Prunus cerasus 'KARNEOL'
KARNEOL, körsbär
Synonym:
Härkomst:

I-IV
Zon:
Prisgrupp 2

Pillnitz, Tyskland

Användning:Ät- och hushållsbär
Växtsätt:

Växer kraftigare än Skuggmorell och bildar en utbredd något
hängande kronan. Beskärning rekommenderas.

Blomning:

Blomningen är medeltidig, något tidigare än Skuggmorell.

Frukt:

Stora till mycket stora bär. Vikt 6.8 gr. (Skuggmorell 5.2 gr).
Färgen är mörkröd till brunröd. Köttet är fast, mörkröd
aromatiskt och sötsur. Skaftet är kort.
Mognar i mitten till slutet av juli. Några dagar tidigare än
Skuggmorell.

Jordmån:

Lätta, varma, näringsrika jordar och ett PH värde på 6.5-7.

Övrigt:

Delvis självfertil, genom pollinering ökar avkastningen.
Pollineras av Skuggmorell, Sötkörsbär och Prunus avium.
Karneol är resistent mot Monilia (Grentorka).

Prunus cerasus 'KELLERIIS 16'
KELLERIIS 16, körsbär
Synonym:
Härkomst:

I-III
Zon:
Prisgrupp 2

Tyskland

Användning:Ät- och hushållsbär
Växtsätt:

Växer ganska starkt och upprätt med spetsiga grenvinklar,
kronan blir smal rund och ganska tät. .

Blomning:

blomningen är medeltidig

Frukt:

Medelstor, hjärtformig. Färgen är över hela frukten jämnt
violettröd och blir nästan svart vid fullmognad. Köttet är
violettrött, löst, saftigt. Smaken något sur men rätt mild. Saften
är klart röd. Mognar i juli augusti

Jordmån:

Måttligt krävande, men undvik tunga ler
jordar.

Övrigt:

Självfertil

Prunus cerasus 'KIRSA'
KIRSA EXACT, buskkörsbär
Synonym:
Härkomst:

I-VI
Zon:
Prisgrupp 2

Balsgård

Användning:Hushållsfrukt
Växtsätt:

Svagväxande med ett kompakt, buskartat växtsätt med många
bukettgrenar. Fordrar liten beskärning.

Blomning:
Frukt:

Frukten oftast liten, formen rund eller plattrund, färgen är röd.
Kött mycket surt och rätt löst. Saft ljusröd och bäret aromatiskt.
Mognar i augusti

Jordmån:

Måttlig krävande på växtplats och jordmån

Övrigt:

Självfertil
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Prunus cerasus 'KLARBÄR'
KLARBÄR, körsbär
Synonym: Stor klarbär
Härkomst:

I-V
Zon:
Prisgrupp 2

Tyskland

Användning:Hushållsfrukt
Växtsätt:

Svagväxande, något kraftigare på god jord, växtlig- heten avtar
och träden blir inte så höga men bildar en bred krona. Ger goda
skördar och börjar bära tidigt

Blomning:

Blomningen är medeltidig

Frukt:

Medelstora bär, rund eller plattrund, färgen är klarröd. Köttet är
gulvitt, löst, syrligt med färglös saft. Mognar i augusti

Jordmån:

Ställer ej så stora krav på jordmån. På god jord kan trädet växa
något starkare.

Övrigt:

Självfertil

Prunus cerasus 'KOBOLD'
KOBOLD, buskkörsbär
Synonym:
Härkomst:

I-V
Zon:
Prisgrupp 2

Tyskland

Användning:Ät- och hushållsbär
Växtsätt:

Svagväxande blir ca 2 m hög, tidig bördighet med hög
avkastning

Blomning:
Frukt:

Medelstora, mörkbrunröda bär, köttet är mjukt, saftigt, något
syrligt.

Jordmån:

Trivs på de flesta inte allt för tunga jordar.

Övrigt:

Självfertil

Prunus cerasus 'KORUND'
KORUND, körsbär
Synonym:
Härkomst:

I-IV
Zon:
Prisgrupp 2
Pillnitz, Tyskland, Skuggmorell x Korös

Användning:Ät- och hushållsbär.
Växtsätt:

Är kraftigväxande och bildar en utbredd något hängande krona.

Blomning:

Blomningen är tidig till medeltidig.

Frukt:

Stora till mycket stora bär. Vikt 6,5 gr. Färgen är mörkröd till
mörkbrunröd. Köttet är fast och mörkröd.
Mognar i början till mitten av juli. Avkastningen är hög.

Jordmån:

Lätta, varma, näringsrika jordar med ett PH av 6.5-7.

Övrigt:

Sorten är delvis självfertil, genom pollinering ökar
avkastningen.Pollineras av Fanal, Skuggmorell och
sötkörsbärssorter som Lapins, Stella.
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Prunus cerasus 'KORÖS'
KORÖS, körsbär
Synonym:

I-III
Zon:
Prisgrupp 2

Härkomst:
Användning:Hushållsfrukt
Växtsätt:

Starkväxande, kronan får en högbyggd pyramidalform och en
jämn förgrening. Bördigheten är medelhög och tidig.

Blomning:

Blomningen är medeltidig

Frukt:

Bären är stora, av klarbärstyp, till färgen rödbrun, köttet är fast
med söt-syrlig smak och fin arom. Mognar i augusti

Jordmån:

På lätta och genomsläppliga jordar har sorten givit goda
skördar.

Övrigt:

Korös är resistent mot grenmonilia. Pollineras av Ostheimer,
Skuggmorell
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