
 

 

Ferskenrødt Sommeræble. 

         
Kilde: H. C. Bredsted. 
Billeder: Pometet Tåstrup. 
Oprindelses sted: Før 1839 – Frankrig.  

Anvendelse: Meget god bordfrugt og ved sin skønhed tillige en pryd for bordet. 

Beskrivelse af frugten: Høj middelstor, i bedste udvikling 70 mm. bred, 60 mm. høj, sædvanlig 57 

mm. bred og 50 mm. 

Form: Rundagtig, altid noget mere bred end høj, den ene side ofte lidt lavere end den anden. 

Tværsnit lidt kantet. 

Farve og hud: Hud med fin dug, glinsende glat, på lageret lidt smattet, imod modenheden 

voksagtig hvid, på solsiden, og ofte på den største del af huden, bedækket eller flammet med 

livligt karmin rosenrødt, på skyggesiden ofte let rosenrødt flammet, stribet eller marmoreret, 

temmelig tæt og iøjefaldende punkteret med brune punkter, der er omkransede med gult, 

hvidgråt eller rødt. Lugt ikke svag. 

Kød og smag: Kødet er hvidt, undertiden svagt lyserødt, fint, mørt, saftigt, behagelig mildt 

vinagtigt og sødt, med fin rosenæble-aroma.  

Modningstid: Det modnes med eller få dage efter rød Astrakan, i sidste halvdel af august. Det 

nydes bedst fra træet, efterhånden som det modnes. 

Historie: Ferskenrød Sommeræble. Litteratur og Synonymer: 1. Pfirschenrother Sommer-

Rosenapfel (Dittrich, I, p. 220). 2. Pfirsichrother Sommer-Apfel (v. Flotow, Illustrirtes Handhuch der 

Obstkunde, I, Nr. 31). 3. Pomme d'été rouge-carmin (Ed. Lucas, Auswahl werthvoller Obstsorten, I, 

Nr. 5). Historie. — Dette Æble, som skal være meget udbredt i Thüringen, blev først beskrevet af 

Dittrich, og det antages at nedstamme fra Frankrig. 

Frugtbarhed: meget stor. Kultur. — Når Træet podes på Æblevildstammer giver det meget gode 

Halvstammer, dog turde det være at foretrække i reglen at dyrke det som Lavstamme og på ikke 

for Vinden udsatte Steder. På Doucin tager det godt fat og lader sig forme til smukke små 

Pyramider og Busktræer, samt til Snor træer, men det begynder tidlig at bære Frugt og standser i 

vækst, før det opnår tilstrækkelig Størrelse. Tilsyneladende har dette Æble en Del tilfælles med rød 

Astrakan, dog adskiller det sig fra dette i flere Henseender; det bliver således mindre, er en finere 

og behageligere Bordfrugt, og det er formedelst sin klare hvide Grundfarve og sin livlige røde 

Dækfarve et af de skønneste Æbler. Træet er ikke så stærkt voksende og bliver meget mindre, men 

bærer tidligere og rigere. 


