
 

Syringa reticulata FK ENSKEDE E – ligustersyren FK ENSKEDE E 
d 

Syren med avvikande blomningstid och blomfärg jämfört med andra syrener 
 

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Syringa reticulata FK ENSKEDE E – ligustersyren FK ENSKEDE E 

Härdighet:  Zon 1-5(6)   

Växtsätt:  Solitärbuske eller uppstammat/flerstammigt buskträd träd med grova gråglansiga 

                      stammar. Rikt förgrenad, skärmformad. Höjd 4-7 m. 

Blomning:  Vit blomning i början av juli med breda vitgula yviga blomställningar, honungsaktig  

                      blomdoft 

Blad/grenar:  Utdraget hjärtlika blad som vanligen får gul-gulorange höstfärg 

Växtplats:  Sol-halvskugga 

Användning: Solitär, buskträd eller träd i villaträdgårdar och parker, ej som häckväxt 

E-merit:  Avvikande blomningtid och blomfärg jämfört med andra syrener. Väldefinierad  

                      frökälla med kontinuerlig tillgång på frö. Nytillskott i sortimentet. 

Ursprung:  Utvald av Tomas Lagerström, Projekt Svenska Frökällor, SLU/Ultuna 
 

 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Ursprung 

Frökällan i Enskede består av ca 10 stycken lågstammiga träd, 7-9 m höga. De är planterade på 

Enskedeplan i södra Stockholm i slutet av 40-talet. 

 

Beskrivning  

Ligustersyren är ett sedan länge förbisett odlingssäkert buskträd/mindre träd med stora 

prydnadsvärden.  

 

Ligustersyren är en storvuxen syren, en pampig solitärväxt antingen som flerstammigt stort 

buskträd eller som uppstammat mindre träd som vi har sett i Mellansverige kan uppnå ca 10 m på 

dryga 50 år. Den goda härdigheten är omvittnad, stora individer finns på många ställen i Norrland.  

 

Stammarna är grova och har många likheter med körsbärsstammar genom t ex banden av korkporer 

runt de glansiga grå stammarna. Bladen är utdraget hjärtformade med slät bladyta som en vanlig 

syren. Höstfärgerna varierar men är vanligen gul-gulorange med violetta inslag.  

 

Blommorna som sitter i breda och yviga blomställningar kommer normalt i blomning i början av 

juli. Blommorna är vita till gulvita med kryddig honungsdoft. Blomningen avviker från andra 

syrener avseende blomningstid och blomfärg. 

 

De stora fruktställningarna som normalt utvecklas under sommaren är ofta betydligt mer välmatade 

än hos andra syrener. En säker gäst under hösten och vintern hos ligustersyren är domherrar som 

älskar dess frön. 

 

Växtplats  

Sol-halvskugga. 

 

Användning 

Användningen kan vara som buske, solitär eller buskträd i villaträdgårdar eller parker, ej som 

häckväxt.   

 



Förökning 

Fröförökas.  

 

Källor 

Beskrivning av Tomas Lagerström, SLU/Ultuna. 2006. 

Sammanställning: Gunnel Holm, E-planta ek. förening.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


