
Prunus padus POESI
® E ('Ep Prupo') - hägg POESI

®
 E  

d 

Smalkronig hägg med bra trädegenskaper  

 
KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Prunus padus POESI
® E ('Ep Prupo') - hägg POESI

®
 E  

Härdighet:  1-6   

Växtsätt: Mycket samlad äggformad och från ungdomen smalt konisk krona.  

                      Storlek på moderträdet efter 30 år: höjd 10 m, bredd 5 m 

Blomning: Vacker vit häggblomning i maj, väldoftande 

Bär:   Svarta bär som sitter kvar länge på hösten 

Växtplats:   Bred amplitud vad beträffar markförhållanden men föredrar friskare mark 

Användning:  Som mindre gatu- eller alléträd, grupplantering eller solitär. Kompletterar dagens 

                       sortiment av blommande robusta träd och särskilt gruppen vackert blommande  

                       stadsträd. 

Övrigt:  Är inte resistent mot häggspinnmal. Sortskyddad - belagd med royalty. 

E-merit:   Hägg med mycket bra trädegenskaper, samlad äggformad och från ungdomen smalt  

                       konisk krona  

Ursprung:   Utvald av Tomas Lagerström, Projekt Växtutveckling, Gröna Råd AB, Västeråker  

                       Uppsala 
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Denna klon har hittas i Uppsala på 80-talet. Trädet var då trots en höjd på ca 6 meter, inte bredare i 

kronan än drygt en meter. Klonen ympades upp och en individ växer sedan dess i Västeråker 

utanför Uppsala. Detta träd utgör nu moderträdet för klonen POESI. Moderträdet är efter drygt 30 år 

ca 10 m högt med en väl samlad, äggformad, ca 5 m bred krona. 

 

Beskrivning  

Klonen har en mycket samlad äggformad och från ungdomen smalt konisk krona. Utseende i övrigt 

är som ordinära häggar. Den utvalda klonen har god tillväxt, stark apikal dominans och är lite av ett 

”självbyggande” träd. Trädet är sunt och friskt, men är inte resistent mot häggspinnmal. Klonen har 

en mycket samlad äggformad och från ungdomen smalt konisk krona.  

 

Växtplats  

Bred amplitud vad beträffar markförhållanden men föredrar friskare mark. 

 

Användning 

Denna klon kompletterar dagens sortiment av blommande robusta träd och särskilt gruppen vackert 

blommande stadsträd. 

 

Klonen kompletterar användningen av den äldre E-typen, vars utseende och övriga karaktärer 

varierar mycket och mer representerar vildtypen av hägg och därför mer lämplig till 

vildplanteringar och parker. 

 

Den strama formen och den relativt sett begränsade kronvolymen gör den till ett betydligt bättre 

stadsträd än den glesa och vidlyftiga Prunus padus ´Watereri´. 

 

 

 



Förökning 

Förökning rekommenderas på egen rot, dvs sticklingar eller ev. mikroförökning, annars kan ett visst 

skötselarbete uppstå med borttagning av grundstamsskott.  

 

Det är en möjligt att förädla på Prunus maackii för att reducera mängden grundstamskott.  

Vid förädling på vanlig hägg av E-typ, uppstår en förväxlingsrisk vid skott från grundstammen.  

 

Sjukdomstestning 

Sjukdomstestad hos Elitplantstationen. 

 

Namnsättning/sortskydd 

Varumärkesskyddat namn, belagd med royaltyavgift. 

 

Övrigt 

Uppvisar liksom andra häggar ingen resistens mot häggspinnmal. 

 

Växtbeskrivning/källa 

Tomas Lagerström, Projekt Växtutveckling, Gröna Råd, Uppsala  

Redigerad av Gunnel Holm, E-planta ek. för.  

 

 

 

 

 

 

 


