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ANVENDELSE & EGNETHED
Alle RESISTA® elmetræer er robuste, 

sunde, nøjsomme og lette at pleje. 

Ulmus RESISTA® Fiorente er et beske-

dent træ med stor vækst, som er meget 

velegnet som gade- og allétræ, til park-

anlæg, store haver og pladser. Træerne 

trives i nærings- og muldfattig, let og tør 

jord samt på tung, tæt jordbund. Selv 

på voksesteder langt fra grundvand, på 

forseglede flader, på golde jordbunde over 

klipper, stenmasser og murbrokker udvik-

ler de en forbavsende vitalitet og vokser 

hurtigt.   

VÆKST
Den forholdsmæssigt nye sort Fiorente er et 

hurtigtvoksende elmetræ. Den får sin afslap-

pede, slanke og elegante form af grenene, som 

bliver mere og mere stejle nedefra og op, den 

moderate forgrening i siden og godt gennem-

gående topskud. Kronen er dermed pyramidal og 

bred søjleformet. 

RESISTA® elmetræer forædles ikke, men 

dyrkes på egen rod. Dette sikrer mod-

standsdygtighed over for svampeangre-

bet i den hollandske elmesyge. Alle træer 

har en implanteret mikrochip, som doku-

menterer sortsægtheden og gør, at man 

kan identificere træet.

BLADE
Løvet er mellemgrønt og gulgrønt ved de friske 

skud. Det asymmetriske blad har en kort stilk på 

under 1 cm. De skinnende blade beholder deres 

grønne farve til langt ind i efteråret. Blandt 

alle  RESISTA® elmene har Fiorente det

seneste løvfald. 

BLOMST / FRUGT
Blomsterne er små og uanseelige, der

dannes sjældent frøspirer.

JORDBUND/ VOKSESTED
Ulmus RESISTA® Fiorente har en stor amplitude 

hvad angår voksested. Det foretrækker placeringer 

på steder med sol til halvskygge og er egnet til alle 

jordarter. 

Fiorente ier et meget vitalt træ og anvendes også 

gerne i skoven, da det vokser meget hurtigt. 

HJEMEGN / HERKOMST
Cultivar, Ulmus pumila x minor                                                                                          

Denne krydsning blev udviklet på Instituto per la 

Pretizione delle Plante i Firenze. Godkendelse til 

markedsføring 2008.

SÆRLIGE OPLySNINGER
Ulmus RESISTA® Fiorente ist winterhart, er vinter- 

og vindbestandig, tolerant over for byklima,

industrifast og tåler varme og tørke. 
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