
Spiraea betulifolia 'Tor' E - björkspirea 'Tor' E 
 

Härdig björkspirea med riklig blomning och vackra höstfärger 
 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn:  Spiraea betulifolia 'Tor' E - björkspirea 'Tor' E 

Härdighet:   Zon 1-7   

Växtsätt:  Liten buske med utbrett rundat växtsätt. Höjd 1-1,2 m. 

Blomning:  Fin vit blomning i juni 

Blad:              Fin röd höstfärg 

Växtplats:   Sol-halvskugga. Anspråkslös, torktålig. 

Användning:  Lämplig för massplanteringar och som marktäckare 

Övrigt:  Jämn höjdutveckling. Tål stadsmiljö. Skjuter inte rotskott.  

                       En av våra härdigaste spireor. 

E-merit:   Jämnt växtsätt. Fin röd höstfärg. Härdig.  

Ursprung:   Utvald av Projekt P80, SLU, Alnarp (från plantor i Göteborgs Botaniska Trädgård  

                       med ursprung från japansk orginalfrö) 

 
 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Spiraea betulifolia växer vild från Nordöstasien till Japan i söder. Den finns representerad i västra 

Nordamerika av varieteten lucida. Sorten ’Tor’ kommer ursprungligen som sticklingsmaterial från plantor 

uppdragna i Göteborgs botaniska trädgård från japanskt originalfrö. Den har ingått i försök på Alnarp och på 

10 andra lokaler upptill Grytsjö i fjällregionen. Försöksansvarig har varit statshortonom Jan Johansson. 

Sorten har givits E-status av Elitplantstationens plantskolegrupp. 

 

Beskrivning  

Spiraea betulifolia ’Tor’ har i försök på Alnarp nått 115 cm i höjd och 160 cm i bredd. Mot husväggar och 

plank har den en tendens att bli något högre. Sorten har en vackert rundad form, är rikblommig och får på 

hösten vackra höstfärger i rostrött och orange. Sorten skjuter, liksom andra björkspireor, inga rotskott. Det 

har noterats att den klarar snötryck och överskottning på ett bra sätt.  

 

Växtplats  

Spiraea betulifolia är mycket anspråkslös. Bäst trivs den i en lätt och mullrik jord i soligt eller endast lätt 

beskuggat läge. Härdighet i zon 1-7. 

 

Användning 

Lämplig för massplanteringar och som marktäckare 

 

Förökning 

Björkspirean förökas med sommarsticklingar. 

 

Övrigt 

Det finns uppenbarligen flera olika typer av björkspirea på marknaden. En del med och andra utan sortnamn. 

En sort som nämnts är Spiraea betulifolia ’Island’. För denna finns inga ordentliga odlingsförsök och tills 

vidare får ’Tor’ E anses som den odlingssäkraste sorten av björkspirea för svenska förhållanden. 
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