Elmetræer fra Clasen & Co
Robuste, sunde og lette at pleje.

www.clasen-co.com

Hvorfor vælge Resista® elmetræer?
RESISTA® ELMETRÆERNE ER DE IDEELLE TRÆER TIL VEJE OG PARKANLÆG, OG DE ER MEGET MODSTANDSDYGTIGE OVER FOR DEN HOLLANDSKE ELMESYGE. VI KAN LEVERE TRE FORSKELLIGE SORTER, DER ER MODSTANDSDYGTIGE OVER FOR SYGDOMME.

RESISTA® elmetræer er modstandsdygtige over for elmesygen
Den hollandske elmesyge har ødelagt millioner af træer. De meget modstandsdygtige RESISTA® elmetræer blev
udviklet gennem et krævende dyrkningsarbejde. De er formeret ved hjælp af stiklinger, dyrket på egen rod og er ikke
forædlede. Det sikrer træernes fremragende modstandsdygtighed over for svampeangreb forårsaget af den hollandske elmesyge. Modstandsdygtigheden testes regelmæssigt i kraftige smitteforsøg med smittefarlige, sygdomsfremkaldende stoffer. Dyrkningen på egen rod udelukker samtidigt brud på stammen, der kan opstå på podestedet.

RESISTA® elmetræer er bundsolide

RESISTA® elmetræer er lette at pleje

Inden for fem år stammens omkreds fra 14 til 16 cm
til 40 cm eller mere. RESISTA® elmetræer er meget
tolerante over for klimaet i byer. De etablerer sig også
i lufttørre bymidter, hvor de er udsat for meget varme
og solstråling.

Der skal kun foretages få korrekturer i kronen. Bladene
nedbrydes hurtigt. RESISTA® elmetræer udvikler heller
ingen store frugter, og der dannes ikke honningdug.
RESISTA® elmetræer er nøjsomme
Træerne vokser i let og tør jord med få næringsstoffer
og lidt muld, men også i tungt, tæt og iltfattigt substrat
samt på voksesteder langt fra grundvandet og i lukkede
flader og mager jord over klipper, bjergarter og forvitret materiale. Selv under disse forhold udvikler de en
imponerende vitalitet og evne til at vokse hurtigt.
RESISTA® elmetræer er trafiksikre
De er vindføre, stabile og meget modstandsdygtige over
for frost! Selv hvis træerne belastes af tung sne, brækker grenene ikke. Træerne er meget hurtige til at dække
små skader, f.eks. i stammen.
RESISTA® elmetræer kan ikke forfalskes
Som en af de få specialiserede virksomheder i Europa
har vi tilladelse til at dyrke og markedsføre RESISTA®
elmetræer. Ægte RESISTA ® elmetræer kan identificeres
sikkert ved hjælp af tre kendetegn:

• •En sortsetiket på træet giver dig sikkerhed for træets
kvalitet, og for at sorten er ægte.

• •Et ægthedscertifikat er vedlagt leveringen.
• •En implanteret transponder (mikrochip) sikrer alle
RESISTA® elmetræer mod forfalskning af sorten.
Ægtheden kan altid dokumenteres ved hjælp af en
scanner.

4 sorter til alle typer voksesteder
RESISTA® ELMETRÆER ER FORÆDLET I USA OG HAR FOR LÆNGST VIST DERES VÆRD PÅ GADER OG ALLÉR OG I
PARKER OG PÅ PLADSER I TYSKLAND. VORES PLANTESKOLE HAR SPECIALISERET SIG I TRE RESISTA ® SORTER,
DER HAR VIST SIG AT HAVE SÆRLIG SUCCES I EUROPA. SAMTIDIGT ER DE MEGET MODSTANDSDYGTIGE OG
VOKSEr EKSTRA HURTIGT: NEW HORIZON, REBONA OG REGAL.

RESISTA® Fiorente

RESISTA® Rebona

••gennemgående topskud til

• •Har mere fladt faldende grene end

••smal, pyramidal kroneform mere

• •Pyramideformet til bred kegleformet

••Løvet er mellemgrønt og dermed

• •Har mindre blade end New Horizon

kronen

let og luftig i strukturen

noget lysere end ved New Horizon
og Rebona

••holder løvet længst af alle
Resista® elmetræer

New Horizon
krone

med lettere ru plantehår

• •Unge skud og bladstilke på solsiden/
oversiden har en let rødlig
farve

RESISTA® New Horizon

RESISTA® Regal

••Har først et pyramideformet

• •Har først et pyramideformet til

til æggeformet udseende. Med
alderen bliver kronen bredere og
mere rund

••

 inder meget om det europæisM
ke elmetræ

••Har et tæt og meget grønt
løvhang

••

 ørkegrønne blade med en
M
silkeagtig glans, uregelmæssig
og dobbelttakket bladrand

æggeformet udseende. Med alderen
bliver kronen bredere og mere rund

• •Minder meget om det europæiske
elmetræ

• •Har et tæt og meget grønt løvhang
• •Mørkegrønne blade med en silkeagtig glans, uregelmæssig og
dobbelttakket bladrand

En hurtig oversigt over fordelene ved RESISTA® elmetræerne

• •Modstandsdygtige over for den
hollandske elmesyge

• •Modstandsdygtigheden kontrolleres regelmæssigt i tests med
smittefarlige sygdomsfremkaldende stoffer

• •Hurtigtvoksende. Stammeom-

kredsen vokser fra 14-16 cm til
40 cm i løbet af 5 år

••Tolerante over for klimaet i byer • •Kan tåle snetryk
••Er lette at pleje
• •Er meget tolerante over for vejsalt
••Udvikler ingen frugter, og der dan- • •Skader dækkes hurtigt
nes ikke honningdug
• •Kan tåle at blive beskåret meget,
da træerne regenererer hurtig
B

ladene
rådner
hurtigt
••
••Er meget trafiksikre
••Vindføre, stabile og ekstremt
modstandsdygtige over for frost

Den moderne planteskole
DE ØKONOMISKE OG KLIMAMÆSSIGE KRAV TIL ANLÆGSGARTNERARBEJDE OG LANDSKABSARKITEKTUR
FORANDRER SIG KONSTANT: VORES MÅL AT FINDE DE RIGTIGE SVAR OG UDVIKLE DE BEDSTE LØSNINGER
TIL VORES KUNDER.

Vores idé

Vores krav

Vi er drevet af idéen om en moderne planteskole: Idéen om at forbinde den erfaring, som vi har har samlet
gennem generationer, med den nyeste teknologi og
med innovative og moderne koncepter - og at forsætte med at udvikle os videre.

Vi producerer og distribuerer planter, der lever op til
meget strenge krav til kvalitet og etableringssikkerhed.

Med omhyggelighed, ansvarsfølelse og pålidelighed
ønsker vi at tænke nye tanker og samtidig holde fast
ved de velfungerende principper.

Derfor består vores team udelukkende af fagligt
uddannede medarbejdere, som med deres store
kompetence dagligt omsætter vores høje krav til kvalitetsprodukter og god service.
Vores virksomheds-motto lyder: Omhyggelighed,
soliditet og fairness over for kunder, partnere og medarbejdere.

ITzehoe / Heide

Din fordel

• •Hos os får du alle planter fra ét sted. Det betyder, at
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du har mindre arbejde med logistikken og sparer tid.

• •Vores netværk fra dyrkning over anskaffelse til lo-

Tangstedter
Gä
rtner

Rellingen

B aumschulenweg

Strasse

Strasse

Ausfahrt 17
Pinneberg Mitte

gistik er din garanti for en hurtig og holdbar løsning
til dine projekter.

• •Strenge kontroller inden levering sikrer en kompromisløs kvalitet.

• •Med vores unikke og omfattende udbud af contai-

ner-planter er du sikret succesfulde beplantningsprojekter på alle voksesteder - året rundt.

• •Vi står til rådighed for dine projekter med service,
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praktisk hjælp og rådgivning: fra tilbudsgivning til
levering.

Pinneberg

• •Fleksibilitet og omfattende erfaring sikrer praktikaHamburg, ca. 10 km

ble og sikre løsninger også ved projekter og opgaver,
der stiller krav ud over det sædvanlige.

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

