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rosor Klätterväxter

rosa (Floribunda-Gruppen) Campfire (’Ca 29’) First editions®-serien
floribundaros Campfire

Kanadensiska rosor är ett begrepp i sverige sedan 90-talet. Nu kommer en ny serie med 
ännu tuffare urvalskrav. Först ut är Campfire. en sprakande nyhet med iögonfallande blom-
ning och glänsande bladverk. Fina knoppar i gula och röda toner som slår ut som halv-
dubbla, gula blommor med rosakantade kronblad. Ju längre blomningen pågår, desto dju-
pare blir den rosa färgen. Vackert mörkgrönt, glänsande bladverk. rotäkta, ger ej vildskott.                                                  
höjd och bredd ca 1 m. Zon 1-5.

Foto: Bailey Nurseries, inc. 

tripterygium regelii Tiara e
vingfröranka
Kraftigväxande klätterväxt med lysande ljus-
bruna, kantiga årsskott. Blommar i juni med 
små, vita, väldoftande, stjärnlika blommor 
sittandes i trubbigt plymformade blomställ-
ningar. efter blomningen utvecklas dekorativa, 
trekantiga frön med breda vingar som i soliga 
lägen blir rosa-röda en tid. introduceras endast 
till trädgårdstids-kunder. höjd uppåt 5 m. Zon 
1-4. Foto: tomas Lagerström

Buddleja davidii Blue Heaven (‘podaras8’pBr) Free petite®-Serien 
syrenbuddleja

Free petite-serien är en ny serie av buddlejor som är kompakta, rikblommande med extremt lång 
blomningstid. Är härdiga till -25 ºC. sterila. i mildare klimat kan buddleja vara invasiv.

Vacker syrenbuddleja med kompakt, buskigt växtsätt. Blommar med lavendelblå blommor från 
tidig sommar till sen höst. Vacker i kruka och som häck. introduceras endast till trädgårdstid-
kunder våren 2015. höjd 0,65 m. Zon 1-3.

Foto: plantipp

Buddleja davidii Dark pink (’podaras10’pBr) 
Free petite®-Serien 
syrenbuddleja

Vacker syrenbuddleja med kompakt växtsätt. 
Blommar med mörkrosa blommor från mid-
sommar och framåt. Fin i kruka och som häck. 
introduceras endast till trädgårdstid-kunder 
våren 2015. 
höjd 0,65 m. Zon 1-3.

Foto: plantipp

Buskar



Buddleja davidii Snow wHiTe                   
(’podaras15’pBr) Free petite®-Serien 
syrenbuddleja

Vacker syrenbuddleja med kompakt växtsätt. 
Blommar med vita blommor från tidig som-
mar till sen höst. Fin i kruka och som häck. 
introduceras endast till trädgårdstids-kunder 
våren 2015. 
höjd 0,65 m. Zon 1-3.

Foto: plantipp

Forsythia x intermedia ’nimbus’pBr

hybridforsythia

en annorlunda, liten forsythia som med sitt 
låga, kompakta, upprätta och välförgrenade 
växtsätt är lätt att placera i en liten trädgård, 
kruka eller i ett stenparti. helt översållad med 
gula blommor under tidig vår. introduceras 
endast till trädgårdstid-kunder våren 2015.                                
höjd 0,5-0,8 m. Zon 1-4.

Foto: ©pépinières Minier

hydrangea paniculata TiCkleD pink®          
(’hypMadII’) First editions®-serien
vipphortensia TiCkled pink®

Vacker vipphortensia med ett brett, rundat 
växtsätt. Blommar mycket rikligt med med-
elstora  blomklasar, som är helt fyllda med 
randblommor. Blommorna är först vita men 
övergår senare, via fylligt rosaröd, till en vinröd 
nyans. Friskt mörkgrönt bladverk. 
höjd 1-1,25 m, bredd ca 1,5 -m. Zon 1-4.
Foto: Bailey Nurseries, inc. 
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lonicera ‘Freedom’  
rosentry

Vacker rosentry med rundat växtsätt som passar bra till häck, lähäck 
och buskage. Blommar med doftande vita blommor som skiftar mot 
rosa. Blommorna följs av röda bär som ger en fin kontrast till det matta 
blågröna bladverket. Bättre täckningsförmåga och sundare blad än andra 
rosentry. höjd 2-3 m. Zon 1-4.

Foto: Bailey Nurseries, inc.

lonicera involucrata ’Baggböle’ e
skärmtry

Låg, tät och bredväxande skärmtry med god marktäckande förmåga. 
Det glänsande gröna bladverket ger ett ljust intryck.  Blommar med 
gula-gulorange blommor i slutet av maj till början av juni. Blommorna 
sitter två och två omgivna av fyra kraftigt röda högblad. Blommorna följs 
av svarta, glänsande frukter som sitter parvis, omgivna av de röda hög-
bladen. användbar buskageväxt, även i skuggiga lägen. tål vägmiljöer.
höjd 1,2-1,3 m. Zon 1-6(7).

Foto: e-planta ek. förening
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philadelphus ’Starbright’pBr 
schersmin
Denna schersmin utmärker sig med sina 
mycket stora, vita, doftande blommor som 
liknar stjärnor när de slår ut. Den blommar i 
juli-augusti. Bladverket är först bronsfärgat vio-
lett, men blir senare glänsande grönt. en riktig 
stjärna bland schersminerna. introduceras 
endast till trädgårdstid-kunder våren 2015.   
höjd ca 2 m. Zon 1-4.

Foto: ©pépinières Minier

ribes glandulosum ‘alaska’ 
skunkrips

Vacker marktäckare som är speciellt lämplig 
i områden med kort växtsäsong. Gröna blad 
som får en mörkröd, nästan svart höstfärg. 
Blommar under sommaren med små, vita 
blommor som följs av röda bär. Utmärkt för 
slänter och murar. 
höjd 0,5. Zon 1-7. 

Foto: Miriam Dovrén, eriksbo plantskola

Viburnum lentago 
glansolvon

Vacker upprättväxande buske med vasformigt växtsätt. Glänsande grönt bladverk med fin vinröd 
höstfärg. Blommar med vita blommor i maj. Blommorna följs av blå-svarta frukter som är uppskat-
tade av fåglar. tänkbar som ersättare för mjöldaggskänsliga amelanchier lamarckii. höjd upp till 
4-5 m. Zon 1-6.

Foto: Bailey Nurseries, inc

lonicera periclymenum CHiC & CHoC® (’inov205’pBr) 
vildkaprifol

Vacker kaprifol med kompakt, elegant växtsätt (chic) som passar bra både i rabatt och kruka. 
Mörkt rosa-lila knoppar som öppnar upp sig till doftande rosa-vita-orange blommor (choc). Blå-
grönt bladverk. Jämfört med en vanlig vildkaprilfol kan man kalla ChiC & ChoC tam. introduceras 
endast till trädgårdstid-kunder våren 2015.  
höjd 0,6-1 m. Zon 1-3.

Foto: ©pépinières Minier
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Betula alleghaniensis 
gulbjörk

Vacker björk med doftande gyllengul till 
bronsfärgad, ibland grå bark. Gröna blad med 
spektakulär gul höstfärg, därav namnet. trivs 
bäst i rik och fuktig mark. skuggtålig. Behåller 
även lägre sittande grenar.  
höjd 20 m. Zon 1-3.

Foto: Nils andersen, splendor plant aB

Betula nigra ’little King’ 
svartbjörk

Unik dvärgform av björk med kompakt, brett 
växtsätt. Vackert flerstammigt litet träd med 
glänsande, grönt bladverk som får gyllengul 
höstfärg. Ljus bark med kanelbruna lenticeller. 
Utmärkt som liten solitär eller i buskage. 
höjd 2,5-3 m. Zon 1-4.

Foto: Nils andersen, splendor plant aB

Catalpa x erubescens ’purpurea’ 
purpurkatalpa

Vackert träd med bred krona. Bladverket är 
svartrött vid knoppsprickningen men övergår 
senare i rödgrönt. Blommar med vitrosa blom-
mor. Blommorna följs av bruna fröbaljor. 
höjd 5-8 m. Zon 1-2.

Foto: Nils andersen, splendor plant aB

Malus ruBy TearS™ (’Bailears’) First 
editions®-serien prydnadsapel ruby Tears™

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. Blommorna följs under hösten av 
röda frukter som sitter kvar under vintern.                          
höjd 2,5-3 m. Zon 1-4.
Foto: Bailey Nurseries, inc.

Weigela ’Wings of Fire’pBr 
prakttry

en ny, vacker prakttry med kompakt, rundat växtsätt och sprakande bladfärger. Bladverket är 
grönt då det slår ut men får snabbt en bronsfärgad skiftning. Under sommaren skiftar bladfär-
gen till rött för att under hösten bli lysande vinrött. Blommar med ljuslila blommor under våren. 
’Wings of Fire’ är framför allt en bladväxt. 
höjd 1,5 m. Zon 1-3.

Foto: plantipp

trädBuskar forts.
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pterocarya rhoifolia
japansk vingnöt

ett högt, oftast enstammigt träd med ljus, grå 
bark. Gröna, upp till 30 cm långa, blad med 
gul höstfärg. De vingade nötterna sitter i 20 
cm långa klasar. Är smalare, högre, härdigare 
och framförallt friskare (bakterios) än pteroca-
rya fraxinifolia. 
höjd 20-25 m. Zon 1-2.

Foto: Nils andersen, splendor plant aB

Juniperus communis  Farvill™ (’eplfar’) e 
en

Mycket frisk och vackert vasformig en med 
god tillväxt. Friskt gröna barr som blir brun-
aktiga under vintern. tål snöbelastning. starkt 
formsätt. 
höjd 1-1,5 m. Zon 1-5.

Foto: e-planta ek. förening

Microbiota decussata ’Sibirteppe’ e 
kryptuja

Norsk selektion av kryptuja med lågt, utbrett 
växtsätt. håller sig lägre än andra kryptuja på 
marknaden. Långsamväxande. Friskt gröna 
barr som får en bronsbrun vinterfärg. Vacker 
i stenparti, i grupper och som marktäckare i 
bl.a. slänter. Frisk sort. 
höjd 0,3 m. Zon 1-6.

Foto: svenn-ivar Bjørkavåg

Syringa reticulata ssp. reticulata SnowDan-
Ce™ (’Bailnce’) First editions®-serien
ligustersyren snowdanCe™

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 
blommar rikligare än arten, jämnare över åren 
och redan som liten planta. 
höjd 5 m. Zon 1-5.
Foto: Bailey Nurseries, inc.

pinus mugo var. pumilio fk SauHeraD e 
balkanbergtall

Låg, bredväxande tall med många, tätt sit-
tande, grenar och kuddformigt växtsätt. Fin 
marktäckare för bl.a. slänter, refuger, grupp- 
planteringar i sten- och hedpartier. Behöver 
inte pinceras för att hålla sig låg. 
höjd 1-1,5 m. Zon 1-6.

Foto: e-planta ek. förening

thuja occidentalis TeCHniTo® (’BailJohn’) 
First editions®-serien
tuja TeChniTo®

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

Foto: Bailey Nurseries, inc. 

Barrväxterträd forts.
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artemisia lactiflora ’elfenbein’
pärlmalört

Fantastiskt vacker perenn med ett mycket 
stabilt växtsätt. Bladen är gröna och flikiga, ca 
20 cm. Blommar under lång tid, juli-september, 
med krämvita blommor. Blommorna har en lätt 
sötaktigt doft. trivs i sol till halvskugga, i lätt 
fuktig och torvrik jord. 
höjd 1,5 m. 

Foto: Johanna pommer, splendor plant aB

Clematis (Integrifolia-Gruppen) HeDDa™ 
(BCl 2008-2) e integrifolia-klematis

Frisk, lågväxande klematis som blommar rikligt 
med blå, doftande blommor från slutet av juni 
till augusti. Kronbladen har vackert vågiga 
kanter och vridna spetsar. hedda™ klättrar 
inte. tack vare sina stadiga stjälkar betraktas 
och används den som en perenn ört i rabatter 
och krukor. speciellt intressant p.g.a. sitt låga 
växtsätt och sin rikliga, doftande blom-
ning. höjd 0,5-0,9 m. Zon 1-3(4). Nominerad 
för att bli e-planta. Foto: e-planta ek. förening                                                     

ribes nigrum peTTer™
svarta vinbär

Mycket frisk svartvinbärsbuske som ger riklig 
och regelbunden skörd. De stora bären är 
lättplockade och sitter i glesa klasar. Mycket 
friskt bladverk som inte angrips av mjöldagg. 
petter™  har också mycket hög motståndskraft 
mot gallkvalsterangrepp. tidig till medelti-
dig sort som är speciellt bra för fritidsodling 
p.g.a. de stora bären och sin goda sundhet. 
introduceras endast till trädgårdstid-kunder.                                 
höjd 1,5 m. Zon1-4. Foto: elitplantstationen 

Bärbuskar

Clematis (Integrifolia-Gruppen)HeDvig™ 
(BCl 2008-1) e integrifolia-klematis

Frisk, lågväxande klematis. Blommar rikligt 
med rosa doftande blommor från slutet av 
juni till augusti. Kronbladen har vackert vågiga 
kanter och vridna spetsar. hedvig™ klättrar 
inte. tack vare sina stadiga stjälkar betraktas 
och används den som en perenn ört i rabatter 
och krukor. speciellt intressant p.g.a. sitt låga 
växtsätt och sin rikliga, doftande blomning. 
höjd 0,6-1,2 m. Zon 1-3(4). Nominerad för att 
bli e-planta. Foto: e-planta ek. förening

thalictrum delavayi ’Splendide’
violruta

hög, vacker violruta som sticker ut med sina 
fantastiska violetta blommor sittande på mörka 
stjälkar. Blommar i juli-augusti. höjd 1,2 m.

Foto: Nils andersen, splendor plant aB

rubus occidentalis ’Munger’
svarthallon

ett intressant bär som är väl värt att prova. på-
minner om björnbär, men de svarta bären har 
en gråblå, daggig yta och kryddig smak. Bären 
mognar under juli månad, passar utmärkt till 
sylt och likör. Det kraftiga växtsättet ger lätt 
hängande årsskott som kan bli upp till 3-4 m 
och är rejält taggiga. 
höjd 3-4 m. Zon 1-3.

Foto: elitplantstationen

perenner



telefon: 042 - 366105 (vx)
Fax: 042 - 367832

e-post: info@splendorplant.se
www.splendorplant.se

Splendor plant aB, Norra Kustvägen 469, 263 92 Jonstorp

20
13

-0
8-

23

©
 s

p
le

nd
o

r 
pl

an
t 

 a
B

 2
01

5-
04

-0
2

© splendor plant aB


