Preliminär sortbeskrivning av hallon, (Rubus idaeus) och hallonkorsningar
(Rubus ssp.) med flera
- bilaga till ansökan om officiellt erkänd beskrivning och registrering i sortlistan

A. Sortbeteckning
Ange sortbeteckning

’Risarp Gul’ (’Gul Risarp Dessert’)

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

Mutation från 2002 av sorten ’Risarp Dessert’ funnen av Herbert Andersson.

C. Sortbeskrivning
C1. Planta
Kryssa för det alternativ som närmast beskriver plantans karaktär
1. Växtkraft
Svag
X Medel
Stark
2. Antal nya årsskott
Väldigt få
Få
Medel
Många
Väldigt många
3. Vinterskott, färg
Gråaktigt brun
Gråaktigt brun till brun
Brun
Brun till purpurbrun
Purpurbrun
4. Taggar
Finns det taggar på skotten?
X Ja
Nej
Om ja, ange hur många:
Få (Veten)
Medel
Många (Autumn Bliss)
5. Odlingsområde, odlingszon (om det är känt, ange rekommenderad odlingszon. Du kan också ange vilket
eller vilka områden där sorten vanligen odlas).
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C2. Bär
1. Storlek
Mycket liten
Liten (Asker)
Medel (Preussen)
X Stor (Veten)
Mycket stor
2. Förhållande längd/bredd
Lika lång som bred
X Längre än bred
Mycket längre än bred
3. Färg
Gul
Orange
Blekröd
X Röd
Mörkröd
Purpur
Mörk purpur
4. Skörd huvudsakligen
X På föregående års skott på sommaren (sommarhallon) På innevarande års skott på hösten (hösthallon)
5. Mognadstid på föregående års skott
Mycket tidigt
Tidigt (Lloyd George) X Medel (Preussen) Sen (Schönemann) Mycket sent
Ange om möjligt tidpunkt för mognad: Mitten juli
6. Smak
Beskriv hur sorten smakar.

Syrlig, god smak.
C3. 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.

Sorten har samma egenskaper som Risarp Dessert. Den är inte fullt så söt som andra gula hallon.
Beskrivning av ’Risarp Dessert’:
Hallonsort med mycket hög avkastning av stora, hållbara och välsmakande bär. Liknar ’Veten’ men
smaken är bättre och den är härdigare och friskare med stabila skott. Uppbindning kan ibland vara
nödvändig. Den är smakmässigt mycket lik ’Schönemann’ (Lloyd George x Preussen) som togs fram i
Stuttgardt på 1950-talet, men avkastningen är betydligt högre hos Risarp Dessert. Den är också
härdigare och friskare, men överdriven gödsling minskar härdigheten. Växtsättet liknar Veten, men
den är något högre, friskare och härdigare.
Har framtagits som lämplig sort för ekologisk odling, då den inte vill ha riklig tillförsel av
handelsgödsel.
C4. Fotografier
Bifoga följande fotografier:
• 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).
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