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Hydrangea paniculata Wim’s Red®
en upprättväxande, välförgrenad buske med 
starka skott som klarar vikten av de underbara, 
honungsdoftande blomklasarna. denna vipp-
hortensia sticker verkligen ut med sina 20-30 
cm långa blomklasar som går från vitt, över 
rosa och mörkrosa, för att slutligen bli vinröda. 
att den dessutom har en otroligt lång blomtid 
gör inte saken sämre! väl värd att prova!
trivs i sol-halvskugga. höjd: 2-3 m. Zon: 1-3. 

Buddleja ’Miss Ruby’
denna mellanstora, upprättväxande buddleja 
lägger man märke till redan på långt håll! 
det verkligen lyser om de underbara, rödrosa 
blommorna som pryder plantan från juli till för-
sta frosten. verkligen något utöver det vanliga!
trivs i sol. höjd: 1-1,5 m. Zon: 1-3.
Foto:  ©pépinières MInIer

Potentilla fruticosa Pink PaRadise 
(’Kupinpa’)
en vacker, rosa tok med dubbla blommor! 
sorten har ett friskt grönt bladverk och en 
blomning som sträcker sig från juli till sen höst. 
den har ett utbrett växtsätt och håller färgen 
bättre än andra rosa tokar. Utmärker sig verkli-
gen med sina dubbla, rosa blommor!
trivs i sol-halvskugga. höjd: 0,5-1 m. Zon: 
1-3(4).
Foto:  ©pépinières MInIer
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Buskar
Physocarpus opulifolius First editions®-
serien ambeR Jubilee (’Jefam’)
du som letat efter en bronsfärgad smällspirea,  
här har du det du söker! en smällspirea med 
ett fantastiskt, glänsande, bronsfärgat bladverk 
i nyanser av orange, gult och guld. Under 
hösten övergår bladen i vackra toner av rött 
och violett. denna upprättväxande, kompakta 
buske har ett rundat växtsätt och blommar 
fint med vita blommor under våren. Fungerar 
bra både i rabatten och som häck. ett riktigt 
guldkorn!
trivs i sol. höjd: 1,5-1,8 m. Zon: 1-7.
Foto: Bailey nurseries, Inc.
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träd BärbuskarBarrväxter

Gymnocladus dioicus 
Fröna av Kentuckeykaffe användes förr som 
kaffe-ersättning, numera har vi denna växt som 
ett exotiskt inslag i våra trädgårdar. den har 
stora, gröna blad och vita, stjärnlika, doftande 
blommor som följs av stora, bruna, läderartade 
fröbaljor.
trivs i sol. höjd: 15-20 m. Zon: 1-4.
Foto: nils andersen, splendor plant aB

Cryptomeria japonica fk GöteboRG

ett gammalt tempelträd från östra asien som 
vi, efter 50 års odling i sverige, vet klarar det 
svenska klimatet upp till zon 3. Kryptomerian 
är livskraftig och är känd för att bli mycket 
gammal, ända upp till 1 000 år. den är smalkro-
nig med täta grenklungor. Barken är rödbrun 
och flagnar av i långa smala remsor så att 
stammarna lyser röda. 
Kräver god tillgång på vatten. höjd: 15-20 m.   
Zon: 1-3.
Foto:  Bo andersen, splendor plant aB

aronia melanocarpa ’autumn Magic’
en ny vacker aronia med ett sirligare växtsätt, 
som gör den lämplig både som häckväxt och 
bärbuske. ’autumn Magic’ blommar med 
doftande, vita blommor i maj. Blommorna följs 
av klasar av stora, ätbara, mörkt violett-svarta 
bär som sitter kvar länge. Bladen är glänsande 
gröna och får fantastiska höstfärger i rött och 
violett. ett fint komplement till aronia-sorti-
mentet, tack vare sitt sirliga växtsätt.
trivs i sol-halvskugga. höjd: 1-1,5 m. Zon: 
1-5(6). Foto: Bailey nurseries, Inc.

Catalpa speciosa 
denna praktkatalpa sticker ut från mängden 
med sitt mer pyramidala växtsätt och högre 
härdighet.
de avlånga, tublika, vita blommorna i början 
av sommaren följs av långa, rörlika frukter. de 
stora, gröna, hjärtformade bladen får en vacker 
gulgrön höstfärg. 
höjd: 15-20 m. Zon: 1-4.
Foto: Bailey nurseries, Inc. 

tsuga heterophylla fk södRa HaGunda e
en mjukbarrig, städsegrön skönhet som är 
både snabbväxande och tålig mot tuffa vintrar. 
denna jättehemlock är tydligt enstammig med 
oregelbundet uppsprucken bark. den har ett 
graciöst växtsätt med breda, svepande grenar 
och hängande topp och skottspetsar under 
sommarhalvåret. Lämplig för parker och wood-
lands, även tänkbar som klippt häck. 
trivs i sol-halvskugga. höjd: 20 m. Zon: 1-4. 
Foto:  Bo andersen, splendor plant aB

lonicera caerulea var. kamtschatica 
kalinka®
denna blåbärstry odlas främst för sin rikliga 
mängd av vackra, 1,5 cm långa, mörkblå bär 
som mognar redan under tidig sommar. Bären 
har en hög halt av både c-vitamin och antiox-
idanter och lämpar sig väl till både marmelad 
och saft. Bären föregås av gul-vita, klockfor-
made blommor i april som står fint mot de 
grågröna bladen.
trivs i sol-halvskugga. höjd: 1-1,5 . Zon: 1-3.



2011-2012 lanserade Splendor Plant aB 
ett mycket stort antal spännande nyheter.  
Flera av dem har uppmärksammats i olika 
sammanhang och uppskattas mycket av våra 
kunder. de bästa av förra årets nyheter har 
valts ut som riktigt bra sorter och de är där-
för med även denna gång. 
MIssade du dem förra året, får du en ny 
chans nu!
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Klängväxter Färdig häck tidigare 
nyheter 

Wisteria frutescens First editions®-serien 
summeR CasCade™ (‘Betty Mathews’)
ett mycket livskraftigt blåregn som kan växa  
kraftigt på en varm och solig växtplats. det 
frodiga, gröna bladverket översållas av laven-
delblå blommor.
trivs i sol. höjd: 6 m. Zon: 1-4.
Foto: Bailey nurseries, Inc. 

Malus toringo var. sargentii fk eskilstuna e
Unik nyhet i sortimentet splendor Färdig häck 
®. Finns i höjderna 100cm och 125 cm. 
tätt rundat växtsätt. rikligt med vita blommor i 
maj. Mörkröda, små frukter. Lätt tornig. vacker 
orangeröd höstfärg. trivs i sol i näringsrik, väl-
dränerad jord. Utmärkt till friväxande/klippta 
häckar, buskage, grupper. Fågelskyddsväxt.           
Zon: 1-5
Foto:  nils andersen, splendor plant aB

Physocarpus opulifolius First editions®-
serien little devil™ (’donna May’)
Unik nyhet! en kompakt lågväxande, mörkt 
rödbladig smällspirea!
LittLe DeviL™ är ett spännande nytillskott 
bland låga buskar. Lättodlad med låga krav på 
skötsel. passar bra i mindre trädgårdar och i 
urbana miljöer. Blommar med vit-rosa blom-
mor i juni.
trivs i full sol. höjd: ca 1 m. Zon: 1-5.
Foto: Bailey nurseries, Inc.

Celastrus scandens First editions®-Serien             
autumn Revolution (‘Bailumn’)
nu behöver du inte fundera mer över han- och 
honplantor av celastrus. Autumn RevoLution är 
en självfertil sort som ger rikligt med orang-
eröda frukter. Bladverket är glänsande grönt 
och övergår i gult under hösten.
trivs i sol. höjd: 6 m. Zon: 1-7(8).
Foto: Bailey nurseries, Inc. 

ligustrum ovalifolium
nyhet i sortimentet splendor Färdig häck ®.    
Finns i höjderna 100 cm och 125 cm.
vackert mörkgröna blad med elliptisk form.        
vintergrön. om häcken inte klipps, blommar 
den med gul-vita blommor under våren som 
följs av blå-svarta, lätt giftiga bär under hösten. 
anspråkslösa krav. Zon: 1-2
Foto:  nils  andersen, splendor plant aB
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Fortsättning tidigare nyheter 

Hydrangea paniculata First editions®-
serien WHite diamonds® (’HYPMadI’)
White DiAmonDs® är en ny kompakt form av sy-
renhortensia. de vita blomkolvarna är upprätta 
och skiftar i rosa med tiden. Lämplig i grupper 
eller som häck.
trivs bäst i fuktig, väldränerad jord i sol- halv-
skugga. höjd: 1,2 m. Zon: 1-3.
Foto: Bo andersen, splendor plant aB

Hydrangea arborescens endless Summer-
serien® bella anna™(’PIIHa-I’)
äntligen, en vidjehortensia med rosa blom-
mor! stora bollformiga blommor i en härlig 
rosa färg. BeLLA AnnA® har starka stjälkar och 
blommar från tidig sommar till höst. det mörk-
gröna bladverket utgör en vacker bakgrund till 
blomningen. rundat växtsätt.
trivs i sol-halvskugga. höjd: 0,9 m. Zon: 1-4.
Foto: Bailey nurseries, Inc. 

Cornus sericea First editions®-serien 
fiRedanCe™ (’Bailadeline’)
Kompakt, fin kornell med friskt, mörkgrönt 
bladverk. FiReDAnce™ blommar med vita blom-
mor på våren och får senare vita bär som upp-
skattas av fåglar. sorten har en kompakt och 
jämn växtform. Bladverket är friskt mörkgrönt 
och får underbara höstfärger som skiftar från 
rött till purpur.
trivs i sol. höjd: ca 1 m. Zon: 1-7.
Foto: Bo andersen, splendor plant aB

Viburnum dentatum blue muffin® 
(’Christom’ )
en ny form av tandolvon. BLue muFFin® har ett 
kompakt, rundat växtsätt och gröna, glänsan-
de blad. plantan täcks på våren av vita blom-
mor som under sommaren följs av blå bär. 
den passar bra som låg häck och buskage. 
anspråkslös vad gäller växtplats, klarar allt från 
sol till skugga och de flesta jordtyper.
höjd: 1,5-2 m. Zon: 1-5.
Foto: Bailey nurseries, Inc. 

thuja occidentalis Golden smaRaGd® 
(’Janed Gold’)
en stor nyhet i barrväxtsortimentet! en ’sma-
ragd’ med gyllengula barr. GoLDen smARAGD® 
har formen och växtsättet som ‘smaragd’, men 
i en fantastisk lysande guldgul färg! Långsam-
växande sort. ett välkommet komplement 
med stort användningsområde.
höjd: ca 3 m. Zon: 1-3.
Foto: Bo andersen, splendor plant aB

Viburnum trilobum RedWinG®   
(’J.n. Select’)
sorten har fått sitt namn efter den tvåfärgade 
nytillväxten som är rödbrun och grön och 
liknar fjädrarna i slutet på en pil. Blommar i 
juni med stora, flata, vita blommor som följs 
av röda bär på hösten. även bladen får en 
mycket vacker, röd höstfärg. en sort som har 
något för varje årstid. trivs i väldränerat läge i 
sol-halvskugga.             höjd: 2-3 m. Zon: 1-6.
Foto: Bo andersen, splendor plant aB 
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