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Långvuxen marktäckare med friskt gröna blad,  
som får vacker höstfärg samt rik blomning 

 

 

 Ursprung/härkomst 
Arten Prunus pumila tillhör undersläktet körsbär inom Prunus-släktet. Den blir 120-180 

cm hög. Artens naturliga utbredningsområde är nordöstra USA. Prunus pumila var. 

depressa är en varietet av arten med ungefär samma utbredningsområde. Det blir 25 cm 

högt. I naturen finner man den på sanddyner och som fältskikt under gles skog på magra 

marker. E-typen av sandkörs är selekterad på Alnarp bland odlade plantor. 

 

 Beskrivning 
Sandkörs växer tätt mot marken med gråsvarta grenar. Dessa rotar sig mycket sparsamt 

eller inte alls. Bladen är mörkgröna, 3,5-5 cm långa, bredast ovan mitten. De får 

höstfärg i nyanser från brunrött till klarrött beroende på ståndort. De finaste färgerna 

utvecklas i väldränerad, relativt mager jord. Blommorna är vita, centimeterstora och 

sitter tätt på liknande sätt som hos slån. 

 

Frukten är centimeterstor, mörkt brunröd och ätlig, men med smak som slånbär. 

Sandkörs har provats som marktäckare i försök utlagda på Alnarp, Torslunda (Öland), 

Rånna (nära Skövde) Ultuna, Röbäcksdalen och Öjebyn (vid Piteå). Den har utvecklats 

väl i alla slags jordar. Den har inte drabbats av frostskador på någon lokal och bör var 

härdig motsvarande zon 1-5. En planta täcker efter 3 år cirka 1 kvadratmeter. 

 
 Ståndortskrav 
Sandkörsets ståndortskrav har nämnts ovan. I odling kan det växa på de flesta jordar. På 

grund av risken för ogräskonkurrens bör man dock undvika de mest ler- och mullhaltiga 

jordarna. Plantering får ej ske i jord som innehåller rötter av fleråriga rotogräs. 

Sandkörset är ljuskrävande och bör ej användas under skuggande träd och buskar eller 

på av hus alltför beskuggade ytor. I mattor av sandkörs kan man dock använda mindre 

eller glesvuxna solitärbuskar, prydnadsgräs och liknande. Det tycks trivas särskilt väl på 

slänter och på murkrön. Rötterna tycks ha relativt god härdighet. 

 

 Sortiment 
Det finns inte någon liknande marktäckare i odling. 

 
 Förökning 
Förökning sker lättast genom sommarsticklingar. Tidpunkten för sticklingtagning är viktig 

och varierar från år till år. Det verkar som om sandkörset är apomiktiskt och det kan 

därför förökas med frö. Redan 1/0-plantor kan utvecklas till 15-20 cm höga och 

välförgrenade plantor. En metod för mikroförökning har utvecklats av Torkel Welander på 

Alnarp och har använts vid framställning av stamplantor och bruksplantor av E-typen av 

sandkörs. 

 

 Anmärkning 
Exempel på mindre lyckad etablering av plantor av Prunus pumila var. depressa har 

registrerats och tycks bero på att plantor som stått mer än en säsong i kruka har 

använts. I viltrika områden kan framförallt unga plantor skadas av kaningnag.  


