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S pl e ndor Plant Nyhe tspr e se n tatio n 2 0 1 3 - 2 014

First
First Editions®-serien
Editions®-serien
Splendor Plant lanserar ett nytt varumärke: First Editions®
- växter som är fräscha, läckra och med härliga färger!
I First Editions®-serien ingår unika, färgstarka och blommande växter som
ockar ögat och är väl värda att odla. I varumärket ingår nya sorter från olika
förädlare och tillsammans skapar de en stark kollektion av bra och intressanta
växter. Efterhand kommer buskarna och klängväxterna att få sällskap av nya
spännande träd och barrväxter.
Några av sorterna har funnits i Splendor Plants sortiment sedan några år.
Serien kommer kontinuerligt att fyllas på med sorter som passar i Sverige.
First Editions®-serien är snyggt profilerad med säljande etiketter och butiksmaterial. Alla sorter i First Edition® är skyddade med växtförädlarrätt.
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 blommor i juni. Trivs i full sol.
Höjd ca 1 m. Zon 1-5.
Little Devil™ introducerades 2012-2013.
Foto: Bailey Nurseries, Inc.

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 lavendelblå blommor.
Trivs i sol. Höjd 6 m. Zon 1-4.
Summer Cascade™ introducerades 2012-2013.
Foto: Bailey Nurseries, Inc.
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Hydrangea macrophylla First Editions®-serien Light-O-Day® (’Bailday’)
Brokbladig hortensia med en smal vit rand kring bladen. Buskigt växtsätt. Blomningen består av
små fertila blommor i mitten, omgivna av en krans av sterila randblommor. Sol-halvskgga. Blomfärg varierar med jormån från rosa till blått.
Höjd ca 1,5 m. Zon 1-3.
Light-O-Day® introducerades 2009-2010.
Foto: Bailey Nurseries, Inc.
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First
First Editions®-serien
Editions®-serien

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. Trivs i sol. Ett riktigt guldkorn!
Höjd 1,5-1,8 m. Zon 1-7.
Amber Jubilee™ introducerades 2012-2013.
Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Hydrangea paniculata First Editions®-serien
White Diamonds® (’HYPMADI’)
White Diamonds® är en ny kompakt form av syrenhortensia. 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.
White Diamonds® introducerades 2011-2012.
Foto: Bo Andersen, Splendor Plant AB

Cornus sericea First Editions®-serien
Firedance™ (’Bailadeline’)
Kompakt, fin kornell med friskt, mörkgrönt
bladverk. Firedance™ blommar med vita blommor på våren och får senare vita bär som uppskattas 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.
Firedance™ introducerades 2011-2012.
Foto: Bo Andersen, Splendor Plant AB

Diervilla sessilifolia First Editions®-serien
Cool Splash™ (’Lpdcpodasa’)
Rundat utbrett växtsätt. Utmärkt som marktäckare. Bladen är mörkgröna med rent vita
kanter. Små gula blommor i juni-juli. Solhalvskugga.
Höjd 0,75-1,25 m. Zon 1-4.
Cool Splash™ introducerades 2008-2009.
Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Spiraea x vanhouttei First Editions®-serien
Firegold (’Levgold’)
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 vanhouttei.
Höjd ca 1,5 m, bredd ca 1,5-2m. Zon 1-4.
Firegold introduceras 2013-2014.
Foto: Bailey Nurseries, Inc.

3

s ple n do rpla n t. se

S pl e ndor Plant Nyhe tspr e se n tatio n 2 0 1 3 - 2 014

First
First Editions®-serien
Editions®-serien

Rhus typhina First Editions®-serien Tiger Eyes® (’Bailtiger’)
Rundat, kompakt, upprätt växtsätt. Nytillväxten är friskt grön men övergår snabbt i gult. Båda
färgerna kontrasterar fint till de purpurrosa bladstjälkarna. På hösten övergår färgen i gult, orange
och intensivt scharlakansrött. Soligt och väldränerat.
Höjd ca 1,8 m, bredd ca 1,8 m. Zon: 1-3.
Tiger Eyes® introducerades 2007.
Foto: Bo Andersen, Splendor Plant AB

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 orangeröda frukter. Bladverket är glänsande grönt
och övergår i gult under hösten.Trivs i sol.
Höjd 6 m. Zon 1-7.
Autumn Revolution introducerades 2012-2013.
Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Lonicera x brownii First Editions®-serien
Honeybelle™ (’Bailelle’)
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.
Honeybelle™ introducerades 2009-2010.
Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Spiraea First Editions®-serien Sundrop™
(’Bailcarol’)
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
höstfärg. Trivs i soligt läge.
Sundrop™ introducerades 2011-2012.
Höjd 35 cm. Zon 1-4.
Foto: Bailey Nurseries, Inc.
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Spiraea japonica First Editions®-serien
Superstar™
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.
Superstar™ introducerades 2010-2011.
Foto: Bo Andersen, Splendor Plant AB
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Buskar

Hydrangea serrata Avelroz® (’Dolmyf’)
En ny fin hortensia som har varit en av de allra
vinterhärdigaste i våra testodlingar. Vackra
gröna blad med violett anstrykning. Blommar
i juni-juli med rosa blommor av lace cap-typ.
Randblommorna, som blir röda vid låg pH, har
en fin vit mitt då de står i full blom.
Avelroz® introduceras endast till kunder som
är med i TrädgårdsTid under våren 2014.
Höjd 1 m. Zon 1-2.

Hydrangea paniculata Little Lime (’Jane’)
En dvärgform av den underbara hortensian
‘Limelight’. Little Lime blir ungefär hälften så
stor som ’Limelight’. Little Lime blommar med
limegröna blommor som övergår i rosa då de
åldras.
Höjd ca 1 m. Zon 1-3.
Foto: Kordes Jungpflazen

Hydrangea macrophylla ’Zorro’
En oerhört kraftfull, upprättväxande hortensia med mörkröda, nästan svarta stjälkar och
kraftiga, gröna blad. Blommar med rosa eller
blå blommor av lace cap-typ. Färgen på blommorna bestäms av pH i jorden. Vid pH 7 eller
högre (kalkhaltiga jordar) blir blommorna rosa.
Är pH lägre än 5,5 (sura jordar) blir blommorna
blå.
Höjd 1,5 m. Zon 1-2.

Foto: André Briant

Foto: André Briant

Hydrangea macrophylla Endless Summer®-serien BloomStar™ (’PIIHM-II’)
Den senaste tillskottet i Endless Summer®-serien! BloomStar™ kommer att finnas drivna i knopp
och blom inför Mors dag i maj 2014.
Hortensian har har ett brett, rundat växtsätt. Blommar rikligt med rosa, violetta eller blå blommor,
beroende på pH-värdet i jorden. Stjälkarna är röd-violetta och mycket stabila. Glänsande mörkgröna blad med röda bladnerver. Vacker röd-violett höstfärg. Trivs i sol-halvskugga.
Höjd 0,9-1,2 m. Zon 1-4.

Rosa ’Skedarosen’
2013 års POM-ros!
’Skedarosen’ är en förhållandevis frisk gammaldags buskros med blommor i en ovanlig
mörkviolett nyans. Tätt fyllda blommor med
frisk, medelstark doft. Blomman går från mörkt
sammetslila som nyutsprungen till blåaktigt
violett då den åldrats. Blommar rikligt under
juli månad. Trivs i sol.
Höjd 1,5 m. Zon 1-3(4).

Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Foto: Margareta von Rosen
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Buskar

Träd

Amelanchier canadensis Rainbow Pillar (’Glennform’)
Amerikansk selektion av prakthäggmispel. Distinkt upprättväxande buske som med rik förgrening passar utmärkt som häck eller solitär med ett starkt formspråk. Blommar med vita blommor under våren. Blommorna följs av rödbruna frukter. De gröna, ovala bladen får en fantastisk
orange-röd höstfärg. Påstås i flera utländska kataloger vara resistenta mot mjöldagg men vi kallar
den funktionellt motståndskraftig. De närmsta åren får utvisa vad som stämmer. Skyddad med
växtförädlarrätt.
Höjd 3-5 m och 1-2 m bred. Zon 1-4.
Foto: Johanna Pommer, Splendor Plant AB

Sambucus nigra ’Black Tower’ (‘Eiffel1’)
Första pelarformiga flädern är här! ’Black Tower’ har ett smalt, upprätt växtsätt med mörka
stammar och stora, svartlila blad som är gröna
då de slår ut. De rosavita blommorna, som har
en härlig citronlik doft som följs av svart-lila
bär. Skyddad med växtförädlarrätt. ’Black
Tower’ introduceras endast till kunder som är
med i TrädgårdsTid under våren 2014.
Höjd 2,5 m. Zon 1-3.
Foto: Johanna Pommer, Splendor Plant AB
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Lonicera caerulea var. kamtschatica
Kalinka®
Detta blåbärstry odlas främst för sin rikliga
mängd vackra, mörkblå, söta bär som har ett
rikt innehåll av C-vitamin och antioxidanter.
De är lättodlade och klarar de flesta jordar.
För bäst skörd bör de placeras på en varm
växtplats. Det krävs minst 2 olika sorter, gärna
3, som korspollinerar varann för att få fina bär.
Skyddad med växtförädlarrätt.
Höjd 1-1,5 m. Zon 1-6(7).

Quercus palustris Green Pillar (‘Pringreen’)
En unik pelarformad kärrek som vi tror blir
populär i både stadsmiljö och villaträdgårdar.
Liknar övriga pelarekar i växtsätt och storlek.
Smalt pelarformad med många upprätta
sidogrenar och en stark genomgående stam.
Skinande mörkgrönt bladverk som blir vackert
scharlakansrött på hösten. Trivs bäst i näringsrik gjord men får kloros vid för högt pH. Skyddad med växtförädlarrätt. Finns i små antal -13.
Höjd 10-12 m, maxbredd 2,5 m. Zon 1-3(4?).

Foto: Johanna Pommer, Splendor Plant AB

Foto: Bo Andersen, Splendor Plant AB
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Perenner

Rudbeckia fulgida var. sullivantii
’Little Goldstar’
Denna strålrudbeckia är en förbättrad form av
’Goldsturm’ med ett mer kompakt växtsätt och
rikligare blomning med guldgula blommor.
Höjd 35-40 cm.
Foto: Johanna Pommer, Splendor Plant AB

Corydalis Blue Line® (’Couriblue’)
En blå nunneört som blommar hela sommaren med isblå blommor som doftar sött av
honung. Vackert, gracilt, grönt bladverk.
Höjd 40 cm.
Blue Line® introduceras endast till kunder som
är med i TrädgårdsTid under våren 2014.

Echinacea ’Green Jewel’
En läcker solhatt med doftande, gröna blommor med stor grön mitt. Blommar juli-september. Fin som snittblomma.
Höjd 50 cm.
Foto: Johanna Pommer, Splendor Plant AB

Foto: Johanna Pommer, Splendor Plant AB

Heuchera ’Cherry Cola’
En småblommig alunrot som blommar med
körsbärsröda blommor i juni-juli. Vackert rödbrunt bladverk.
Höjd 20 cm. Blomhöjd 45 cm.

Hylotelephium ’Jose Aubergine’
En underbar rödbladig kärleksört med aubergine-färgat bladverk. Blommar med mörkt
purpurfärgade blommor under juli-augusti.
Höjd 40 cm.

Foto: Johanna Pommer, Splendor Plant AB

Foto: Johanna Pommer, Splendor Plant AB

Liriope muscari ’Super Blue’
En vacker, gräsliknande perenn med ett
tuvlikt, överhängande växtsätt. Blommar med
vita-ljuslila blommor som övergår till mörkblå
”pärlor” på blomstänglarna.
Höjd 30 cm.
Foto: Johanna Pommer, Splendor Plant AB
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Bärbuskar

Hippophae rhamnoides ’Botanitjeskaja
Ljubitelskaja’
Härdighet i kustklimat och sjukdomsresistens.
Honsort. Kraftigväxande, frisk havtornsort med
regelbunden och mycket hög avkastning. De
orangegula bären mognar tidigt, redan i slutet
av augusti. Mild smak. Bären lossnar mycket
lätt från frusna grenar. Härdigare än de andra
havtornssorterna på marknaden.
Zon 1-5(6).

Vaccinium corymbosum Olle™ (’BVa1066’)
Ett nytt kraftigväxande trädgårdsblåbär från
Balsgård med krispiga, hållbara och söta bär.
Ger rikligt med stora bär som sitter i klasar.
Bären mognar i senare delen av augusti och
har en lång plockningstid, fram till slutet av
september. Kraftigväxande buske.
Skyddad med växtförädlarrätt.
Höjd 1,5-2 m. Zon 1-3.

Rubus (Björnbär-Gruppen) ’Loch Tay’
Ett nytt björnbär från Skottland med riktigt
tidig mognad och välsmakande bär. Från slutet
av juli fram till första frosten är de söta, svarta,
fasta bären klara att plockas. ’Loch Tay’ är inte
lika kraftigväxande som andra björnbärssorter.
Kompakt, upprättväxande och taggfri buske.
Skyddad med växtförädlarrätt.
Höjd 1-2 m. Zon 1-2.

Foto: Lars Torstensson, Elitplantstationen

Foto: Lars Torstensson, Elitplantstationen

Foto: Elitplantstationen

Nyheter 2011-2013

Hippophae rhamnoides Lotta E
Havtorn är ljusälskande, vind- och salttåliga buskar. Rikligt med orangefärgade bär i augusti-september. Bären skördas enklast genom att
de fruktbärande skotten klipps av och djupfryses. Därefter kan bären
enkelt skakas loss från grenarna. Skyddad med växtförädlarrätt.
Höjd 2,5-3 m hög efter ca 8 år utan beskärning. Zon 1-4.
Foto: Kimmo Rumpunen, SLU
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Hippophae rhamnoides Svenne E
Eftersom han- och honblommor förekommer på enskilda plantor måste
minst en han- och honplanta planteras tillsammans för att få bär.
Svenne är utvald hanklon till Lotta. Skyddad med växtförädlarrätt.
Höjd 2,5-3 m hög efter ca 8 år utan beskärning. Zon 1-4.
Foto: Kimmo Rumpunen, SLU
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Nyheter 2011-2013

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
woodlands, även tänkbar som klippt häck. Trivs
i sol-halvskugga.
Höjd 20 m. Zon 1-4.

Viburnum dentatum Blue Muffin®
(’Christom’ )
En ny form av tandolvon. Blue Muffin® har ett
kompakt, rundat växtsätt och gröna, glänsande blad. Plantan täcks på våren av vita
blommor 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. Skyddad
med växtförädlarrätt.
Höjd 1,5-2 m. Zon 1-5.

Foto: Bo Andersen, Splendor Plant AB

Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Hydrangea paniculata Wim’s Red®
En upprättväxande, välförgrenad buske med
starka skott som klarar vikten av de underbara,
honungsdoftande blomklasarna. Denna vipphortensia 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. Skyddad med växtförädlarrätt.
Höjd 2-3 m. Zon 1-3.

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 aroniasortimentet, tack vare sitt sirliga växtsätt. Trivs
i sol-halvskugga. Höjd 1-1,5 m. Zon 1-5(6)

Foto: Kordes Jungplanzen

Foto: Bailey Nurseries, Inc.

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

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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Tidigare nyheter som alltid är aktuella
Hedera helix Grafik®, Hymn® och Huldra® E
Utvalda kloner av murgröna med mycket bra marktäckande egenskaper. Skott och bladverk bildar en tät matta tack vare rikligt med skott, att bladen
har relativt korta skaft och att bladskivorna är tydligt horisontellt orienterade. Sorterna har också visat mycket bra klimatanpassning samt är sunda
och friska. Alla tre sorterna är skyddade med växtförädlarrätt. De är härdiga till zon 4.

Hedera helix Grafik® E
Grafik® E är småbladig med 4-4,5 cm breda
och 3,5 cm långa blad. Bladverket är mörkt
grönt med tydliga vita bladnerver. Klon från
Visby.
Zon 1-4.

Hedera helix Hymn® E
Hymn® E har medelstora blad, 5,5-6 cm breda
och 4,5 cm långa med mindre tydlig nervatur.
Klon från Bohuslän.
Zon 1-4.

Hedera helix Huldra® E
Huldra® E har relativt stora blad, 7-9 cm breda
och 5,5-6 cm långa, samt endast svagt vitaktigt
nervmönster. Klon från Visby.
Zon 1-4.

Foto: Gunnel Holm, E-planta ek. förening

Foto: Gunnel Holm, E-planta ek. förening

Hydrangea macrophylla Endless Summer®serien Twist-n-Shout®
Är en rosa lacecaptyp som blommar på årsskotten, vilket ger en lång, riklig och fantastisk
blomning. Djuprosa blommor kantas av rosa
eller blå högblad, beroende på pH. Plantan får
en underbar höstfärg. Skyddad med växtförädlarrätt.
Höjd ca 1,5 m. Zon 1-4.

Betula nigra ’Summer Cascade’
Ny spännande form av hängbjörk. Svartbjörken ’Summer Cascade’ gör sig väl som solitär,
gärna intill vattendrag. Trädets huvudstam
binds upp till önskad höjd, sidogrenarna är
båglikt hängande. Anspråkslös vad gäller
växtplats, kan även stå fuktigt.
Höjd och bredd 2-2,5 meter beroende på hur
högt stammen binds upp. Zon 1-4.

Foto: Gunnel Holm, E-planta ek. förening

Thuja occidentalis Golden Smaragd®
(’Janed Gold’)
En stor nyhet i barrväxtsortimentet! En ’Smaragd’ med gyllengula barr. Golden Smaragd®
har formen och växtsättet som ‘Smaragd’, men
i en fantastisk lysande guldgul färg! Långsamväxande sort. Ett välkommet komplement
med stort användningsområde. Skyddad med
växtförädlarrätt.
Höjd ca 3 m. Zon 1-3.
Foto: Kordes Jungplanzen
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Foto: Bo Andersen, Splendor Plant AB

Foto: Bailey Nurseries, Inc.

s pl en d o r pl a n t n y h e t s p res e n tat i on 2 0 1 3 - 2 0 1 4

Tidigare nyheter som alltid är aktuella

Hydrangea paniculata Great Star®
(’Le Vasterial’)
Syrenhortensian Great Star® har stora,
rent vita blomställningar med vackert böjda
randblommor, som vita fjärilar. Blommar i juli
till september. Mörkgrönt bladverk. Passar
utmärkt som solitär eller i grupp. Skyddad med
växtförädlarrätt.
Höjd 1,5-2 m, bredd 1-2 m. Zon 1-3(4)

Syringa reticulata ’Ivory Silk’
’Ivory Silk’ kan planteras både som buske
och mindre träd. Användbarhet och skönhet i
kombination. Stora, cremefärgade, doftande
blomklasar i juni-juli. Trivs i sol-halvskugga.
Skyddad med växtförädlarrätt.
Höjd 5-6 m. Zon 1-5.

Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Foto: ©pépinières MINIER

Rosa Easy Elegance®-serien Snowdrift
(’Bairift’)
Blomman är halvfylld-fylld och elegant skålformad. Den skiftar lätt i aprikos för att blekna till
cremevitt. Snowdrift blommar länge, från juli
till långt in på hösten. Rotäkta, motståndskraftig mot sjukdomar och härdig. Lika vacker och
användbar som rabattros såväl som till häck.
Höjd 90-120 cm. Zon 1-4.
Foto: Bo Andersen, Splendor Plant AB

Splendor Färdig Häck®

Malus toringo var. sargentii fk Eskilstuna E
Tätt rundat växtsätt. Rikligt med vita blommor i maj. Mörkröda, små
frukter. Lätt tornig. Vacker orangeröd höstfärg. Trivs i sol i näringsrik,
väldränerad jord. Utmärkt till friväxande/klippta häckar, buskage och
grupper. Fågelskyddsväxt. Finns i höjderna 100, 125 och 150 cm som
Splendor Färdig Häck®.
Zon 1-5

Ligustrum ovalifolium
Vackert mörkgröna blad med elliptisk form. Vintergrön. Om häcken inte
klipps, blommar den med gul-vita blommor under våren som följs av blåsvarta, lätt giftiga bär under hösten. Anspråkslösa krav. Finns i höjderna
100, 125 och 150 cm som Splendor Färdig Häck®.
Zon 1-2.
Foto: Nils Andersen, Splendor Plant AB

Foto: Nils Andersen, Splendor Plant AB
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