2016-2017
nyheter

PRAKT OCH LIVSKRAFT

S pl e ndor Plant Nyhe tspr e se n tatio n 2 0 1 6 - 2 017

Bärbuskar

Amelanchier alnifolia ’Smokey’
bärhäggmispel

Ribes nigrum ’Narve Viking’ E (N14-S3/18-94) Rubus (Hallon-gruppen) ’Ruby Beauty’
svarta vinbär ’Narve Viking’ E
trädgårdshallon

Härdig buske som odlas främst för sina stora,
söta, blåsvarta bär. Busken översållas under
våren av vackra, vita blommor. De stora, söta,
blåsvarta bären kan ätas direkt från busken,
men är även goda att koka sylt och marmelad
av. Det mörkgröna bladverket får en vacker
röd-gul höstfärg. Trivs i sol-halvskugga.
Höjd ca 3 m. Zon 1-6(7).

Ett friskt och välsmakande vinbär vars sena
mognad förlänger säsongen. Upprättväxande
buske med friskt bladverk. Busken blommar
sent och risken för frost vid blomning blir därför mindre. Då busken har stor motståndskraft
mot olika bladfläcksjukdomar och inte angrips
av mjöldagg är den speciellt lämpad för ekologisk odling. Cert. Höjd 1,2-1,4 m. Zon 1-5(6).

Foto: Kordes Jungpflanzen

Foto: Elitplanstationen, Lars Torstensson

Denna hallonplanta erbjuder ett helt nytt
sätt att odla hallon. En låg, kompaktväxande,
taggfri hallonbuske som bär rikliga mängder
med mörkröda, goda hallon. Passar utmärkt i
kruka. Trivs i sol.
Höjd 1 m, bredd ca 0,5 m. Zon 1-3.
Foto: Handelskwekerij G. Hoogenraad B.V

Rosor

Vaccinium corymbosum Pelle™ E (’BVa 1046’)
amerikanskt blåbär Pelle™ E

Rosa (Bourbon-Gruppen) ’Blomsterhult’
bourbonros

Ett friskt amerikanskt blåbär med rik, fyllig
och kraftfull blåbärssmak. En kraftigväxande,
upprätt buske som bär rikliga mängder av
mycket stora, ljusblå bär med utsökt smak.
En medeltidig sort vars bär mognar i slutet av
augusti men kan, tack vare sin långa hållbarhet, plockas hela september. Trivs i varmt läge.
Certifierad. Höjd 1,5-2 m. Zon 1-4.

Gammal, svensk, omtyckt ros som nu fått
namn och ingår i Grönt Kulturarv®. Rosen har
ett kraftigt, högt och brett växtsätt. Blommar
mycket rikligt från slutet av juni till slutet av juli
med tätt fyllda, lysande, varmt rosa blommor
som bleknar något under blomningen. Blommorna har medelstark doft med starka inslag
av kryddnejlika. Rotäkta. Höjd 3 m. Zon 1-4(5).

Foto: Elitplanstationen, Lars Torstensson

2 s p l e n do rp l an t.s e

Foto: Foto: Lars-Åke Gustavsson och Margareta von Rosen

Rosa (Moderna Buskros-gruppen) Fiesta
(’BAIsta’) Easy Elegance®-serien
modern buskros Fiesta
Polkagrisrandiga svagt doftande blommor i
mörkrosa och vitt. Blommar kontinuerligt och
mycket rikligt från juni till september/oktober.
Frisk, vital och robust buskros. Passar i offentliga planteringar. Soligt läge. Rotäkta
Höjd och bredd 60-80 cm. Zon 1-4.
Foto: Bailey Nurseries, Inc.
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Rosa (Damascena-Gruppen) ’Svea’
damascenerros

Rosa (Spinosissima-Gruppen) ’Vaplan’
spinosissima-ros

Frisk, gammal, svensk ros som nu ingår i Grönt
Kulturarv®. Blommar med halvfyllda, lysande
rosa, ibland mörkt rosa blommor med stark
doft med inslag av kryddnejlika. Blommorna
bleknar till ljust rosa. Får talrikt med mörkt
orangeröda till röda nypon. Tätt växtsätt med
bågböjda grenar. Skuggtålig och lättodlad.
Rotäkta. Höjd och bredd 2 m. Zon 1-5(6).

Härdig, gammal, svensk ros som nu ingår i
Grönt Kulturarv®. ’Vaplan’ har ett tätt växtsätt
och blommar rikligt i juni-juli med vita, fyllda
blommor med svag till medelstark kryddig
doft med inslag av harts. De få nypon som
ibland bildas är rödaktigt brunsvarta och
täckta av styva glandler. Rotäkta.
Höjd 3 m. Zon 1-7.

Foto: Lars-Åke Gustavsson

Foto: Lars-Åke Gustavsson

Cornus alba Baton Rouge® (’Minbat’)
rysk kornell Baton Rouge®

Diervilla × splendens DivaTM (’El Madrigal’PBR)
hybridgetris

En rysk kornell som har något för varje årstid.
Under vintern är den ett vackert blickfång med
sina lysande röda grenar. Under våren blommar den vackert med vita blommor. Blommorna följs av vita bär som fåglarna uppskattar.
Under hösten får det mellangröna bladverket
en vackert röd höstfärg. Kompakt buskigt växtsätt. Trivs i sol. Höjd ca 1 m. Zon 1-5(6).

Ett hybridgetris som sticker ut med sitt vackert
mörkröda bladverk. Blommar rikligt under juni
till september med gula blommor. Lockar bin.
Sprakande höstfärger. Trivs i sol-halvskugga.
Höjd 0,8-1 m. Zon 1-4.

Malus toringo Maskerad® E
(’Ep Malma’PBR-AF)
rönnbärsapel Maskerad® E

Rosa (Moderna Buskros-gruppen) Funny
Face (’BAIface’) Easy Elegance®-serien
modern buskros Funny Face
Upprätt, buskigt och rundat växtsätt. Rosa-vita,
halvdubbla doftande blommor. Blommar kontinuerligt, rikligt till överdådigt juli-september.
Röda nypon under hösten. Passar i rabatter,
som häck och solitär. Sol. Rotäkta.
Höjd och bredd 60-100 cm. Zon 1-5.
Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Buskar

Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Foto: Spilkers Jungpflanzen

Frisk, vacker prydnadsapel med gula frukter. Större buske, buskträd eller mindre träd
med yvigt växtsätt. Blommar rikligt med vita
blommor i mitten av maj vilka följs av rikliga
mängder av små, lysande gula frukter. Grönt,
blankt bladverk. Trivs i ljusa, varma lägen.
Höjd 4-6 m. Zon 1-3.
Foto: Tomas Lagerström
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