
 

Sorbaria grandiflora ’Maia’ E - liten rönnspirea ’Maia’ E 
g 

En härdig, robust och tålig växt 

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Sorbaria grandiflora ’Maia’ E - liten rönnspirea ’Maia’ E  

Härdighet:  Zon 1-6   

Växtsätt:  Kompakt, tät förgrenad buske. Höjd 1,5 m. Skjuter en del rotskott. 

Blomning:  Stora vita blomklasar under lång tid 

Blad/grenar:  Bladverk med fin grönska och sirliga blad. Bryter tidigt om våren, men skadas sällan  

                      av vårfrost. 

Växtplats:  Sol-skugga. Anspråkslösa jordkrav. 

Användning: Buskage, friväxande häckar. God marktäckare. 

Övrigt: Tål stort snötryck och hård beskärning. Snabb etablering. 

E-merit:  Mycket härdig, kompakt, tålig. Vacker blomning, stort estetiskt värde. Kompletterar  

                      S. sorbifolia ’Pia’ E. 

Ursprung:  Utvald i Norge vid Universitet i Tromsö från fröparti från Moskva. Provad i Norge vid 

                      bl a Norges Lantbrukshögskola (NLH) och Gartnerhallens Elitplantstation, Sauherad. 
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Arten har sin naturliga utbredning i östra Sibiren och överlappar där utbredningsområdet för 

Sorbaria sorbifolia.  Sorten ’Maia’ är utvald vid Universitetet i Tromsö bland plantor från ett 

fröparti från Moskva som såddes 1977. Den har varit med på en landsomfattande utprovning, 

bl a vid Norges Lantbrukshögskola (NLH) och Gartnerhallens Elitplantstation, Sauherad. 

Tidigare såldes sorten som ’Tromsö’, men säljs idag under namnet ’Maia’. Sorten har E-status även 

i det norska E-plantsystemet. 

 

Växtbeskrivning  

Sorten blir kompakt, tät förgrenad buske med höjden ca 1,5 m. Den etablerar sig snabbt och skjuter 

rotskott nära basen vilket gör att den breder ut sig och blir därigenom en god marktäckare.  

 

Bladverket har en fin grönska med fin höstfärg. Bladen är sirliga, 15-20 cm långa och rynkiga längs 

nerverna.  

 

De vita blommorna sitter i stora klasar och blommar under en lång period, juni-juli. Busken bryter 

tidigt om våren, men blir sällan skadad av vårfrost. Mycket härdig – zon 1-6. 

 

Jämfört med S. sorbifolia blir S. grandiflora ’Maia’ en lägre buske som bryter tidigare på våren.   

 

Växtplats  

Sorten ’Maia’ är anspråkslös vad gäller jordmån, men en näringsrik trädgårdsjord ger givetvis en 

frodigare växt. Den klarar sig utmärkt både i sol och skugga. Tål snötryck och hård beskärning. 

Blomning försenas dock eftersom den blommar på årsskotten.  

 

Användning 

Det är en buske med mångsidig användning. Den är en utmärkt marktäckare och kan t ex användas i 

trafikmiljöer. Den är användbar i slänter för att binda jorden eftersom den etablerar sig snabbt och 

växer snabbt ihop. I trädgårdar kan den användas till grupplanteringar och friväxande häckar med 

lämpligt planteringsavstånd på 80-100 cm.  

 

 



Förökning 

Förökning kan göras både med örtartade och vedartade sticklingar.  

 

Sjukdomstestning 

Elitplantstationen har sjukdomstestat sorten ’Maia’ enligt SJV’s regelverk och bevarar kärnplantor. 

 

Källor 

www.eliteplanter.no 

Sammanställning: G. Holm, E-planta ek. förening. 2003.  
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