R E S I S T A® N ew Horizon
Alle elmetræer fra RESISTA® er modstandsdygtige over for elmesyge, forårsaget af Ophiostoma ulmi og Ophiostoma novo-ulmi. Denne resistens er siden 1979 blevet kontrolleret løbende både via egne tests og fra myndighedernes side. Derudover er træet også meget tolerant over for svampen Verticillium (visnesyge).
Sortsbeskyttelsen giver dig en sikkerhed, du kan stole på. Hvert eneste af elmetræerne fra RESISTA® kan identificeres ved hjælp af den implementerede mikrochip, og træet leveres med en særlig sortsetiket. Ved leveringen
medfølger desuden et ægthedscertifikat. RESISTA® New Horizon er en hybrid imellem Ulmus japonica x Ulmus
pumila og er forædlet af professor Smalley, Madison University, Wisconsin, USA.
Vækst

Blade

RESISTA® New Horizon er et hurtigtvoksende, mellemstort træ med tæt, bred kegleformet krone. Allerede
mens træet er ungt, sker der en påfaldende kraftig
forøgelse af stammens tykkelse. Det tætte, meget
sunde løvhang har en frisk grøn farve og gør træet
meget æstetisk smukt.

De mørkegrønne blade med den silkeagtige glans er
8-12 cm lange og 4-7 cm brede. Bladene er let asymmetriske med en dobbelttakket og uregelmæssig
bladrand. Det nedfaldne løv rådner hurtigt.

Størrelse

Et særligt fortrin ved RESISTA® New Horizon er, at
træet er meget tolerant, hvad angår voksested. Elmene er også velegnede til vanskelige voksesteder,
da de samlet set ikke stiller store krav og samtidig
er vindføre, hårdføre og tolerante over for byklima.
Når træerne først har etableret sig på voksestedet,
udviser de en imponerende tolerance over for mangel på vand. Desuden klarer de stygningsbeskæring.
Træerne stiller egentlig ikke store krav til jorden. Men
områder i sol til halvskygge med svagt sur til alkalisk,
flad- til dybgrundet jord, der er moderat tør til fugtig,
er idelle. Træerne klarer oversvømmelser fint, også i
sommer-halvåret. Om vinteren udmærker RESISTA®
New Horizon sig ved en god tolerance over for vejsalt.
Træerne kræver ikke meget pleje, og bladene rådner
hurtigt.

RESISTA® New Horizon bliver op til 25 m højt og 10 m
bredt. Den årlige tilvækst afhænger af voksestedet og
ligger mellem 30-50 cm.
Bark
Den lyse gråbrune bark har en let rødlig nuance, og
er glat i begyndelsen. Senere dannes der skorpebark
med sprækker på langs.

Høj tolerance, hvad angår voksested

Vores anbefaling
Den kompakte form og høje tilpasningsevne til forskellige områder gør RESISTA® New Horizon meget velegnet
som både gade- og parktræ. RESISTA® New Horizon udvikler hurtigt en kraftig stamme og en stor krone med
tætsiddende blade og en kompakt form. I sit udseende minder dette populære elmetræ meget om småbladet
lind. RESISTA® New Horizon er den ideelle sort til voksesteder, hvor der er behov for, at træerne meget hurtigt
vokser sig store.
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