Preliminär sortbeskrivning av äpple (Malus domestica)
- bilaga till ansökan om officiellt erkänd beskrivning och registrering i sortlistan

A. Sortbeteckning
Ange sortbeteckning

’Delicious’

B. Ursprung
Ange sortens ursprung och om det finns en regional anknytning

Moderträdet upptäcktes av Jesse Hiatt, Iowa USA 1881 i form av ett rotskott från basen av ett träd
av Gul Bellefleur. Omkring 1912 kom sorten till Sverige då man fick ympkvistar till Alnarp. Något
senare importerades träd till Bohusläns fruktodlares länsförening och plantskolor spred den i västra
Sverige. Röda mutanter finns också.

C. Sortbeskrivning
C1. Träd
Kryssa för det alternativ som närmast beskriver trädets karaktär
1. Växtkraft
Svag
Medel
X Stark
2. Växtsätt
Pelarform
Upprätt
Utbrett
Hängande
3. Odlingsområde, odlingszon (om det är känt, ange rekommenderad odlingszon. Du kan också ange vilket
eller vilka områden där sorten vanligen odlas).

Zon 1.
C2. Blomma
1. Blomningens början
Mycket tidigt
Tidigt (Alice)
(Sävstaholm)

Medel

Sent (Signe
Tillisch)

Mycket sent
(Ingrid Marie)

Ange om möjligt tidpunkt för blomning:

C3. Frukt
1. Storlek
Liten (Ø < 5 cm)
X Medelstor (Ø 5-7 cm) Stor (Ø 7-9 cm)
Mycket stor (Ø > 9 cm)
2. Form
Klockform
Konisk
X Äggrund
Cylindrisk
Oval
Rund
Plattrund
3. Åsar
Saknas
Svaga
X Höga
4. Skalets grundfärg
Inte synlig
X Vitgul
Gul
Grönvit
Gulgrön
Grön
5. Täckfärgens utbredning
Saknas
X 25%
50%
75%
100%
6. Täckfärg
Saknas
Orangeröd
Rosaröd
Röd
Purpurröd
X Brunröd

7. Plockmognad
Mycket tidigt
(Transp. Blanche)

Tidigt

Medel (Filippa)

Sent

Mycket sent
(Belle de Boskoop)

Ange om möjligt tidpunkt för mognad:

Ätmognad januari-februari.
8. Smak
Beskriv hur sorten doftar och smakar.

Mild syrlig och aromatisk smak.
C4. Eventuella andra särskiljande karaktärer m.m.
Här kan du ange annat som skiljer denna sort från andra liknande sorter. Det kan vara andra karaktärer än de du beskrivit
ovan. Till exempel kan det gälla utseende på årsskott, blad och blomma, mått på frukten, andra skalkaraktärer, skaft och
skafthåla, kärnor, kärnhus och fruktköttets karaktär samt hållbarhet efter plockmognad.
Det kan också bara exempelvis krav på särskilda odlingsförutsättningar, skörd och sundhet.
Ange om möjligt var i landet trädet eller träden som du använt som underlag för sortbeskrivningen odlas.

Frukt: Form äggrund-stympat kägellik. Från fem höga knölar vid foderhålan löper kraftiga åsar ned
över frukten som i tvärsnitt ofta blir trekantig. Foderhåla djup, trång och tydligt fårad. Slutet till
halvöppet foder. Skafthåla medeldjup eller djupare, ibland med rostrosett. Skaft oftast mycket långt
och delvis köttigt. Huden är tjock, seg och översållad med punkter. Grundfärgen i början
grönskiftande och välutvecklade frukter blir slutligen rent ljusgula med ibland mer eller mindre
kraftig, delvis strimmig täckfärg. Kärnhus litet, rundat till brett ovalt, öppet med talrika kärnor.
Foderrör djupt, cylindriskt med högt sittande ståndare och djupt kluven pistill. Kött gulaktigt, grovt
och saftigt.
Mognar i januari-februari och kan förvaras till mars-april.
Träd: är kraftigt växande, rätt bördigt och inte särskilt mottagligt för sjukdomar.
C5. Fotografier
Bifoga följande fotografier:
• Bild på träd med äpplen
• Blombild som visar kronbladens färg och placering i förhållande till varandra
• Bild på äpple från olika håll och i genomskärning. Bilderna ska visa storlek, form och färg. Lägg gärna
exempelvis en linjal bredvid bilderna.
Ange om möjligt datum och plats för fotografierna.

D. Bevarande av sorten
Ange var och hur du bevarar moderplantan som utgör underlag för sortbeskrivningen.

Försäkran och underskrift
Jag intygar att lämnade uppgifter tagits fram genom praktisk odling eller på annat sätt (ange hur).

Beskrivning av sorten främst hämtad ur Våra Äpplesorter av Anton Nilsson (1986).
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