
 

Sorbus frutescens FK ÅS E - liten pärlrönn FK ÅS E 
gf 
Vitfruktig mindre rönn med graciöst växtsätt och med vacker höstfärg  

 

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Sorbus frutescens FK ÅS E - liten pärlrönn FK ÅS E (syn. S. koehneana)  

Härdighet:  Zon 1-5(6)   

Växtsätt:  Småvuxen rönn med upprätt graciöst växtsätt med överhängande tunna grenar,  

                      höjd 2-3 m. Säljs även som ett mindre träd.  

Blomning:  Vita blommor i juni 

Frukter: Dekorativa vita rönnbär som sitter kvar länge, uppskattas inte av fåglar 

Blad/grenar:  Starka höstfärger i rött/orange 

Växtplats:  Sol-halvskugga. Gärna torr, sandig jord 

Användning: Solitärbuske med brett användningsområde. Vid plantering i grupp - plantavstånd  

                      på 1 m ger god sammanväxning. 

E-merit:  Härdigare och invintrar tidigare än arten, bättre växtsätt 

Ursprung:  Norskt urval, frökälla från Norges Lantbrukshögskola på Ås 

 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

 

Ursprung 

Artens ursprungliga hemvist är kinesiska bergsområden. Frökällan Ås kommer från en utprovning 

vid Norges Lantbrukshögskola, NLH. 

 

Beskrivning 

Sorbus frutescens FK ÅS har ett upprätt graciöst växtsätt med överhängande tunna grenar och blir 2 

– 3 meter hög. Den säljs även som ett mindre träd. 

Denna pärlrönn har ett speciellt sirligt bladverk som får starka höstfärger i rött och gulrött. Skotten är 

rödbruna. Den får vita dekorativa rönnbär som tillsammans med bladens vackra höstfärger ger ett 

iögonfallande intryck på hösten. Bladfällningen sker relativt tidigt, men de vita bären får oftast vara 

ifred för fåglarna och hänger då kvar länge.  

 

Växtplats 

Pärlrönnen är anspråkslös vad gäller jordkrav men den trivs allra bäst i torr och sandig jord. Den 

utvecklas bra i sol till halvskugga. Frökällan från Ås har visat sig vara härdigare än vad man först 

räknat med. Tidig invintring på hösten gör att den har ett stort geografiskt användningsområde.  

 

Användning 

Busken är mycket användbar till att skapa variation i planteringar. Det sirliga växtsättet i kombination 

med de vackra höstfärgerna gör att den uppskattas till att mjuka upp och ge liv i planteringar. Där det 

finns utrymme för lite högre buskar är den utmärkt i grupplanteringar, planteringsavstånd på 1 meter 

ger god sammanväxning. Den kan även användas som solitär och som ett mindre träd.  

 

Förökning 

Förökas genom frösådd.  

 

Namnsättning 

Tidigare namn var Sorbus koehneana, vilket den fortfarande säljs som i Norge.  

Enligt Skud ska den heta S. frutescens. 
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