Preliminär sortbeskrivning av äpple (Malus
domestica Borkh.)
– bilaga till ansökan om officiellt erkänd beskrivning
och registrering i sortlistan
Växtregelenheten
Du ska lämna denna blankett tillsammans med blanketten
V113 "FRUKT- OCH BÄRSORTER – ansökan om officiell
beskrivning eller officiellt erkänd beskrivning samt
registrering i sortlistan".
Ta hjälp av CPVO:s eller UPOV:s tekniska protokoll för att
beskriva sorten. Där finns texter och bilder som beskriver
de olika karaktärerna, använd gärna dessa protokoll som
hjälp när du fyller i sortbeskrivningen.
• CPVO:s protokoll hittar du på http://cpvo.europa.eu/en/
applications-and-examinations/technical-examinations/
technical-protocols
• UPOV:s protokoll hittar du på: http://www.upov.int
/test_guidelines/en/

Skicka ansökan till:
Jordbruksverket
Växt- och miljöavdelningen
551 82 Jönköping
eller med e-post till:
jordbruksverket@jordbruksverket.se

A. Sortbeteckning
Ange sortbeteckning

Mauls Mill'SLUBGD0953' (Varumärke GRATIA®)

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

Regional anknytning.
Korsning utförd på Balsgård-SLU 1988 mellan 'Aroma' och amerikanska selektionen PRI
1858/102.

C. Sortbeskrivning
C1. Träd
Kryssa i den ruta som närmast beskriver trädets karaktär.
1. Växtkraft
Svag

Medel

Stark

2. Växtsätt
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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 1-3

C2. Blomma
1. Blomningens början
Mycket tidigt ('Sävstaholm')

Tidigt ('Alice')

Medel

Sent ('Signe Tillsch')

Mycket sent ('Ingrid Marie')

Ange om möjligt tidpunkt för blomning: ............................................................

C3. Frukt
1. Storlek

Medelstor (diameter
5–7 cm)

Liten (diameter under 5 cm)

Stor (diameter
7–9 cm)

Mycket stor (diameter
över 9 cm)

2. Form
Klockform

Konisk

Äggrund

Cylindrisk

Oval

Rund

Plattrund

3. Åsar
Saknas

Svaga

Höga

4. Skalets grundfärg
Inte synlig

Vitgul

Gul

Grönvit

Gulgrön

Grön

5. Täckfärgen utbredning
Saknas

25%

50%

75%

100%

6. Täckfärg
Saknas

Orangeröd

Rosaröd

Röd

Purpurröd

7. Plockmognad
Mycket tidigt ('Transparente Blanche')

Tidigt

Medel ('Filippa')

Sent

Brunröd

Mycket sent ('Belle de
Boskoop')

25/9 - 10/10
Ange om möjligt tidpunkt för mognad: ............................................................
8. Smak
Beskriv hur sorten doftar och smakar.

God, mild och söt smak med mycket arom och ett tydligt inslag av anis/lakrits.

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 du beskrivit ovan.
Till exempel kan det gälla utseende på årsskott, blad och blomma, mått på frukten, andra skalkaraktärer, skaft och skafthåla,
kärnor, kärnhus och fruktköttets karaktär samt hållbarhet efter plockmognad.
Det kan också vara 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.

Sunt träd med medellånga grenar, mycket sporrar och hög årsvis avkastning.
Friska blad.
Ganska motståndskraftig mot monilia och skorv.
Formen är kort konisk rund.
Mörkröda strimmor i täckfärgen, blankt och vackert.
Krasigt, saftigt, vitt fruktkött.

C5. Fotografier
Bifoga följande fotografier:
• Bild på träd med äpplen.
• Blombild som visar kronbladens färg och placering i förhållande till varandra.
• Bild på äpple 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.

Moderträdet förvaras på Balsgård-SLU.

E. Försäkran och underskrift
Jag intygar att lämnade uppgifter tagits fram genom praktisk odling eller på annat sätt (ange hur).

Datum

Namnunderskrift

2017-10-09
Namnförtydligande

Anvisning till blanketten
Du ska lämna en så tydlig och detaljerad beskrivning som möjligt av din sort. Om du av vissa skäl
inte kan lämna vissa uppgifter om sorten ska du ange varför det inte är möjligt. Ange även om du
kommer kunna lämna in de saknade uppgifterna vid ett senare tillfälle och i så fall när.
A. Sortbeteckning
Här ska du ange samma namn, preliminära beteckningen eller förädlingsnummer som du angivit i din
ansökan om officiellt erkänd beskrivning.
B. Ursprung
Här ska du ange sortens ursprung och om det finns en regional anknytning.
För äldre sorter kan du till exempel ange om det är en svensk lokalsort och var den har vuxit eller
fortfarande växer.
För nya sorter kan du ange föräldrasorter, eller att fri pollinering har skett om sorten uppkommit på
det sättet. Ange även i vilket land och vid vilken institution eller motsvarande sorten har tagits fram,
samt namn på förädlaren.
C. Sortbeskrivning
Här ska du beskriva sortens egenskaper. Lämna gärna ytterligare beskrivningar som gör det möjligt
att skilja den beskrivna sorten från andra sorter.
Sortnamn inom parentes är exempel på sorter som är typiska för den aktuella egenskapen.
Du ska bifoga fotografier av sorten. Bifoga gärna fler foton av sorten om det behövs för att visa
sortens karaktärer.
D. Bevarande av sorten
Här ska du ange var och hur du bevarar moderträdet, moderbusken eller moderplantan som utgör
underlag för sortbeskrivningen.
Du kan till exempel ange adress, GPS-position, eller något annat som kan identifiera platsen där
sorten bevaras.
För nya sorter kan du istället ange platsen för bevarande av vävnadsmaterial av sorten.
E. Försäkran och underskrift
Här intygar du att lämnade uppgifter har tagits fram genom praktisk odling, genom din underskrift i
fältet under (underskrift). Har uppgifterna tagits fram på annat sätt, skriv hur de har tagits fram. Det
kan till exempel vara uppgifter från äldre beskrivningar eller odlingsförsök. Ange då om möjligt från
vilken eller vilka.
Det är du som är ansvarig för beskrivningen av trädet, busken, plantan eller vävnaden av den nya
sorten som ska skriva under ansökan.

