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Rikblommande mindre träd 

 
KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Prunus cerasifera FK CECILIA E - körsbärsplommon FK CECILIA E 

Härdighet:  Zon 1-4   

Växtsätt: Kraftigväxande stor buske/buskträd. Ska ej produceras som träd. Höjd 7-9 m. 

Blomning: Vita blommor i april-maj 

Frukt:  Röda/gula frukter (små plommon) i september 

Växtplats:  Trivs i sol-halvskugga. Vindtålig. 

Användning: Används som solitär, ridåer och i friväxande häckar 

Övrigt: Bildar ej rotskott 

E-merit:  Förbättrad härdighet.  

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

                      Selektion av tidigare E-material med förbättring avseende vinterhärdighet och  

                      knoppstabilitet. 
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Körsbärsplommon är endast känd från odlad kultur. Den är mycket svår att skilja från P. divaricata, 

som den anses ha nära kopplingar till. Denna växer vild över ett mycket stort område från 

Centralasien till Balkanhalvön. 

 

Det ursprungliga E-materialet härstammar från en större häck i Uppsala. Under de extrema 

vintersäsongerna 1984-85 resp. 1987-88, frös större delen av häcken ner. De oskadade klonerna har 

förökats med örtartade sticklingar och senare planterats ut på fröplantage i Bålsta. Stora mängder av 

frö har kunnat skördas sedan 1995. 

 

Beskrivning  

Körsbärsplommon växer starkt i ungdomen. Växtsättet varierar från smalt styvt upprätt till ett lägre 

mer utbrett. De högre typerna kan bli 7-9 m höga medan de lägre håller sig i intervallet 4-6 m. 

Körsbärsplommonet påminner om ett storvuxet frodigt slån och är i alla avseende större. De 

starkvuxna torniga skotten är glänsande, vanligen grönbruna och som solexponerade starkt 

violettanstrukna.  

 

Bladen är smalt äggformade, 4-6 cm långa och 2,5 till 4 cm breda, fint sågade med ordinär grön 

färg. Normalt ingen höstfärg men kan under fina och långa höstar färgas gula. 

 

Blomknopparna är små, runda och sitter såväl på basala delar av årsskotten som i anslutning till 

vegetativa knoppar på årskotten som i täta samlingar på de korta styva sidoskotten på äldre grenar. 

 

Körsbärsplommonet har en praktfull blomning och är översållad av små rent vita, eleganta 

blommor, 2-2,5 cm i diameter, från slutet av april till mitten at maj, beroende på årsmån och plats i 

landet.  

 

Allt tyder på att de är korspollinerande och kräver en partner för att bilda frukt. 

Fruktsättning är ofta oerhört riklig. De plommonliknande frukterna varierar i storlek mellan 2-4 cm. 

Gula, gulröda, röda men även blå typer förekommer. Mognad inträder vanligen i början av augusti. 

Vissa typer är saftiga, välsmakande medan andra är mer eller mindre smaklösa. 

 

 



Växtplats  

Körsbärsplommon föredrar soliga lägen på näringsrika jordar med normal fuktighet. Växer bra även 

i styv lera om marken är väldränerad.  

 

Användning 

Körsbärsplommonet är ett robust och trevligt buskträd till mindre träd med solitära kvaliteter främst 

genom den praktfulla blomningen. Körsbärsplommon har så stora kvaliteter att de förtjänar att 

användas på sina egna meriter, som mindre prydnadsträd i ensamställning, till grupp- eller 

alléplantering, som större solitär-buske, till större friväxande häckar/vind-skydd och som inslag i 

tätortsanknutna naturlika planteringar. 

 

Det är viktigt att notera att det krävs minst två individer för fruktsättning eftersom de är 

korspollinerande. För alléplantering kan det vara en fördel att använda en klon, vilket ger en jämn 

utveckling och ingen frukt, vilken annars skulle falla ned på vägbanan. Observera att det förutsätter 

att det inte finns någon pollinationspartner i grannskapet. 

 

Förökning 

Körsbärsplommon förökas lätt med frö, som stratifieras direkt efter skörd och sås ut tidigt på våren. 

En annan framgångsrik metod är förökning med örtartade sticklingar i mitten/slutet av juni. 

 

Växtbeskrivning/källa 

Tomas Lagerström, SLU/Ultuna 

Publicerad i Gröna Fakta 4/1998, Växter för framtiden III. Movium/SLU. 
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