Almar från Clasen & Co
RobustA, friskA och lättsköttA.

www.clasen-co.com

Varför Resista® almar?
RESISTA ® ALMAR ÄR IDEALISKA TRÄD FÖR GATOR OCH PARKER SOM HÄVDAR SIG MOT HOLLÄNDSKA
ALMSJUKAN. VI ERBJUDER TRE SJUKDOMSRESISTENTA SORTER.

RESISTA® almar är resistenta mot almsjukan
Den holländska almsjukan har förstört miljontals träd. De högresistenta RESISTA® almarna utvecklades genom
påkostat förädlingsarbete. De förökas genom sticklingar, som odlas på sina egna rötter utan förädling. Det säkrar
motståndskraften mot svampangrepp från den holländska almsjukan. Motståndskraften kontrolleras regelbundet genom hårda infektionstester med virulenta patogener. Den rotäkta odlingen gör även att man kan utesluta
stambrott vid förädlingsstället.
RESISTA® almar är gedigna

RESISTA® almar är lättskötta

Inom fem år växer stammen från 14-16 cm i omkrets
till 40 cm eller mer. RESISTA® almar är också kända för
att klara stadsklimat och de växer även på strålningsutsatta, lufttorra ståndorter i innerstäderna.

Korrigeringar i kronan behövs bara i begränsad
utsträckning och löven bryts ner snabbt. Det finns
dessutom ännu fler fördelar genom att almarna
varken utvecklar några större frukter eller bildar
honungsdagg.
RESISTA® almar är anspråkslösa
Träden växer i närings- och humusfattiga, lätta och
torra jordar, men även i tunga, täta och dåligt luftade
substrat och dessutom på ståndorter långt från grundvatten, på stängda ytor och i tunna jordar över berg,
sten och grus. Även då utvecklar de en otrolig vitalitet
och växer snabbt.
RESISTA® almar är trafiktåliga
RESISTA® almar står stadigt och klarar både blåst
och frost. Grenarna bryts inte av ens under hög
snöbelastning. Almen kan också snabbt återställa
mindre skador på stammen.
RESISTA® almar är förfalskningssäkra
Som ett av få specialistföretag i Europa får vi skola
och marknadsföra RESISTA® almar. Äkta RESISTA®
almar kan tydligt identifieras med tre kännetecken:

• •En sortetikett på trädet ger dig trygghet när det
gäller sortäkthet och kvalitet.

• •Ett äkthetsintyg medföljer alltid vid leverans.
• •En implanterad transponder (mikrochip) säkrar varje
RESISTA® alm från sortförfalskning. Med hjälp av en
läsare kan man när som helst kontrollera att sorten
är äkta.

4 sorter för alla ståndorter
RESISTA® ALMAR HAR TAGITS FRAM I USA OCH HAR BEPRÖVATS PÅ VÄGAR, ALLÉER, PARKER OCH PLATSER I
TYSKLAND. VÅR PLANTSKOLA HAR SPECIALISERAT SIG PÅ TRE I EUROPA SÄRSKILT FRAMGÅNGSRIKA, HÖGRESISTENTA OCH SNABBT VÄXANDE RESISTA® SORTER - NEW HORIZON, REBONA OCH REGAL.

RESISTA® Fiorente

RESISTA® Rebona

••genomgående huvudstam till

• •I jämförelse med New Horizon

••smal, pyramidal kronform, luftig

• •Konisk till äggformad krona
• •Mindre blad än New Horizon, ljus,

kronan

och lätt i strukturen

••lövverket är mellangrönt och

därmed något ljusare än hos
New Horizon och Rebona

••behåller löven längst av alla

växter grenarna flackt

grov behåring

• •Unga skott och bladstjälkar på

solsidan/något rödaktigt på ovansidan

RESISTA® almar

RESISTA® New Horizon

RESISTA® Regal

••Kronan är till en början konisk

• •Skottbildning upp till toppen
• •Relativt smal och luftig krona med

till äggformad och blir med tiden
bredare och rundare

••

upprätt förgrening

 tora likheter med den euroS
peiska almen

• •Lite lösare lövverk, lättare smalare

Tätt, grönskande lövverk

• •Mycket fin gul färg på hösten

••
••Sidenglänsande mörkgröna

blad än New Horizon och Rebona

blad, oregelbunden dubbeltandad bladkant

RESISTA® almar - fördelarna i korthet

• •Tolerant mot holländska almsjukan

• •Regelbunden kontroll av

motståndskraften genom tester
med virulenta patogener

• •Snabbväxande - från 14-16 cm i
omkrets till 40 cm inom fem år

••Tål stadsklimat
••Lättskött
••Inga frukter, ingen honungsdagg
••Löven bryts ner snabbt
••Hög trafiktålighet
••Står stadigt och klarar både blåst
och frost

• •Tål hög snöbelastning
• •Hög tolerans mot vägsalt
• •Återställer skador snabbt
• •Tål kraftig beskärning tack vare
snabb återställning

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.

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.

Med försiktighet, ansvar och pålitlighet vill vi tänka
nytt och samtidigt hålla oss till det beprövade.

ITzehoe / Heide

Noggrannhet, soliditet och rättvisa gentemot våra
kunder, partners och medarbetare är vårt motto.
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
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möjliggör snabba och solida lösningar för dina
projekt.

• •Stränga kontroller innan leveransen garanterar
kvalitet utan kompromisser.

• •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
rådgivning. Från val och erbjudande till själva
leveransen.

Pinneberg

• •Vår flexibilitet och stora erfarenhet gör att vi kan
Hamburg, ca. 10 km

erbjuda praktiska och säkra lösningar även vid
exceptionella krav.

Clasen & Co Baumschulen GmbH
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