
Splendor Färdig Häck® är det per-
fekta valet för sig som snabbt vill 
ha resultat. Spendor Färdig Häck® 
ger omedelbart rumsbildning och 
karaktär till en anläggning och är 
det bästa alternativet vid komplet-
tering i gamla häckar.

Splendor Färdig Häck® är extra 
stora häckplantor som specialod-
lats för att ge en stabil häck direkt 
vid plantering. Enkelplantor av 
Färdig Häck® odlas på friland och 
levereras med klump. Flera enkel-
plantor bildar vid plantering en 
häck med ett näst intill färdigt re-
sultat. Leverans kan ske i perioden 
oktober till maj. Bok och avenbok 
levereras först i november. 

Efterfrågan har varit stor de senas-
te åren och därför har vi ökat pro-
duktionen för att kunna tillgodose 
behovet. Följande sorter finns:

Liguster Färdig Häck® klipps ute på 
fältet.
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Taxus baccata Splendor Select
Beteckningen Splendor Select 
innebär en blandning av av flera 
selekterade kloner som kommer 
från samma fröparti. Klonmixen 
ger en mer enhetlig häck än frö-
material men det finns fortfarande 
en viss spännande variation mellan 
plantorna. Splendor Färdig Häck® 

idegran finns i storlekarna 100 och 
125 cm. Vi har ännu inte testat här-
digheten men vi uppskattar den 
till zon 2(3).

Foto: Stefan Lindblom

Carpinus betulus E och              
Fagus sylvatica fk Gottåsa E
Splendor Färdig Häck® Bok och 
avenbok har rak stam med många 
jämnt fördelade sidoskott upp 
till angiven höjd. Både bok och 
avenbok finns i två storlekar, 150 
cm och 180 cm. Storleken 150 cm 
är inte toppad och kunden kan 
själv bestämma önskad sluthöjd. 
Ovanför höjden 150 cm är det 
glest med sidogrenar, eller inga 
alls. Den större storleken är top-
pad på 180 cm. 

Foto: Jan ServinFoto: Nils Andersen
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Ligustrum vulgare och 
Ligustrum vulgare var. italicum  
’Atrovirens’ typ Eberts
Splendor Färdig Häck® liguster är 
uppbyggnadsbeskuren, har rikt 
med stabila huvudgrenar och är 
klippt längs sidorna. Efter plante-
ring justeras toppen när häcken 
nått önskad sluthöjd. Finns i fyra 
storlekar 100, 125, 150 och 180 cm. 
Bästa planteringstid är oktober-
december och under mars-april.  

Ligustrum ovalifolium
Splendor Färdig Häck® bredbladig 
liguster är normalt vintergrön och 
har vackert mörkgröna blad med 
elliptisk form. Om häcken inte 
klipps blommar den med gul-vita 
blommor under sommaren. Under 
hösten får häcken blå-svarta, lätt 
giftiga bär. Finns i storlekarna 100 
cm och 125 cm. Bästa planterings-
tid är oktober-december och 
under mars-april.  

Malus toringo var. sargentii         
fk Eskilstuna E
Splendor Färdig Häck® bukett- 
apel är en unik i sortimentet. Den 
har ett tätt rundat växtsätt. Får 
rikligt med vita blommor i maj och 
senare mörkröda, små frukter. Lätt 
tornig. Vacker, orange höstfärg. 
Storlekar: 100 cm och 125 cm. 
Planteras oktober-december och 
under mars-april.

Picea abies fk Emmaboda  
Splendor Färdig Häck® gran har 
många täta sidogrenar och är 
cylindriskt klippta. Toppskottet kan 
vara mycket högre och det klip-
per kunden på önskad sluthöjd. 
Plantorna har sidogrenar till an-
given höjd. Granplantorna finns i 
tre storlekar: 100, 125 och 150 cm. 
Bästa planteringstid är september-
oktober samt mars-maj. 
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