med farvedækningen. Huden er dækket 
af et vokslag. 

Kødet er hvidt og har en god konsistens, sma
gen er syrlig og god, men holdbarheden er kort 
(maks. 2 uger på køl). 

'Vista Bella' har været prøvet i mange lande, og 
kvaliteten bedømmes oftest som god i den korte 
brugsperiode. For små frugter har dog givet an-
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ledning til, at sorten ikke anbefales i V.-Tyskland 
(Rheinland). Angivelser om følsomhed for kræft 
er modstridende, men kræft har ikke været et 
problem i vore forSØg. Angives at være følsom for 
skurv. 'Vista Bella's store fortrin er dens tidlig
hed. I de fleste år modner den i 2.-3. uge af au
gust. For at lykkes godt er en konsekvent frugtud
tynding påkrævet, ligesom forsigtighed med N
gØdskning må tilrådes for at fremme farve og kva
litet. Bør podes på en svag grundstamme (M26, 
Mg). Som andre tidlige sorter skal 'Vista Bella' 
afsættes hurtigt (plukkes bedst i salgsemballa
gen). Kan kun anbefales til plantning i begrænset 
omfang. 

Litt.: 2,3,10,19,27,29,31,38,40,51,58,70, 
71,72. 
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