
 

 

Veckans växt v. 20 2011 

Japanskt prynadskörsbär Prunus Sato-zakura- 
gruppen Syn. Prunus Serrulata-Hybrider 

 

Prunus (Sato-zakura-Gruppen) 'Amanogawa'  

Prunus Sato-zakura gruppen är stor grupp av blommande prydnadskörsbär. I gruppen finns ett 
varierande ursprung där några har odlats i Japan i över 1000 år. Det finns även många hybrider och 
korsningar där vissa av sorterna har utvecklats från träd funna i det vilda. Prydnadskörsbär är 
inhemska i östra Asien i områden från Japan, Kina och Korea. 

Prynadskörsbären  blommar i maj ungefär vid bladsprickningen. Blommorna sitter i samlingar med ca 
3-5 stycken tillsammans och kan vara enkla, halvdubbla eller dubbla. Färgen varierar från vit till starkt 
rosa. Barken brukar beskrivas som kastanjebrun, bladen är kala och glänsande, lite sågade med en 
spets och ca 6-12 cm långa. Bären är små och svarta. Bladens höstfärg varierar från ljusgul till orange. 
Då de japanska körsbären blommar i Japan firas detta med högtiden Hanami. Man samlas då under 
de blommande träden där man njuter av picknick och den vackra blomningen. 

 
Prunus (Sato-zakura-Gruppen) 'Kiku-shidare-zakura'  

http://www.skud.se/pub/index.php?thm=mxn&rnk=cul&num=2782
http://www.skud.se/pub/index.php?thm=mxn&rnk=cul&num=38570


Japanskt körsbär är Japans nationalblomma där blommorna är en symbol för det korta förgängliga 
livet. År 1912 gav Japan ca 3000 japanska körsbärsträd till USA som en symbol för deras växande 
vänskap mellan länderna. I Branch Brook Park i USA finns det en stor samling japanska körsbärsträd 
med över 4000 träd med många olika typer.  

Prunus serrulata  som tillhör Sato-zakura gruppen introducerades till England från Canton år 1822. 
Det var det första japanska trädet som planterades i europeiska trädgårdar. Det är ett litet träd som 
är ca 3-5 meter högt. Blommorna är dubbla med vit färg. Exempel på kända sorter av och hybrider 
med  Prunus serrulata som säljs idag är: 

Prunus (Sato-zakura-Gruppen) 'Amanogawa'  - Höjd 3-5 meter med halvdubbla ljusrosa doftande 
blommor. Belönades med Royal Horticultures utmärkelse Award of Merit 1931. 

Prunus (Sato-zakura-Gruppen) 'Kanzan'  - Höjden brukar vara ca 8-12 meter. Den blommar rikligt i 
slutet av maj med dubbla rosa blommor. Trivs i full sol. Kallas även för praktkörsbär. Introducerades 
till England 1913. 

Prunus (Sato-zakura-Gruppen) 'Kiku-shidare-zakura'  –Trädet blommar med rosafärgade dubbla 
blommor i slutet av maj. Det trivs i kalkrik jord på en solig plats. Trädet brukar bli ca 1,5 -2 meter högt. 
Japanskt hängkörsbär tilldelades pris för vacker blomning i England 1915. 

Prunus (Sato-zakura-Gruppen) 'Royal Burgundy'  – Ett medelstort träd med utbredda grenar. 
Blommar med rosa dubbla blommor i maj. Trädet har fina mörkröda blad. 

Text och bild: Eleonora Bladh och Katarina Wedelsbäck 
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