
 

Crataegus orientalis STRAPATS® E (’Ep Crastr’)  

- luddhagtorn STRAPATS® E   
  d 

Ett mindre silverbladigt friskt träd med vackra frukter 

 

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Crataegus orientalis STRAPATS
® E (’Ep Crastr’) - luddhagtorn STRAPATS

® E     

Härdighet:  1-3(4) 

Växtsätt:  Mindre träd/buskträd med långa, raka ettårsskott som bildar ett spärrgrenigt  

 grenverk. Kortskott med en liten torn. 

Höjd:  5-7 m  

Blad:       Flikiga, silvrigt ludna blad på båda sidor under våren, ovansidan övergår senare i 

mörkgrönt. Gulaktig höstfärg. Små, djupt flikade blad, längd/bredd 5 cm. 

Blommor:  Täta gulvita blomställningar i maj  

Frukt: Orangeröda, äppelliknande frukter mognar i sept/okt. Klotrunda, ludna 

                      och stora - 1,5 cm i diameter.  

Växtplats: Solig och väldränerad 

Användning: Mindre träd eller buskträd för hemträdgård eller offentlig miljö. Solitär i  

planteringar, liten parksolitär eller flera tillsammans. Kan utgöra ett alternativ till 

Amelanchier lamarckii. 

Övrigt: Friskt typ av hagtorn, ingen hagtornsrost har noterats 

E-merit:  Frisk typ av hagtorn med höga prydnadsvärden genom det silvriga bladverket 

                      och de stora frukterna.  

Ursprung:  Ursprungsmaterial till denna klon har kommit via Stefan Mattson som på 80-talet 

lämnade växtmaterial till Tomas Lagerström, projekt Växtutveckling/Ultuna. 

 

Utförlig växtbeskrivning 
 

Ursprung 

Luddhagtorn växer vild på Sicilien, i sydöstra Europa och i Kaukasus. Utvald klon kommer från en 

planta som erhållits från Stefan Mattson i början av 80-talet. Material var insamlat någonstans i 

Malmö, men osäkert exakt var.  

 

Beskrivning 

Luddhagtorn är ett vackert mindre buskträd som blir 5-7 m högt. Ettårs-skotten är långa, raka och 

bildar ett spärrgrenigt grenverk. Kortskotten avslutas med en kort torn, men luddhagtorn uppfattas 

som en närmast obeväpnad hagtornsart. 

 

Bladen är silvrigt ludna på båda sidor under våren. Bladovansidan övergår senare i mörkgrönt. 

Höstfärgen är gulaktig, men ej distinkt. Bladen är små, 5 cm långa och ungefär lika breda, näst intill 

triangulära, djupt flikade.  

 

Blomning sker i mitten-slutet av maj med täta filthåriga blomställningar med upp till 10-12 gulvita 

blommor, 1,5 cm i diameter. De vackra frukterna mognar i september/oktober. De är klotrunda, 

ludna och osedvanligt stora, 1,5 cm i diameter. De sitter i täta samlingar och är gulröda till 

orangeröda, äppelliknande. 

 

Rekommenderad grundstam är Crataegus monogyna eller Crataegus flabellata.  

Odlas som mindre uppstammat prydnadsträd eller som stambuske. Klonen utvecklar en fin krona 

utan större beskärningsinsatser. 

 

Luddhagtorn är en frisk art jämfört med många andra hagtorn. Ingen hagtornsrost har noterats. 

 

 



 

 

 

Användning 

Luddhagtorn kan användas i såväl hemträdgårdar som i offentlig miljö, till exempel som mindre 

entréträd, gatuträd, som solitär i planteringar, som liten parksolitär eller planterad flera tillsammans 

i en solitärgrupp. Kan utgöra ett alternativ till Amelanchier lamarckii. 

Luddhagtorn föredrar soligt läge och en väldränerad växtplats.  

 

Sjukdomstestning/produktion  

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

 

Namnsättning/sortskydd 

Namnet STRAPATS är skyddat med varumärkesrätt inom EU och sorten är belagd med royaltyavgift. 

 

Källor  

Växtbeskrivning: Tomas Lagerström, Gröna Råd AB.  

Äldre historik: Stefan Mattson 

Sammanställning och komplettering: Gunnel Holm/Lottie Nilsson, E-planta ek. för. 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


