
 

 

Veckans växt v. 42 2008 

Snöbär Symphoricárpos álbus 
Snöbär, Symphoricárpos álbus, är en buske som kan bli mellan 1-2 m hög. 
Den blir rikt förgrenad och skjuter mycket rotskott, vilket gör att den kan 
breda ut sig kraftigt. Bladen är flikiga, till formen äggrunda och ca 2-5 cm 
långa. Blommorna sitter i små klocklika klasar och blommar under juni 
till september. Snöbär har vita dekorativa frukter som sitter kvar långt 
fram under vintern. Symphoricárpos álbusintroducerades i 
Storbritannien 1817 och nämns i Alnarps kataloger från 1864. 
Namnet Symphoricárpos syftar på frukternas placering i täta 
klungor: Symphorein betyder att bära samman och karpos betyder frukt. 

Snöbär tillhör släktet Symphoricarpos som omfattar 18 arter. De flesta av 
dessa härrör från Nordamerika och Mexico, förutom arten S. Sinensis som kommer från Kina. 

Några olika sorter 

Omkring 1910 framställde Chenault i Orléans en hybrid av S. 
microphyllus och S. orbiculatus. Resultatet blev S. x 
chenaultiiRehd., hybridsnöbär, som är en tät buske av ca 1-1,5 meters 
höjd med överhängande grenar. S. chenaultii har äggrunda blad som är 
ca 1-2 cm långa och med fint ludna grenar. Blommorna är svagt ljusrosa 
medan de runda frukterna är röda med vita punkter, på undersidan är 
frukterna vita med röda punkter. 

År 1940 framställde Doorenbos i Holland S. x doorenbosii som är en 
hybrid mellan S. albus var. levigatus och S. x chenaultii. Sorterna 'Magic 
Berry' , 'Mother of Pearl' och 'White Hedge' utvaldes alla av Doorenbos 
1940. 

'Magic Berry' är en bred buske ca 1 m hög med täthåriga skott. De små 
frukterna är ovala med en starkt rödlila färg med vit undersida. 'Magic 
Berry' är härdig i zon I eventuellt upp till zon III. 

'Mother of Pearl' är en upprätt buske med brett växtsätt och med 
överhängande grenar, ca 1,5-2m hög och ca 1,8 meter bred. Frukterna är 
runda med rosa ovansida och vit undersida. 'Mother of Pearl' är härdig i 
zon I-V. 

'White Hedge' har ett upprätt växtsätt och en höjd på ca 1,5 meter. Den har svagt överhängande 
grenar med vita frukter. 'White Hedge' är härdig i zon I-V. 
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