
Dansk Rosenhæger 

 
 

Primærkilde: 
   Pometet. Det Biovidenskabelig Fakultet,  
 Københavns Universitet.  

Dansk Rosenhæger stammer oprindeligt fra Fyn. Sorten 
kendes også under synonymerne Rosenhæger, Marmo-
rirter Sommerpepping, Pepin marbré d'été.  
Dansk Rosenhæger er en frøplante, dannet før 1795. 
Sorten er kendt i Danmark siden 1795 og er sidst an-
befalet til dyrkning i Danmark i 1915.  

Dansk Rosenhæger blomstrer relativt tidligt.  
Blomsterknopperne sidder overvejende på efterårsskud.  
I ballonstadiet er de gulrosa. Blomsterne er middelstore 
med blomsterblade, der er frie og rører hinanden.  
 
Æblet er lille. Det har en længde på 48 mm og en diameter på 53 mm, målt på det brede-
ste sted . Formen er fladrund konisk og lidt asymmetrisk . Æblets grundfarve er grøngul 
med en orange dækfarve, som dækker ca. 25% af æblet. Dækfarven er jævn med tydelige 
striber.  
Lenticellernes farve virker hvide i forhold til 
grundfarven og lysebrune i forhold til dækfar-
ven. Eventuelle ringe rundt om lenticellerne 
virker mørkegrønne i forhold til grundfarven 
Den opsvulmede stilk er ca. 16 mm lang og ca. 
2 mm tyk. Den sidder i en dyb stilkgrube med 
meget rust.  
Skrællen er relativ tyk med en fedtet overflade. 
 
Frugtkødet har en gullig farve. Kødet er mid-
delfast med en rimelig fin struktur. Kødet har 
stærk tendens til brunfarvning efter overskæ-
ring. 
Dansk Rosenhæger er et middel saftigt æble med svag sødme, let syrlighed og ingen eller 
svag aroma.  
Det er høstmoden i første halvdel af september og spisemodent fra september—oktober. 
Æblet bruges som spiseæble. Det har middel tendens til stødskader og har en kort hold-
barhed.  
 
Dansk Rosenhæger blev i perioden 2006-2009 bedømt under usprøjtede forhold. Der sås 
ingen skurvangreb på bladene, ingen skurvangreb på æblerne, ingen æblekræft på grene-
ne, meldugangreb på ganske få skud, ingen sodplet/flueplet og ingen skud med røde lus.  
 
Dansk Rosenhæger er eller har været egnet  
til dyrkning i erhverv/haver.  


