
 
Aronia x prunifolia FK VÄSTERÅKER E – slånaronia FK VÄSTERÅKER E 
d 

Färgstark, medelstor, upprättväxande buske med stort odlingsvärde 
 

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Aronia x prunifolia FK VÄSTERÅKER E – slånaronia FK VÄSTERÅKER E 

Härdighet:  Zon 1-5(6)   

Växtsätt: Medelstor buske med brett glest upprätt växtsätt.  Höjd 2-3 m. 

Blomning: Vita blommor i maj-juni 

Bär: Svarta, vitaminrika bär i klasar, bra till saft 

Blad: Starka höstfärger i rött och orange 

Växtplats:  Sol-halvskugga. Anspråkslösa jordkrav. Torktålig 

Användning: Buskage, friväxande häck. Lätt beskärning de första åren 

Övrigt: Kräver lätt beskärning de första åren för att få stadigare och tätare växt. Utmärkt till  

                      friväxande häck. 

E-merit:  Enhetlig. Artriktig. Svensk frökälla. 

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

                      trädgårdsbuskage utanför Uppsala, ca 25 år gammalt). 
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Efter att denna beskrivning skrevs, har växten bytt namn till Aronia x prunifolia – slånaronia. 

Tidigare namn var Aronia melanocarpa var. elata – stor svart aronia.  

 

Bakgrund/ursprung 

Stor svart aronia härstammar från nordöstra USA och Kanada, där den i första hand växer i öppna 

buskmarker och bryn. Den är anspråkslös och föredrar torra till friska marker. Variationen inom svart 

aronia är stor och många typer förekommer i naturen, såväl som i handeln. I en tidigare jämförande 

odling observerades att bladverket på stor svart aronia skiftar i grågrönt i motsats till svart aronia som 

har en tydlig violett anstrykning. 

 

E-materialet härstammar från ett plantparti på ca 100 plantor, från mitten av 1970-talet. Avkomman 

från detta är enhetlig. E-materialet är mycket friskt och inga angrepp av skadegörare har noterats. 

 

Liksom övriga aronior är denna präglad av ett kontinentalt klimat vilket kan medföra att de startar lite 

för tidigt under exceptionella vårförhållanden och därmed riskerar att erhålla lättare frostskador om 

kylan kommer tillbaka. 

 

Beskrivning  

Den stora svarta aronian växer upprätt, mångstammigt från basen och bildar upp till 2,5-3 m höga, 

slanka buskar. Viss rotskottsbildning. Knopparna är strödda, ändknoppen lång. Spetsig, rödviolett på 

rödbrunvioletta ofta filthåriga skott. Sidoknopparna är mer röda. Äldre skott grå. Busken är relativt 

fågrenig. 

 

Friskt mörkgröna, blanka, brett omvänt äggrunda blad, kort tillspetsade, 4-9 cm långa och 2,5-6 cm 

breda. Brilliant höstfärgning i gulorange och rött. 

 

Blommor, 6-12 stycken, samlade i bred pyramidal ställning i slutet av maj-början av juni. Rent vita 

blommor upp till 1,5 cm i diameter.  

 

På högsommaren mognar frukterna, som sitter i en bred klase. Frukterna är svartvioletta, runda ca 1,3 

cm i diameter. Saften är starkt rödviolett med en frisk, lite kärv smak. Bären är bra till saft och sylt.  



 

 

Stor svart aronia har vissa år mycket rikt fruktsättning, varvid busken är starkt överhängande på grund 

av tyngden. Frukterna är mycket omtyckt av fåglar och försvinner därför snabbt från buskarna. Växten 

har god härdighet. 

 

Växtplats  

Sol-halvskugga. Anspråkslösa jordkrav. Torktålig. 

 

Användning 

Stor svart aronia används bäst till klippta halvhöga häckar eller till friväxande häckar och buskar bör 

skäras tillbaka de första åren för att öka antalet skott från basen, eftersom de annars har tendens att bli 

lite för glesa och veka. Arten är också en bra brynväxt i naturlika planteringar, inte minst för den 

effektfulla höstfärgen och frukterna.  

 

Förökning 

Stor svart aronia förökas lättast och billigast med frösådd. Fröet stratifieras 3-4 månader och sås tidigt 

på våren. Svart aronia däremot behöver normalt ingen stratifiering, förutsatt att den sås tidigt på våren. 

Förökning med örtartade sticklingar under sommaren ger också tillfredställande resultat. 

 

Övrigt 

I plantskolan förekommer stor svart aronia i följande planttyper: häck och busk. 

Etableringsbeskärning. 
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