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Resume 
Vurderingen omfatter 30 æblesorter. Kun fem 
sorter har sådanne egenskaber, at de fortjener 
fortsat observation: "Geneva Early', 'Delcort' , 

Beretning nr. 2011 

'Fiesta', 'Jubile' samt 'Liberty', der er skurvresi
stent. 

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

Summary 
This evaluation comprises 30 cultivars observed 
during the first 3-4 fruiting years. They are di
vided into three series according to planting year, 
see Tables. anly five cultivars have high enough 

quality to merit further testing: 'Geneva Early', 
'Delcort', 'Fiesta', 'Jubile' and the scab-resistant 
'Liberty. 

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

Indledning 
Hensigten med denne vurdering, der omfatter 30 
nye æblesorter, er at få en hurtig sortering (scree
ning) for sorternes egnethed under danske for
hold. Hovedvægten er lagt på sorternes vækst, 
ydeevne, frugtstørrelse, kvalitet, sundhed og 
hårdførhed. BedØmmelsen omfatter kun de 
første 3-4 bære år. 

Afprøvningen har siden 1979 foregået efter en 
procedure, hvor sorterne udplantes og bedøm
mes flere steder i landet. Sorterne hjemtages og 
opformeres ved Institut for Frugt og Bær, og der 
udplantes otte træer af hver sort ved instituttet. 
Samtidig udplantes fire træer pr sort ved Landbo
hØjskolens Pomet og hos seks frugtavlere. Ved år-
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lige møder med forsøgsværterne foretages en 
samlet bedømmelse. De resultater, der bringes i 
de følgende tabeller, stammer fra Institut for 
Frugt og Bær, medens vurderingen af de enkelte 
sorter er baseret på erfaring fra alle forsØgssteder. 

Materialer og metoder 
Alle træer er podet på grundstamme M 26, og de 
fleste er plantet ud som to år gamle træer på 4 x 
2 m. Sorterne er opdelt i tre serier efter planteår, 
se tabel l. Forsøgsplantagen er drevet som i almin
delig praksis med græsstriber og kemisk renholdt 
i trærækken og normal bekæmpelse af sygdomme 
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Tabel 1. Plukketid, udbytte, frugtstørrelse og vækstkraft. Harvest date, yield, fruit size and growth vigour. 

Sort Plukketid Udbytte, kg/træ frugstr.. g/frugt 
eultivar Harvestdate yie/d, kg/tree Fruitsize, g/fruit 

Serie 1, 1984-87 Plantet efterår 1982, 2-års træer. Planted autumn 1982 2-year old trees. 
'BM21583' 19/9 * 54 159 
'Birgit Bonnier' 19/9 31 132 
'Mollies Delicious' 29/9 25 154 
'Liberty' 7/10 36 115 
'BM9242' 10/10 65 235 
'B. de Boskoop'(EK) 13/10 41 167 
'BM42150' 23/10 54 141 
LSD 10 17 

Serie 2, 1985-88 Plantet efterår 1983, l-års træer. Planted autumn 1983, 1-year old trees. 
'De1cort' 12/9 * 34 185 
'Royal Gaia' 10/10 23 123 
'Jubile' 16110 21 153 
'Belgolden' 23/10 31 140 
Til sammenligning Plantet forår 1984, 2-års træer. 
For comparison Planted spring 1984, 2-year old trees. 
'Aroma' 26/9 
'Elstar' 5/10 
'Spartan' 9/10 
'Gloster' 20/10 
LSD 

Serie 3, 1986-88 Plantet efterår 1984, 2-års træer. 
'Pirja' 5/8 * 
'Geneva Early' 7/8 * 
'Maikki' 12/8 * 
'Samo' 22/8 * 
'Make' 23/8 * 
'CJH06-18' 24/8 * 
'Jaspi' 27/8 * 
'CJH23-13' 28/8 • 
'Helene' 30/8 * 
'State Fair' 3/9 * 
'CJH09-31' 17/9 
'CJH07-27' 21/9 
'Birkerød' 21/9 
'Rubin' 23/9 
'Fiesta' 30/9 
'CJH 14-20' 10/10 
'CJHI2-37' 15/10 
'Keepsake' 16/10 
'MeIrose' 16/10 
Til sammenligning. For comparison 
'Elstar' 
'Gloster' 
LSD 

* Plukket ad flere gange 
More than 1 picking 

4110 
19/10 

1. Kraftig strong Bred spreading 
Middel medium Opret· upright 
Svag weak 

244 

32 193 
35 137 
26 154 
36 199 
10 16 

Planted autumn 1984, 2-year old trees. 
9 82 

16 114 
18 132 
18 147 
10 202 
20 118 

7 130 
7 121 

18 158 
22 149 
28 205 
18 220 
9 121 
2 161 

18 144 
24 158 
14 150 
13 154 
9 165 

17 144 
25 184 
4 11 

Vækstkraft 
Growth vigourJ) 

middel, bred 
middel, opret 
middel, bred 
middel, bred 
kraftig, bred 
middel, bred 
middel, bred 

kraftig, bred 
middel, opret 
kraftig, bred 
middel, bred 

middel, bred 
middel, bred 
middel, opret 
kraftig, opret 

middel, bred 
middel, bred 
middel, bred 
kraftig, bred 
kraftig, opret 
middel, bred 
kraftig,opret 
svag, bred 
middel, bred 
middel, bred 
middel, bred 
middel, bred 
svag, bred 
svag, opret 
middel, bred 
middel, bred 
middel, opret 
middel, opret 
middel, opret 

middel, bred 
middel, opret 



og skadedyr. De fem finske sorter ('Pirja' , 'Maik
ki', 'Samo', 'Make' og 'Jaspi') samt sorterne 'Bel
golden', 'Liberty' og 'Meirose' er kun prøvet på 
Institut for Frugt og Bær og ikke hos prøvedyrker
ne. Frugtens udseende blev hvert år bedømt af et 
panel på seks dommere. Resultaterne gives som 
gennemsnit af 3-4 års bedømmelser. Et smags
hold på otte personer, tilfældigt udvalgt blandt 
instituttets medarbejdere, foretog bedømmelser 
af frugtens udseende, fasthed, saftighed, surhed, 
sødhed og helhedsindtryk efter en skala fra 1 til 9, 
hvor 1 betyder mindst (dårligst), 5 betyder middel 
og 9 betyder mest (bedst). De fleste sorter blev 
undersøgt for frugtens indhold af opløseligt tør
stof (sukker), bestemt refraktometrisk, og for 
indhold af titrerbar syre, beregnet som procent 
æblesyre. Til hver bestemmelse er anvendt en 
prØve på mindst 10 æbler. 

I de fleste tilfælde er disse resultater angivet 
som sukker/syre-forholdet, dvs. procent refrakto
metertørstof divideret med procent æblesyre. 
Frugtens fasthed målt med et Instronapparat for
synet med en cylinderformet spids (diameter 8 
mm) og en fremfØringshastighed på 50 mm/min. 
Fastheden angives som den maksimale kraft i kg, 
der skal anvendes for at føre cylinderen 8 mm ind 
i frugtkødet efter fjernelse af skrællen. Til hver 
bestemmelse måles 10 frugter. FrugtprØver til 
smagsbedømmelser og analyser blev opbevaret 
på køl ved 3-4 'c. 

Resultater 
l tabellerne gives en oversigt over sorternes mod
ningstid, udbytte, frugtstørrelse og vækstkraft 
(tabel l), frugtens udseende og kvalitet (tabel 2) 
samt tidspunkt for begyndende blomstring (tabel 
3) - opdelt i tre serier efter plante år. I de to sidste 
serier er der til sammenligning medtaget nogle 
kendte sorter - udplantet samtidig med de nye. 

Tabel 4 og 5 viser resultater af smagsbedømmel
ser og frugtanalyser af nogle udvalgte sorter. 

Med henvisning til tabellerne gives en kort om
tale af de enkelte sorter. Af 'Delcort' og 'Jubile' 
kan der ikke gives en endelig vurdering, da prøve
dyrkerne først fik træerne i foråret 1988. 

'Belgolden'. Klon af 'Golden Delicious'. Frankrig 
(J. Delbard). 

Denne klon, der er udvalgt for glathed, blev i et 
af forsøgsårene (1987) lige så skrubben som andre 
'Golden'-kloner. Den noget kedelige rødbrune 

dækfarve medvirkede til en forholdsvis lav karak
ter for udseende. Ved længere tids opbevaring bli
ver frugterne fedtede. Kan ikke anbefales frem 
for de gængse kloner af 'Golden Delicious'. 

Litt.: 12,35,38,47. 

, Belle de Boskoop (EK)'. 
Modtaget til afprøvning som en rød type fra 

dansk avler. Den er dog ikke så velfarvet som de 
bedste røde kloner ('Schmitz-Hiibsch') og har 
ikke fået særligt høje karakterer for udseende. 

'Birgit Bonnier'. ('Cortland' x 'Lord Lambourne') 
Balsgård, Sverige. Synonym: 'BM 35718'. 

Frugterne er velfarvede og har en tiltalende 
form og har fået gode bedømmelser for udseen
de. Smagen er kun tilfredstillende i kort periode 
efter høst, og holdbarheden er højst en måned. 
En hårdfør sort med jævn bæring fra år til år. An
gribes ifølge svenske angivelser ikke af skurv og 
meldug. Egnet til havesort, men sandsynligvis vil 
'Aroma' dog være bedre til de,tte fotmål. 

Litt.: 26,29. 

'Birkerød'. (Ukendt afstamning.) Frøplante fra 
Birkerød. 

Sorten har været ret svagtvoksende og kun gi
vet et ret lavt udbytte af temmelig små frugter. 
Specielt i 1987 var frugterne små. De regelmæs
sige frugter har en rødbrun dækfarve og ofte en 
del skrub og revner. Smagen har været god i den 
første måned efter høst. Lavt udbytte og marigel
fuldt udseende begrænser dens værdi. 

, BM 9242'. ('Ingrid Marie' x 'Tetraploid B. de Bo
skoop'). Balsgård, Sverige. 

En meget kraftigt voksende, triploid sort, der 
har givet et stort udbytte af meget store frugter. 
Sorten er frostfølsom, men forsøgstræerne kla
rede sig dog godt i den ret hårde vinter 1984-85. 
Frugterne minder en del om 'Boskoop' , men de 
er mere glatte. Frugtkødet er grøn-gult med et 
hØjt syreindhold og en ret udtalt tendens til brun
farvning. På grund af den dybe blomsterhule er 
frugten ikke specielt velegnet til maskinskræl
ning. På grund af det store udbytte og den syrlige 
frugtsaft er 'BM 9242' velegnet til mostsart (ved 
blanding med andre mere søde sorter) og til æble
mos, hvis brunfarvningen modvirkes fx ved be
handling med ascorbinsyre. 

Litt.: 2, l7. 
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Tabel 2. Frugtens udseende og kvalitet. Fruit colour and qua lit y . 

Sort Grundfarve Dækfarve Overcolour Udseende 1-9 Sukker/-
Cultivar Ground colour/) Appearance syre-forhold4

) 

Type Pct. dækning Skrub Sugar/-
Type2) Amount, % Russetini! acid-ratio 

Serie 1, 1984-87 
'BM21583' lysegrøn rød 40-60 uden 5,7 15-18 
'Birgit Bonnier' gul mørkerød 40-60 lidt 5,8 18-22 
'Mollies Delicious' lysegrøn mørkerød 20-40 lidt 4,0 30-40 
'Liberty' lysegrøn mørkerød 60-80 uden 4,5 13-18 
'BM9242' grøn mørkerød 20-40 lidt 4,8 10-15 
'B. de Boskoop' (EK) lysegrøn mørkerød 40-60 meget 3,6 
'BM42150' gulgrøn mørkerød 20-40 meget 4,2 20-30 

Serie 2, 1985-88 
'Dekort' gulgrøn orange 20-40 uden 6,5 17-23 
'Royal GaIa' gul mørkerød 80-100 uden 5,0 30-45 
'lubile' lysegrøn rød 40-60 lidt 6,4 20-25 
'Belgolden' grøn lyserød 20-40 middel 4,6 25-30 
Til sammenligning. For comparison 
'Aroma' lysegul karminrød 40-60 lidt 7,5 15-20 
'Elstar' gul rød 40-60 lidt 7,6 15-20 
'Spartan' grøn brunrød 80-100 lidt 5,3 20-30 
'Gloster' grøn mørkerød 80-100 lidt 5,8 15-20 

Serie 3, 1986-88 
'Pirja' lysegrøn orange 20-40 uden 1.7 10-12 
'Geneva Early' lysegrøn karminrød 20-40 uden 3.8 8-14 
'Maikki' gulgrøn mørkerød 60-80 meget 4.1 8-12 
'Samo' gulgrøn karminrød 0-20 uden 4.7 12-15 
'Make' grøn rød 0-20 middel 2.9 9-10 
'ClH06-18' grøn mørkerød 40-60 middel 5.2 8-13 
'Jaspi' mørkegrøn brunrød 20-40 middel 2.7 (15-18)5) 
'CJH23-13' gulgrøn rød 40-60 lidt 4.8 (9-10) 
'Helene' gulgrøn rød 20-40 middel 5.4 12-15 
'State Fair' gulgrøn rød 20-40 uden 5.6 15-20 
'CJH09-31' gul mørkerød 80-100 uden 7.3 (40) 
'CJH07-27' lysegrøn mørkerød 20-40 lidt 5.5 7-10 
'Birkerød' mørkegrøn brunrød 40-60 meget 3.1 15-20 
'Rubin' lysegrøn rød 40-60 middel 4.7 
'Fiesta' lysegrøn mørkerød 40-60 lidt 5.5 15-20 
'CJHI4-20' lysegrøn rød 0-20 middel 4.5 15-20 
'CJHI2-37' grøn mørkerød 20-40 lidt 4.3 (8-10) 
'Keepsake' grøn mørkerød 20-40 lidt 4.2 25-30 
'Meirose' lysegrøn mørkerød 40-60 meget 4.0 15-20 

1) Grøn green 2) Brunrød brownish 3) Uden absent 4) Under 12: sure so ur 
Gul yellow Mørkerød dark red Lidt weak 12-15 syrlige acidie 
Lysegrøn light green Rød red Middel medium 15-20 harmoniske balanced 
Mørkegrøn dark green Lyserød light red Meget strong Over 20 : søde sweet 

5) Tal i parantes: kun 1-2 målinger 
Figures in braekets: only 1-2 measurements 

246 



Tabel 3. Tidspunkt for begyndende blomstring og blomstringens varighed. 
Date of flowering and length of flowering period 

Sort Dato for IO pct. åbne blomster Varighed, dage 
eullivar Datefor 10% openflowers Period, days 

Serie 1, 1984--87 
'B. de Boskoop' 22/05 
'BM9242' 22/05 
'Birgit Bonnier' 22/05 
'BM21583' 23/05 
'Liberty' 23/05 
'BM42150' 24/05 
'Mollies Delicious' 25/05 

Serie 2, 1985-88 
'Delcorf' 22/05 
'Jubile' 23/05 
'Spartan' 24/05 
'Aroma' 25/05 
'Elstar' 25/05 
'Gloster' 26105 
'Belgolden' 27/05 
'Royal Gaia' 30105 

Serie 3, 1986--88 
'Samo' 15/05 
'Maikki' 17/05 
'Pirja' 19105 
'Jaspi' 19/05 
'CJH06-18' 20105 
'Gen eva Early' 20/05 
'Birkerød' 20105 
'Keepsake' 21105 
'Make' 21105 
'Helene' 21105 
'State Fair' 22/05 
'CJH 14-20' 22/05 
'CJH07-27' 23105 
'CJH23-13' 23/05 
'Rubin' 23/05 
'CJHI2-37' 24/05 
'Elstar' 24/05 
'Fiesta' 25/05 
'Gloster' 25/05 
'CJH09-31' 27/05 
'Meirose' 28/05 

'BM 21583'. ('Cortland' X 'James Grieve'). Bals
gård, Sverige. 

Sorten er højtydende og frugtstørrelsen til
fredsstillende. Frugterne er regelmæssigt forme
de, fladrunde og med en rød kind. De har fået be
dømmelser over middel for udseende, og over 

15 
14 
12 
14 
11 
12 
15 

12 
11 
13 
15 
14 
13 
11 
13 

13 
14 
12 
12 
16 
16 
14 
14 
13 
13 
16 
15 
16 
17 
14 
16 
16 
14 
14 
13 
IO 

middel i spisekvalitet i den første måned efter 
høst. Også i Sverige og Norge bedømmes 'BM 
21583' gunstigt, men den korte brugstid og tilbøje
ligheden til at få stødpletter bevirker, at den ikke 
kan hævde sig i sin sæson. 

Litt.: 2, 28, 29, 30, 31, 51. 
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Tabel 4. Smagsholdets vurderinger af frugtens udseende og spisekvalitet i seks sorter. Skala 1-9. 
1 = dårligst, mindst, 9 = bedst, mest. 
Taste panel ratings af fruit appearance and eating quality af six cultivars. Seale 1-9. 1 = poorest, least, 9 = best, most. 

Sort 
Cultivar 

'Geneva Early' 
'Vista Bella' 
LSD 

'Delcort' 
'Summerred' 
LSD 

'Fiesta' 
'Elstar' 
LSD 

Udseende Fasthed 
Appearance Firmness 

Saftighed 
Juicyness 

5 bedømmelser (tests) august 1986--88 
6,0 5,7 6,8 
5,3 5,4 7,3 
n.s. n.s. n.s. 

6 bedømmelser (tests) sept.-okt. 1986--88 
6,2 6,4 7,9 
6,1 6,3 7,0 
n.s. n.s. 0,5 

15 bedømmelser (tests) okt.-febr.1986--88 
5,2 6,3 5,7 
6,5 5,7 5,9 
0,4 O,S n.s. 

n.s. = ikke signifikant forskellig not signifieant 

Surhed 
Soumess 

4,6 
4,5 
n.s. 

3,9 
5,7 
0,5 

4,9 
4,5 
n.s. 

Sødhed 
Sweetness 

5,1 
5,4 
n.s. 

5,8 
4,6 
0,6 

4,7 
5,4 
0,4 

Helhedsindtryk 
A eceptability 

5,2 
6,0 
n.s. 

6,6 
5,8 
0,6 

4,8 
6,1 
0,4 

TabelS. Frugtens indhold af opløseligt tørstof og syre (som æblesyre) samt frugtens fasthed målt med Instron pene
trometer. 
Fruit content of soluble solids and acids (as malie acid) and fruit /irmness measured with Instron penetrometer. 

Sort 
Cultivar 

'Delcort' 
'Summerred' 
LSD 

'Fiesta' 
'Elstar' 
LSD 

Pet. opløse li gt tørstof 
% Soluble solids 

4 målinger, (tests) sept. 1986--88 

Pct. Syre 
%Acid 

12,7 0,66 
11,0 0,94 
n.s. 0,09 

9 målinger, (tests) okt., dec., febr. 1986-89 
13,7 0,83 
14,6 0,81 
n.s. n.s. 

Fasthed, kg 
Firmness, kg 

3,6 
4,9 
0,8 

4,8 
3,5 
1,0 

'BM 45150'. ('Golden Delicious' x 'Lundby torp'). 
Balsgård, Sverige. 

'c. J. H. 07-27'. (Ukendt afstamning). Pometet. 

Trods godt udbytte og god størrelse kan de ret 
skrubne frugter ikke klare sig kvalitetsmæssigt. 
Rynker let på lager. 

'c. J. H. 06-18'. (Ukendt afstamning). Pometet. 
En ret tidlig sort med et godt udbytte af ret små 

frugter. De syrlige frugter kan ikke klare sig kvali
tetsmæssigt over for 'Discovery' , som modner på 
samme tid. 
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En sort med store velformede frugter med en 
meget syrlig smag. Egner sig ikke som spiseæble, 
men er nu under afprøvning som industrisort. 

'C. J. H. 09-31'. (Ukendt afstamning). Pometet. 
En sort med store og velfarvede frugter, der 

modner lidt tidligere end 'Gråsten'. De meget 
søde frugter vurderes lavt af smagsholdet. 



'c. J. H. 12-37'. (Ukendt afstamning). Pometet. 
Sorten består øjensynligt af noget uens materi

ale, idet der synes at være to typer blandet sam
men. Overvejende frugter med meget syrlig smag 
og utilfredstillende kvalitet. 

'c. J. H. 14--20'. (Ukendt afstamning). Pometet. 
En sen sort med tilfredsstillende udbytte og 

størrelse. I to ud af tre år fik sorten pæne bedøm
melser for smag indtil januar, men dækfarven er 
dårligt udviklet. Bare grene. 

'c. J. H. 23-]3'. (Ukendt afstamning). Pometet. 
Ret lavt ydende og småfrugtet sort, der modner 

i slutningen af august. Dårlige smagsbedømmel
ser (meget syrlig smag). 

'Delcor!,. CJongrimes' x 'Golden Delicious'). 
Frankrig (J. Delbard). Synonym: 'Delbarestivale'. 
Et ret kraftigt voksende træ med en bred krone og 
et sundt og tæt løv. Middeltidlig blomstring (di
ploid). Udbyttet har været stort, men der var ty
delig vekselbæring i mange af forsøgstræerne. 
Frugterne er fladrunde, store og med en noget 
sparsom orange-rød dækfarve på en gulgrøn 
bund. Udseendet bedømmes meget gunstigt. 
Konsistensen er sprød og saftig, smagen syrlig
sød med en tiltalende aroma. Modningen indtræ
der samtidig med 'Summerred' , og plukningen 
skal ske ad flere gange. 

Ved seks smagsbedømmelser har de to sorter 
været sammenlignet, tabel 4. Det fremgår, at 
'Delcort' vurderes som mere saftig, mindre syrlig 
og mere sød end 'Summerred' , og den har fået 
den hØjeste værdi for helhedsindtryk. Frugtanaly
ser viser også, at 'Delcorf' indeholder mindre 
syre, mere sukker og er mindre fast end 'Summer
red' , tabel 5. Brugsperioden for 'Dekort' er ca. 1 
måned. l udenlandske undersøgelser fremhæves 
også den gode spisekvalitet, men den svage farve 
og tilbøjelighed til vekselbæring som ulemper. En 
endelig vurdering kan ikke foretages endnu, da 
prøvedyrkerne fØrst har fået træerne i foråret 
1988. 

Litt.: 13, 15, 17,21,39,40,41,42,43. 

'Fiesta'. ('Cox's Orange' x 'Idared'). East Malling, 
England. 

Væksten er midde I kraftig med en udbredt til 
svagt hængende grenstilling. Sent blomstrende 
(diploid). Udbytte og frugtstørrelse har været 
som for 'Elstar' . Træet er sundt, men i 1987 var 

der som i modersorten 'Cox's Orange' en del blad
fald, dog ikke på alle forsøgssteder. Frugterne 
minder i udseende meget om 'Cox's Orange', 
men dækfarven er mørkerød. Kun lidt skrub. 

'Fiesta' har været prøvesmagt 24 gange i for
søgsperioden. Ved 15 bedømmelser indgik også 
'Elstar' på samme dato, tabel 4. 'Elstar' har fået 
de bedste bedømmelser for udseende og helheds
indtryk, men 'Fiesta' har mindre sødme og mere 
faste frugter, hvilket understøttes af frugtanaly
ser, tabel 5. I hollandske smagsbedømmelser vur
deres 'Elstar' også højere end 'Fiesta' (14). 'Fie
sta' har en væsentlig bedre holdbarhed end 'Cox's 
Orange', og kan hvad holdbarhed angår bedre 
sammenlignes med fadersorten 'Idared' . De me
get faste frugter tåler tryk og stød godt (46). 
Smagskvaliteten kommer ikke på højde med 
'Cox's Orange'. 'Fiesta' har størst chance som en 
sort til forlængclse af 'Cox'-sæsonen, men det er 
usikkert, om den kan hævde sig smagsmæssigt 
over for 'Elstar' . Et usikkerhedsmoment er des
uden frugtstørreIsen på ældre træer. Afprøvnin
gen fortsætter. 

Litt.: 1,5,14,16,25,46. 

'Geneva Early'. ('Quinte' x 'Julyred'). Geneva. 
USA. 

En meget tidlig sort med et tæt løv og moderat 
følsomhed for skurv. Tidligt blomstrende (di
ploid). Frugterne skal plukkes ad flere gange. 
Gennemsnitlig plukkedato den 7. august. Frug
tens form er regelmæssig og tiltalende, men stør
relse og farveudvikling er ikke altid tilfredsstillen
de. 

Smagen er syrlig og frisk. Smagskvaliteten er 
over middel i de første 2-3 uger efter høst, og 
smagsholdet bedømmer dens kvalitet som sorten 
'Vista Bella' , der modner 8-10 dage senere, tabel 
4. Sorten er uden tvivl bedre end de ældre sorter i 
sammen sæson ('Close' , 'Tranparente Blanche'). 

Da der er et vist, men begrænset behov for tid
lige æbler anbefales 'Geneva Early' som prØve
sort til erhvervsmæssig dyrkning. Som andre tid
lige sorter skal 'Geneva Early' afsættes hurtigt 
(plukkes bedst i salgsemballagen) . Anbefales kun 
til forsøgsvis plantning i mindre omfang. 

Litt.: 3, 48, 49. 

'Helene'. (Ukendt afstamning). Marslev. 
En sort med et pænt udbytte og en god størrel

se. Frugtens overflade er rød-mørkerød ofte med 
en del skrub. Sorten modner i 'Discovery'- sæso-
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nen og kan ikke klare sig kvalitetsmæssigt over for 
denne sort. Holdbarheden er kort. Frugterne bli
ver fedtede på lager. 

'Jaspi'. ('Lobo' x 'Huvitus') Piikiø, Finland. 
Frugterne minder noget om modersarten 

'Lobo' . Udbyttet er lavt, frugterne faste og safti
ge, men kvalitet og holdbarhed er utilstrækkelig. 

Litt.: 45. 

'Jubile'. ('Golden Delicious' x 'Lundby torp') 
Frankrig (J. Delbard). 

En sent modnende og ret kraftigt voksende sort 
med et middelstort udbytte. Middeltidlig blom
string (diplaid). De store, tiltalende og oftest vel
farvede frugter har fået gode bedømmelser for 
udseende. Spise kvaliteten er over middel i de 
første 1-2 månder efter høst. Smagen er ret sødlig 
(højt sukker/syre-forhold). Sortens styrke ligger i 
dens gode udseende og frugtstørrelse (bliver ikke 
fedtet på lager). En endelig vurdering kan ikke 
fortages endnu, da prøvedyrkerne først har fået 
træerne i foråret 1988. 

Litt.: 16,32. 

, Keepsake'. ('MN 447' x 'Northern Spy'). Minne
sota, USA. 

En sort, der modner alt for sent under danske 
klimaforhold. Frugterne er meget faste og med 
sød, vammel smag. 

Litt.: 4, 44. 

, Liberty'. (Afstamning bl.a. 'Macoun' ,'Mclntosh' 
og Malus floribunda). Geneva, USA. 

En skurvresistent sort med et ret stort udbytte, 
men frugterne blev navnlig i de sidste to forsøgsår 
for små. Det kan dog skyldes mangelfuld frugtud
tynding. Middeltidlig blomstring (diplaid). De 
kuglerunde frugter er næsten helt dækket af en 
mørkerød dækfarve og minder mest om 'Mcln
tosh'. 

Smagskvaliteten er kun nogenlunde accepta
bel, og kun i ca. 1 måned efter høst. Frugtskrællen 
er ret sej. Angribes let af centerråd på lager. 'Li
bert y' har først og fremmest interesse på grund af 
sin skurv-resistens og er afprøvet i flere lande. 
Den anbefales oftest til privathaver eller hjemme
salg. Indgår i en ny afprøvning, hvor der ikke 
sprøjtes med svampemidler. 

Litt.: 3,5,8,23,24,36,37. 
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'Maikki'. ('Melba' x 'Huvitus'). Piikiø, Finland. 
En meget tidlig sort med god frugtstørrelse og 

spisekvalitet, men ofte store revner i frugthuden. 
Kort holdbarhed. 

Litt.: 45. 

'Make'. ('Atlas' x 'Yellow Autumn Kalvil'). Piikiø, 
Finland. 

Et kraftigt og opretvoksende træ med et lavt 
udbytte af meget store frugter, der modner i sid
ste del af august. Farven er ofte svagt udviklet. 
Frisk og syrlig-sød smag, men kort sæson. 

Litt.: 45. 

'Melrose'. ('Jonathan' x 'Rød Delicious'). Ohio. 
USA. 

Har været med i en tidligere, dansk afprøvning 
(18), og i talrige forsøg i udlandet, hvor den blev 
anset for en afløser for 'Jonathan'. Det noget be
skedne udbytte, den oprette vækst og tendens til 
skrub på frugten gør dog sorten uinteressant i 
sammenligning med nyere sorter med samme sæ
son ('Jonagold' , 'GIaster') . 

Litt.: 6, 10, 18,22,27,33,34,50. 

'Mollies Delicious'. «'Golden Delicious' x 'Edge
wood') x ('Rød Gråsten' x 'Clase')). New Jersey, 
USA. 

En sort med ret store røde frugter, der har en 
meget sød, til tider vammel smag. Mange kød
stilke 

Litt.: 9, 30, 42. 

'Pirja'. ('Huvitus' x 'Melba'). Piikiø, Finland. 
'Pirja' modner i begyndelsen af august og er 

dermed den tidligst modnende af alle sorter i 
denne afprøvning. Udbyttet er lavt, og de stri
bede frugter er små. Smagen er god, men kun i en 
kort periode. 

Litt.: 45. 

'Royal GaIa'. (Rød klon af 'GaIa') Frankrig (J. 
Delbard). 

Frugterne er næsten helt dækket af en mørke
rød, ofte stribet dækfarve. Spisekvaliteten er stort 
set som den almindelige 'Gaia', som var med i en 
tidligere dansk undersøgelse (19). Sorten er for 
sent modnende under danske klimaforhold. For 
små frugter er sortens største problem. 

Litt.: 7, 11, 19, 43, 52. 



'Rubin'. ('Lord Lambourne' x 'Golden Delicious'). 
Tjekkoslovakiet. 

Udbyttet har været meget lavt, hvilket sikkert 
skyldes virusinfektion. Frugterne har fået gode 
bedømmelser for smag. Nyt virusfrit materiale er 
fremskaffet til en ny afprøvning. 

'Samo'. ('Melba' x 'Huvitus'). PiikiØ, Finland. 
En anden 'Melba'-lignende sommersort. Spar

som farveudvikling, kort holdbarhed. Grove tyk
skrællede frugter uden særlig smag. 

'State Fair' ('Mantet' x 'Oriole'). Minnesota, 
USA. 

Modner i begyndelsen af september og har gi
vet et godt udbytte af tilfredsstillende størrelse. 

Frugterne er hØjtbyggede med meget varie
rende farvedækning. Også stor variation i farve 
fra træ til træ. Frugterne har en frisk syrlig-sød 
smag og har fået gode bedømmelser for spisekva
litet. Holdbarheden er 1-2 måneder. En noget 
uensartet frugtkvalitet fra år til år og den mang
lende farveudvikling overskygger sortens fortrin. 

Litt.: 13,44. 

Konklusion 
Følgende fem sorter har sådanne egenskaber, at 
de fortjener fortsat afprøvning: 

'Geneva Early'. Et meget tidligt æble af god kvali
tet i forhold til ældre sorter i samme sæson 
(Transparente Blanche', 'Close'). 

'Delcort. En storfrugtet sort med god størrelse og 
god spise kvalitet. Modner i 'Summerred' -sæso
nen. 

'Fiesta'. Et 'Cox's Orange'-lignende æble, der 
modner omtrent samtidigt med 'Cox', men med 
længere holdbarhed. Frugterne er mørkerøde, 
velformede og faste og tåler tryk og stød godt. 

'Liberty' En skurvresistent, 'McIntosh'-lignende 
sort, der modner i begyndelse af oktober. Måske 
velegnet til haver. Indgår i ny afprøvning, hvor 
der ikke anvendes svampemidler. 

'Jubile'. En sen sort med god størrelse og god far
veudvikling. Holdbar til januar. 
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