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Buskar

Potentilla fruticosa MarMaladeTM (’JFR 1322’) 
First Editions@-serien
tok MarMalade™ (’JFR 1322’)

En ny kanadensisk tok med hög härdighet och ett upprätt rundat växtsätt. 
Starkt orangefärgad blomma med dubbla kronblad. Blommar från tidig 
sommar och långt in på hösten. Mörkgrönt bladverk, senare med gul 
höstfärg. Klarar tuffa förhållanden men får bäst utveckling i sol. 
Höjd och bredd 0,5-1 m. Zon 1-7(8).

Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Hydrangea paniculata Skyfall (’Frenne’PBR-AF)
vipphortensia Skyfall

En ny enormt storblommig vipphortensia med stadigt växtsätt. Blommar 
från juli och in i september med stora plymlika blomställningar som liknar 
hyacinternas. Blomfärgen går från limegrönt till vitt med rosa nyanser som 
äldre. Kronbladen är graciöst långsmala. Friskt grönt bladverk. Trivs i sol-
halvskugga och är anspråkslös gällande jord. Bäst utveckling får den dock 
i fuktig men väldränerad, mullrik jord. Vacker som solitär i lägre plante-
ringar och passar utmärkt i kruka. Frisk och motståndskraftig sort.
Höjd 1-1,2 m, bredd 70 cm.

Foto: Plantipp

Physocarpus opulifolius fireSide™ (’UMNHarpell’) 
First Editions@-serien
smällspirea fireSide™

Upprätt, rundat växtsätt. Vitrosa blommor på våren. Röda nyutsprungna 
löv som sedan mörknar till en djupt lila färg, som håller hela sommaren 
och in på hösten. Medelstora blad.

Höjd 1,5-2 m. 1-5 (6)

Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Sorbaria sorbifolia Matcha BallTM (’Levgreen’) 
First Editions@-serien
rönnspirea Matcha BallTM (’Levgreen’)

En småväxt buske med rundat växtsätt. Bladverket har en fräsch grön 
färg som påminner om matcha-te, därav namnet. Vid bladutspring är 
bladen först röda och orangea innan den fina gröna färgen uppstår. Gul 
höstfärg. Trivs i sol-halvskugga i fuktig men väldränerad mullhaltig jord.
Används i låga rabatter och som ett härdigt alternativ till ormbunkar. 
Kan kanske också fungera som marktäckare då den blir bredare än hög.
Sorten blommar sällan, vilket gör att busken håller sitt rundade växtsätt.
Höjd 0,5-1 m. Bredd 0,9-1,2 m. C/c 1m. Zon 1-5(6).

Foto: Bailey Nurseries, Inc.
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Säljstart våren 2019

Rosor

Rosa (Bourbon-Gruppen) ’Strömsro’ Grönt Kulturarv®
bourbonros ’Strömsro’

En bourbonros insamlad i Östergötland genom POM. Öppet växtsätt 
med styva grenar. Blommar tidigt med stora (8-10 cm) fyllda rosa blom-
mor. Doften är medelstark, svagt kryddig och fruktig. Karaktäristiskt blå-
aktigt mörkgröna blad med nedsänkta bladnerver. Trivs i sol-halvskugga. 
Passar både som solitär och i samplanteringar. 
Höjd 1,8-2,5 m. Zon 1-5.

Foto: Lars-Åke Gustavsson 

Rosa (Remontant-Gruppen) ’Selma Dahlberg’ Grönt Kulturarv®
remontantros ’Selma Dahlberg’

En remontantros insamlad i Uppland genom POM. Öppet växtsätt med 
upprätta till bågböjda grenar. Tätt fyllda blommor i rosa nyanser som 
skiftar med temperaturen. Starkt doftande och rikblommande för att 
vara en remontantros. Blommar från midsommar till slutet av juli. Grönt 
till olivgrönt, matt bladverk. Passar som solitär och för samplantering. 
Sol-halvskugga.
Höjd 1,2-2 m. Zon 1-4 (5).

Foto: Lars-Åke Gustavsson 

Rosa (Spinosissima-Gruppen) ’Hällestorp’ Grönt Kulturarv®
spinossisima-ros ’Hällestorp’

En spinossisima-ros insamlad i Huskvarna genom POM. Rosen har ett väl 
förgrenat, tätt och sammanhållet växtsätt. Blommar i juni med enkla rosa 
blommor. Kronbladens yttre delar är ljusare än de basala och skillnaden 
är tydligast under varma temperaturer. Under kalla år är kronbladen mer 
jämnt rosa. Stark söt doft av honung och på hösten rikligt med svarta 
nypon. Mörkgrönt, matt bladverk. Sol-halvskugga. 
Höjd 1,2-1,5 m. Zon 1-5 (6).

Foto: Lars-Åke Gustavsson 

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

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 
lilafärgade. Som alla Endless Summer-hortensior blommar även denna 
både på fjolårsved och på nya grenar, vilket gör blomningen riklig under 
hela odlingssäsongen. Hydrangea macrophylla Summer Love™ är mer 
kompakt växande än de övriga fyra i serien. Trivs i sol-halvskugga i fuktig 
men väldränerad och mullrik jord. 
Höjd och bredd 0,8-1,2 m. Zon 1-4.

Foto: Bailey Nurseries, Inc.



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

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

Splendor Plant AB, Norra Kustvägen 469, 263 92 Jonstorp
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