Preliminär sortbeskrivning av päron (Pyrus communis)
- bilaga till ansökan om officiellt erkänd beskrivning och registrering i sortlistan

A. Sortbeteckning
Ange sortbeteckning
HOVSTA ('Hovstapäron')

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

I Södermanland var denna sort allmänt spridd under mitten av 1800-talet. Olof Eneroth ansåg att
den sedan gammalt var odlad och fann många träd. Han gav sorten det officiella namnet Hovsta
efter en gård med detta namn vid sjön Yngaren där det fanns en gammal trädgård.

C. Sortbeskrivning
C1. Träd
Kryssa för det alternativ som närmast beskriver trädets karaktär
1. Växtkraft
Svag
X Medel
Stark
2. Växtsätt
Pelarform
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. Blomma
1. Blomingens början
Mycket tidigt
Tidigt
(Alexander Lucas)

Medel (Williams)

Sent (Comice)

Mycket sent

Ange om möjligt tidpunkt för blomning:

C3. Frukt
1. Storlek
Liten (Gråpäron)

X Medelstor
(Bonne Louise)

Stor (Filip)

2. Form i profil
Konkav
Rak
3. Längd i förhållande till största diameter
Mycket kort (mindre än 1,1)
X Kort (1,1-1,25)
Långsträckt (1,51-1,80)
Mycket långsträckt (större än 1,80)
4. Skalets grundfärg
Grön
X Gulgrön
5. Skaftets längd
Kort
X Medel
6. Plockmognad
Mycket tidigt
Tidigt
Medel
Sent
(Augustipäron)
(Herzogin Elsa)
Ange om möjligt tidpunkt för mognad: Mitten september.

Mycket stor

X Konvex
X Medel (1,26-1,50)

Gul
Långt
Mycket sent
(Alexander Lucas)

7. Smak
Beskriv hur sorten smakar.

Kött vitt eller något gult, fast, mycket grovt, föga saftigt, svagt sött med inte någon särskilt god smak.
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 utseende på årsskott, blad och blomma, mått på frukten, andra
skalkaraktärer, skaft och skafthåla, kärnor och kärnhus, fruktköttets karaktär samt hållbarhet efter
plockmognad.
Det kan också bara exempelvis krav på särskilda odlingsförutsättningar, skörd och sundhet. Ange om möjligt
var i landet trädet eller träden som du använt som underlag för sortbeskrivningen odlas.

Frukten är medelstor. På yngre träd kan den bli något större. Formen växlar från äggrunt konisk till
dragning åt kvittenlik. På fruktens undre del kan finnas antydan till låga åsar och hela ytan är mer
eller mindre bucklig. Foder öppet och knappt medelstort. Foderblad nedtill åtskiljda, ibland fästade
på en liten ring, raka, något rännformade och hornartade. Foderhåla grund eller saknas. Skaft
medellångt, grovt, jämntjockt, brunt med vita prickar, ofta snett fästat på fruktens spets eller något
intryckt i denna. I senare fall finns köttiga valkar. Hud rätt fast. Grundfärg gröngul med på solsidan
någon orangefärg. Punkterna är talrika i form av runda rostprickar, omgivna av gröna ringar. Rost
kan finnas vid fodret och här och där på frukten. Kärnhus tämligen litet med otydlig begränsning.
Kärnrum rätt långa och spetsiga med ofta tomma kärnor. Kött vitt eller något gult, fast, mycket
grovt, föga saftigt, svagt sött med inte någon särskilt god smak.
Mognar omkring mitten av september. Till inkokning bör den plockas före mognad. Frukten har kort
hållbarhet och boknar hastigt.
Trädet blir medelstort, är friskt, börjar bära tidigt och bär sedan mycket rikt. Frukten kan skadas av
skorv.
C5. Fotografier
Bifoga följande fotografier:
• Bild på träd med päron
• Bild på päron från olika håll och 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).

Beskrivning av sorten främst hämtad ur Våra Päron-, Plommon- och Körsbärssorter av Anton Nilsson
(1989).
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