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Brett upprättväxande buske till mindre träd, 

med glänsande grönt bladverk 
 

 

Härkomst  
Geografiskt sett är getapel en parallellart till slån. De är båda kalkgynnade arter som 

företrädesvis växer i Sydsverige, längs ostkusten upp till Dalälven. E-materialet kommer 

från en hagmark väster om Uppsala.  

 

Beskrivning  
Getapel, eller vägtorn som den tidigare också kallades, är en större buske eller ett litet 

träd, upp till 6-7 meter. Knopparna är korsvis motsatta, vilket ger grenverket en tydlig 

arkitektur. Härvidlag skiljer den sig från slån, som har strödda knoppar. Knopparna är 

mörkbruna och spetsiga, dessutom sitter ofta en smal vass torn längst ut på skottet. 

Skottet är brunt, lätt silvrigt.  

 

Arten har ett styvt utspärrat växtsätt. Äldre grenar och stammar påminner om vildpäron, 

även om den inte har päronets regelbundet i rutor uppspruckna bark.  

 

Bladverket är skinande blankt och består av äggformigt elliptiska blad, 4-7 cm långa, fint 

tandade. Bladen är mörkt gröna ovan och ljusare under, vanligen kala, tunna med 3-5 

nervpar. Getapel får ingen uttalad höstfärg och bladen faller av gröna, stundom lätt 

gulnande.  

 

Blommorna består av små gröngula stjärnliknande blommor på korta skaft. De sitter i 

täta samlingar. I september mognar de runda, svarta, blanka frukterna, som är ca 0,6 

cm i diameter.  

 

Getapel är en gammal kulturväxt, främst odlad som färgväxt.  

 

Ståndort/användning  
Getapel föredrar varma, väldränerade, näringsrika växtplatser. Den är kalkgynnad. Den 

växer gärna i steniga betesmarker i till exempel lerlandskapet i Mälardalen. Eftersom den 

inte blir så högvuxen slås den ibland ut i samband med igenväxning när den skuggas ner 

av täta enheter av större träd.  

 

Arten är med sin resliga växt och lätt torniga grenverk utmärkt till landskapsbuskage 

tillsammans med hassel, olvon, skogstry och måbär. Den är också lämplig som 

landskapssolitär i beteslandskapet, där den ibland utvecklas till små träd som gör att den 

kan tas för ett vildpäron, om man bortser från eventuell frukt. Den kan också användas 

som stor buskageväxt i parker och enligt en kollega, Anna Tandre, har den visat sig vara 

en fantastisk växt till klippta häckar.  

 

Sortegenskaper  
Getapel är mycket frisk och har ett blankt bladverk. Arten är härdig i zon 1-4(5). Den 

säljs som i första hand som 2-åriga barrotade häck- och landskapsplantor.  
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