Preliminär sortbeskrivning av sötkörsbär (bigarrå) Prunus avium och surkörsbär
(klarbär) Punus cerasus
- bilaga till ansökan om officiellt erkänd beskrivning och registrering i sortlistan

A. Sortbeteckning
Ange sortbeteckning
Prunus cerasus 'Tshernokorka'

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

Rysk sort som marknadsförts i Tyskland ca 1940-tal.

C. Sortbeskrivning
C1. Träd
Kryssa för det alternativ som närmast beskriver trädets karaktär
1. Växtkraft
Svag
Medel
2. Växtsätt
Upprätt
Utbrett

X Stark
X Hängande
Hängande som äldre.

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 (Brunbär)

X Medel

Stor (Allmän

(Dönnisens Gula)

2. Form
Hjärtformad
Njurformad
X Plattrund
3. Färg, skal
Gul (Dönnisens Gula)
Gul med rodnad
Orange

Mycket stor

Gulröd Bigarrå)

Rund

Oval
Ljusröd (Klarbär)

(Napoleon)

Röd

X Mörkröd
(Violettröd)

4. Färg fruktkött
Vit

Gul

5. Mognadstid
X Mycket tidigt

Tidigt

(Annonay)

Brunröd (Heidelfinger)

Rosa

Röd

Medel

Sent

(Allmän Gulröd
Bigarrå)

Ange om möjligt tidpunkt för mognad: Juli-augusti

6. Smak
Beskriv hur sorten smakar.

Syrliga, saftrika bär. Medelkraftig arom.

Svart (Knauf)

X Mörkröd
(Violettröd)
Mycket sent
(Skuggmorell)

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 och blad, blommans utseende, bärets skaft
och skaftlängd, samt kärnans utseende och storlek.
Det kan också bara exempelvis krav på särskilda odlingsförutsättningar, skörd och sundhet.

Självfertil. Kraftig färg och hög syra. Bäst som industrifrukt samt till saft och syltning.
C4. Fotografier
Bifoga följande fotografier:
• Bild på träd med blommor
• Bild på träd med bär
• Bild på avplockade bär med skaft och bild på eventuell klase. 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).
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