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BUSKAR
Splendor Halvsolitär®
Är standardprydnadsbuskar som odlas 
i en större kruka ytterligare ett år. 
Storleken på krukorna är 7,5l eller 15l 
beroende på växtsättet hos de olika 
sorterna. Splendor Halvsolitär® är ett 
perfekt val för kunder som vill ha ett 
snabbt resultat.

Prydnadsbuskar 
Vanligen sorteras både krukodlade 
och barrotade växter efter minimikrav 
på förgrening och grenlängd. När det 
gäller krukodlade växter är kraven på 
förgrening lägre än för barrotde. För 
krukodlade växter finns det även mini-
mikrav på krukvolym, större storlekar 
måste krukvolymen stå i relation till 
växtens storlek. 
Det ska vara kraftiga, jämnt fördelade 
och välriktade grenar och för förädlade 
växter kan förgreningen vara 25 cm 
ovanför rothalsen. 

Solitärbuske
Denna grupp innefattar medelstor till 
storvuxna buskar med högt prydnads-
värde. Solitärbuskar är buskplantor 
som är omskolade med väl tilltagna 
avstånd och är omplanterade minst tre 
gånger varav den tredje gången på 
extra stort avstånd eller i större krukor. 
Vilket resulterar i ett bredare och mer 
naturligt växtsätt med ett större och 
mer välförgrenat rotsystem. Levereras 
med klump eller i 13, 20, 30 eller 50 
liters kruka.

Buskig växtform Förgrenad växtform

TRÄD
Alléträd, högstam
Alléträd sorteras efter stamomfång 
och antal omplanteringar anges alltid. 
De ska alltid ha en rak stam som är fri 
från sidogrenar äldre än ett år och en 
uppbyggnadsbeskuren eller välutveck-
lad krona. Träd som är omplanterade 
två gånger skall ha en rak stam med 
minst 150 cm stamhöjd. Träd som är 
tre eller fler gånger omplanterade skall 
ha en stamhöjd på minst 180 cm, s.k. 
högstam. 

Fruktträd
Fruktträd som säljs som stamträd ska 
vara minst tvååriga. Det ska vara en rak 
stam som inte har några sår. Kronan 
skall vara väl utvecklad med genomgå-
ende toppskott och minst tre välrik-
tade sidoskott. Krukodlade träd skall 
vara odlade minst i en 10 liters behål-
lare. Levereras som A-kval 2-års kruka 
eller co-pack.

Fruktträd, 3-4 års och 5-6 års
Träden som säljs som 3-4 års ska vara 
omplanterade tre gånger och kronan 
uppbyggnadsbeskuren.
5-6 års träd ska vara omplanterade tre 
gånger och kronan ska vara jämn och 
väl uppbyggd. För äpple, päron och 
surkörsbär gäller att stamomkretsen 
är minst 10-12 cm mätt på stammens 
mitt. Och för plommon och sötkörsbär 
ska stamomkretsen vara minst 12-14 
cm. Träden ska levereras med klump, 
kruka eller liknande. 

Huvudgren/
sidogren

Flergrenig        
växtform

Alléträd

Fruktträd, 2 år och 5-6 år
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Fruktträd, lågstam eller svag-      
växande stamträd
För dessa träd gäller att de är minst 
tvååriga och förädlade på svagväxande 
grundstammar, ex GiSelA. Kronan 
skall vara väl utvecklad och med ett 
genomgående toppskott och minst tre 
välriktade sidoskott. 

Fruktträd, högstam
Högstamsträden sorteras efter stam-
omfång 6-8, 8-10 och 10-12 osv. 
Uppstammad höjd skall vara minst 150 
cm över rothalsen och träden ska ha 
en stamomkrets på minst 6 cm. Storlek 
10-12 skall vara tre gånger omplante-
rad. Levereras med klump, kruka eller 
liknande. 

Prydnadsträd
Träden ska vara minst två gånger om-
planterade och sorteras efter stamhöjd 
och/eller stamomkrets. Stammen skall 
vara rak och fri från sidogrenar äldre än 
ett år och kronan ska vara väl samlad 
och välutvecklad. 
Stamhöjden anges i cm t.ex. 90-110, 
120-140 osv. Träd med en uppstam-
mad höjd över 120 cm skall ha en 
stamomkrets på minst 6 cm. Uppstam-
made träd med stamomkrets 8-10 eller 
större får den uppstammade höjden 
vara högre än 150 cm. 

Träd med depåklump
Det är frilandsodlade träd som grävs 
upp och placeras i depå där de får 
vatten och näring.Träd i depåsystem 
fortsätter växa vilket ger en fantastisk 
rotutveckling som gynnar trädets eta-
blering. Träden levereras med kraftig 
kokosväv och trådkorg runt klumpen, 
vilket gör dem lätta att hantera och att 
jordens fuktighet bibehålls. De finns 
i storlekar från 10-12 upp till 25-30 i 
stamomkrets. Träd i depå kan planteras 
även på sommaren. 

Stambuske
Träd som inte är uppstammat och 
odlat på extra stort avstånd och är 
omplanterat minst tre gånger. De har 
tydligt genomgående toppskott samt 
rak stam med en naturlig sidoskott- el-
ler grenbildning som är jämt förde-
lade. Nedersta grenvåningen är högst 
80 cm över marken. Storleken anges 

med antal omplanteringar, topphöjd 
och stamomkrets mätt en meter över 
marken. 

Ungträd
Denna grupp omfattar träd med jämnt 
fördelade sidogrenar och tydligt ge-
nomgående stam. Topphöjden är från 
80-125 cm beroende på sort, i interval-
ler 125-150, 150-200 osv. Levereras som 
barrot, klump eller kruka. 

HÄCK
Häckplantor
Splendor Plant har ett brett utbud 
av häckplantor. Det finns att välja på 
barrotade häckplantor, häckplantor i 
krukor, ungträd och Splendor Färdig 
Häck®. Resultatet skiljer sig avsevärt 
beroende på vilken typ av häckplanta 
man väljer.

Häckplantor, ungträd och                                
Splendor Färdig Häck®

Ungträd av Sorbus, Fagus och Fraxinus

Stambuske
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