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ANVENDELSE & EGNETHED
Alle RESISTA® elmetræer er robuste, 

sunde, nøjsomme og lette at pleje. 

Ulmus RESISTA® New Horizon er et 

beskedent træ med stor vækst, som er 

meget velegnet som gade- og allétræ, til 

parkanlæg, store haver og pladser. Træer-

ne 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
Ulmus RESISTA® New Horizon er lige som sin 

søstersort Rebona også et mellemstort elme-

træ og kan nå en væksthøjde på ca. 25 meter. I 

den unge fase er væksten udtalt stor. Kronens 

opbygning er først temmelig smal og regelmæs-

sig, senere udvikler New Horizon en mere fyldig, 

rund krone.

RESISTA® elmetræer forædles ikke, men 

dyrkes på egen rod. Dette sikrer 

modstandsdygtighed over for svampe-

angrebet i den hollandske elmesyge. Alle 

træer har en implanteret mikrochip, som 

dokumenterer sortsægtheden og gør, at 

man kan identificere træet.

BLADE
New Horizon har rudeformede til brede lancetfor-

mede blade, der er ca. 6 til 9 cm lange og 3 til 5 cm 

brede. Bladpladen er glat og mellemgrønt på over-

siden, bladranden er skarpt dobbelttakket, 

og bladene er let asymmetriske. Generelt er 

bladene på  New Horizon Horizon‘ lysere end 

dem på søstersorten Rebona.

BLOMST / FRUGT
Blomsterne er små og uanseelige, der

dannes sjældent frøspirer.

JORDBUND/ VOKSESTED
Ulmus RESISTA® New Horizon foretrækker 

områder med sol til halvskygge med svagt sur til 

alkalisk, flad- til dybgrundet jordbund med middel 

fugtighed, og kan klare oversvømmelser.d.

HJEMEGN / HERKOMST
Cultivar, Ulmus japonica x pumila                                                                                  

Denne krydsning opstod i den amerikanske 

RESISTA®-række af Gene Smalley, Madison 

Wisconsin, indføring på markedet i 1994.

SÆRLIGE OPLySNINGER
Ulmus RESISTA® New Horizon er vinter- og vind-

bestandig, tolerant over for byklima, industrifast 

og tåler varme og tørke. I forhold til de andre 

RESISTA® sorter er New Horizon elmetræet med 

det bredeste spektrum for voksesteder. 

New Horizon al lé i Sverige
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