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FIRST EDITIONS®

VARUMÄRKET

First Editions® är ett premiumvarumärke för buskar, 

träd, barrväxter, rosor och klängväxter. De är utvalda            

  för att passa en bred marknad och växterna ska fung-       

 era både på anläggningssidan, i offentliga miljöer 

och hos växtbutiker som säljer till privatpersoner. 

Nya växter från några av de mest framträdande växtförädlarna från Kanada, USA och Europa är 

samlade under varumärket. De är alla läckra växter med fräcka färger. Växterna odlas av ett nätverk 

av ca 70 plantskolor i USA och 7 utvalda plantskolor i Europa, varav Splendor Plant är en. 

Serien utvecklas kontinuerligt och nya intressanta växter lanseras löpande. Sorterna provodlas först 

på Splendor Plant innan de introduceras för att säkra att de fungerar i vårt klimat och att de be-

döms vara odlingsvärda.  

Det som utmärker växter i First Editions®-sortimentet är att de fångar ögat genom sina färger och 

former. De har även förädlats för att få bättre växtegenskaper än befintliga sorter på marknaden 

så att de både fyller viktiga funktioner samt ger ett färgrikt tillskott i planteringar och rabatter.          

Till butiker hålls konceptet hålls ihop genom profilerade krukor och etiketter samt skyltbilder. 

Alla sorter i First Editions®-serien är skyddade med växtförädlarrätt. Tidigare har tillgången på 

vissa sorter varit god men sedan 2015 säljs First Editions® endast via licensierade leverantörer och 

på grund av detta har därför den tidigare rika tillgången reducerats. 



FIRST EDITIONS®

Provodling av First Editions®

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.
• Unikt nytillskott inom sitt släkte/sortiments-

grupp med avseende på storlek, bladfärg, 
växtsätt, blomning m.m.

• Förbättrad härdighet eller sundhet.
• Väl provodlade på många platser.



FIRST EDITIONS

BUSKAR  BUDDLEJA

 Buddleja davidii Psychedelic sky™ (’PIIBD-III’)
 First Editions®-serien 
 syrenbuddleja Psycedelic sky™

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).

Sortens fördel
Kraftigväxande. Får större blommor än ’Ile de France’. 

Psycedelic sky™ introducerades 2018.
Foto: Bailey Nurseries, Inc. 

NYHET 2018

 Buddleja davidii Groovy GraPe™ (’PIIBD-I’)
 First Editions®-serien 
 syrenbuddleja Groovy GraPe™

Stora mörkvioletta, doftande blommor som har upp till 
25 cm många klasar. Blommar från midsommar till första 
frosten. Mörkt, grågrönt bladverk. Upprätt, buskigt växt-
sätt. Soligt läge. 
Höjd ca 2,5 m. Zon 1-2(3).

Sortens fördel
De häftigt stora blommorna är större än ’Black Knight’. 
Även denna sort är kraftigväxande.

Groovy GraPe™ introducerades 2017.
Foto: Bailey Nurseries, Inc. 

 Buddleja davidii Funky Fuchsia™ (’PIIBD-II’)
 First Editions®-serien 
 syrenbuddleja Funky Fuchsia™

Breda rödrosa, doftande blommor i 15-20 cm långa klasar 
från midsommar till sen höst. Mörkt, grågrönt bladverk. 
Planteras i soligt läge. 
Höjd ca 2 m. Zon 1-2(3).

Sortens fördel
Mycket större blommor än ’Miss Ruby’ och den är kraftig-
växande.

Funky Fuchsia™ introducerades 2017.
Foto: Bailey Nurseries, Inc. 
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BUSKAR  HYDRANGEA

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

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.

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

Vacker vipphortensia med ett brett, rundat växtsätt. 
Blommar mycket rikligt med medelstora blomklasar, som 
är helt fyllda med randblommor. Blommorna är först vita 
men övergår senare via fylligt rosaröd till en vinröd nyans. 
Den först rosafärgningen börjar som små rosa fräknar på 
randblommorna i blomklasen. Friskt mörkgrönt bladverk. 
Soligt läge. 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 paniculata White diamonds®              
 (’HYPMADI’) First Editions®-serien
 vipphortensia White diamonds®

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
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BUSKAR  PHYSOCARPUS

 Physocarpus opulifolius amber Jubilee™   
 (’Jefam’PBR) First Editions®-serien
 smällspirea amber Jubilee™

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 men även i halvskugga. 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. 

6

 Physocarpus opulifolius Fireside™                    
 (’UMNHarpell’) First Editions®-serien
 smällspirea Fireside™

En ny smällspirea med fin färg och som är motståndskraf-
tig mot mjöldagg. Upprätt, rundat växtsätt. Vitrosa blom-
mor på våren. Röda nyutsprungna löv som sedan mörknar 
till en djupt lila färg, som håller hela sommaren och in på 
hösten utan att få bruna nyanser. Medelstora blad. Bör 
stå i soligt läge för bäst bladfärg.
Höjd 1,5-2 m. Zon 1-5 (6).

Sortens fördel
Bladverkets färger, från vårens röda till höstens djupt lila, 
lyfter fram både växten i sig själv och hela planteringen.

Fireside™ introduceras 2019.
Foto: Bailey Nurseries, Inc. 

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

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 och halvskugga. 
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. 

NYHET 2019
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 Spiraea japonica suPerstar™ (’Denistar’) 
 First Editions®-serien
 praktspirea 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.

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

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

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. 

BUSKAR  SPIRAEA

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

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.
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BUSKAR  DASIPHORA

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) citrus tart™             
(’Bailcitrus’) First Editions®-serien
 tok citrus tart™    

Blommar med dubbla, guldgula blommor under hela 
sommaren. citrus tart™ har ett upprätt, rundat växtsätt. 
Sorten är den tredje i en serie med dubbelblommande 
ölandstok som är framtagen av den välkända försökssta-
tionen Morden i Kanada. Soligt läge. 
Höjd ca 0,6-0,9 m. Zon 1-5(6).

Sortens fördel
Härdigheten och de vackra dubbla blommorna.  

citrus tart™ introducerades 2017. 
Foto: Bailey Nurseries, Inc. 

 Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) crème brûlée™                                     
 (’Bailbrule’) First Editions®-serien
 tok crème brûlée™    

Ny sort av tok som blommar med dubbla, lysande vita 
blommor hela sommaren! Det mörkgröna bladverket står 
som fin kontrast till blommorna. Runt, kompakt växtsätt.
Höjd ca 1 m. Zon 1-5(6?).

Sortens fördel
Ny rikblommande sort med dubbla vita blommor.                   
Härdig sort. 

crème brûlée™ introducerades 2015-2016. 
Foto: Bailey Nurseries, Inc. 

 Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) lemon merinGue™                      
 (’Bailmeringue’) First Editions®-serien
 tok lemon merinGue™

Denna runda, kompakta buske blommar hela sommaren 
med sina utmärkande dubbla, ljusgula blommor vilka 
påminner om små rosor.
Höjd och bredd 0,6-0,9 m. Zon 1-5(6?).

Sortens fördel
Ny rikblommande sort med dubbla blommor.                  
Härdig sort. 

lemon merinGue™ introducerades 2015-2016.
Foto: Bailey Nurseries, Inc. 
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 Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) marmalde™  
(’Jefmarm’) First Editions®-serien
 tok marmalade™    

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 hös-
ten. Mörkgrönt bladverk, senare med gul höstfärg. Klarar 
tuffa markförhållanden. Får bäst utveckling i full sol. 
Höjd och bredd 0,5-1 m. Zon 1-7(8).

Sortens fördel
Dubbelblommande tok i stark orange färg. 

marmalade™ introduceras 2019. 
Foto: Bailey Nurseries, Inc. 

NYHET 2019

BUSKAR  ÖVRIGA

 Cephalantus occidentalis Fiber oPtics™                
 (’Bailoptics’) First Editions®-serien 
 bollbuske FiberoPtics™

En vacker buske med ett kompakt växtsätt. Bollformade, 
krämvita blommor med grönt bladverk. Vill stå soligt.  
Höjd 1-1,5 m. Zon 1-4. 

Sortens fördel
Fiber oPtics är betydligt mindre och mer kompakt än övr-
riga selektioner av Cephalantus. Fiber oPtics™ gillas även 
av bin eftersom den är rik på nektar. 

Fiber oPtics™ introducerades 2017.
Foto: Bailey Nurseries, Inc. 

Förädlingen av prydnadsbuskar har ökat under 2000-ta-
let. Svårigheten är inte att hitta nya sorter utan att hitta 
riktigt bra, nya sorter som tillför något till växtanvända-
ren.  

Hittills finns 23 sorter i First Editions®-sortiment till den 
skandinaviska marknaden. Det är fräscha, läckra buskar 
med härliga färger som dessutom har flera andra plus-
värden t.ex. unika nytillskott i sitt släkte/sortimentsgrupp, 
förbättrad härdighet eller sundhet och förbättrad form. 
Varsågod och låt dig inspireras på följande sidor.

BUSKAR  DASIPHORA



FIRST EDITIONS®

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

En lågväxande och blomvillig hyperikum med rundat, 
tuvbildande växtsätt. Blommar rikligt med solgula blom-
mor med många ståndare i juni-juli. Bladverket består av 
smala blad i en dekorativ silvertonad blågrön färg som 
senare får vackra höstfärger i gult och orangerött. Gren-
verket 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.

Sortens fördel
Blådaggigt bladverk som kontrasterar mot gula blommor. 

cobalt-n-Gold™ introducerades 2018.
Foto: Bailey Nurseries, Inc. 

NYHET 2018

 Diervilla sessilifolia cool sPlash® 
 (’LPDC Podaras’PBR) First Editions®-serien
 kantgetris cool sPlash®

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

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-avstånd 
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
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 Sorbaria sorbifolia matcha ballTM 
 (’Levgreen’) First Editions@-serien 

 rönnspirea matcha ballTM 

En småväxt buske med rundat växtsätt. Bladverket har en 
fräsch grön färg som påminner om matcha-te, därav nam-
net. 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 1 m. Zon 1-5(6).

Sortens fördel
Kompakt och formstark rönnspirea som är fräsch under 
hela vegetationsperioden. 

matcha ball™ introducerades 2019.
Foto: Bailey Nurseries, Inc. 

 Rhus typhina tiGer eyes® (’Bailtiger’PBR)              
 First Editions®-serien
 rönnsumak tiGer eyes®

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

NYHET 2019

BUSKAR  ÖVRIGA
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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 kors-

ningar valdes 35 rosor till en slutlig provodling under 6 år 
från kust till kust i Kanada. Höga krav ställdes på rosorna 
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.

 Rosa (Floribunda-Gruppen) camPFire                  
 (’ca 29-2013’) First Editions®-serien 
 floribundaros camPFire

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.                                                  
Soligt läge.
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. 

ROSOR
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 Rosa (Moderna Buskros-Gruppen) sven   
 (’Baisven’) First Editions®-serien
 modern buskros sven

Rosa-violetta halvfyllda, doftande blommor i mängder 
översållar denna ros. Blankt mörkgrönt bladverk, röda 
nypon på hösten. Passar liksom ole till häck, massplante-
ring eller i trädgården. Härdig, mycket frisk och lättskött. 
Soligt läge. Rotäkta. 
Höjd 60-80 cm, bredd 40-50 cm. Zon 1-4(5). 

Sortens fördel: 
Blommar kontinuerligt och rikligt. Sorten är helt frisk.

sven introducerades 2011-2012.
Foto: Bailey Nurseries, Inc. 

 Rosa (Moderna Buskros-Gruppen) ole (’Baiole’)  
 First Editions®-serien
 modern buskros ole

En fantastisk ros som översållas av ändlösa mängder små 
vitrosa blommor hela sommaren. Tuff och härdig ros, sitt 
väna yttre till trots! Lika vacker i rabatten som i mass-
planteringar eller som friväxande häck. Blankt mörkgrönt 
bladverk. Får röda nypon på hösten. Härdig, frisk och 
lättskött. Rotäkta. 
Höjd 60-80 cm, bredd 50-60 cm. Zon 1-5(6). 

Sortens fördel: 
Blommar kontinuerligt och rikligt. Sorten är helt frisk.

ole introducerades 2011-2012.
Foto: Bailey Nurseries, Inc. 

 Rosa (Moderna Buskros-Gruppen) lena                  
 (’Bailena’) First Editions®-serien
 modern buskros lena

En av de sötaste rosor du sett! Näpna små enkla blom-
mor i härliga klasar. De fransiga kronbladen är ljust rosa 
och bleknar till vitrosa. Upprätt växtsätt och friskt grönt 
bladverk som är motståndskraftigt mot sjukdomar. Rot-
äkta. Trivs i full sol.                                                           
Höjd och bredd 40-60 cm. Zon 1-4.  

Sortens fördel: 
Blommar kontinuerligt och rikligt. Sorten är helt frisk.

lena introducerades 2011-2012.
Foto: Bailey Nurseries, Inc. 
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KLÄNGVÄXTER

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

 eldkaprifol honeybelle™

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. 

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

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™

Prydnadsapel som har ett naturligt hängande vackert 
växtsätt. De grön-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. Sol. 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™ introducerades 2014-2015.
Foto: Bailey Nurseries, Inc.

TRÄD

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

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.  
Trivs i sol-halvskugga.
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. 

BARRVÄXTER
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