Preliminär sortbeskrivning av plommon, Prunus domestica
- bilaga till ansökan om officiellt erkänd beskrivning och registrering i sortlistan

A. Sortbeteckning
Ange sortbeteckning

’Elin’

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

Värmland.

C. Sortbeskrivning
C1. Träd
Kryssa för det alternativ som närmast beskriver trädets karaktär
1. Växtkraft
Svag
Medel
X Stark
2. Växtsätt
Upprätt
Utbrett
Hängande
3. Odlingsområde, odlingszon (om det är känt, ange rekommenderad odlingszon. Du kan också ange vilket
eller vilka områden där sorten vanligen odlas).

Zon 1-4
C2. Frukt
1. Storlek
Mycket liten

Liten (Czar)

Medel (Grön Reine
Claude)

2. Form
Avlång

Oval

X Rund

Plattrund

X Stor (Reine
Claude d’Ouillins)
Äggformad

Mycket stor
(Jubileum)

Omvänt
äggformad

3. Färg, skal utan dagg
Vitgrön Grön
X Gulgrön X Gul Gulorange
Röd
Purpur
Blåviolett
Mörkblå
4. Färg fruktkött
Vitaktig
Grön
X Gulgrön
X Gul
Orange
Röd
5. Fruktsten, längd
Liten (<15 mm)
Medel (15-25 mm)
Stor (>25 mm)
6. Fruktsten, lossnande från fruktköttet
Helt
Delvis
Fastsittande
7. Mognadstid
Mycket tidigt (Gilbert)
X Tidigt (Opal)
X Medel
Sent (Jefferson)
Mycket sent
Ange om möjligt tidpunkt för mognad: Slutet augusti-början september. Utdragen mognad.
8. Smak
Beskriv hur sorten smakar.

Söt med lite syrlighet och mycket fin arom.

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 karaktärer för skott, blad och blomma, mått och utseende på
frukten samt karaktärer för fruktsaft och fruktkött.
Det kan också bara exempelvis krav på särskilda odlingsförutsättningar, skörd och sundhet.

Sorten är en avvikelse från den kända sorten ’Reine Claude d’Oullins’. Dess avvikande drag är att den
ger skörd i lägre ålder och är mindre benägen att spricka och få bruna fläckar, s.k. ”sockerslag”.
Stort, runt gult plommon med tunt skal. Löst och saftigt fruktkött. Senblommande, god
pollenlämnare. Självfertil.
C4. Fotografier
Bifoga följande fotografier:
• Bild på träd med blommor
• Bild på träd med plommon
• Bild på avplockade plommon med skaft. Gärna även en bild på ett plommon i genomskärning. Bilderna
ska visa storlek, form och färg. Lägg gärna exempelvis 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).

Information om sorten ’Reine Claude d’Oullins’: http://minegentradgard.se/vaxt/91
Information om sorten ‘Elin’ lämnad muntligt av Göran Erlandsson, f.d. Eko-Frukt i Hallstahammar.
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