R E S IS TA® Regal
Alla RESISTA® almar har mycket hög motståndskraft mot almsjukan, som orsakas av svamparterna Ophiostoma
ulmi och Ophiostoma novo-ulmi. Denna motståndskraft kontrolleras kontinuerligt sedan år 1979 genom egna och
myndigheters försök. Därutöver är almarna högtoleranta mot Verticillium (vissnesjuka).
Växtsortsskyddet ger dig bindande säkerhet! Alla RESISTA® almar kan utan undantag klart identifieras genom
ett implanterat mikrochip och levereras med en speciell sortetikett. Ett tillhörande äkthetsintyg medföljer varje leverans. RESISTA® Regal är en hybrid (av Ulmus hollandica Vegeta och Ulmus carpinifolia samt Ulmus pumila
och Ulmus carpinifolia Hoershominensis) och har skapats genom förädlingsarbete av professor Smalley, Madison
University i Wisconsin (USA).

Växt

Löv

RESISTA® Regal är ett medelstort till stort, relativt
snabbväxande träd. Till de utmärkta egenskaperna
hör den naturliga, jämna skottbildningen som ofta når
långt upp i kronan. Det upprätta grenverket formar en
smal, livfull och luftig krona.

De mörkgröna, lätt sidenglänsande bladen är 8-12 centimeter långa och 3-5 centimeter breda. Bladet har en
oregelbunden dubbeltandad bladkant, är omvänt äggformat och tätt ådrat. Bladen sitter kvar länge på trädet med klargul färg på hösten. De fallna löven bryts
ner mycket snabbt.

Storlek
RESISTA® Regal blir upp till 20 meter högt och 8 meter
brett. Den årliga tillväxthöjden ligger på mellan 40-70
centimeter och varierar beroende på ståndort.

Bark
Den gråa till ljusbruna barken är till en början slät, men
blir med tiden längsfårad.

Bred ståndortstolerans
RESISTA® Regal övertygar med en bred ståndortstolerans. Almarna passar på soliga till halvskuggiga platser
med svagt sur till alkalisk, frisk och genomtränglig jord.
Det totalt sett anspråkslösa trädet lämpar sig även för
svaga ståndorter.
Almarna tål både vinter, blåst och stadsklimat. När
de väl har etablerat sig uppvisar de en förvånansvärd
stresstolerans mot torka. Almen tål också översvämningar även på sommaren.

Vår rekommendation
RESISTA® Regal påminner mer om de ursprungliga almsorterna med sin något öppnare krona. Den slanka tillväxten och luftiga formen gör att RESISTA® Regal passar utmärkt som gatu- och alléträd. RESISTA® Regal passar
perfekt för användning i tät bebyggelse, som gatuvegetation eller för glesa grupperingar i stadsområden.
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