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Cornus alba NeoN Burst™ (’ByBoughen’PBR) First Editions®-Serien
rysk kornell NeoN Burst™

En ny kompakt rysk kornell med stora prydnadsvärden oavsett säsong. 
Rundat växtsätt. Bladen är fräscht ljusgröna och håller färgen fint även 
under stark sol. Nyutsprungna löv är lätt bronsfärgade. Sprakande höst-
färger i lila, rött, gult och orange. Grenarna har lysande röd färg. Sol-halv-
skugga. Fin både i massplanteringar och som kontrast- eller accentväxt 
i samplanteringar. 
Höjd och bredd 1-1,5 m. Zon 1-6 (7).

Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Buskar

Physocarpus opulifolius All BlAck® (’Minall2’PBR)
smällspirea All BlAck®

En läcker, kompakt växande rödbladig smällspirea med buskigt rundad 
växtsätt. Mörkt rödlila bladverk. Nyutsprugna blad är klart röda vilket ger 
en läcker effekt mot de äldre bladen. Orangeröda höstfärger. Vita blom-
mor med rosa antydningar i maj-juni. Röda frukter senare under somma-
ren. Bären blir vackra mot det mörka bladverket. Trivs i sol-halvskugga 
och klarar de flesta markförhållanden. Utmärkt som accentväxt.
Höjd och bredd 0,8-1 m. Zon 1-5?

Foto© Hortival diffusion

Viburnum plicatum opeNiNg DAy™ (’PIIVIB II’PBR-AF) 
First Editions®-Serien
japansk snöbollsbuske opeNiNg DAy™

Kompakt växande buske som på våren får bollrunda blommor. Blommor-
na är först grönvita och bleknar därefter till rent vita blommor. Mörkgröna 
blad med grov nervatur. Bladverket färgas mörkt rödlila på hösten. Trivs 
i sol till halvskugga. Passar fint som solitär både i hemträdgårdar som i 
parkmiljöer. 
Höjd och bredd 1,5-2 m. Zon 1-3.

Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) MANDAriN tANgoTM (’Jefman’)             
First Editions®-Serien
trädgårdstok MANDAriN tANgoTM

En ny tok med kompakt rundat växtsätt, framtagen i Kanada. Blommar 
med enkla orange blommor med en hint av rött. Blommar hela som-
maren och långt in på hösten. Mörkgrönt bladverk som får gul höstfärg. 
Klarar tuffa förhållanden men trivs bäst i sol. 
Höjd och bredd 0,5-1 m. Zon 1-7(8).

Foto: Bailey Nurseries, Inc.
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Exochorda × macrantha lotus MooN™ (’Bailmoon’) First Editions®-Serien
pärlbuske lotus MooN™

En vacker pärlbuske som helt täcks av sina vita blommor under blomningstiden i början av maj. Kompaktväxande med rundat, något upprätt växtsätt. 
De rikligt förekommande vita blommorna uppkommer på fjolårsskotten. Friskt grönt bladverk. Trivs bäst i full sol. Passar som friväxande buskage, 
gärna i landskapsplanteringar. Bi- och fjärilsväxt. 
Höjd 1,5m. Bredd 1-1,5 m. Zon 1-5.

Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Syringa reticulata ssp. pekinensis chiNA sNow® (’Morton’)
pekingsyren chiNA sNow®

En ny syren, selekterad i USA att använda som mindre till medelstort träd. Blommar i maj-juni med stora, iögonfallande cremevita blomklasar med 
stark doft. Gröna hjärtformade blad som får gul höstfärg. Vackert flagnande bark i orangebrunt, som påminner om kopparlönnens. Trivs i sol – halv-
skugga. Relativt torktålig som etablerat träd. Ett utmärkt träd eller solitärbuske som passar bra både i hemträdgårdar och i offentliga planteringar.
Höjd ca 7-8 m. Kronbredd ca 6 m. Zon 1-3.

Foto: Chicagoland Grows

Träd
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Rosor

Rosa (Bourbon-Gruppen) ’Pipar Hans’ Grönt kulturarv®
bourbonros ’Pipar Hans’

En ros insamlad i Västmanland genom POM med tämligen tätt, buskigt växtsätt med upprätta bågböjda grenar. Blommar i slutet av juni-juli med 
varmt karminröda till ceriserosa fyllda blommor. Blommorna är grunt skålformade och exponerar därför delvis ståndare i mitten. Kronbladens under-
sidor är ljusare än ovansidan och mer silveraktigt ljust rosa. Stark doft. Fräscht grönt bladverk. Trivs i sol-halvskugga. Blir vacker som solitär, i grupper 
och som buskage. Förhållandevis frisk sort. 
Höjd: 1,2–1,8 m, ev högre. Zon 1-5 (6). 

Foto: Lars-Åke Gustavsson och Helena Verghese Borg

Rosa (Bourbon-Gruppen) ’Great Western’ Grönt kulturarv® 
bourbonros ’Great Western’ 

En variant av sorten insamlad i Skåne genom POM. Kraftigt och tätt växt-
sätt med upprätta och bågböjda grenar. Bollformade blomknoppar som 
slår ut i karminröda tätt fyllda blommor. Strimmighet kan förekomma. 
Stark söt doft. Blommar från midsommar till mitten av juli. Mattgröna 
läderartade blad. Sparsam fruktsättning, nyponen blir orangeröda. Sol 
till halvskugga. Rotäkta.
Höjd 1,5-2,5 m. Zon 1-5.

Foto: Lars-Åke Gustavsson

Rosa (Rugosa-Gruppen) ’Gryts Bruk’ Grönt kulturarv®
rugosa-ros ’Gryts Bruk’

En rugosa-ros insamlad i Närke genom POM. Tätt och brett växtsätt med 
styva grenar. Varmt, mörkt rosa blommor som skiftar mot svagt blåviolett 
med tiden. Fyllda blommor med medelstark-stark doft. Blomning från 
mitten av juni till början av juli. En andra, svagare blommning på efter-
sommaren. Gröna blad som är mindre än hos andra rugosa-rosor. Få 
plattrunda orangeröda nypon på hösten. Sol-halvskugga. Fungerar bra 
som friväxande häck eller solitär. Förhållandevis frisk från svampangrepp.
Höjd 1 - 1,8 m. Zon 1-5(6).

Foto: Lars-Åke Gustavsson 
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Rosa (Moderna Buskros-gruppen) Music Box (’Baibox’)                       
Easy Elegance®-Serien
modern buskros Music Box

En vacker buskros med rundat växtsätt. Blommar kontinuerligt hela sä-
songen med fyllda, krämgula blommor med rosa kant. Blommorna mörk-
nar mot rosa. Remonterande och doftande. Grönt, glansigt bladverk. 
Trivs i sol och i näringsrik jord. Motståndskraftig mot sjukdomar. Rotäkta.
Höjd 90-150 cm. Bredd 90-140 cm. Zon 1-4.

Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Rosa (Moderna Buskros-gruppen) showtiMe (’Baitime’) 
Easy Elegance®-Serien
modern buskros showtiMe

En vacker och frisk buskros i större storlek. Blommar med enkel klarröd 
blomma som har gul mitt. Mild doft. Mörkgrönt, glansigt bladverk. Åter-
kommande blomning hela växtsäsongen. Trivs i sol och näringsrik jord. 
Används som solitär, gärna i parkmiljö och kan även fungera som klätter-
ros i varma lägen. Motståndskraftig mot svampsjukdomar.
Höjd 1-2,5 m. Bredd 0,8-1,2 cm. Zon 1-3.

Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Rosa (Floribunda-Gruppen) chi™ (’Baillim’) Easy Elegance®-Serien
floribundaros chiTM

En ny vacker ros i Easy Elegance-sortimentet! 
Upprätt kompaktväxande buskros med klarröda blommor i knippen. Remonterande. Mörkgrönt bladverk med röda bladkanter och -skaft. Sol-halv-
skugga, näringsrik jord. Utmärkt rabattros och även fin som solitär. Frisk sort. Rotäkta.
Höjd och bredd ca 90-120 cm. Zon 1-3.

Foto: Bailey Nurseries, Inc.
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Rheum rhabarbarum BAlsgArD Berit™ (’BRh F101’)
rabarber BAlsgArD Berit™
 
En rikproducerande sort framtagen i svensk växtförädling. Upprätt växt-
sätt. Medellånga raka stjälkar i grönt med röd färg nertill. Stjälkarna har 
grön insida och är av medeltjocklek. God och stabil rabarbersmak, äp-
pel- och oxalsyra något under medel. Mycket låg blomningsbenägen-
het. Sol-halvskugga. Näringsrik och kraftig jord, gärna fuktig. Passar bra 
både i privatträdgården som i kommersiell odling. Motståndskraftig mot 
bladfläcksjuka. 
Höjd ca 0,5-0,8 m. Härdighet osäker men troligen klarar den zon 1-4.

Foto: Kimmo Rumpunen, Balsgård/SLU

Bärbuskar

Rheum rhabarbarum ’Timperley Early’
rabarber ’Timperley Early’ 

En tidig engelsk sort speciellt bra till drivning. Rosaröda stjälkar med 
gröna inslag. Rödare färg nertill mot basen. Långa, smala stjälkar med 
svag smak. Mycket rik avkastning. Sol-halvskugga. Näringsrik, gärna 
fuktig jord. Sorten lämpar sig mycket bra för framdrivning av så kallade 
glasrabarber.
Höjd ca 1-1,5 m. Härdighet osäker, men troligen zon 1-4.

Foto: GASA GROUP Youngplants 

Rubus (Hallon-Gruppen) ’Stiora’ 
hallon ’Stiora’

En ny norsk sort, framtagen i korsningsförsök med ’Asker’. Rikbärande 
sort med stora kägelformade ljusröda bär som är fasta och har god håll-
barhet. Medeltidig, bären mognar i slutet av juli. Smaken är söt och god, 
med typisk hallonarom. Svag till medelkraftig tillväxt. Får gott om nya 
skott med tornar. Bären kan både ätas direkt och passar bra till sylt och 
saft. Höjd ca 1-1,5 m. Zon 1-4 (5).

Foto: Eliteplantor Norge

Rheum rhabarbarum ’Lilibarber’
rabarber ’Lilibarber’ 

En småväxt rabarber för odling i kruka eller på balkong. Kan användas 
som traditionell rabarber, men även som bladgrönsak och kryddväxt då 
den ger en lite kryddig smak. Långa tunna röda stjälkar på ca 3-5 mm i 
diameter, som kan skördas hela säsongen från maj till september. Om 
man ej skördar får plantan ett lätt hängande växtsätt. I kruka bör den 
vintertäckas. Trivs i sol- halvskugga, helst i näringsrik, gärna fuktig jord.
Höjd 20-30 cm. Zon 1-4.

Foto: GASA GROUP Youngplants 
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Agastache rugosa Beelicious purple (’Agapd’PBR) 
koreansk anisisop Beelicious purple 

En vacker kompaktväxande anisisop. Rikblommande perenn med stora blåvioletta blommor i ax. Återkommande blomning hela sommaren, från juni 
till september. Mörkgrönt bladverk. Trivs bäst i sol men klarar de flesta jordar. En utmärkt växt för både rabatt som kruka, blommorna fina till snitt. 
Höjd 40-50 cm, bredd 30-40 cm. C/c ca 30 cm. Härdighet C.

Foto: GASA GROUP Youngplants 

Klängväxter

Perenner

Humulus lupulus ’Mauritz 85’ Grönt kulturarv® 
humle ’Mauritz 85’

En humleklon från Skåne, återfunnen genom POM. Ursprungligen fram-
tagen för svensk ölproduktion. Medelstora, cylinderformade kottar som 
blommar i juli och mognar tidigt, redan i slutet av augusti. Kottarna sit-
ter på medellånga sidogrenar. Alfasyra medel, hög oljehalt. Har i prov-
bryggning givit öl med blommig och örtkryddig arom, med undertoner 
av citrus/grape. God motståndskraft mot sjukdomar. 
Höjd 4-6 m. Zon 1-6.

Foto: Pom, SLU

Parthenocissus vitacea TrApets E (’Ep Partra’) 
vildvin trApets E (’Ep Partra’)

En ny klätterväxt som är varsam mot fasader då den klättrar med klängen 
och inte med sugfötter. Starkväxande. Små grönvita oansenliga blom-
mor i platta blomställningar. Senare utvecklas små blåsvarta runda fruk-
ter. Friskt gröna blad, sammansatta av fem småblad som utgår radiärt 
från bladskaftet. Sprakande höstfärger i rött. Bäst höstfärg i soligt läge, 
men växer även i halvskugga. Bäst utveckling på näringsrik, ej alltför torr 
jord. E-merit: Välbeprövad klon med starka höstfärger och testade klät-
teregenskaper. Behöver något att klänga på.

Foto: Tomas Lagerström



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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