BILD

Prunus avium 'MAJKÖRSBÄR'
MAJKÖRSBÄR, hybridkörsbär
Synonym:
Härkomst:

I-III
Zon:
Prisgrupp 2

Frankrike eller Tyskland

Användning:Ätbär
Växtsätt:

Kraftigväxande, bildar en stor upprätt ganska tät krona.
Bördigheten är god och regelbunden.

Blomning:

Blomningen är medeltidig

Frukt:

Medelstora till stora ljusröda, hjärtformiga bär, köttet ljusgult,
mjukt, saftigt, sött, svagt syrligt. Mognar i augusti

Jordmån:

Varma, näringsrika jordar, vindskyddat läge

Övrigt:

Pollineras av Allmän gulröd bigarrå, Hedelfinger, Schneiders
Späte, Stella.

Prunus avium 'MARGIT' (R)
MARGIT, sötkörsbär
Synonym:
Härkomst:

I-IV
Zon:
Prisgrupp 2
Tyskland, Germersdorfer x Schneiders Späthe

Användning:Dessertätbär
Växtsätt:

Växer medelstarkt, är friskt och bildar en något utbredd krona
som inte blir så tät. Börjar bära tidig och avkastningen är hög.
En beaktansvärd tidig körsbärssort.

Blomning:

Blomningen är rik, tidig till medeltidig.

Frukt:

Bären är stora, hjärtformad, glänsande scharlakans- röd. Vikt
6-8 gr. Köttet är fast, saftigt och av hög kvalitet. Smaken är
sötsyrlig med angenäm arom. Skaftet är medellångt till långt.
Bären spricker inte vid regnväder. Mognar i juni-juli.

Jordmån:

Varma näringsrika jordar med Ph över 6,5, undvik kalla, tunga
jordar.

Övrigt:

Pollineras av Hedelfinger, Surkörsbärssorter, Burlat, Stella.

Prunus avium 'MERTOM GLORY'
MERTON GLORY, sötkörsbär
Synonym:
Härkomst:

I-III
Zon:
Prisgrupp 1

England

Användning:Ätbär
Växtsätt:

Växer medelstarkt och får med tiden en utbredd, rätt gles krona
med något hängande grenar.

Blomning:

Medeltidig inte så rik blomning

Frukt:

Bären är stora och hjärtformig. Grundfärgen är ljusgul och till
stor del överdragen med en något flammig, klarröd
täckfärg.Huden är tunn, men spricker endast obetydligt. Köttet
är ljust gulvitt, löst, saftigt med en söt, fin smak. Färglös saft.
Mognar i augusti

Jordmån:

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

Övrigt:

Pollineringssorter är Allmän gulröd bigarrå, Buttners rote,
Hedelfinger, Sam, Stella, Stor svart bigarrå, Van.
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Prunus avium 'MERTON PREMIER'
MERTON PREMIER, sötkörsbär
Synonym:
Härkomst:

I-III
Zon:
Prisgrupp 2

England

Användning:Ätbär
Växtsätt:

Växer medelstarkt med rundad krona. Bördigheten är tidig och
rik.

Blomning:
Frukt:

Frukten är medelstor, rundat hjärtformig. Färgen är mörkröd.
Kött löst eller medelfast, saftigt, mörkrött, sötsyrligt med svag
arom. Klarröd saft Mognar ijuli-augusti.

Jordmån:

På olämplig jord är den känslig för bakterios.

Övrigt:

Pollineras av Buttners Rote, Hedelfinger, Merton Glory, Van.
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