
Riksförbundet Svensk Trädgård har 
initierat Äpplets Dag den 25 september  
för att hylla frukten framför andra, 
nämligen våra älskade svenska äpplen. 
Huvudsyftet med dagen är att öka 
intresset för och kunskapen om svenska 
äpplen och skötseln av fruktträd.  

Vår ambition är att Äpplets Dag blir en 
tradition som alla kan delta i; genom att 
plantera äppleträd för framtida genera-
tioner, dela sina favoritrecept, lära sig 
mer om fruktträdens betydelse för 
insekter och bin eller kanske genom 

att ta del av trädens spännande
historia. För få saker smakar lika 
fantastiskt som svenska äpplen! 

VÅRA BÄSTA ÄPPLEN! 
E- plantor är varumärket för de allra 
bästa och sundaste växterna, trädgårdens 
Elitplantor helt enkelt. E-märkta frukt-
träd är certifierade vilket innebär att de 
är rensade från plantburna sjukdomar. 
Detta ger livskraftiga fruktträd med 
stora och rikliga skördar. Leta efter  
E- plantor när du ska köpa äppleträd så 
blir du garanterat nöjd med resultatet!
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GRÖNT KULTURARV 
Många äpplesorter har odlats 
av generationer före oss och 
är en del av vårt pomologiska 
arv. Du känner igen de histo-
riska sorterna på att de salu-
förs under varumärket ”Grönt 
Kulturarv”. Deras spännande 
historier finns samlade i skriften 
”Historiska berättelser om våra 
äpplesorter” som du hittar på 
Grönt Kulturarvs hemsida. 

Historiska berättelser

om våra äpplesorter 

För ytterligare information kontakta Inger Hjalmarsson, POM på tel 070-414 50 64 eller inger.hjalmarsson@slu.se

För beställning av okulage/ympris till fruktträdsproduktion kontakta Elisabet Martinsson, Elitplantstationen 

på tel 044-750 94 eller elisabet.martinsson@elitplantstationen.se

P
ro

du
kt

io
n:

 W
ak

ir
e 

A
B

BÄSTA ÄPPLEN

Våra

Sort av Malus domestica Zon Mognar

 Agnes® E (‘B:1377’) 
1-3 

tidigt

‘Amorosa’  PBR E 
1-4 medel

‘Aroma’ E 

1-4 medel

‘Belle de Boskoop’ E 
1 

sent

‘Birgit Bonnier’ E 
1-4 

tidigt

‘Discovery’ E 
1-2 

tidigt

‘Filippa’ E 

1-3 
sent

 Folke® E (‘K:1016’) 
1-4 medel

‘Fredrik’  PBR E 

1-3 medel

‘Gyllenkroks Astrakan’ E* 1-5 
tidigt

 Höstdessert E (‘Sügisdessert’) 1-4 
tidigt

‘Ingrid Marie’ E  
1-3 

sent

‘James Grieve’ E 
1-3 

tidigt

‘Katja’ E 

1-3 
tidigt

 Lovisa® E (‘K:1160’) 
1-4 

tidigt

‘Mio’ E 

1-3 
tidigt

‘Oranie’ E* 

1-5 
tidigt

 Röd Melba E* (‘Melred’)  1-5 
tidigt

‘Rödluvan’ E*  
1-6 

tidigt

‘Silva’ E* 

1-6 
tidigt

‘Sävstaholm’ E* 
1-6 

tidigt

 Trulsa® E (‘B:1458’) 
1-4 

tidigt

Sorterna rekommenderas av Sveriges Lantbruksuniversitet, Elitplantstationen, 

Fritidsodlingens Riksorganisation och E-planta ekonomisk förening.

* Rekommenderas främst för zon 3 och uppåt      Svenskodlade kvalitetsväxter!

       www.eplanta.com
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ÄPPLETS DAG25 september

POSTERS
Två olika posters finns framtagna. 
Posters samt faktablad 
finns att ladda ner på 
www.vaxtforum.se (i pressrum)
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PLANTERA I HÖST 
September och oktober är bra månader 
att plantera fruktträd. Utbudet i butiker 
är stort och träden får en bra start.

Gör så här:
• Gör i ordning en väl tilltagen plante-
ringsgrop. Slå ner minst ett trädstöd i 
planteringsgropen som räcker upp till 
kronans underkant. Se till att trädet är 
ordentligt genomvattnat. 

• Fruktträd är förädlade strax ovanför 
roten och vid plantering ska förädlings-
stället vara precis ovan jord. Kontrollera 
att trädet hamnar på rätt djup i gropen. 
Tänk på att jorden packas ihop något 
med tiden. 

• Sätt ner trädet, håll det rakt och se till 
att alla rötter får god plats, fyll på resten 
av jorden, skaka lätt på trädet då och då 
så att rötterna får kontakt med jorden 
och trampa till runt trädet. 

• När det gäller krukodlade träd slås 
trädstödet försiktigt ner genom rotklum-
pen efter att trädet har planterats. 

• Bind fast trädet vid trädstödet med 
uppbindningsband.

• Se till att inte trädstö-
det kommer för nära 
stammen så att det 
skaver emot, sätt gär-
na något emellan vid 
uppbindningen t.ex. en 
vinkork. 

• Vattna ordentligt så 
att trädet får en riktig 
rotblöta.

• De första åren är det viktigt att hålla 
jordytan runt trädet fri från gräs och 
ogräs, för att trädet ska kunna växa 
ordentligt. Den ogräsfria ytan bör vara 
minst lika stor som kronans omkrets. 
Vattna även trädet första året efter plan-
tering om det är mycket torrt. 
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SOCIALA MEDIER 
Äpplets Dag finns på Facebook och 
Instagram
#äppletsdag 
www.facebook.com/appletsdag


