- utvalda av svenska plantskolor
Sorbus commixta ’Carmencita’ E, japansk rönn ’Carmencita’ E
Härdighet:
Växtsätt:

Ståndort:
E-merit:
Övrigt:
Ursprung:

Zon 1-6
Större buske – litet träd, höjd 2-4 m. Kompakt
växtsätt. Stora kloliknande glänsande vinröda
knoppar, vita blomsamlingar. Rikligt med små
lysande lackröda frukter. Vacker höstfärg i
rostbrunt.
Full sol – lätt skugga.
Kompakt växtsätt, vacker fruktsättning
och höstfärg.
En utmärkt rönn för den lilla trädgården.
Utvald av Projekt P80, SLU/Alnarp
(ursprungsplantan växer i Alnarpsparken).

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING
Bakgrund
År 1980 startade projekt 80, Nya träd och buskar, vid SLU i Alnarp. Huvudmålsättningen var att få fram nya
arter och sorter för svensk odling. Nya kloner och frökällor valdes ut bland växter från botaniska trädgårdar,
privata trädgårdar, offentliga parker och ur populationer med ursprung i frön som samlats in i naturen.
Särskild vikt lades vid att studera klonernas och frökällornas klimattolerans, mottaglighet för sjukdomar och
hur de kunde förökas. En av de växter som lanserades från projekt 80 var Sorbus commixta ’Carmencita’ E.
Ursprung
Ursprungsplantan till ’Carmencita’ växer i Alnarpsparken.
Beskrivning
’Carmencita’ är en liten, gracil rönn som används som
större buske eller litet träd. Sorten ympas på vanlig rönn,
Sorbus aucuparia, antingen genom bottenympning eller på
färdig stamhöjd. De två förökningssätten ger delvis olika
karaktärer.
Bottenympade exemplar är fina som buskar eller
stamsolitärer men också som uppstammade träd med
rundade kronor. Hur stora de blir är ännu okänt men
uppskattningsvis blir träden cirka 5 m höga och 4 m breda.
Toppympad ’Carmencita’ får en kompakt och klotformad
krona som blir cirka 3 m hög och 4 m bred.
’Carmencita’ har stora och dekorativa knoppar. De är kloliknande, glänsande och vinröda med grå dagg.
Bladverket är underbart vackert - det är sirligt, mörkt och glänsande grönt och med röda bladskaft som ger
extra karaktär. På hösten övergår bladen i vackert rostbrunt.
Sorten blommar under försommaren med små vita blommor i samlingar. Fruktsättningen är riklig och mycket
stilig med små, hårda, runda och lysande lackröda frukter. De är knappt hälften så stora som vanliga
rönnbär.

Härdigheten för ’Carmencita’ är zon 1-6.
Användning
Det här är ett litet träd som passar utmärkt i villaträdgårdar, i
mindre parksammanhang och perennrabatter.
Ståndort
’Carmencita’ trivs i full sol till lätt skugga. Sorten är ympad på
vanlig rönn och är lika anspråkslös som denna när det gäller
jorden. Bäst utveckling får ’Carmencita’ i jord med god tillgång
till fukt, men det är viktigt att den är väldränerad. Sorten växer
även bra på torra marker men bör däremot inte planteras i täta
lerjordar.
Jordvolym
Vid plantering av träd är det vanligt att alltför liten omsorg ägnas rotsystemens behov av utrymme. Olika
miljöer är i det här avseendet olika krävande när det gäller lösningar. Tänk därför igenom i varje enskilt fall
hur trädets behov av vatten kan tillgodoses.
Beskärning
Sorten växer ofta lite oregelbundet vilket kan justeras genom att
ta bort någon gren då och då. Annars krävs ingen beskärning.
Det är viktigt att bevaka att trädet kommer igång på växtplatsen
inom två år. I annat fall måste man vidta åtgärder för att sätta
igång tillväxten. I första hand handlar det om gödsling och
vattning. I andra hand om beskärning.
Årlig tillväxt
Vid normala förhållanden och efter etablering på växtplatsen är
den genomsnittliga tillväxten cirka 20 cm per år.
Källor
Producenter av träd inom E-gruppen.

