Preliminär sortbeskrivning av björnbär, (Rubus fruticosus) och
björnbärskorsningar (Rubus ssp.)
- bilaga till ansökan om officiellt erkänd beskrivning och registrering i sortlistan

A. Sortbeteckning
Ange sortbeteckning

Rubus allgheniensis ’Sonja’

B. Ursprung
Ange sortens ursprung och om det finns en regional anknytning

C. Sortbeskrivning
C1. Planta
Kryssa för det alternativ som närmast beskriver plantans karaktär
1. Växtsätt
Upprätt Upprätt till halvt upprätt
Halvt upprätt X Halvt upprätt till klängande X Klängande
2. Taggar på vinterskott
Finns inte
X Finns
Om det finns taggar, ange
a. storlek
b. hur de är böjda
Små
Medel
Stora
Mycket stora Uppåtböjda
Raka
Nedåtböjda
3. Antal nya skott
Endast ett fåtal
Medel
Många
4. Odlingsområde, odlingszon (om det är känt, ange rekommenderad odlingszon. Du kan också ange vilket
eller vilka områden där sorten vanligen odlas).

Zon 1-5(7)
C2. Blommor
1. Blomstorlek (diameter)
Liten
C3. Bär
1. Storlek
Mycket liten
2. Form
Rund
3. Färg
Röd
4. Mognad
Bär på:
Mycket tidig

X Liten

Medel

Stor

Medel (Loch Tay)

X Oval

Äggformad

Purpurröd

Rödaktigt svart

Stor

Mycket stor (Bedford Giant)

Konisk

Cylindrisk

Blåsvart

X Svart

Årsskott
Fjolårsskott
Medel
Sen
Mycket sent
Ange om möjligt tidpunkt för mognad: Augusti-september. Lång skördeperiod från tidig augusti.
5. Smak
Tidig

Beskriv hur sorten smakar.

Sötsyrlig smak. Saftigt fruktkött.

C4. Eventuella andra särskiljande karaktärer m.m.
Här kan du ange annat som skiljer denna sort från andra liknande sorter. Det kan vara andra karaktärer än de
du beskrivit ovan. Till exempel kan det gälla stam- och skottkaraktärer, utseende på blad och blommor samt
fler bärkaraktärer.
Det kan också bara exempelvis krav på särskilda odlingsförutsättningar, skörd och sundhet.

Vita blommor i slutet på juni. Höjd 200-300 cm. Bären lossnar lätt från bärskaftet.
Arten kallas ”sammetsbjörnbär”.
C5. Fotografier
Bifoga följande fotografier:
• Bild på en blomma
• Bild på planta med bär
• Bild på avplockade bär. Bilderna ska visa storlek, form och färg. Lägg gärna en linjal bredvid bilderna.
Ange om möjligt datum och plats för fotografierna.

D. Bevarande av sorten
Ange var och hur du bevarar moderplantan som utgör underlag för sortbeskrivningen.

Försäkran och underskrift
Jag intygar att lämnade uppgifter tagits fram genom praktisk odling eller på annat sätt (ange hur).

http://www.rydlingeplantskola.se/vaxter/bar-13
https://www.blomsterlandet.se/Vaxtinformation/Tradgardsvaxter/Barbuskar/Bjornbar/Sammetsbjor
nbar/
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