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Buskar

Hydrangea Runaway Bride® (’Snowwhite’)
hortensia Runaway Bride® (’Snowwhite’)

Säljstart våren 2019!

Denna spännande och vackra hortensia blommar generöst med snövita blommor och vann också utmärkelsen Plant of the Year på Chelsea Flower
Show 2018. Sorten är en korsning mellan olika hortensior där den ena föräldern är Hydrangea macrophylla. Blomskotten uppkommer både på
ändskott och i varje bladveck, på både fjolårsved och på nya skott, vilket ger en enormt riklig blomning, där blommorna ser ut att sitta i våningar av
vita girlanger längs med grenarna. Bladverket består av glänsande mörkt gröna blad. Yppigt och välförgrenat, något hängande växtsätt. Trivs bäst
i halvskugga och blir förtrollande vacker både i rabatt och kruka. Hortensian blir även fin i ampel, tack vare det hängande växtsättet och de vackra
vita girlanderna. Höjd och bredd 0,7-1 m. Zon 1–3 (4).
Foto: Cultivaris GmbH

Hydrangea macrophylla Summer Love™ (’Bailmacfive’) Endless Summer®-serien
hortensia Summer Love™ (Bailmacfive’)

Säljstart våren 2019!

Den femte hortensian i Endless Summer-serien är en enastående vacker hortensia som blommar med ett överflöd av hallonröda blommor samlade
i stora rundade blomställningar. I surare jordar blir blommorna istället starkt lilafärgade. Bladverket är glänsande grönt och frodigt. Liksom de andra
Endless Summer-hortensiorna blommar även denna både på fjolårsved och på nya grenar, vilket gör blomningen riklig under hela odlingssäsongen.
Hydrangea macrophylla Summer Love™ är dock mer kompakt växande än de övriga fyra i serien. Trivs i sol-halvskugga i fuktig men väldränerad och
mullrik jord. Ett riktigt blickfång i trädgården som blir fantastiskt vacker i både rabatten som i krukan på uteplatsen.
Höjd och bredd 0,8-1,2 m. Zon 1-4.
Foto: Bailey Nurseries, Inc.
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Buddleja davidii Psychedelic Sky™ (’PIIBD-III’) First Editions®-serien
syrenbuddleja Psychedelic Sky™ (’PIIBD-III’)

Hydrangea paniculata Early Sensation (’Bulk’PBR)
vipphortensia Early Sensation (’Bulk’PBR)

En ny vacker buddleja som ger ett samlat och kompakt intryck tack vare
sitt rundade till upprätta växtsätt. Långa doftande blålila blommor på
upprättväxande stjälkar. Grågrönt bladverk. Trivs i sol. Vacker som solitär
och i grupp. Blommorna fina till snitt. Blommar om hela säsongen om
överblommade blomställningar tas bort. Bi- och fjärilsväxt.
Höjd 1,2-1,8 m. Bredd 1,2-1,5 m. Zon 1-2(3).

En hortensia som blommar tidigare än övriga vipphortensior. Buskigt
växtsätt. Vita pyramidala blommor där de sterila crèmevita kransblommorna övergår i rosa. Fortsätter att blomma under säsongen, vilket gör
att blommorna ser ut att sitta i våningar. Tandade gröna blad som får
gul höstfärg. Vackert röda grenar. Trivs i sol-halvskugga i fuktig men
väldränerad och mullrik jord.
Höjd 1-1,5 m. Bredd ca 1 m. Zon 1-4.

Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Foto: SveplantInfo

Hydrangea paniculata Fraise Melba (’Renba’PBR)
vipphortensia Fraise Melba (’Renba’PBR)

Hypericum kalmianum Cobalt-n-Gold™ (’PIIHYP-I’)
First Editions®-serien
kanadahyperikum Cobalt-n-Gold™ (’PIIHYP-I’)

En ny lägre tvåfärgad hortensia med upprätt växtsätt. Blommar med
först helt vita blomställningar, som sedan blir rosa och därefter mörkt
rosaröda. Alla blomfärger finns på busken samtidigt, vilket är mycket
iögonfallande. Friskt grönt bladverk och brunrött grenverk. Trivs i solhalvskugga och föredrar humus- och näringsrik jord. Hortensian har
många användningsområden och blir fin som solitär, i massplanteringar
och planterad tillsammans med andra växter. Den fungerar även bra i
kruka på uteplatsen. Höjd 2 m, bredd 1,5 m. Zon 1-4.

En lågväxande och blomvillig hyperikum med rundat, tuvbildande växtsätt. Blommar rikligt med solgula blommor med många ståndare i junijuli. Bladverket består av smala blad i en dekorativ silvertonad blågrön
färg som senare får vackra höstfärger i gult och orangerött. Grenverket
har vacker bark som syns på bar kvist. Trivs i full sol på väldränerad jord.
Fin som marktäckare och fungerar både i trädgården och för massplantering. Höjd 0,5–1 m. Zon 1-4.

Foto: Plandorex

Foto: Bailey Nurseries, Inc.
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Buskar forts.

Barrväxter

Ligustrum ovalifolium Green Diamond (’Josalig 1’PBR)
bredbladig liguster Green Diamond (’Josalig 1’PBR)

Juniperus communis Nona® Hustad (’Hustad’)
en Nona® Hustad (’Hustad’)

En ny sort som är härdigare än övriga bredbladiga ligustersorter. Tät- och
upprättväxande. Liknar vanlig bredbladig liguster med friska gröna blad,
men har ett grenverk som förgrenar sig extra mycket. Tät även nederst
mot marken. Utmärkt som större häck men vacker även som friväxande.
Liknar i övrigt den rena arten. Starkväxande.
Höjd 2-3 m. Zon 1-2.

En introduktion från Norge med frisk och fin utveckling. Vacker utveckling även i södra Sverige, där flera ensorter annars verkar tycka att det
är för varmt. Låg, bredväxande marktäckare, med snabb och symmetrisk
tillväxt. Gröna barr med någon grå daggighet. Gulgrönt grenverk. Sorten trivs i sol och utvecklar sig bäst i torr och varm jord. Jorden bör vara
mullhaltig och väldränerad. Torktålig. Mycket bra som marktäckare då
den snabbt täcker större områden. Fin i naturplanteringar. Motståndskraftig mot svampangrepp. Arbete med E-märkning pågår.
Höjd 30-50 cm. Bredd 80-100 cm. Zon 1-5.

Foto: Heco Stekcultures

Perenner

Foto: Renate Nyrud/eplante.no

Aconitum ’Ivorine’
elfenbensstormhatt ’Ivorine’

Echinacea ’Aloha’PBR
solhatt ’Aloha’PBR

En skir, vitblommande stormhatt med stabilt, upprätt växtsätt. Elfenbensvita blommor i toppställda klasar. Blomknopparna övergår från grönt
till vitt, vilket ger ett fräscht intryck. Blomställningarna svävar ovan det
mörkgröna bladverket. Trivs i sol till halvskugga. Sorten vill ha fuktig men
väldränerad näringsrik jord. Vacker i rabatter och blomsterbäddar samt
fin till snitt. Passar i torparträdgårdar och mer informella planteringar med
sitt romantiska utseende. Höjd 80 cm, B.

En stadig sensommarblommande perenn med stabilt växtsätt. Kraftig
och stor ljusgul blomma med grön och orange disk, som ger ett
bronsfärgat intryck på håll. Blommar mellan juli och september. Gröna
lansettformade blad. Trivs i fullt soliga till halvskuggiga lägen. Vill ha väldränerad jord. En bättre sort än vanligare ’Sunrise’ tack vare sitt kraftiga
växtsätt. Vacker rabattväxt och fin till snitt. Bi- och fjärilsväxt.
Höjd 60–80 cm, c/c 30 cm, C.

Foto: Guido Van de Steen
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Perenner

Echinacea Orange Passion (’Orpass’PBR)
solhatt Orange Passion (’Orpass’PBR)

Heuchera ’Paris’PBR
alunrot ’Paris’PBR

Kraftigväxande solhatt i jämförelse med andra sorter. Bildar en liten
klunga med sina många stjälkar. Lysande orangefärgade blommor med
disk i rött och orange. Blommar mellan juli och september. Blomman har
en lätt, söt doft. Grönt, fräscht bladverk med smala lansettformade blad.
Trivs i full sol på väldränerad jord. Ett blickfång i rabatten och även fin i en
större kruka på uteplatsen. Blomman fin till snitt. Bi- och fjärilsväxt.
Höjd 60–80 cm, c/c 30 cm, C.

En bra grönbladig alunrot med lång blomningstid. Blommar mellan juni
och september med mörkrosa blommor. Mycket dekorativa silvergröna
blad med mörkare gröna nerver. Trivs i sol-halvskugga och på god,
väldränerad, gärna kalkrik jord. Känslig för vinterfukt. Utmärkt som kantväxt eller marktäckare i rabatten. Vacker även i kruka.
Höjd 40 cm, c/c 30 cm.
Foto: Maria Dahlström, Splendor Plant AB

Foto: Maria Dahlström, Splendor Plant AB

Phlox paniculata ’Morfar Albert’ Grönt kulturarv®
höstflox ’Morfar Albert’

Salvia nemorosa (Salute-Serien) ’Salute Ice Blue’
stäppsalvia ’Salute Ice Blue’

Höstflox insamlad i Bromma, Stockholm genom Programmet för odlad
mångfald (POM). Buskigt växtsätt och blommar med små runda blommor med svag, god doft. Blommar i juli-augusti med rosa blommor som
har ett mörkare rosa öga. Friskt grönt bladverk. Sol-lätt skugga. Trivs
bäst i näringsrik och fuktig men väldränerad jord. Fin rabattväxt som
också passar som snittblomma. Bi- och fjärilsväxt.
Höjd 90 cm, c/c 35 cm, B.

En mycket odlingsvärd stäppsalvia med lågt och kompakt växtsätt.
Blommar med ljust blå-violetta blommor i upprätta ax mellan juni och
september. Grönt bladverk som doftar kryddigt vid beröring. Trivs i
sol och varma lägen. Väldränerad, gärna kalkrik jord. Tål torka. Mycket
vacker rabattväxt som även fungerar bra på varma platser som stenlagda ytor. Bi- och fjärilsväxt.
Höjd 40 cm, c/c 30 cm, C.

Foto: Maria Dahlström, Splendor Plant AB

Foto: Wändels
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Träd

Rosor

Rosa (Moderna Buskros-Gruppen) Calypso (’Baiypso’)
Easy Elegance®-serien
modern buskros Calypso
En ny buskros i Easy Elegance-sortimentet. En kompakt ros med rundat
växtsätt och riklig blomning. Aprikosrosa dubbla blommor som bleknar
mot ljusrosa. Blommar kontinuerligt hela växtsäsongen. Glänsande
mörkgrönt bladverk. Trivs i sol. Idealisk som accentbildare i trädgården.
Rotäkta. Höjd och bredd ca 0,6 m. Zon 1-3.
Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Prunus padus Poesi® E (’Ep Prupo’)
hägg Poesi® E
Poesi® är en smalkronig hägg med god härdighet. Kronan är till en början
smalt konisk, och blir med åldern mer äggformad. Trädet har stark apikal
dominans vilket gör kronan samlad. Liknar vanlig hägg vad gäller blomning och bladverk. Trivs på de flesta jordar men föredrar friskare mark.
Används som gatu- eller alléträd, fungerar både i grupplantering och
som solitär. Ett tillskott bland de blommande gatuträden. Bättre stadsträd än Prunus padus ’Watereri’ tack vare sin samlade, strama krona. Ej
resistent mot häggspinnmal, men i övrigt frisk.
E-merit: samlad äggformad krona.
Höjd 10 m, bredd ca 5 m. Zon 1-6.
Foto: Tomas Lagerström

Rosa (Moderna Buskros-Gruppen) Screaming Neon Red (’Baineon’)
Easy Elegance®-serien
modern buskros Screaming Neon Red
En ros som utmärker sig i Easy Elegance-sortimentet med sin enkla
blomma med spännande färg. Kompakt växtsätt. Enkla söta blommor
med intensiv röd färg som blommar kontinuerligt under hela växtsäsongen. Frodigt mörkgrönt bladverk som ger fin kontrast till blommornas färg. Bladverket får vacker vinröd höstfärg. Trivs i sol. Fungerar bra
både som accent i trädgården och för massplantering. Sjukdomsresistent. Rotäkta. Höjd 0,9-1,2 m. Bredd 0,6-0,9 m. Zon 1-4
Foto: Bailey Nurseries, Inc.
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Bärbuskar Två sorter som är värda att testas

Rheum rhabarbarum ’Canada Red’
rabarber ’Canada Red’

Rheum rhabarbarum ´Fulton’s Strawberry Surprise´
rabarber ’Fulton’s Strawberry Surprise’

En bra, populär sort med en senare rik skörd. Normalt växtsätt men rikligt
med stjälkar. Stjälkarna är genomfärgade röda och dekorativa. Korta
smala stjälkar med hög kvalitet. Få blomstänglar. Trivs i sol-skugga i mullrik, näringsrik jord. Mild frisk och syrlig smak. Ger bättre färg till t.ex. saft
än flera andra rabarbersorter.
Höjd 50-70 cm. Zon 1-5.

En lättodlad och prisvärd rabarbersort med kompakt och kraftigt
växtsätt. Röda stjälkar med välbalanserad syra och smak. Trivs i solhalvskugga i mullrik, näringsrik jord. Bra till paj, kompott, sylt och saft.
Skär av blomställningen för bättre smak och fler stjälkar.
Höjd 60 cm, bredd 120 cm. Zon 1-4.
Foto: Floramedia

Foto: Floramedia

Fler jordgubbssorter i 3- och 10-pack
Sortimentet av jordgubbar utvidgas
Från och med i höst med utökas sortimentet i
3- och 10-pack med tre storsäljande sorter som
inte är E-plantor.
Sedan tidigare säljs jordgubbar som är Eplantor och ingår i Min egen Trädgård, i både
Co 11 cm i 3-pack, 10-pack samt C2.
De tre sorterna i de nya salustorlekarna är:
•
’Korona’
•
’Rondo’
•
’Senga Sengana’
Se sortbeskrivningar i Splendor Plants katalog.

Fragaria × ananassa ’Korona’
jordgubbe ’Korona’
Foto: Floramedia

Fragaria × ananassa ’Rondo’
jordgubbe ’Rondo’
Foto: Floramedia

Fragaria × ananassa ’Senga Sengana’
jordgubbe ’Senga Sengana’
Foto: Floramedia
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