‘Indigo’ Series Haskap
By Bob Bors
Odrůdy série "Indigo" jsou sestrami Borealisu (ID: 9-94) a Tundry (ID: 9-84).
Původně byly uvedeny jako pokusné odrůdy pod svými originálními ID: 9-15, 9-91
a 9-92. Všech těchto 5 odrůd jsou blízcí příbuzní a mají stejné rodiče, často jsou
označovány jako "Řada 9" což je číslo řádku semenáčů, na kterém vyrostly.
Než byly oficiálně uvedeny, provedli jsme pokusy s jejich množením, které
ukázaly, že některé se v prostředí in vitro množí jednoduše a jiné složitěji. Říkal
jsem si, že by proto bylo vhodné publikovat nějaké další selekce pro pípad, že by
se jedna z těch dvou pojmenovaných (Borealis, Tundra) těžko množila. Ukázalo se,
že 9-92 se množí nejhůře a Tundra také velmi těžko. Borealis a 9-15 se dařilo
množit dvakrát tak rychle než Tundru. Od té doby se již firmy Tundru množit
naučily. Ale pěstitelé chtěli mít tyto testovací odrůdy pojmenované. Označení
"Indigo" jsme zvolili z důvodu, že už tu bylo mnoho názvů obsahujících "Blue",
podle toho "Indigo" si navíc lidé lépe zapamatují, že tyhle odrůdy jsou velmi
příbuzné.

Po ručním otřepání plodů z keřů jsme je projeli
na tomto třídícím pásu a pak hodnotili jejich
odolnost vůči poškození.
Tundra vykazovala nejvyšší odolnost zatímco
Borealis byl velmi křehký. Odrůdy Indigo byly
někde mezi.
Tohle jsme ale zkoušeli už před mnoha lety na
původních keřích. Chce to vyzkoušet jak odolné
budou plody při použití sklízecí techniky v
komerčních podmínkách.

V porovnání s ruskými odrůdami dostupnými na trhu v Kanadě v roce 2006 by
jeden mohl říct, že našich 5 odrůd si je navzájem velmi podobných co se týče
velikosti keře, doby kvetení, tvaru listů a výborné chuti. Při vzájemném porovnání
lze ale najít drobné odlišnosti popsané níže.

Indigo Gem (formerly 9-15)
Původní keř byl nejproduktivnější z
"Řady 9", ale měl nejmenší plody a tato
odrůda byla náchylná k plísni na listech
(ostatní odrůdy byly označeny jako
vysoce odolné). Bobule byly také vyšší
tuhost což by mohlo indikovat vyšší
odolnost vůči mechanickému poškození.
Během testů však v tomto směru vždy
zvítězila Tundra. Někteří pěstitelé
naznačovali, že tato odrůda roste rychleji
a více zpříma.

Indigo Treat (formerly 9-91)
Tato odrůda je nejvíce podobná Tundře
s plody o 10% menšími, ale zato ji lze
mnohem snadněji množit.

Indigo Yum (formerly 9-92)
Plody této odrůdy jsou více protažené.
Původního keře jsme si všimli o rok
dříve než ostatních, což by mohlo
znamenat, že má rychlejší nárůst
plodnosti. Jelikož se tato odrůda množí
nejhůře ze všech, má ji ve své nabídce
jen pár školek. Na naší univerzitě ji již
nemnožíme.

Bylo otázkou zda nazývat tyto Indigo odrůdy "Haskapem". V roce 2009 se Haskap
Canada pokoušel zaregistrovat obchodní značku "Haskap", ale to bylo kanadskou
vládou zamítnuto. Označení "Haskap" má být bráno jako obecný pojem
mezinárodního použití a nemůže být registrován. Haskap Canada jej chtěl používat
exkluzivně pro odrůdy, které byly považovány za dostatečně kvalitní pro japonský
trh. Během své návštěvy Hokkaida (domov japonského Haskapu) jsem vzal sebou
vzorky plodů z "řady 9". Největši distributor haskapu v Japonsku a představitelé
firmy zabývající se přírodními produkty mi řekli, že náš Haskap kvalitou předčil
ovoce, které nakupují lokálně. Zeptal jsem se také zda jim nevadí protáhlý tvar 992. Bylo mi řečeno, že ačkoli je takový tvar odlišný, tak se jim líbí a mohl by se
prodávat pokud by byly bobule dostatečně velké. Pravděpodobně by byl stejně
zpracováván a na tvarů plodů by příliš nezáleželo.
Haskap Canada má stále zájem o získání obchodní značky, která by mohla být
užívána pro odrůdy, které splňují jisté standardy kvality. Možná použijí podobný
systém jako výrobci vína ("VQA") nebo přijdou s nějakým známkováním, které se
používá u jiných druhů ovoce. V letech 2011 a 2012 začnou plodit větší produkce
rostlin z řady 9. Uvidíme, zda tyto drobné odlišnosti našich odrůd budou opravdu
pro pěstitele a konzumenty znamenat nějaký rozdíl. Pak budeme mít lepší přehled
o odolnosti, výnosech a velikosti plodů, ale tipuji, že bude velmi těžké odlišit jejich
chuťové vlastnosti. Také budeme mít lepší představu co si pěstitelé představují pod
pojmem "vysoká kvalita".

