
Elstar
 
Elstar er et meget aromatisk og velsmagende æble som modner sidst i oktober. 
Stilles det køligt kan det  holde sig til jul. Vi dyrker på Æbletoften en rød type, 
der hedden Elshof.

Elstar er en hollandsk krydsning mellem Ingrid Marie og Golden Delicious 
fra 1955. Det er ret modtageligt overfor både kræft og skurv og vanskeligt at 
dyrke. For at lykkes er det nødvendigt med en kraftig beskæring efterfulgt af 
håndudtynding af overfødige æbler og en vækstsæson med lav infektion af 
skurv.

Dyrket på æbletoften, Tirstrup. 
Læs mere om os og æblerne på www.aebletoften.dk.
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