
  

Prunus maackii ’Honey’ E - näverhägg ’Honey’ E  
g 

Näverhägg med glänsande guldbarkig stam 

 
KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Prunus maackii ’Honey’ E - näverhägg ’Honey’ E  

Härdighet:  Zon 3-7(8)   

Växtsätt: Höjd 8-12 m. Har en relativt smal pyramidal krona och vackert guldbarkig stam. 

Blomning: Vita blommor i maj och senare små svarta frukter i klasar. 

Frukt: Små svarta frukter i klasar. 

Växtplats:  Sol – lätt skugga, väldränerad mark 

Användning: Användbar både som uppstammat och som flerstammigt träd. 

E-merit:  Härdig näverhägg med vackert glänsande gulfärgad stam. Användbar både som 

 uppstammat träd och som flerstammigt. 

Ursprung:  Kommer från frön från den botaniska trädgården i Vladivistok. Urval och testning 

 inom P80 projektet på Alnarp/SLU. 
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Rune Bengtsson, SLU/Alnarp, erhöll genom ett internationellt fröutbyte frö av Prunus maackii från 

den botaniska trädgården i Vladivostok i Sibirien. Erhållet frö såddes och ett antal olika planttyper 

erhölls. En planta med vackert guldfärgad stam valdes ut och döptes senare till ’Honey’.  

1989 lämnades plantor av ’Honey’ för härdighetstestning inom projektet P80 på Alnarp. Försök 

lades ut 1992 på Alnarp, Rånna och Ultuna. Ingen beskrivning av sorten har gjorts vid Alnarp.   

 

Beskrivning  

Prunus maackii är en pionjärart och växer snabbt. Sorten ’Honey’ har en krona som är relativt smalt 

pyramidal jämför med P. maackii, höjden blir 8-12 m. ’Honey’ har glänsande bark med vacker gul 

färg som är mycket framträdande hos unga och medelålders exemplar. Den vackra barken gör trädet 

intressant året om. Bladen påminner om dem hos fågelbär, de är ljust gulgröna på våren, höstfärgen 

är gul.  De vita blommorna sitter i rundade samlingar/klasar som liknar häggens blommor, men 

klasarna är kortare och tätare. De små svarta frukterna sitter i klasar. Sorten är inte själv-

pollinerande. ’Honey’ fungerar både som uppstammat och som flerstammigt träd. Enligt rapport 

från P80 får den, jämfört med ’Copper’, fler skott nerifrån då den växer som flerstammig eller som 

stor buske.  

 

Växtplats  

Prunus maackii är anspråkslös avseende mark men föredrar väldränerad jord. Den är ljuskrävande 

och trivs bäst i sol till lätt skugga. 

 

Användning 

Prunus maackii anses vara ett typiskt pionjärträd med relativt kort livslängd jämfört med andra 

Prunus-arter. Därmed är ’Honey’ inte det bästa valet för t ex alléer i gatumiljö utan bör användas 

mer fritt planterat som i parkliknande miljöer. 

 

Förökning 

Sorten odlas med fördel som rotäkta (sticklingar) alternativt förädlas (ympning/okulering) på 

grundstam av frösådd P. maackii. P. avium får inte användas då det försämrar härdigheten.  

En ursprungsplanta för ’Honey’ (som erhållits från Rune Bengtsson) har märkts ut som 

moderplanta.  

 



Sjukdomstestning 

Sorten har sjukdomstestats hos Elitplantstationen enligt SJV’s regelverk. Kärnplantor bevaras på 

Elitplantstationen. 

 

Övrigt 

Andra sorter av Prunus maackii med ursprung från P80 är ’Copper’ och på senare år har även en 

klon som kallas ’Lina’ uppmärksammats.  

 

Trädgruppen inom E-planta ekonomisk förening har bedömt att det inte finns utrymme för E-

märkning av både ’Honey’ och ’Copper’ då marknaden är begränsad och de har liknande 

egenskaper avseeende bl a barkens färg. ’Honey’ valdes då det av denna finns en moderplanta att 

tillgå med känt ursprung. 

 

’Lina’ har ett lösare växtsätt än ’Honey’ och har därmed ett annat användningssätt. Huruvida det så 

småningom är aktuellt med en E-märkning även av ’Lina’ har ännu inte diskuterats närmare. 

 

Källor 

P80 Projektet – Nya träd och buskar. Verksamhetsberättelse 1995. H. Lindqvist.  

Kenneth Lorentzon, SLU/Alnarp. Muntlig information. 

Nils Andersen, Splendor Plant. Muntlig information. 

Plantskolekataloger 

Sammanställning av information, Gunnel Holm, E-planta ek. förening. 2013 

 

 

 

 

 


