
Prunus domestica 'KIRKE'
KIRKE, höstplommon
Synonym:

Härkomst: Brompton i England

Användning: Dessertfrukt

Växtsätt: Växer medelmåttigt och blir inte så stort. Bär tidigt men 
bördigheten är oregelbunden. Angrips sällan av 
svampsjukdomar

Blomning: Blomningen är medeltidig 

Frukt: Frukten blir medelstor, bred, regelbundet oval. Färgen är mörkt 
purpurröd till svartblå. Köttet är gröngult, klart och först fast, 
senare saftig och smältande, sött med svag syra och fint 
aromatiskt. Mognar i september-oktober.

Jordmån: Varma, näringsrika jordar och skyddat läge� 

Övrigt: Pollineringssorter är Althans Reine Claude, Jefferson, Opal, 
Reine Claude d'Oullins, Victoria,� 

Prisgrupp 2
Zon: I

Prunus domestica 'KOMET'
KOMET, tidigt höstplommon
Synonym: Kubanskaja Kometa

Härkomst: Baltikum

Användning: Dessertfrukt

Växtsätt: Är starkväxande och bildar en stor bred krona. Tidig och 
rikbärande.

Blomning: Blomningen är medeltidig

Frukt: Stor, rund, huden är mörkröd och köttet är fast, ljusgult och med 
god och fin arom. Mognar i augusti, någon vecka före Opal.

Jordmån: Lätta näringsrika jordar.

Övrigt: Självfertil.

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Prunus domestica 'KRIKON'
Krikon, höstplommon
Synonym:

Härkomst: Sverige

Användning: Hushållsfrukt, saft, marmelad, mos.

Växtsätt: Svagväxande mindre träd eller buske. 

Blomning:

Frukt: Vanligen liten eller medelstor, formen rund eller kort oval, huden 
något seg, blå, köttet gult, något löst, ofta syrligt, ganska god 
smak

Jordmån: Trivs bäst på lättare, fuktighetshållande jordar. 

Övrigt: Självfertil 

Prisgrupp 2
Zon: I-V
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Prunus domestica 'KUNTALA RÖDPLOMMON'
KUNTALA RÖDPLOMMON, tidigt plommon
Synonym:

BILD

Härkomst: Finland

Användning: Bords- och hushållsfrukt.

Växtsätt: Svag till medelkraftigväxande, tidig bördighet.

Blomning:

Frukt: Liten till medelstor, oval, röd, köttet saftigt, sött, aromtastikt, 
mognar i början av augusti

Jordmån: Lätta näringsrika jordar.

Övrigt: Ev. självfertil, genom pollinering ökar avkastningen, Czar, 
Exp-fältets sviskon, Herman

Prisgrupp 2
Zon: I-V

Prunus domestica 'KUOKKALA'
KUOKKALA, tidigt plommon
Synonym:

Härkomst: Mellersta Finland

Användning: Bords- och hushållsfrukt

Växtsätt: Medelkraftigt, öppen krona med nästan vågrätta, unga skott är 
röda på solsidan, tidig bördighet. Liknar Victoria

Blomning:

Frukt: Medelstor till stor, oval till regelbundet oval, den gula 
bottenfärgen täcks delvis av en röd täckfärg, vid mognad blir 
den rödorange till violett med blågrå vaxöverdrag. Köttet fast, 
saftigt och välsmakande. Mognar i början av september, hållbar 
2-3 veckor.

Jordmån: Har ej så stora krav på jordmån.

Övrigt: Självfertil

Prisgrupp 2
Zon: I-V
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