
 

Syringa vulgaris f. alba FK VEBERÖD E – vit syren FK VEBERÖD E  
f 

Fröförökad syren med enhetlig vit blomfärg 

 

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Syringa vulgaris f. alba FK VEBERÖD E – vit syren FK VEBERÖD E  

Härdighet:  Zon 1-6   

Växtsätt:  Buske eller mindre träd med upprätt, rundat växtsätt. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. 

Blomning:  Enkla rent vita blommor som tillsammans bildar 10-15 cm långa klasar.  

                      Blomning maj-juni. Starkt väldoftande. 

Blad/grenar:  Bladen är brett äggrunda, 8-10 cm långa. Friskt ljusgrönt bladverk. 

Växtplats:  Sol-halvskugga, gärna näringsrik jord 

Användning: Lämplig att plantera fristående eller som friväxande häckar, bersåer, buskage. Gärna  

                      som vitt inslag i plantering tillsammans med vanlig Syringa vulgaris som har  

                      blommor i varierande lila nyanser. 

Övrigt: Fröförökad – inget problem med vildskott från grundstam 

E-merit:  Enhetlig vit blomfärg, fröförökad. Härdig. 

Ursprung:  Selekterad på Björkhaga Plantskola i Veberöd. 
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Denna syren har varit i odling på Björkhaga Plantskola sedan 1955 och frö plockas på fröplantage-

material som finns anlagt på tre väl isolerade platser i Veberöd i Skåne. Växten har funnits på 

marknaden under mycket lång tid, men började inte saluföras med beteckningen Veberöd förrän 

hösten 1997. Växten fick E-status 1999. 

 

Beskrivning  

Denna vita syren växer som en buske eller mindre träd. Den blir 3-4 meter hög och med samma 

bredd. Bladen är brett äggrunda med hjärtlik eller tvär bas, 8-10 cm långa. 

De enskilda blommorna är ca 1 cm långa och bildar tillsammas 10-15 cm långa klasar som är starkt 

väldoftande. Blomfärgen är rent vit och blomningen sker i maj - juni. Arten (Syringa vulgaris) har 

varierande färgnyanser i blålila - vitt. 

 

Växtplats  

Sol-halvskugga, gärna näringsrik jord 

 

Användning 

Syrenen från Veberöd har samma användningsområde som arten, men den har en enhetlig vit färg.  

Jämfört med förädlade vita syrener har denna syren fördelen att vara rotäkta och därigenom undviks 

problem med skott från en grundstam. 

Användningsområden är som friväxande häckar, bersåer och buskage.  

 

Förökning 

Fröförökning 

 

Källor 

Muntlig information från:  

Bo-Göran Svensson, Björkhaga Plantskola 

Rune Bengtsson, SLU/Alnarp 

Sammanställning av G. Holm, E-planta ek. förening. 1999.        

 


