
 

Sorbaria sorbifolia ’Pia’ E - rönnspirea ’Pia’ E 
d 

En härdig graciös buske med stort estetiskt värde 

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Sorbaria sorbifolia ’Pia’ E - rönnspirea ’Pia’ E 
Härdighet:  Zon 1-6   

Växtsätt:  Medelstor tät buske med upprätt, buskigt växtsätt. Höjd 1,5-2 m. Skjuter rotskott och  

                      bör därför planteras på avgränsad yta.  

Blomning:  Vita blomvippor, 30 cm långa i juni-juli 

Blad/grenar:  Graciöst bladverk  

Växtplats:  Sol-skugga. Anspråkslösa jordkrav. Trivs bäst på lerhaltig jord med högre pH. 

Användning: Buskage och friväxande häckar på avgränsade ytor 

Övrigt: Tål stort snötryck och hård beskärning. Lätt att etablera.   

E-merit:  Jämnt växtsätt och mycket härdig. Graciöst bladverk. Stort estetiskt värde. 

Ursprung:  Utprovad i Norge vid bl a Norges lantbrukshögskola (NLH) och Gartnerhallens 

                      Elitplantstation, Sauherad. 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Utprovad i Norge vid bl a Norges lantbrukshögskola (NLH) och Gartnerhallens Elitplantstation, 

Sauherad. 

 

Växtbeskrivning  

Rönnspirea ’Pia’ blir 1,5-2 m hög och har ett upprätt buskigt växtsätt. Den skjuter rotskott och bör 

därför planteras på avgränsad yta. Blommar på årsskotten, blomning börjar i juni-juli och pågår 

länge. Blomklasarna är ca 30 cm långa och har rent vita blommor. De stora rönnlika bladen bildar 

ett tätt men gracilt bladverk. ’Pia’ drabbas inte så lätt av sjukdomar och skadedjur.  

 

’Pia’ blir något högre än S. grandiflora ’Maia’ och bryter något senare på våren. Blir sällan skadad 

av vårfrost. 

 

Växtplats  

Sorten ’Pia’ 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.  

 

Användning 

Passar utmärkt på platser som utsätts för snötryck. Den kan knäckas, men om den skärs ner växer 

den raskt upp igen och blommar ändå rikligt samma år.  

 

Användbar till friväxande häck, grupplanteringar i avgränsade ytor (p g a rotskott). Passar även i 

vägmiljöer på erosionsutsatta ytor där den kan användas i slänter för att binda jorden eftersom den 

etablerar sig snabbt och växer snabbt ihop. Planteringsavstånd på 1 m ger god sammanväxning.  

 

Förökning 

Förökning kan göras både med örtartade och vedartade sticklingar.  

 

Sjukdomstestning 

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

 

Källor 

www.eliteplanter.no 
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