Preliminär sortbeskrivning av svarta vinbär, Ribes nigrum med flera
- bilaga till ansökan om officiellt erkänd beskrivning och registrering i sortlistan

A. Sortbeteckning
Ange sortbeteckning

Ribes nigrum ’Delikatesnaja’

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

Ryssland.

C. Sortbeskrivning
C1. Buske
Kryssa för det alternativ som närmast beskriver buskens karaktär
1. Växtkraft
Svag
Medel
Stark
2. Växtsätt
Upprätt
X Delvis upprätt
Utbrett (Brödtorp)
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. Bär
1. Klase
Enkel (ingen egentlig klase)
Ogrenad klase
2. Klasens längd
Kort
X Medel
3. Antal bär i klasen
< 3 bär
3-5 bär
6-8 bär
4. Storlek
Liten
X Medel (Brödtorp)
Stor (Titania)
5. Skalfärg
Grön
Brunsvart
6. Mognadstid
Mycket tidigt
X Tidigt (Brödtorp) Medel (Titania)

Förgrenad klase
Lång
9-12 bär

> 12 bär

Mycket stor (Intercontinental)
X Svart
Sent (Storklas)

Mycket sent

Ange om möjligt tidpunkt för mognad:

7. Jämnhet i mognad
Jämn
8. Smak

Ojämn

Beskriv hur sorten smakar.

Söt mild 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 skottsättning, färg på skotten, blad samt utseende och storlek på
bären.
Det kan också bara exempelvis krav på särskilda odlingsförutsättningar, skörd och sundhet.

Motståndskrafting mot mjöldagg. Buskens höjd ca 1,3-1,5 m.

C4. Fotografier
Bifoga följande fotografier:
• Bild på buske med bär
• Bild på några stycken avplockade utbredda klasar (eventuellt vid olika tidpunkter). Bilderna ska visa
storlek, form och antal bär. Även bärens färg och jämnhet i mognad bör framgå av bilderna. 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.

Certifierade moderplantor finns planterade på mark tillhörande företaget Splendor Plant AB i
Bläsinge.
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