
 

 

Sorbus ’Astrid’ E – astridlönn ’Astrid’ E 
f 

Mindre träd med unika prydnadskvaliteter både i växtsätt och fruktsättning 

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Sorbus ’Astrid’ E – astridlönn ’Astrid’ E 
Härdighet:  Zon 1-4   

Växtsätt:  Mindre träd med pyramidal krona och med lätt hängande horisontella grenar.  

                      Höjd 4-5 m, bredd 3-3,5 m.                       

Blomning:  Vita blommor i maj-juni  

Frukter: 10-12 mm stora frukter, sitter i täta klasar. Först med matt brunröd färg, övergår  

                      senare till aprikosgult. Frukten sitter kvar länge på hösten. 

Blad/grenar:  Stora rönnlika blad, friskt grågröna  

Växtplats:  Sol-halvskugga. Anspråkslösa jordkrav. 

Användning: Används både som stads-/parkträd och i hemträdgårdar  

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

E-merit:  Unika prydnadskvaliteter i både växtsätt och fruktsättning 

Ursprung:  Utvald av Projekt P80, SLU, Alnarp (från frösådd av bär som plockats i Uppsala) 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Ursprung 

Sorbus ’Astrid’ är troligen en hybrid mellan en rönn- och en oxelart. Den härstammar från frösådd av 

bär som plockats i Uppsala Botaniska Trädgård och som såddes på SLU/Alnarp inom Projekt P80. 

 

Sorten ’Astrid’ har funnits i produktion sedan början av 1990-talet och är väl etablerad på marknaden. 

’Astrid’ introducerades i skuggan av många andra mera kända rönnar, men har efterhand funnit en 

stabil och välförtjänt plats i sortimentet tack vare sina goda egenskaper. 

 

Beskrivning 

Sorten ’Astrid’ är ett mindre solitärträd med unika prydnadskvaliteter i både växtsätt och 

fruktsättning. Trädet blir 4-5 meter högt och 3-3,5 m brett. Som bottenförädlad är ’Astrid’ ett träd 

med ganska bred pyramidal krona och vacker spärrgrenig grenbyggnad (på gränsen till horisontell) 

med lätt bågformiga horisontella grenar. Kan även toppympas på rönn, men erhåller då ett mera 

horisontellt växtsätt och kronan blir mer flat än pyramidal. Standard inom branschen är 

bottenympning.  

 

De rönnlika bladen är stora och har en vingad mittstjälk och faller ofta av utan att småbladen trillar 

isär. Friskt grågrönt bladverk. Gulaktig höstfärg. 

 

Blomning i maj-juni med en mycket vacker vita rönnblommor med röda pistiller. De 10-12 mm stora 

rönnbären sitter i täta tunga klasar, till början en matt brunröd färg som successivt övergår i en 

aprikosgul färg med rödaktig anstrykning på solsidan. Frukterna sitter kvar länge på hösten.  

 

Härdig  i zon 1-4. 

 

Växtplats  

Sol-halvskugga. Anspråkslösa jordkrav. 

 

Användning 

Trädet är användbart både i privatträdgårdar och som parkträd i offentlig miljö. 

 

 

 

 



 

Förökning, produktion 

Sorten förädlas i plantskolorna genom ympning eller okulering på en grundstam. Som grundstam ska 

Sorbus aucuparia, S. intermedia eller S. austriaca användas. S. mougeotii har tidigare använts, men 

ger tunnare rothals än stam och ska inte användas.    

 

Sjukdomstestning 

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

 

Källor 

Muntlig information 2003: Rune Bengtsson, Splendor Plant, Stångby Plantskola 

Rune Bengtsson. Tidningsartikel ‘Varför inte en rönn i höst?’  Hemträdgården 5/2000 

Rune Bengtsson. Tidningsartikel ‘Små träd för liten trädgård’  Hemträdgården 5/2003 

Beskrivning sammanställd 2003 av Nils Andersen, Splendor Plant.  

 

 


