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Buxus BaBylon Beauty (‘Her2010B04’PBR) BetterBuxus®-Serien
buxbom BaBylon Beauty

Resistent mot buxbomssot! Låg och bredväxande sort. Ljust gröna blad, med en mer gulaktig ton än de övriga sorterna i serien. Trivs 
både i sol och skugga. Denna sort ska klara sämre jordar, då den har ett kraftigt rotsystem. Kan med fördel användas som marktäckare. 
Höjd 60-70 cm. Zon uppskattad till 1-2(3).

Foto: ©BetterBuxus®

Buskar

Buxus Heritage (‘Her2010B02’PBR) BetterBuxus®-Serien
buxbom Heritage

Resistent mot buxbomssot! Liknar den traditionella Buxus sempervirens, men växer mer kompakt. Blanka, friskt gröna blad. Trivs 
både i sol och skugga. Används med fördel som häck eller till figurklippta former. För att behålla sin gröna färg under vintern, behöver 
sorten extra näring. Höjd 1-2 m. Zon uppskattad till 1-2(3).

Foto: ©BetterBuxus®
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Buxus SkyligHt (‘Her2009B03’PBR) BetterBuxus®-Serien
buxbom SkyligHt

Resistent mot buxbomssot! Den mest snabbväxande bland de resistenta sorterna. Blanka, friskt gröna blad. Trivs både i sol och 
skugga. Idealisk för klotklippning eller andra större former. Starkt rotsystem. 
Höjd 1-2 m. Zon uppskattad till 1-2(3).

Foto: ©BetterBuxus®

Buxus renaiSSance (‘Her2009B01’PBR) BetterBuxus®-Serien
buxbom renaiSSance

Resistent mot buxbomssot! Lågväxande och kompakt. Bladen är små, blanka och mörkt gröna. Bladen håller sin gröna färg hela året 
och gulnar inte under vintern. Trivs både i sol och skugga. Växer långsamt, vilket gör den idealisk för låga häckar och inramningar.
Höjd 50 cm. Zon uppskattad till 1-2(3).

Foto: ©BetterBuxus®
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Buskar

Buddleja davidii lila SweetHeart (’Botex 002’PBR-AF)                      
Butterfly Candy-Serien
syrenbuddleja lila SweetHeart

Blomvillig buske som producerar blomsterkolvar hela säsongen. 
Sorten LiLa Sweetheart får lila blommor med gult öga och de har 
en lätt, söt doft. Grågrönt bladverk. Trivs bäst i full sol och med  
näringsrik jord. Passar i rabatt eller kruka. Bi-och fjärilsväxt.   
Höjd och bredd ca 80 cm. Zon 1-2 (3).

Buddleja davidii little Pink (’Botex 001’PBR-AF) Butterfly Candy-Serien
syrenbuddleja little Pink

En rosa sort i serien av buddlejor som går under det gemensamma namnet Butterfly Candy. Alla buddlejorna i serien är låga, välför-
grenade och kompakt växande. Blomvillig buske som generöst producerar rosa blomsterkolvar hela säsongen. Blommorna har en 
lätt, söt doft. Grågrönt bladverk med lansettlika blad. Trivs bäst i full sol på näringsrik, väldränerad jord. Passar utmärkt för den lilla 
trädgården, för odling i kruka på balkong eller altan eller ihop med perenner i en blandad rabatt. Bi-och fjärilsväxt. 
Höjd och bredd ca 80 cm. Zon 1-2 (3).

Buddleja davidii little wHite (’Botex 003’PBR-AF)                      
Butterfly Candy-Serien
syrenbuddleja little wHite 

Blommar med vita blomsterkolvar under hela säsongen. Grå-
grönt bladverk. Busken är låg, välförgrenad och kompakt. Trivs 
bäst i sol på näringsrik, väldränerad jord. För den lilla trädgår-
den, i kruka eller med perenner i en blandad rabatt. Bi-och fjä-
rilsväxt. Höjd och bredd ca 80 cm. Zon 1-2 (3).
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Buddleja davidii little ruBy (’Botex 006’PBR-AF) Butterfly Candy-Serien
syrenbuddleja little ruBy 

En rosaröd sort i serien av buddlejor som går under det gemensamma namnet Butterfly Candy. Alla buddlejorna i serien är låga, 
välförgrenade och kompakt växande. Blomvillig buske som generöst producerar rosaröda blomsterkolvar hela säsongen. Blommorna 
har en lätt, söt doft. Grågrönt bladverk med lansettlika blad. Trivs bäst i full sol på näringsrik, väldränerad jord. Passar utmärkt för den 
lilla trädgården, för odling i kruka på balkong eller altan eller ihop med perenner i en blandad rabatt. Bi-och fjärilsväxt. 
Höjd och bredd ca 80 cm. Zon 1-2 (3).

Buddleja davidii little PurPle (’Botex 005’PBR-AF) Butterfly Candy-Serien
syrenbuddleja little PurPle

Blomvillig buske som generöst producerar mörklila blomsterkolvar hela säsongen. Blommorna har en lätt, söt doft. Grågrönt blad-
verk med lansettlika blad. Är låg, välförgrenad och kompakt. Trivs bäst i full sol på näringsrikoch väldränerad jord. Passar utmärkt för 
den lilla trädgården, för odling i kruka på balkong eller altan eller ihop med perenner i en blandad rabatt. Bi-och fjärilsväxt. 
Höjd och bredd ca 80 cm. Zon 1-2 (3).                                     

Alla foto: GASA GROUP Youngplants
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Hippophae rhamnoides BalSgard HuBert (’SLUBGD2707’) 
havtorn BalSgard HuBert 

En kraftigväxande och robust hanklon av havtorn. Mer livskraftig än tidigare hankloner på marknaden. Blir med tiden ett litet flerstam-
migt träd. Bladverk i grågrönt och silver. Mycket få tornar. Trivs i sol, gärna väldränerat läge. Kan användas både som hanklon för 
pollinering i bärproduktion eller som prydnad i form av ett vackert friväxande träd. Frisk sort. 
Höjd ca 5 m. Zon 1-4 (ej härdighetstestad ännu).

Foto: Kimmo Rumpunen, SLU

Itea virginica love cHild (’Bailteone’) First Editions®-Serien
itea love cHild 

En härdig itea med utmärkande höstfärg. Låg buske med rundat växtsätt. Blommar med vita doftande hängen på våren. Fräscht grönt 
bladverk. Får mycket vackra höstfärger i mörkrött till lila. Trivs i sol till halvskugga, gärna i fuktig jord. Klarar viss torka som etablerad 
buske. Med sitt låga växtsätt är den perfekt till den mindre trädgården eller som undervegetation till solitärer och träd. 
Höjd och bredd ca 1 m. Zon 1-3.

Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Buskar
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Buskar

Syringa vulgaris ’Toddylunden’ Grönt kulturarv®
syren ’Toddylunden’ 

En syren insamlad av POM med ursprung från Mårbacka i Värmland. En starkväxande upprätt syren med klassiskt utseende från 
1800-talets förädlingar. Blommar i maj-juni med dubbla upprätta blomklasar. Rosalila blomknoppar som sedan öppnar upp till fyllda 
ljuslila blommor med klassisk syrendoft. Friskt grönt bladverk. Trivs bäst i sol-halvskugga i näringsrik jord. Fin både som solitär eller i 
kombination med andra buskar. Höjd 2-4 m. Zon 1-5.

Foton: POM

Vitis ’Blå pärldruva’ 
vin ’Blå pärldruva’

En ny amerikansk sort med mycket god smak. Kompakt växtsätt. Medelstora druvor med mörkblå, daggig färg. God smak med en unik arom och 
bra druvkvalitet. Kärnfri. Mognar i uterum i september. Sorten är självfertil och motståndskraftig mot mjöldagg. Odlas i varmt och skyddat läge, t.ex. 
altanväggar eller i uterum, för att få god kvalitet på druvorna. 
Höjd ca 2 m. Zon 1. I kallväxthus zon 1-3.

Foto: Åke Truedsson

Frukt & Bär



Telefon: 042 - 366105 (vx) e-post: info@splendorplant.se
www.splendorplant.se

Splendor Plant AB, Norra Kustvägen 469, 263 92 Jonstorp
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