
Nyhet från Splendor Plant!

Ett koncept med fräscha,  
färgstarka och unika växter.  



presentation first editions®-serien

First Editions®-serien
nya växter från några av de mest fram-
trädande växtförädlarna från Kanada, 
Usa och europa är samlade under varu-
märket first editions®. de är alla fräscha, 
läckra växter med härliga färger! 
Växterna odlas av ett nätverk av ca 70 
plantskolor i Usa och 7 utvalda plantsko-
lor i europa, varav splendor plant är en. 

Urvalskriterier
Växterna är ’selected for success™’. Urvalskriterierna 
har mycket gemensamt med hur nya växter selek-
teras till e-plantssystemet i sverige. sortimentet är 
utvalt på ett eller flera av följande kriterier:

-  förbättrat växtsätt eller form, i jämförelse    
   med befintligt sortiment.
-  färgstark blomning eller bladverk. 
-  riklig blomning eller fruktsättning.
-  Unika nytillskott inom sitt släkte/sortimentsgrupp  
    med avseende på storlek, bladfärg, växtsätt,  
    blomning m.m.
-  förbättrad härdighet eller sundhet.
-  Väl provodlade på många platser.

Växterna som valts ut till first editions® är alla
växter som lockar ögat och är väl värda att odla. i 
varumärket ingår nya sorter och tillsammans skapar 
de en stark kollektion av odlingsvärda och intres-
santa växter. 

Sortimentet
några av sorterna har funnits i splendor plants 
sortiment sedan några år. andra ska eller har precis 
introducerats på den skandinaviska marknaden. nu 
har buskar och klängväxter fått sällskap av nya träd 
och barrväxter. serien kommer att vara i kontinuerlig 
utveckling där nya intressanta växter löpande lanse-
ras. de provodlas först på splendor plant innan de 
kommer ut till försäljning för att säkra att de fung-
erar i vårt klimat och sorterna är värda att odlas.  

i sortimentet finns det sorter som passar utmärkt i 
både anläggning och privata trädgårdar. i denna 
broschyr presenteras sorterna och deras mervärde 
tydliggörs för dig som kund. 

Marknadsföringsmaterial
first editions®-serien är snyggt profilerad med en 
plommonfärgad kruka och designade etiketter. till 
trädgårdsbutiker finns det även specifikt material 
som förstärker konceptet i butik. 

Skyddade med växtförädlarrätt
alla sorter i first edition®-serien är skyddade med 
växtförädlarrätt. tidigare har tillgången på markna-
den på vissa sorter varit god men från och med 2015 
kommer first editions® endast att säljas via licen-
sierade leverantörer och på grund av detta kommer 
därför den tidigare stora tillgången att reduceras. 
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Kanadensiska rosor är ett begrepp i sverige sedan länge. 
Många känner rosorna i explorer- och parkland-serierna. 
de första utvecklades för tufft och fuktigt klimat i östra 
Kanada och de andra för de långa och torra vintrarna och 
oförutsägbara vårvädret i västra Kanada. nästan alla ka-
nadensiska rosor har fungerat mycket bra under svenska 
förhållanden och blivit en  del av vårt rossortiment. tyvärr 
hamnade  projektet i malpåse i början av 90-talet p.g.a. 
kanadensiska budgetnedskärningar.

Genpoolen fanns kvar och ett nytt projekt startades i 
början av 2000-talet. från mer än 1 000 ursprungliga 
korsningar valdes 35 rosor till en slutlig provodling under 
6 år från kust till kust i Kanada. Höga krav ställdes på ro-
sorna att de skulle klara alla klimatförhållanden i Kanada. 

Urvalet har gett mycket härdiga rosor med ett starkt 
rotsystem, friskt bladverk, bra motståndskraft mot sjukdo-
mar och mycket rik blomning. i Kanada är 4 sorter hittilks 
introducerade. serien kallas ’the Canadian artist roses’ 
eftersom de döps efter, eller har koppling till kanadensis-
ka konstnärer. Utanför Kanada kommer de att säljas i first 
editions®-serien, där de kommer att utgöra en bas som 
kompletteras med sorter från amerikanska förädlare.

 

först ut är Campfire. en sprakande nyhet med iögonfal-
lande blomning och glänsande bladverk. fina knoppar 
i gula och röda toner som slår ut som halvdubbla, gula 
blommor med rosakantade kronblad. Ju längre blom-
ningen pågår, desto djupare blir den rosa färgen. Vackert 
mörkgrönt, glänsande bladverk. rotäkta, ger ej vildskott.                                                  
Höjd och bredd ca 1 m. Zon 1-5.

Sortens fördel 
extremt härdig, klarar minst -35ºC. Mycket god mot-
ståndskraft mot sjukdomar. släpper vissna blommor bra.

Campfire introduceras hösten 2014.                 
foto: Bailey nurseries, inc. 

y®

en stamros framtagen för tufft klimat. Blommar med 
mjukt rosa blommor och har ett friskt bladverk. normalt 
förädlas stamrosor i kronhöjd. då är förädlingsstället svårt 
att skydda vintertid (jmf. kupning på vanliga rosor) och i 
tuffare klimat eller riktigt kalla vintrar fryser stamrosorna. 
polar Joy® är en härdig rotäkta ros som dessutom är 
tillräckligt kraftigväxande att själv bilda stam och bära 
upp en krona. polar Joy® säljs endast som stamros. 
Zon 1-4.

Sortens fördel 
enda stamrosen som klarar sig i tuffare klimat.

polar Joy® återintroduceras hösten 2014.                
foto: Bailey nurseries, inc.

first editions®

Rosa (Moderna Buskros-Gruppen) Polar Joy® 
(’Baiore’) First Editions®-serien

modern buskros Polar Joy®

Rosa (Floribunda-Gruppen) CamPfire (’Ca 29’) 
First Editions®-serien 

floribundaros CamPfire

NYHET 2014!

ROSOR



presentation first editions®-serien

förädlingen av prydnadsbuskar har ökat under 2000-talet. 
svårigheten är inte att hitta nya sorter utan att hitta riktigt 
bra, nya sorter som tillför något till växtanvändaren.  

Hittills finns 11 sorter i first editions®-sortiment vi er-
bjuder till den skandinaviska marknaden. det är fräscha, 
läckra buskar med härliga färger som dessutom har flera 
andra plusvärden t.ex. unika nytillskott i sitt släkte/sorti-
mentsgrupp, förbättrad härdighet eller sundhet och för-
bättrad form. Varsågod och låt dig inspireras på följande 
sidor!
  

Kompakt, fin kornell med friskt, grönt bladverk och röda 
bladskaft. firedanCe™ blommar med vita blommor på 
våren och får senare vita bär som uppskattas av fåglar. 
Bladverket får underbara höstfärger som skiftar från rött 
till purpur. Vackert röda grenar vintertid. trivs i sol till 
halvskugga.  extremt tolerant, tål både torka och mycket 
fuktiga förhållanden samt olika jordarter. CC minst 
80-90 cm. skjuter i höjden om man planterar för tätt.                   
Höjd ca 1 m, bredd 1,25 m. Zon 1-7.  

Sortens fördel 
Mycket lättodlad sort. extrem ståndortsamplitud. frisk 
kornell. Kompakt. extremt härdig.

firedanCe™ introducerades 2011-2012.                                    
foto: Bo andersen, splendor plant aB

Cool SplaSh® är den första brokbladiga diervillan vilket 
ger en ny dimension till getris. doftande blommor som 
lockar fjärilar. Mycket svag vit rand på bladen fram till 
sommarvärmen kommer. sedan händer det. då får nytill-
växten en bred vit rand som verkligen lyser upp en plan-
tering, border eller framkant i woodland. rundat utbrett 
växtsätt. Utmärkt som marktäckare. Bladen är mörkgröna 
med rent vita kanter. små gula blommor i juni-juli. sol-
halvskugga. Höjd 0,75-1,25 m. Zon 1-4.

Sortens fördel
Unik bladfärg. en av våra bästa marktäckare. Mycket lätt-
odlad. Håller bladen länge på hösten.

Cool SplaSh® introducerades 2008-2009.
foto: Bailey nurseries, inc. 

Diervilla sessilifolia Cool SPlaSh® (’LPDC 
Podaras’PBR) First Editions®-serien
kantgetris Cool SPlaSh®

Cornus sericea firedanCe™ First Editions®-serien 
(’Bailadeline’)
videkornell firedanCe™

BUSKAR
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Brokbladig hortensia med en smal vit rand kring bladen. 
Buskigt växtsätt. Blomningen består av små fertila blom-
mor i mitten, omgivna av en krans av sterila randblom-
mor. Blomfärg varierar med jordmån från rosa till blått. 
sol-halvskugga.
Höjd ca 1,5 m. Zon 1-3.

Sortens fördel
Unik genom att vara brokbladig. Ger en ny möjlighet att 
göra spännande kompositioner med andra låga buskar 
och robusta perenner.

light-o-day® introducerades 2009-2010.
foto: Bailey nurseries, inc. 

White diamondS® är en ny kompakt form av syrenhorten-
sia. de vita blomkolvarna är upprätta och skiftar i rosa 
med tiden. Lämplig i grupper.
trivs bäst i fuktig, väldränerad jord i sol-halvskugga. 
Höjd 1,2 m. Zon 1-3.

Sortens fördel
en lågvuxen kompakt vipphortensia som fortfarande 
behåller ett elegant luftigt växtsätt. Lägre än Hydrangea 
paniculata ’Compacta’. subtilare blomning än många 
andra nya kompakta sorter.

White diamondS® introducerades 2011-2012.
foto: Bo andersen, splendor plant aB

Hydrangea paniculata White diamondS®            
(’HYPMADI’) First Editions®-serien
vipphortensia White diamondS®

first editions®

Vacker vipphortensia med ett brett, rundat växtsätt. 
Blommar mycket rikligt med medelstora blomklasar, som 
är helt fyllda med randblommor. Blommorna är först vita 
med övergår senare via fylligt rosaröd till en vinröd nyans. 
den först rosafärgningen börjar som små rosa fräknor på 
randblommorna i blomklasen. friskt mörkgrönt bladverk. 
Höjd 1-1,25 m, bredd ca 1,5 -m. Zon 1-4.

Sortens fördel
tillskott bland de kompakta vipphortensiorna, d.v.s. de 
som blir max 1,5 m höga. i detta segment är det den sort 
som får bäst rödfärgning på hösten, betydligt bättre än 
sorten Sundae fraiSe®.

tiCkled pink® introduceras hösten 2014.
foto: Bailey nurseries, inc. 

Hydrangea macrophylla light-o-day® (’Bailday’) 
First Editions®-serien 
hortensia light-o-day®

Hydrangea paniculata tiCkled Pink® (’HYPMADII’)
First Editions®-serien
vipphortensia tiCkled Pink®

BUSKAR

NYHET 2014!
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en smällspirea med ett fantastiskt, glänsande, bronsfärgat 
bladverk med 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. trivs bäst i 
sol. ett riktigt guldkorn! Höjd 1,5-1,8 m. Zon 1-7.

Sortens fördel
Mycket härdig lättodlad sort. Unik bladfärg. enda smäll-
spirean med brons till orange bladverk.

amber Jubilee™ introducerades 2012-2013.
foto: Bailey nurseries, inc. 

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 blommor i juni. Klipp ej senare än midsommar för 
att undvika tillbakafrysning. trivs i full sol. Höjd ca 1 m. 
Zon 1-4.

Sortens fördel
Mycket lättodlad sort. Unik med sina små blad och ringa 
storlek.

little devil™ introducerades 2012-2013. 
foto: Bailey nurseries, inc. 

Vacker rönnsumak med guldgula, djupt flikiga blad. 
nytillväxten är friskt grön men övergår snabbt i gult. Båda 
färgerna kontrasterar fint till de purpurrosa bladstjälkarna. 
på hösten övergår färgen i orange och intensivt schar-
lakansrött. Klarar alla jordtyper men vill stå soligt och 
väldränerat.  Höjd ca 1,8 m, bredd ca 1,8 m. Zon 1-3.

Sortens fördel
Mycket exotiskt utseende. dramatisk höstfärg. Lättodlad 
till skillnad från andra gul- och flikbladiga växter, t.ex. 
fläder.

tiger eyeS® introducerades 2007. 
foto: Bo andersen, splendor plant aB

Rhus typhina tiger eyeS® (’Bailtiger’PBR)            
First Editions®-serien
rönnsumak tiger eyeS®

Physocarpus opulifolius little devil™ (’Donna 
May’PBR) First Editions®-serien
smällspirea little devil™

Physocarpus opulifolius amber Jubilee™ 
(’Jefam’PBR) First Editions®-serien
smällspirea amber Jubilee™
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SuperStar™ har ett buskigt växtsätt. Knopputspringet är 
iögonfallande med scharlakansröda blad. rosa blommor 
under sommaren och en bronsfärgad höstskrud. trivs i 
sol-halvskugga. Höjd 0,9 m. Zon 1-4.

Sortens fördel
SuperStar™ är en mutation från spirea japonica ’froebelli’ 
men har en kompaktare form och en sensationell scharla-
kansröd färg på de nya skottspetsarna samt en bronsfär-
gad höstfärg.

SuperStar™ introducerades 2010-2011. 
foto: Bo andersen, splendor plant aB

denna vasformade bukettspirea utmärker sig med sitt 
limegröna bladverk som är ljusgult då det slår ut. Bladen 
kontrasterar fint till de orangeröda skotten. Behaglig gul 
färg som lättar upp en buskplantering utan att det blir 
”för mycket” gult. de vita blommorna översållar grenarna 
under våren precis som på den vanliga spiraea x vanhout-
tei. Höjd ca 1,5 m, bredd ca 1,5-2 m.  Zon 1-4.

Sortens fördel
Unik bladfärg på en bukettspirea. Ger designern nya 
möjligheter att på ett sobert och elegant sätt lätta upp en 
buskplantering.

firegold® introduceras 2013-2014.
foto: Bailey nurseries, inc.

en vackert kuddformad spirea, en droppe sol i rabatten. 
en mycket användbar gulbladig spirea som klarar de 
flesta förhållanden. tätt, rundat, utbrett växtsätt. Bredare 
än hög. Guldgula blad och rosa blommor. rödaktig höst-
färg. trivs i soligt läge. Höjd 35 cm. Zon 1-4.

Sortens fördel
flera fördelar jämfört med andra gulbladiga spiraea 
japonica-sorter. Håller sig lägre. Behåller den gula färgen 
även varma somrar. Mycket bättre motståndskraft mot 
mjöldagg.

Sundrop™ introducerades 2011-2012.
foto: Bailey nurseries, inc. 

Spiraea x vanhouttei firegold® (’Levgold’)            
First Editions®-serien
bukettspirea firegold®

Spiraea japonica SuPerStar™ (’Denistar’) 
First Editions®-serien
praktspirea SuPerStar™

Spiraea japonica SundroP™ (’Bailcarol’)            
First Editions®-serien
praktspirea SundroP™

first editions®



inom denna ganska smala sortimentsgrupp har nytillskot-
ten varit ganska få de senaste åren. Än så länge har vi 
inga helt nya unika släkten att presentera i first editions® 
men vi är glada för att så här långt ha tre stycken förbätt-
ringar bland de traditionella klängväxterna.

nu behöver du inte fundera mer över han- och honplan-
tor av Celastrus. autumn revolution™ är en självfertil sort 
som ger rikligt med orange-röda frukter. Bladverket är 
glänsande grönt och övergår i gult under hösten. trivs i 
sol. Höjd 6 m. Zon 1-7.

Sortens fördel
självfertil. Ger extra stora frukter.

autumn revolution™ introducerades 2012-2013.
foto: Bailey nurseries, inc. 

Lättodlad rikblommande kaprifol med guldgula blommor. 
Återblommar långt ut på hösten och får ibland röda bär. 
Växer tacksamt på de flesta jordar, dock ej för blött. sol-
lätt skugga.  
Höjd 3-6 m. Zon 1-5.

Sortens fördel 
Härdigaste gula kaprifolen och mycket rikblommande.

honeybelle™ introducerades 2009-2010.
foto: Bailey nurseries, inc. 

Lonicera x brownii honeybelle™ (’Bailelle’)           
First Editions®-serien
eldkaprilfol honeybelle™

Celastrus scandens autumn revolution™          
(’Bailumn’) First Editions®-serien
amerikansk träddödare autumn revolution™

KLÄTTERVÄXTER

presentation first editions®-serien
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naturligtvis finns det även spännande träd i first edi-
tions® men ännu inte så många. träd tar dock längre tid 
att lansera än buskar. de bildar ofta stommen i trädgårdar 
eller anläggningar och därför behöver vi längre tid till 
provodling. sedan är produktionstiderna i plantskolan 
också längre när man väl har bestämt sig. två sorter finns 
i sortimentet så här långt och flera finns i provodling.

prydnadsapel som har ett naturligt hängande vackert 
växtsätt. de gröna-vinröda bladen är rubinröda då de slår 
ut och får efterhand en djup mörkgrön nyans. Blommar 
rikligt under våren med rosa, doftande blommor som 
sitter spridda längs med de hängande grenarna. Blom-
morna följs under hösten av röda frukter som sitter kvar 
under vintern. Höjd 2,5-3 m. Binder man upp toppen blir 
sorten högre.  Zon 1-4.

Sortens fördel
frisk bra sort. tillför det hängande växtsättet till pryd-
nadsaplar med ovanstående blom- och bladfärg.

ruby tearS™ introduceras under våren 2015 men endast 
till trädgårdstid för zon 1-4(5).
foto: Bailey nurseries, inc.

ett mycket livskraftigt blåregn som kan växa kraftigt på en 
varm och solig växtplats. det frodiga, gröna bladverket 
översållas av lavendelblå blommor.
trivs i sol. Höjd 6 m. Zon 1-4.

Sortens fördel 
Utvald för sin goda härdighet.

Summer CaSCade™ introducerades 2012-2013. 
foto: Bailey nurseries, inc.   

first editions®

Malus ruby tearS™ (’Bailears’)
First Editions®-serien
prydnadsapel ruby tearS™

NYHET 2015!

TRÄD

Wisteria frutescens Summer CaSCade™ (‘Betty 
Matthews’) First Editions®-serien
amerikanskt blåregn  Summer CaSCade™

KLÄTTERVÄXTER



Ligustersyren är en sommarblommande, frisk syren med 
brett vasformigt växtsätt. Blir lika bred som hög. Blommar 
med stora, doftande, krämvita blommor i juni. Glänsande 
grönt bladverk. SnoWdanCe™ är en steril sort som blom-
mar rikligare än arten, jämnare över åren och redan som 
liten planta. 
Höjd 5 m. Zon 1-5.

Sortens fördel
Jämfört med andra ligustersyrener har sorten jämnare 
och rikligare blomning och sätter inte frökapslar. Blom-
mar redan som ung planta.

SnoWdanCe™ introduceras under sommaren 2015. säljs 
som lågstamträd.
foto: Bailey nurseries, inc.

i first editions® passar givetvis även nya intressanta 
barrväxter som tillför ett mervärde på marknaden. först 
ut i produktgruppen barrväxter är tuja teChnito® som 
förhoppningsvis kommer att följas av fler barrväxter i sor-
timentet. det finns även fler intressanta sorter som först 
ska provodlas i sverige innan de kan lanseras.

Vacker kompakt, brett konformad tuja. sorten har en 
djupt mörkgrön färg som den även behåller under vin-
tern. sorten är mycket tätvuxen även när den inte klipps. 
Höjd 2,5-3 m, bredd ca 1,5 m. Zon 1-5.

Sortens fördel
Mycket härdig sort som har en växtform som skiljer sig 
från andra tujor. tillför ny form och mörkare grön färg 
bland tujor för tufft klimat.

teChnito® introduceras hösten 2014.
foto: Bailey nurseries, inc. 

presentation first editions®-serien

BARRVÄXTER

Thuja occidentalis teChnito® (’BailJohn’) 
First Editions®-serien 
tuja teChnito®

NYHET 2014!

Syringa reticulata ssp. reticulata SnoWdanCe™ 
(’Bailnce’) First Editions®-serien
ligustersyren SnoWdanCe™

NYHET 2015!
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Konceptet som syns och sticker ut

Etiketter
etiketterna är specialdesignade med sortspecifik 
information samt en lättförståelig planteringsinstruk-
tion på baksidan. etiketten är dubbelspråkig för att 
passa både den svenska och danska marknaden. 

det finns förtryckta etiketter till de vanligaste kruk-
storlekarna av varje sort. antalet förtryckta etiketter 
kommer att utökas i och med ökade volymer över 
tiden. Beställ alltid ”med etikett” när ni lägger order 
för att säkra att ni får etiketter på samtliga växter. på 
print-on-demand-etiketterna finns förutom bild även 
möjlighet att skriva ut butikspris.

First Editions®-krukor
de stilrena plommonfärgade krukorna med logotyp 
finns i dagsläget i krukstorlekarna 3,5l, 5l och 7,5l. 
Vårt mål är att det även ska finnas en 2l kruka under 
våren 2015 till first editions®-serien. 

Profilmaterial till trädgårdsbutiker

det finns profilmaterial till first editions® som 
förstärker konceptet i butik. fånga kundens nyfikna 
öga genom masseffekt när marknadsmaterialet an-
vänds tillsammans med profilkrukor och etiketter.

Corex
Corex har tryck på båda sidorna, de är 42 x 60 cm 
och är gjorda av kanalplast för att klara väder och 
vind. det finns följande två varianter att välja mellan.

Med corexställ blir det enkelt och smidigt att sätta 
upp corexskyltarna i butiken. ställen till corex-skyl-
tarna säljs separat. pris 149 kr/st exkl. moms. 

Skyltbilder i SPR-format
till samtliga sorter finns det skyltbilder i spr-format 
130 x 185 mm. för att göra dem lätta och enkla att 
förstå, har de både symboler och text. de är inplas-
tade och dubbelsidiga för att klara vädrets påfrest-
ningar. Be om spr-skyltar vid order på 10 st. eller 
fler per sort. 

skyltbilder till first editions®-serien finns bara att 
beställa från splendor plant. 

first editions®

FÄRGER
HÄRLIGA
LÄCKRA  
FRÄSCHA

Unika Färgstarka Blommande Växter

TM

Physocarpus opulifolius 
First Editions®-serien Amber Jubilee™

(‘Jefam’)

Sol

Eldkaprifol Honeybelle™
Lonicera x brownii Honeybelle™ (’Bailelle’)

i

Sol-halvskugga

Höjd: 3-6 m

Guldgula blommor. Åter- 
blommar långt ut på hösten.

Zon: 1-5

Växer tacksamt på de 
flesta jordar, ej för blött.

Lättodlad. Får ibland 
röda bär.  

FE Honeybelle 130x185 mm.indd   1 2014-02-28   16:52:58

Amerikansk träddödare             
Autumn Revolution™
Celastrus scandens Autumn Revolution™ (’Bailumn’)

i

Sol-halvskugga

Höjd: ca 6 m

Orange-röda frukter.

Zon: 1-7

Glänsande, grönt blad-
verk med gul höstfärg.

Klättrande växtsätt. 
Självfertil.
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BARRVÄXTER
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