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Stor buske eller mindre träd med hagtornslika blad, riklig 
blomning i vitt och små gula, orange eller röda frukter. 

 

 

 Ursprung/härkomst 
Rönnbärsapeln växer vild i Japan och Korea. Den är i naturen mycket variabel bl.a. till 

växtform, bladutseende, fruktfärg och - storlek. Den i projekt P 80 testade typen är 

fröavkomma till ett bestånd i Göteborgs botaniska trädgårds arboretum. Detta bestånd är 

i sin tur uppdraget ur frö insamlat på centrala Honshu under trädgårdens japanexpedition 

1952. 

 

Beståndet planterades 1956 och hade 1983 nått 7 meter i höjd med stamomfång på 53 

cm (Aldén 1983). 

 

 Beskrivning 
Rönnbärsapeln blir som solitär en stor buske eller ett mindre träd med rundat växtsätt. 

Grenbyggnaden är spärrlik. Bladen är 3-8 cm långa, 3-5-flikade. De får höstfärger i 

gulorange till orangerött. Blommorna är vita med rosa anstrykning i knoppstadiet. 

Frukten – äpplet – är 5-7 mm i diameter, ett av de minsta i Malussläktet, gul, orange 

eller röd och sitter på långa skaft. Fruktsättning dröjer 5-7 år hos förökade plantor. 

 

Denna typ av rönnbärsapel har provodlats i Alnarp, Ultuna och Röbäcksdalen med gott 

resultat. Den är säkert härdig inom zonerna 1-4 och i goda lägen i zon 5. 

 

 Ståndort 
Denna apelart växer i naturen ofta på ganska fuktiga platser i öppna lägen. Den har 

observerats växande i kanten av myrar utanför videsnårsbältet. I odling är rönnbärsabeln 

mycket anspråkslös. Den tål skugga i mycket begränsad omfattning. 

 

 Sortiment 
Rönnbärsapeln skiljer sig markant från andra aplar i sortimentet. Den skulle kunna 

karakteriseras som en storväxt bukettapel (Malus toringo var. sargentii) men med 

gracilare blad. Den passar bäst som friväxande eller som inslag i större buskage. 

 

 Förökning 
Förökning sker genom frösådd. Det nämnda beståndet i Göteborg lämnar varje år rikligt 

med grobart frö. En fröplantage är under uppbyggnad i Alnarp. Sådda på friland kan 

plantorna nå 30-50 cm i höjd efter en säsong. Det finns också goda erfarenheter av 

vegetativ förökning med sommarsticklingar. 
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