Splendor Solitärbarr

S P L EN D OR S OLITÄRB ARR

Splendor Plant har Sveriges största och bredaste utbud av solitärbarr. När
en solitärbarrväxt ska väljas är det viktigt att välja en sort med stor personlighet och karaktär. Det är också viktigt att tänka på hur stor solitären får
lov att bli och ha med det i valet av sort. Splendor Plant har ca 45 olika
sorter så här finns garanterat någon som passar perfekt.
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Bra förslag på storvuxna solitärer med sluthöjd över 5 meter
- Abies concolor
- Abies koreana
- Picea omorica
- Picea pungens i sorter
- Pinus cembra
- Pinus sylvestris fk Lindås
(Norsk typ)
- Thuja plicata x standishii
- Tsuga canadensis

Splendor Solitärbarr

S P L EN D OR S OLITÄRB ARR

Förslag på mellanstora solitärer
med sluthöjd under 5 meter

Små barrväxter med en sluthöjd
under 2 meter som ger karaktär

- Abies lasiocarpa var. arizonica
’Compacta’
- Chamaecyparis pisifera ’Filifera’,
- Juniperus communis ’Vemboö’ E
- Picea omorica ’Nana’
- Taxus baccata ’Columna Suecica’ E
- Taxus baccata ’Fastigiata Aurea’
- Taxus × media ’Viridis’

- Chamaecyparis pisifera ’Filifera
Nana’
- Chamaecyparis obtusa ’Nana
Gracilis’
- Juniperus squamata ’Blue Star’
- Picea pungens (Glauca-Gruppen)
’Glauca Globosa’
- Pinus mugo ’Mops’
- Tsuga canadensis ’Jeddeloh’

Tallsolitärer användes för att skapa rum och för sin skönhet på IKSU Spa i Umeå.

Gatuträd
Det är tyvärr nästan bara ginkgo
som används som uppstammade
barrträd i gatumiljö idag. Det är
synd att inte fler barr planteras för
detta ändamål, eftersom det finns
flera bra sorter.
Några av dem är bl.a.
- Pinus sylvestris
- Pinus nigra
- Thuja plicata ’Excelsa’
Den senare lämpar sig väl till ytor
med begränsat utrymme då kronan
håller sig smal.
Våga välja barrväxter i gatumiljö
för att få en mer spännande och
mångfacetterad stad.
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