
Forsythia mandshurica E – manchurisk forsythia E  

 
Lågvuxen, tidigblommande forsythia med härdiga blomknoppar  

och bladverk med vacker höstfärg 
 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Forsythia mandshurica E – manchurisk forsythia E 

Härdighet:  Zon 1-4   

Växtsätt: Låg buske med styvt upprätt växtsätt. 1-1,5 m 

Blomning: Tidig blomning med stora ljusgula blommor 

Blad/grenar:  Vacker gulorange höstfärg 

Växtplats:  Sol. Näringsrik, väldränerad jord 

Användning: Fristående eller i grupp. Bra till drivning. 

Övrigt: Tidig knoppsprickning - undvik alltför varma lägen 

E-merit:  Riklig blomning, vacker höstfärg, härdiga blomknoppar  

Ursprung:  Utvald av Projekt 80, SLU, Alnarp (klonurval från Alnarpsparken) 
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Forsythia mandshurica är funnen vildväxande endast i ett begränsat bergsområde i närheten av 

järnvägsstationen Chikuanshan på banan mellan Antung och Mukden i norra Kina (Woeikoff 

1941). Det material som provats i projekt i Nya träd och buskar har förökats från plantor i 

Alnarpsparken. Var dessa har kommit ifrån är inte känt. I USA har ur arten selekterats en klon 

med namnet ’Vermont Sun’. Det amerikanska materialet har kommit från Harbin i 

Mandchuriet via Montreals botaniska trädgård (Pellett och Brainerd 1984). 

 

Beskrivning  

Forsythia mandshurica är en 1-1,5 meter hög buske med styvt, upprätt växtsätt. De upprätta 

huvudgrenarna bär relativt korta sidogrenar. Blomknopparna är mörkt brunsvarta. Bladen är 

äggformiga med rundad bas och utdragen spets. De färgas på hösten i gulorange och rostrött. 

Blommorna, som slår ut tidigast av alla forsythior på Alnarp, är ljusgula och påfallande stora. 

Blomningen hos den manchuriska forsythian är inte lika massiv som hos praktforsythian 

(Forsythia x intermedia). Arten är försöksodlad på Alnarp, Ultuna och Röbäcksdalen. 

Härdigheten motsvarar zon 1-4 

 

Växtplats  

Manchurisk forsythia trivs, i likhet med andra arter och sorter i släktet, bäst i en näringsrik, ej 

för tung, väldränerad jord. Genom att blomningen är mycket tidig bör alltför varma lägen 

undvikas för att minska risken för frostskador på våren. 

 

Användning 

Fristående eller i grupp. Bra till drivning. 

 

Förökning 

Förökning sker med örtartade sticklingar i juni. 

 

Övrigt 

I sortimentet står Forsythia mandshurica närmast Forsythia ovata. I jämförelse med den senare 

har den manchuriska forsythian mer upprätt växtsätt, rikligare blomning med större blommor 

och vackrare höstfärgning av bladen. Enligt en amerikansk undersökning har den manchuriska 

forsythian de härdigaste blomknopparna av alla arter och sorter. Knopparna anses klara –32 

grader (Pellet och Brainerd 1984).  



 

Växtbeskrivning/källor 

Rune Bengtsson Projekt 80, Alnarp, SLU 

Publicerad i serien Stad&Land, nu 108/1992. Nya träd och buskar. Movium/SLU. 
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