Chaenomeles japonica FK MOTALA E – liten rosenkvitten FK MOTALA E
Låg, bredvuxen och rikblommande prydnadsbuske med goda marktäckande egenskaper
och ätbara frukter
KORT VÄXTBESKRIVNING
Växtnamn: Chaenomeles japonica FK MOTALA E – liten rosenkvitten FK MOTALA E
Härdighet: Zon 1-5
Växtsätt:
Låg buske med utbrett växtsätt, rotskottsbildande. Höjd 0,5-0,8 m
Blomning: Orangeröda blommor i maj-juni
Frukter:
Gula plattrunda väldoftande frukter som mognar tidigt
Växtplats: Sol-halvskugga. Anspråkslösa jordkrav, men väldränerat. Torktålig.
Användning: Lämplig som marktäckare, till slänter och stenpartier
Övrigt:
Gärna viltskydd. Bra till marmelad
E-merit:
Enhetlig. Artäkta. Förbättrad härdighet.
Ursprung: Utvald av Tomas Lagerström, Projekt Svenska Frökällor, SLU, Ultuna
(planteringar i Motala, Östergötland)
UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING
Bakgrund/ursprung
Arten härstammar från Japan där den växer i öppen terräng på bergssluttningar framförallt på öarna
Honshu och Kyushu.
Beskrivning
Liten rosenkvitten är en 50-80 cm hög, rel. regelbunden bredvuxen buske med många, ljusbruna
torniga grenar. Den är något rotskottsbildande.
Bladen är friskt, glänsande gröna, regelbundet fint tandade. 3-5 cm långa och upp till 3 cm breda, med
gulaktig höstfärg. Kännetecknande är de hjärtformade, upp till 2 cm breda stiplerna vid basen.
Blommar rikligt under senvår-/försommar, i regel efter bladsprickning. De orangeröda blommorna
sitter i buketter, tätt an mot skottet. Under sensommaren utvecklas rikligt med starkt gulfärgade,
äppelliknande, skrovliga, oftast plattrunda frukter, 3-4 cm i diameter.
Växtplats
I odling har liten rosenkvitten en relativt bred anpassning, men föredrar varma väldränerade jordar i
ljusa, luftiga lägen. På jordar med högt pH, kan klorotiska (gulvita) blad uppträda. Härdig i zon 1-5.
Användning
Lämplig som marktäckare i ljusa lägen, till slänter och stenpartier
Förökning
Lättförökad med frö, som sås på våren efter ca 2 månaders kallstratifiering.
E-materialet, som härstammar från Motala, är homogent. Inblandning av storblommiga och mindre
härdiga arter/sorter har tidigare gjort arten svåranvänd.
Övrigt
Etableringsbeskärning. Kräver viltskydd. Lämpliga kvaliteter är häck- och buskplantor.
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