NYE FORÆDLINGER

Nye jordbærsorter
fra England
Nye forædlinger fra
forsøgsstationen i East
Malling blev fremhævet
på Jordbærtemadagen.

store, skinnende og meget ensartede i formen.
Sorten har en høj andel af klasse 1 bær med en
sød aroma, et højt brix-tal og god holdbarhed.
Elegance
Middeltidlig. En anelse senere end Elsanta. Højt
udbytte, ensartede bær med høj andel i klasse 1
og med rigtig god holdbarhed. Relativt tolerant
over for visnesyge.
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I England er en række nye jordbærsorter kommet på markedet. Firmaet Meiosis Ltd. står for
arbejdet med nyhedsregistrering, screening og
opformering af nye sorter i Storbritannien og i
andre større jordbærproducerende områder i EU.
På Jordbærtemadagen sidst i januar orienterede forsøgsleder Sarah Troop, Meiosis, om
sorter fra forsøgsstationen East Malling. Af
nyere forædlinger af kortdagsplanter1 fremhævede hun blandt andre Vibrant, Malling™ Centenary, Elegance, Fenella, Cupid og Finesse.

Fenella
Middeltidlig til sen, lidt senere end Elsanta.
Store, pæne og ensartede bær med orangerød
farve, sød aroma og robust over for regn. Tole
rant over for visnesyge og stængelbasisråd.
Cupid
Sen sort, samtidig med Florence. Bær er oran
gerøde og skinnende, ensartede koniske. Sor
ten fremhæves for sin tolerance over for både
visnesyge, stængelbasisråd, jordbærsortråd og
meldug.
Remonterende sorter
Blandt de remonterende sorter2 fremhævede
Sarah Troop specielt den nye sort Finesse, der
i udbytte og sæson minder meget om Eve
rest. Bærrene er flotte og ensartede med en
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fortalte på Jordbærtemadagen om de sorter,
firmaet har viden om og kan tilbyde.
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behagelig aroma. Finesse producerer kun få
udløbere og er tolerant over for visnesyge og
stængelbasisråd. n
1. Kortdagsplanter danner blomsteranlæg, når dagene bliver
korte. Det gælder de almindelige jordbærsorter, vi normalt
dyrker.
2. Remonterende sorter blomstrer og bærer frugt løbende
gennem sommeren.

Vibrant
Tidlig, cirka én uge tidligere end Elsanta. Tole
rant over for meldug og stængelbasisråd. Store,
røde, skinnende bær, høj andel af klasse 1 bær.
Malling™ Centenary
Tidlig. Kan dyrkes i jord og substrat. Bærrene er

Meiosis
Meiosis Ltd. har hovedsæde i East Malling. Firmaet er involveret i afprøvning
og udvikling af jordbærsorter i samarbejde med den nærliggende forsøgsstation East Malling Research, hvor intensiv forædling finder sted.

VIBRANT.

MALLING™ CENTENARY.

ELEGANCE.

FENELLA.

CUPID.

FINESSE.

Florence, Pandora, Alice
Meiosis har hjulpet sorter som Pandora,
Florence og Alice frem til store markedsandele rundt omkring i Europa.
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