
 

Salix alba var. sericea BODEN SILVER
® E (’Ep Salbosi’) 

– silverpil BODEN SILVER
® E 

 

Sortäkta silverpil med silverglänsande bladverk 

 

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Salix alba var. sericea BODEN SILVER
® E  (’Ep Salbosi’)   – silverpil BODEN SILVER

® E 

Härdighet:  Zon 1–7   

Växtsätt:   Medelstort träd som i ungdomen har ett upprätt äggformat växtsätt, senare mer  

   bredkronigt och överhängande. Ej så starkt överhängande som Salix x pendulina  

   ´Elegantissima´ (fontänpil) eller Salix x sepucralis ´Chrysocoma´ (kaskadpil). Blir ca 

   15–20 m hög. 

Blomning: Hanklon, med tilltalande men inte särskilt framträdande blomning under bladens 

 tidiga utveckling. 

Blad/grenar:  Smalt lancettlika, 6–12 cm långa blad med långt utdragen spets och tätt med silvriga 

 glänsande hår som ligger platt mot bladet, på både ovan- och undersida. Rödbruna 

 skott mer eller mindre täckta med silverhår liksom de andra träden inom arten Salix 

 alba. Tätast hårighet mot skottspetsen.  

Växtplats:  Robust och vindtålig, gärna vid vatten. 

Användning: Silverglänsande bladverk som ger vacker kontrast mot gröna växter. 

Övrigt:   Sortförbistring är vanlig bland silverpilar 

E-merit:  Ett odlingssäkert, sortäkta och i övrigt pålitligt material med de förväntade 

karaktärerna hos silverpil. 

Ursprung:  Insamlad av Tage Englund, stadsträdgårdsmästare i Boden. 

 
 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Sortförbistringen inom Salix-släktet är känd sedan länge och inte heller silverpil har gått fri. På 

marknaden finns olika kloner med varierande egenskaper. Sortförbistring är ett dolt problem som 

lätt kan misskreditera arten/sorten genom de störningar som uppstår då icke odlingssäkra material 

säljs. Ett tidigare exempel inom Salix-släktet är korallpil, där det i E-systemet lyfts fram sorten 

’Vinterglöd’ som nu representerar ett odlingssäkert material, som motsvarar den botaniska 

originalbeskrivningen.  

 

I syfte att göra motsvarande insats för silverpilen startades ett odlingsförsök våren 2006 med olika 

Salix-kloner på tre platser; Veberöd i Skåne, Ultuna och Öjebyn.  

Ingående kloner: 

S. alba sibirica ’Boden’ 

S. alba sericea ’Dalarna’ 

S. alba sericea typ Rögle 

S. alba ’Luleå’/’Öjebyn’ 

S. alba från Åbo (S. schwerinii) 

S. alba ’Saba’             

S. alba ’Tristis’ 

S. elegantissima ’Öresundiana’ 

 

Den slutliga bedömningen gjordes hösten 2010. Materialen från ’Boden’, ’Rögle’ och ’Luleå’ 

bedömdes vara likvärdiga och omöjliga att särskilja. Klonen från Boden valdes eftersom den 

tidigare funnits i produktion och ett träd av denna utsågs som utgångsmaterial för den framtida 

förökningen. Den är insamlad av Tage Englund, stadsträdgårdsmästare i Boden.  



 

Utvald klon har fått handelsnamnet BODEN SILVER för att dels koppla den till Bodenmaterialet men 

även för att indikera karaktären. För att klarlägga om klonen skiljer sig från klonen ´Sibirica´ krävs 

enligt Björn Aldén en separat studie, vilket kan ta en hel del tid och behöver utföras av någon 

expert. 

 

Beskrivning  

BODEN SILVER är ett medelstort träd som i ungdomen har ett upprätt äggformat växtsättet för att 

senare bli mer bredkronigt och överhängande. Den är långt ifrån så starkt överhängande som  

Salix x pendulina ´Elegantissima´ (fontänpil) eller Salix x sepucralis ´Chrysocoma´ (kaskadpil). 

Bladen är smalt lancettlika, 6-12 cm långa med långt utdragen spets, tätt beklätt med silvriga 

glänsande hår som ligger platt mot bladet, såväl på ovansida som på undersida. Det är en hanklon, 

med tilltalande om än inte särskilt framträdande blomning under bladens tidiga utveckling. Bladen 

kan få gul höstfärg. 

 

Skotten är rödbruna. De är mer eller mindre täckta med silverhår liksom de andra träden inom arten 

Salix alba. De är tätast håriga mot skottspetsen.  

Härdig från zon 1 till åtminstone zon 7. 

 

Växtplats  

Gärna vid vatten 

 

Användning 

Silverglänsande bladverk som ger vacker kontrast mot gröna växter. 

 

Förökning 

Sorten förökas med sticklingar från ett utvalt moderträd så att sortäktheten bevaras.  

 

Sjukdomstestning 

Klonen är sjukdomstestad enligt SJV’s regelverk och Elitplantstationen bevarar kärnplantor.  

 

Namnsättning/sortskydd  

Handelsnamnet BODEN SILVER har skyddats med varumärkesrätt inom EU, sortnamnet är  

’Ep Salbosi’. Sorten är belagd med royaltyavgift. 

 

Källor 

Tomas Lagerström, Gröna Råd AB 

Bearbetning av E-planta ek förening, Gunnel Holm, 2012.  

 

 

 

 


