
Prunus avium 'ALLMÄN GULRÖD BIGARRÅ'
ALLMÄN GULRÖD BIGARRÅ, sötkörsbär
Synonym:

Härkomst: Osäker härkomst

Användning: Ätbär

Växtsätt: Växer i början ganska kraftigt, men växligheten avtar efterhand. 
Träden kan dock i god jordmån bli rätt stora.

Blomning: Blomningen är medeltidig

Frukt: Stor till mycket stor, till formen brett rundad. Grund- färgen är 
ljusgul - gul med flammig, karminröd täckfärg. Kött gulvitt, fast, 
ganska sött med någon syrlighet och välsmakande.Mognar i 
juli-augusti

Jordmån: Varma, humusrika jordar, undvik styva jordar och kalla lägen,  
trädet skadas då lätt av frost och gummiflöde.

Övrigt: Pollineringssorter är Buttners Rote, Hedelfinger, Merton Glory, 
Merton Premier, Stella, Stor svart bigarrå, Stora Klarbär, Prunus 
avium. 
 

Prisgrupp 1
Zon: I-III

Prunus avium 'ALMORE'
ALMORE Biggarå, sötkörsbär
Synonym:

Härkomst: Balsgård, Napoleon x Frogmore

Användning: Dessertbär

Växtsätt: Växer medelstarkt och bildar medeltät krona med upprätta, 
senare mera utåtriktade grenar.Bär tidigt och rikt.

Blomning: Blomningen är medeltidig och rik.

Frukt: Frukten är medelstor, hjärtformig med platt spets och 
regelbundna frukthalvor. Täckfärgen är mörkröd och kan bli 
nästan svart. Huden är glänsande, ganska tunn. Köttet är 
mörkrött, tämligen löst, saftigt med söt aromatisk smak.Mognar i 
juli- augusti.

Jordmån: Lätta, varma, näringsrika jordar med Ph över 6.5,  undvik kalla, 
tunga jordar.  

Övrigt: Pollineringssorter är Merton Glory, Merton Premier, Napoleon, 
Stor svart bigarrå, Prunus avium.
 

Prisgrupp 1
Zon: I-III

Prunus avium 'ANNONAY'
ANNONAY,  sötkörsbär
Synonym:

BILD

Härkomst: Frankrike

Användning: Ätbär

Växtsätt: Växer medelstarkt och bildar en utbredd, något hängande krona. 
Tidig och rik bördighet.

Blomning: Blomningen är tidig till medeltidig 

Frukt: Frukten är medelstor, långsträckt och smalnar av något nedåt 
med svag plattning. Färgen är klart röd med någon flammighet. 
Köttet är löst, saftigt, sött med svag syra och mycket 
välsmakande. Mognar i slutet av juni

Jordmån: Har inga större krav på jordmån, men undvik kalla tunga jordar.

Övrigt: Måste pollineras av tidiga sorter som Elton, Rivers Early, Wils 
tidiga, Prunus avium.
 

Prisgrupp 2
Zon: I-III
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