Preliminär sortbeskrivning av åkerbär, (Rubus arcticus) och allåkerbär (Rubus x
stellarcticus.) med flera
- bilaga till ansökan om officiellt erkänd beskrivning och registrering i sortlistan

A. Sortbeteckning
Ange sortbeteckning

Rubus x stellarcticus ’Anna’

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

Lanserades 1980 av docent Gunny Larsson vid Öjebyns försöksstation, Norrbotten.

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

Zon 1-7
C2. Bär
1. Förhållande längd/bredd
X Lika lång som bred
Längre än bred
2. Färg
Gul
Orange
X Blekröd
X Röd
3. Mognadstid
Juli
4. Smak

Mycket längre än bred
Mörkröd

Purpur

Mörk purpur

Beskriv hur sorten smakar.

Syrlig smak. Svagare arom än andra sorter.
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.

Allåkerbär är en flerårig ört vars 15-20 cm höga skott vissnar ned varje höst. Den är mattbildande
och har en strax under markytan krypande jordstam. På odlad mark breder de ut sig åt sidorna med
en hastighet av ca 20-30 cm per år. Allåkerbär har stora rosa blommor på försommaren och är
självsterila. Frukterna påminner till formen om hjortron och är ca 1 cm stora.
’Anna’ är en kraftigväxande, konkurrenskraftig sort med hög avkastning. Skotten blir långa och
lägger sig lätt, vilket medför att sorten är något svårplockad. Bären är stora, ganska ljusa i färgen och
mognar något senare än de andra sorterna. Bären är syrliga men aromen är jämförelsevis svag.
Sorten är vanligtvis frisk. ’Anna’ är en god pollinatör till t.ex. ’Sofia’ och ’Beata’ och får också själv
god fruktsättning om den odlas tillsammans med de sorterna.

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).

http://tawi.fi/wiplant/allakerbar.html
https://www.odla.nu/vaxtlexikon/allakerbar
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