Косара. Нов български сорт. Дървото е с умерен
растеж, короната е средно гъста. Цъфтежът е ран.
Добри опрашители са Риван, Налина, Бигаро
бюрла, Стела. Средно устойчив е на ниски зимни
температури и повратни пролетни мразове.
Устойчив е на сачмянка. Плодовете узряват много
рано 5-8 май или – десет дни преди Бигаро Бюрла.
Те са много едри, сърцевидни. Кожицата е тънка,
тъмночервена, лъскава. Плодовото месо е червено,
сочно, меко, с приятен сладко кисел вкус. Сокът е
пурпурен.
Костилката
е
средно
едра,
полуотделяща се. Дръжката е къса, дебела и се
откъсва лесно, без разкъсване на кожицата и
отделяне на сок. Плодовете са подходящи главно
за консумация в свежо състояние.
Бигаро Бюрла. Дървото е с умерен до силен
растеж, с широкопирамидална корона. Цъфтежът е
средно ран. Опрашва се от Ърли Ривърс, Райниер,
Ван, Наполеон и Хеделфингенска. Сортът е
интерстерилен с Бигаро Моро. Има умерена до
добра родовитост. Плодовете узряват през втората
седмица от сезона на черешите – 15-20 май. Те са
много едри, широкосърцевидни. Кожицата е
средно дебела, тъмно червена, с гланц. Плодовото
месо е тъмно червено, полухрупкаво, сладко,
слабо кисело, с отлично качество. Сокът е червен.
Костилката е средно едра, отделяща се от
плодовото месо. Дръжката е много къса.
Плодовете са подходящи предимно за консумация
в свежо състояние и за преработка в компоти.
Понасят добре манипулация и транспорт.
Ван. Дървото е с умерен растеж и
широкопирамидална, умерено гъста корона.
Цъфтежът е средно ран. Опрашва се от сортовете
Риван, Бигаро Бюрла, Бигаро Моро, Наполеон,
Бинг и Райниер. Встъпва рано в плододаване и има
висока родовитост. Плодовете узряват през петата
седмица от сезона на черешите около 10 юни. Те
са много едри, с бъбрековидна форма. Кожицата е
средно дебела, тъмно червена, лъскава. Плодовото
месо е жълтеникаво до розово около костилката,
плътно, сладко, с приятна киселинност и отличен
вкус. Сокът е безцветен. Костилката е дребна,
отделяща се. Дръжката е много къса. Плодовете са
подходящи за консумация в свежо състояние и
преработка.
Издържат
много
добре
на
манипулация, транспорт и съхраняване.

