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Innehållsförteckning
„Träd i staden producerar syre,
binder damm, ger skugga, absorberar ljud och kyler luften. De
skapar utrymmen, är visuellt tilltalande och som balsam för själen. Ironiskt nog har träden ofta
det som svårast där människorna behöver dem som mest.“

Dirk Clasen & Mark Schneekloth
Direktörer
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Moderna stadsträd
Trädens betydelse

Bästa kund
På följande sidor hittar du det trädsortiment som vi är övertygade om möter kraven på stadens
många platser på ett tillförlitligt sätt. De utvalda träden har redan visat vad de går för på bästa
sätt enligt våra observationer och kundernas bedömning. De ‚moderna stadsträden‘ bemöter
både värme och frost, torka och vattenmättnad med hög vitalitet och lättskötthet.
Utöver de lokala kraven har vi även tagit hänsyn till alla de uppgifter som krävs av fungerande
urbana träd. Med det här sortimentet får du alltså alltid de rätta träden för dina urbana projekt.
‚Moderna stadsträd‘ är utan undantag ALLEEGRO® träd, alltså containerodlade träd från Clasen
& Co som har odlats enligt vår egenutvecklade teknik. Den metodik som vi har utvecklat vad gäller omskolning, klippteknik och optimal näringstillförsel i kombination med ett unikt substrat
syftar till att utveckla trädens maximala vitalitet och ger fördelar genom säkra etableringsförhållanden. En kvalitetsegenskap som du kan lita på.
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acer truncatum ‚Norwegian sunset‘®
Röd lönn‚ ‚Norwegian Sunset‘®

Specifikationer
Ursprung/härkomst	Kultivar (Acer truncatum x Acer platanoides, ‚Keithsform‘)
Växt	Kronan är långsträckt oval och växer
relativt snabbt upp till 12 m i höjd och
cirka 7 till 8 m i bredd.
Blad	De sommargröna bladen är mestadels
treflikiga, glänsande mörkgröna, och
därtill mindre och mer läderartade än
spetslönnens. Höstfärgerna imponerar
med nyanser av gult, orange och klarrött.
Blommor/frukt	Blomman är mindre iögonfallande
före resp. med lövsprickningen, den
ornamentala frukten på den här arten
är försumbart låg.
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Jord/ståndort 	Tolererar alla typer av jord och klarar
även fuktiga platser, dock inte vattenmättnad. Arten kommer bäst till sin
rätt på soliga till halvskuggiga platser.
Lämplighet	Trädet, som förblir relativt litet men
däremot växer snabbt, får fantastiska höstfärger. Ett mycket variabelt
användbart och visuellt tilltalande träd
för stadsmiljön.
Särskild information	En extremt frisk och frosttålig ny art.
Sprickbildning på stammen har hittills
inte uppstått.
Kan levereras	Hög stam i container med stamomfången: 						
14 -16 -18 -20 -25 cm

‹‹ Innehållsförteckning

alnus spaethii

Purpural

Specifikationer
Ursprung/härkomst	Kultivar, (Alnus japonica x subcordata)
Växt	Medelstort, kraftigt träd med pyramidal, lös krona. Grenarna är delvis
vågrätt utbredda, barken är grå till
brunoliv.
Blad	Trädet utvecklar stora och sommargröna läderaktiga blad.

Lämplighet	Lämpligt som gatuträd och för
plantering i grupper eller enskilt i
parker och grönområden.		
Särskild information Höstlöven sitter kvar länge.
Kan levereras	Hög stam i container med stamomfången: 						
16 -18 -20 cm

Blommor/frukt	I januari/februari bildar Alnus spaethii
brungula hanhängen och får på hösten
stora, äggformade kottar.
Jord/ståndort 	Trädet är anspråkslöst och passar för
alla jordtyper. Det är tolerant mot kalk
och står som bäst på en solig eller
mycket ljus plats.

‹‹ Innehållsförteckning
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Carpinuns betulus ‚Frans Fontaine‘
Pyramidavenbok

Specifikationer
Särskild information	Carpinus betulus ‚Frans Fontaine‘ är ett
mycket vindtåligt träd.

Ursprung/härkomst	Kultivar
Växt	Smal äggformad pelarform som inte
riktigt stängs när trädet är ungt. Äldre
träd kräver ingen beskärning, 8–10 m
högt och 2–3 m brett.

Kan levereras	Som hög stam i container med stamomfången: 				
14 -16 -18 -20 -25 cm

Blad	Medelstora, ljusgröna, äggformade
blad med guldgula höstfärger.
Blommor/frukt	I april/maj bär det manliga trädet gröna
videkissar. Frukter bildas inte.
Jord/ståndort 	Denna art föredrar lerig, humös jord i
soligt till halvskuggigt läge.
Lämplighet	Genom sin smala krona är den här
arten mest lämpad för platser i innerstaden med begränsat utrymme, men
även för parker och offentliga platser.
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‹‹ Innehållsförteckning

fraxinus ‚Summit Ash‘

Grön ask

Specifikationer
Ursprung/härkomst	Kultivar

Lämplighet	Gatu- och parkträd, enskilt läge.

Växt	Den breda äggformade kronan blir
15–18 m hög.

Särskild information	Arten är frost- och vindtålig och påverkas inte av ‚askskottsjuka‘.

Blad	Bladet är sommargrönt, motsatt,
oregelbundet befjädrat och blir cirka 35
cm långt. Det bildas mestadels 7 till 9
äggformade lansettliknande mörkgröna
enskilda blad med ljusare undersida.
Höstfärgen är vackert gul.

Kan levereras	Hög stam i container med stamomfången: 						
14 -16 -18 -20 cm

Blommor/frukt	Blommorna kommer fram innan
lövsprickningen och är oansenliga.
Frukt bildas vanligtvis inte.
Jord/ståndort 	Fraxinus ‚Summit Ash‘ är allmänt
anspråkslöst och föredrar fuktig, lätt
syrlig jord i soligt till halvskuggigt läge.

‹‹ Innehållsförteckning
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malus ‚Stenström‘

Prydnadsäppelträd med röda löv

Specifikationer
Ursprung/härkomst	Kultivar, uppstod i Skandinavien
Växt	Mycket regelbunden, pyramidal krona
med genomgående toppskott, blir cirka
5 till 6 m högt.
Blad	Sommargröna, omväxlande, mycket
sunda vinröda löv som inte blir gröna
ens under sensommaren.

Lämplighet	Mycket sunt och framför allt tillförlitligt
prydnadsäppelträd med röda löv.
Särskild information	Malus ‚Stenström‘ är frosttåligt och
klarar stadsklimat, en honungsfacelia
och näringsväxt för fåglar.
Kan levereras	Som hög stam i container med stamomfången: 				
14 -16 -18 cm

Blommor/frukt	De intensivt rosafärgade blommorna
skapas med lövsprickningen i maj. De
relativt små frukterna har en rik mörkröd färg.
Jord/ståndort 	Som alla prydnadsäppelträd är denna
art mycket anpassningsbar. Den föredrar näringsrik, färsk till fuktig jord i
soligt läge.
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‹‹ Innehållsförteckning

ALLEEGRO®

Substratbaserad odling för moderna stadsträd

Absolut ingen stress!
„Efter planteringen fortsätter träden helt
enkelt att växa! Det fanns inga tecken
på etableringsstress.” Så skildrar en
landskapsarkitekt och kund sina första
erfarenheter med våra ALLEEGRO® träd.
Han gav även förklaringen: „Samtliga
rötter kan utan motstånd föras ner i
planteringsgropen, eftersom ALLEEGRO®
substratet i sin struktur ligger mycket
nära substratet i planteringsgropen som
används enligt FLL”.
Planteringarna i Stuttgart skedde under
högsommaren! De nyplanterade träden
växte på ett säkert sätt i de höga sommartemperaturerna.

Vad är ALLEEGRO®?

Lätt etablering

ALLEEGRO® är ett modernt odlingsförfarande för containerodlade träd
som har utvecklats av Clasen & Co.
ALLEEGRO® är skräddarsytt för att
möta den enskilda växtens behovs- och
prestandaprofil i ett system av urval av
ungplantor, intervaller för beskärning
i kruka och korrigerande beskärning,
målinriktad näringstillförsel och
naturligtvis användningen av vårt
ALLEEGRO® substrat.

ALLEEGRO® träd röjs inte och för med
sig hela sitt friska rotsystem.
Substratet i ALLEEGRO® träden besitter
en utomordentligt bra vattenlagringsoch dräneringskapacitet. ALLEEGRO®
substratets struktur och densitet minimerar tydligt kornfraktionen. Rötterna
tränger lätt och snabbt igenom den
omgivande marken.

Med denna teknik producerar vi attraktiva och högkvalitativa träd av jämn
kvalitet.

Hanteringen på byggarbetsplatsen är
enkel eftersom volymvikten på
ALLEEGRO® substratet är 40 % mindre
än trådbalarna. Den maskinella kostnaden är lägre och stammen skonas.

För plantering på svåra platser, särskilt
i staden, har ALLEEGRO® träd utöver sin
vitalitet och robusthet avgörande fördelar
för hanteringen på byggplatsen och etableringen på den slutgiltiga platsen. En
snabb och framgångsrik tillväxt minimerar underhållsbehoven och kostnaderna.

Om du vill veta mer om ALLEEGRO®
informerar vi dig gärna personligen.
Utförlig information finns även på vår
webbplats.

‹‹ Innehållsförteckning
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ostrya carpinifolia
Europeisk humlebok

Specifikationer
Ursprung/härkomst	Sydeuropa, huvudsaklig spridning i det
östra medelhavsområdet.
Växt	Ostrya carpinifolia är ett medelstort
träd. Kronan är under trädets ungdom
konformad och blir jämnt rundad med
åren. Trädet når en höjd på 10 till 15 m
och blir 8–12 m brett.
Blad	Det sommargröna och omväxlande
bladet är mycket likt avenbokens.
Blommor/frukt	Blommorna kommer fram med
lövsprickningen och påminner starkt
om humle. Därav kommer även det tyska namnet. De 3 till 5 hanvidekissarna
framträder på topparna av förra årets
skott. Fröhuvudena är då 4–7 cm långa.
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Jord/ståndort 	Ostrya carpinifolia är generellt mycket
anpassningsbar och frodas även i
mycket torr och mager jord. Platsen ska
vara solig, varm och skyddad.
Lämplighet	Trädet är mycket lämpligt för innerstadsområden.
Särskild information	Trädet är utomordentligt klimatsäkert
i staden! Det är frosttåligt och tål hög
värme och torr luft mycket bra.
Kan levereras	Som hög stam i container med stamomfången: 				
14 -16 -18 -20 cm

‹‹ Innehållsförteckning

quercus cerris

Turkisk ek

Specifikationer
Ursprung/härkomst	Sydeuropa, Mindre Asien
Växt	Ett träd som blir 25–30 m högt med
bred konformad krona och svartaktig,
tjock bark.
Blad	Bladet är mörkgrönt, 6–12 cm långt
och grovtandat. Iögonfallande är de
håriga knopparna som omges av
långa sidoblad. Höstfärgen på de långt
sittande bladen är gulbrun.

Lämplighet	Träd, enskilt eller i grupper, för parkanläggningar. Genom sin tålighet mot
torka och vind lämpar sig denna trädart
för många andra platser i staden och
längs gatorna.
Särskild information	Den turkiska eken är helt vindtät och
mycket tolerant mot kalk.
Kan levereras	Som hög stam i container med stamomfången: 				
14 -16 -18 -20 cm

Blommor/frukt	Quercus cerris utvecklar endast oansenliga blommor och under hösten
fastsittande 2,5–3 cm långa ollon som
står tillsammans i grupper om 3 till 4.
Jord/ståndort 	Quercus cerris föredrar genomsläppliga, torra, kalkhaltiga marker.

‹‹ Innehållsförteckning
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Sorbus ‚Dodong‘
Rönn

Specifikationer
Ursprung/härkomst	Kultivar av den japanska rönnen Sorbus commixta
Växt	Sorbus ‚Dodong‘ är ett litet träd med en
krona som till en början är upprätt och
sedan brett oval. Trädet blir 6 till 8 m
högt.
Blad	Det ojämna bladet är sommargrönt,
omväxlande, 20 till 30 cm långt, cirka
15 cm brett och mörkgrönt. Trädet uppvisar en spektakulär höstfärg i mitten
av oktober i alla nyanser av gult, rött
och orange.

Jord/ståndort 	Trädet är mycket anspråkslöst och
föredrar en lerig eller sandig jord. Tål
torka.
Lämplighet	Helt sunt, anspråkslöst och mycket
kraftfullt träd för gröna vägkanter.
Särskild information	Trädet är helt frosttåligt och ger alltid
en intensiv höstfärg.
Kan levereras	Som hög stam i container med stamomfången: 				
14 -16 -18 -20 -25 cm

Blommor/frukt	Vita knippen, ungefär 15 cm i diameter i
maj/juni. Fruktknippena lyser orangeröda och det enskilda bäret blir knappt
1 cm stort.
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‹‹ Innehållsförteckning

Sorbus incana

Nordisk silveroxel

Specifikationer
Ursprung/härkomst	Kultivar. Ursprung förmodligen från
botaniska trädgårdar i Köpenhamn.
Växt	Sorbus incana är ett litet träd med
kompakt densitet och sluten, rak
äggformad krona. Det blir 7 till 9 m högt
och med åren upp till 5 m brett.
Blad	Sommargrönt, omväxlande, mörkgrönt,
filtaktigt med silvrig, ljus och luden
bladundersida. Bladet blir cirka 8 cm
långt och nästan lika brett. Höstfärgen
är diskret gulaktig.
Blommor/frukt	I maj/juni bildar trädet endast ett fåtal
blommor som vita, breda knippen på
skottspetsen, ca 15 cm i diameter.
Ytterst sällan bildas frukt (orangeröda
bär).

Jord/ståndort 	Detta träd är allmänt mycket anpassningsbart. Det föredrar näringsrik, väl
genomsläpplig jord, gärna i halvskuggigt läge, men kommer väl till sin rätt
även i solen.
Lämplighet	Helt sunt, anspråkslöst och kraftigt
träd för gröna vägkanter och urbana
platser med begränsat utrymme.
Särskild information	Trädet, som gärna används i Skandinavien, är helt frosttåligt med lågt underhållsbehov. Kräver knappt beskärning.
Kan levereras	Som hög stam i container med stamomfången: 				
14 -16 -18 -20 -25 cm

‹‹ Innehållsförteckning
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tilia plathyphyllos ‚Örebro‘
Sommarlind

Specifikationer
Ursprung/härkomst	Kultivar från Sverige
Växt	Ett medelstort ganska långsamt
växande träd som blir cirka 15 till 18 m
högt. Kronan är till en början pyramidal
med stramt upprätta krongrenar. Efter
cirka 10 år börjar trädet forma en ganska rund krona.
Blad	Bladet är sommargrönt, omväxlande
och mörkgrönt. Bladets form är runt
till äggformat med spetsiga toppar och
basen är skevt hjärtformad.
Blommor/frukt	Mycket rikligt blommande sort redan i
unga år. Blommorna är gula i knippen
om 3 till 5 blommor i juni/juli. Frukterna är oansenliga.
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Jord/ståndort 	Kraven på marken är ganska låga.
Denna sommarlind gillar konsekvent
fuktig, näringsrik, djupgående, alkalisk
till svagt sur mark. Sorten tycker om
kalk och föredrar soliga till halvskuggiga platser.
Lämplighet	Det lågt underhållskrävande trädet är
idealiskt för utrymmen i innerstaden.
Särskild information	Drabbas förhållandevis sällan av bladlöss.
Kan levereras	Som hög stam i container med stamomfången: 				
14 -16 -18 -20 -25 cm

‹‹ Innehållsförteckning

tilia tomentosa ‚fastigiata‘

Rak silverlind

Specifikationer
Ursprung/härkomst	Kultivar av silverlinden
Växt	Tilia tomentosa ‚Fastigiata‘ är ett litet
till medelstort träd som blir cirka
12–15 m högt. Det blir därmed betydligt mindre än andra sorter av Tilia
tomentosa. Detta träd är proportionerligt med pyramidal, smal krona med
genomgående toppskott.
Blad	Bladen är runda och mättat gröna med
silvervit undersida. Höstfärgen är guld
till lysande gul och varar länge.
Blommor/frukt	I slutet av juli uppträder hängande vippor med intensivt doftande blommor.
Frukterna är diskreta.

Jord/ståndort 	Trädet är mycket tolerant mot ståndorten, accepterar svagt sur till mycket
alkalisk jord. Är frosttåligt, men tycker
om värme.
Lämplighet	På grund av sin jämna och kompakta
kronform är denna art mycket lämplig
för platser i innerstaden.
Särskild information	Tilia tomentosa ”Fastigiata” har hittills
inte visat några tecken på angrepp av
bladlöss eller bildande av honungsdagg som associeras till detta. Genom
dess sena blomning är det dock ett
viktigt näringsträd för insekter.
Kan levereras	Som hög stam i container med
stamomfången: 			
14–16–18–20 cm

‹‹ Innehållsförteckning
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Ulmus ‚fiorente‘ resista®
Alm ‚Fiorente‘ RESISTA®

Specifikationer
Ursprung/härkomst	Kultivar, Ulmus minor x pumila
Växt	Arten ‚Fiorente‘ är ett medelstort till
stort träd som växer mycket snabbt och
rakt med genomgående toppskott, och
bildar en smal, pyramidal krona.
Blad	Bladet är medelgrönt och håller denna
färg till långt in på hösten. Det är 3–5
cm långt, 3–8 cm brett och glänsande.
Av alla Resista®-almar håller ”Fiorente” löven längst.
Blommor/frukt	Blommor och frukt är oansenliga och
obetydliga.

Lämplighet	Är bäst lämpat som stadsträd genom
sin smala och eleganta form, särskilt
på platser med trångt utrymme, men
även som parkträd.
Särskild information	Trädet är mycket vindtåligt och utmärker sig genom en mycket hög tolerans
mot torka. Det är resistent mot almsjukdom och oympat. Dess artäkthet
säkerställs genom ett inplanterat och
registrerat mikrochip.
Kan levereras	Som hög stam i container med stamomfången: 				
14 -16 -18 -20 cm

Jord/ståndort 	Trädet utmärker sig genom sin mycket
höga ståndortsamplitud och anspråkslöshet.
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‹‹ Innehållsförteckning

Ulmus ‚rebona‘ resista®

Alm ‚Rebona‘ RESISTA®

Specifikationer
Ursprung/härkomst	Kultivar, Ulmus japonica x pumila
Växt	‚Rebona‘ är en snabbväxande medelstor alm som blir upp till 25 m hög med
ett rakt toppskott som når upp till
toppen. Kronan är brett konformad.
Blad	Bladet är glänsande mörkgrönt och
strävt ludet. Skotten har en asymmetrisk form.
Blommor/frukt	Blommor och frukt är små, oansenliga
och obetydliga.

Lämplighet	Allé- och gatuträdet är även idealiskt
för de svåraste platserna i staden.
Särskild information	Trädet klarar stadsklimat, är vindtätt
och visar en hög tolerans mot översvämningar. Det är resistent mot almsjukdom och oympat. Dess artäkthet
säkerställs genom ett inplanterat och
registrerat mikrochip.
Kan levereras	Som hög stam i container med stamomfången: 				
14 -16 -18 -20 -25 cm

Jord/ståndort 	Vitalt träd för soliga till halvskuggiga platser. Lämpligt för alla typer av
jord. Även lämpligt för förseglade och
kompakta ytor. Särskilt för platser som
ligger nära grundvatten med översvämningsrisker.

‹‹ Innehållsförteckning
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Ulmus ‚NEW HORIZON‘ resista®
Alm ‚New Horizon‘ RESISTA®

Specifikationer
Ursprung/härkomst	Kultivar, Ulmus japonica x pumila
Växt	Kronans form är till en början pyramidal till äggformad och växer snabbt.
Med åldern blir kronan rundare och
bredare.
Blad	Lövet är sidenglänsande, mörkgrönt.
Bladets kant är oregelbunden och dubbeltandad, cirka 10 till 18 cm långt och
6 till 9 cm brett. Den gula höstfärgen
kommer ganska sent, och lövet sitter
kvar länge på trädet.
Blommor/frukt	Blommor och frukt är små, oansenliga
och obetydliga.
Jord/ståndort 	Extremt hög ståndortsamplitud. Växer
i både närings- och humusfattig samt
svår jord.
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Lämplighet	Det perfekta trädet för gröna vägkanter! Det är helt frosttåligt, vindtätt,
stabilt och tål stadsklimat. Små skador
på stammen täcks snabbt över, inga
angrepp av bladlöss och därmed ingen
honungsdagg.
Särskild information	Detta oympade träd är helt frosttåligt, vindtätt, och stabilt. Det har en
hög tolerans mot översvämningar och
motstår lössangrepp. På så vis bildas
heller ingen honungsdagg. Artens äkthet säkerställs genom ett inplanterat
och registrerat mikrochip. Resistent
mot almsjukdom!
Kan levereras	Som hög stam i container med stamomfången: 16 -18 -20 cm

‹‹ Innehållsförteckning

ZELKOVA SERRATA ‚Green Vase‘

Japansk Zelkova, keyakiträd

Specifikationer
Ursprung/härkomst	Kultivar, USA 1983
Växt	Medelstort träd med en lös, bred
trattformad krona. Trädet växer snabbt
och blir ca 18 m högt och 12 m brett.
Kronan har för det mesta flera tjocka
huvudgrenar som växer brant uppåt.
Kronan blir bredare med åren.
Blad	Bladen är sommargröna, omväxlande
ljusgröna och bronsgröna under sprickningen. Elliptiska till avlånga ägg, 6
till 12 cm långa och 2 till 5 cm breda.
Sen, intensiv höstfärg i gult, orange och
tegelrött till rödbruna nyanser.
Blommor/frukt	Blommorna är diskret gröna i april/maj.
De släta, gröna och runda frukterna blir
upp till 5 mm stora, men bildas sällan.

Jord/ståndort 	‚Green Vase‘ är mycket tåligt mot stadsklimat och avgaser. Det är vindtätt,
tycker om värme och frodas på platser
som är soliga till lätt skuggiga med sur
till alkalisk jord.
Lämplighet	Genom dess robusthet och den smala
växtformen är denna sort mycket
lämplig för användning i områden i
innerstaden.
Särskild information	Det mycket intressanta och eleganta trädet med sina uppåtsträvande
huvudgrenar och vågiga överhängande
unga skott är ett visuellt tilltalande
element i stadens grönska.
Kan levereras	Som hög stam i container med stamomfången: 				
14 -16 -18 -20 cm

‹‹ Innehållsförteckning
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Den moderna plantskolan
VI VILL HITTA DE RÄTTA SVAREN TILL DE STÄNDIGT FÖRÄNDERLIGA EKONOMISKA OCH KLIMATISKA BEHOVEN INOM TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTUR OCH UTVECKLA LÖSNINGAR SOM PASSAR ALLA
VÅRA KUNDER.

Vår idé

Vårt anspråk

Idén om en modern plantskola sporrar oss! Idén är att
förena vår erfarenhet sedan generationer med avancerad teknik och innovativa och moderna koncept för
ständigt fortsatt utveckling.
Med försiktighet, ansvar och pålitlighet vill vi tänka nytt
och samtidigt hålla oss till det beprövade.

Vi producerar och säljer plantor som lever upp till höga
anspråk på kvalitet och växtsäkerhet. Därför består vårt
team uteslutande av kvalificerade medarbetare som
med sin höga kompetens kan möta de höga kraven på
våra produkter och tjänster.
Noggrannhet, soliditet och rättvisa gentemot våra kunder, partners och medarbetare är vårt motto.

ITzehoe / Heide

Din fördel

••Hos oss får du alla växter från en enda källa. På så sätt
sparar du logistik och tid.
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••Vårt nätverk med odling, anskaffning och logistik möj-

Tangstedter
G ärtner

Rellingen

liggör snabba och solida lösningar för dina projekt.

B aumschulen

Strasse

••Stränga kontroller innan leveransen garanterar kvalitet utan kompromisser.

w eg

Strasse

Ausfahrt 17
Pinneberg Mitte

••Vårt omfångsrika sortiment av containerodlade träd är
unikt och möjliggör lyckade planteringar oberoende av
årstid och plats.

••Vi stöder dina projekt med omfattande service och
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rådgivning. Från val och erbjudande till själva leveransen.

Pinneberg

Hamburg, ca. 10 km

••Vår flexibilitet och stora erfarenhet gör att vi kan

erbjuda praktiska och säkra lösningar även vid exceptionella krav.

Clasen & Co Baumschulen GmbH
Tangstedter Strasse 70

Tel +49 (0)4101-5428-0

D-25462 RellingeN

Fax +49 (0)4101-5428-25

www.clasen-co.com

info@clasen-co.com

