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RESISTENT & FREMTIDSSIKKER
På grund af deres modstandsdygtighed
over for den hollandske elmesyge har
RESISTA® elmetræer i mange år klaret sig
godt på mange forskellige voksesteder.
Deres alsidighed, vækstenergi og store
amplitude hvad angår voksested prædes-

Beplantning ved landevej i Mecklenburg Vorpommern

tinerer dem til anvendelse under stort set
alle betingelser. Med tanke på fremtidens
krav er de et pålideligt valg.
RESISTA® sorterne er kontrollerede og
certificerede for deres modstandsdygtighed. For at kunne kontrollere sortsægtheden registreres og forsynes. alle træer med
en mikrochip.

RESISTA® elmetræer til parker og haver

Uproblematisk på vanskelige voksesteder i byer

6 SORTER, SOM KAN SUPPLERES
I RESISTA® sortimentet findes den optimalt passende sort til alle tænkelige betingelser for voksestedet. Mens de større RESISTA® elmetræer beviser
deres mangfoldighed som vejtræer, trærækker og
alléer langs meget trafikerede gader eller i parkanlæg, er de mindre og finere REBELLA beviser deres
mangfoldighed som vejtræer, trærækker og alléer
langs meget trafikerede gader eller i parkanlæg, er
de mindre og finere.
Mikrochippen implanteres i ca. 1 meters stammehøjde
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Ulmus RESISTA® Rebona
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Ulmus RESISTA® Regal
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Ulmus RESISTA® Reverti

Horizon

FIORENTE
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ANVENDELSE & EGNETHED

JORDBUND/ VOKSESTED

Alle RESISTA® elmetræer er robuste,

Ulmus RESISTA® Fiorente har en stor amplitude
hvad angår voksested. Det foretrækker placeringer

sunde, nøjsomme og lette at pleje.

på steder med sol til halvskygge og er egnet til alle

Ulmus RESISTA® Fiorente er et beske-

jordarter.

dent træ med stor vækst, som er meget

Fiorente ier et meget vitalt træ og anvendes også
gerne i skoven, da det vokser meget hurtigt.

velegnet som gade- og allétræ, til parkanlæg, store haver og pladser. Træerne

Frugtbundt i starten af maj

trives i nærings- og muldfattig, let og tør
på voksesteder langt fra grundvand, på

Cultivar, Ulmus pumila x minor

BLADE
Løvet er mellemgrønt og gulgrønt ved de friske

forseglede flader, på golde jordbunde over

skud. Det asymmetriske blad har en kort stilk på

klipper, stenmasser og murbrokker udvik-

under 1 cm. De skinnende blade beholder deres

ler de en forbavsende vitalitet og vokser

grønne farve til langt ind i efteråret. Blandt

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-

alle RESISTA® elmene har Fiorente det

hurtigt.

og vindbestandig, tolerant over for byklima,

seneste løvfald.

industrifast og tåler varme og tørke.

VÆKST

BLOMST / FRUGT

Den forholdsmæssigt nye sort Fiorente er et

Blomsterne er små og uanseelige, der

hurtigtvoksende elmetræ. Den får sin afslap-

dannes sjældent frøspirer.

pede, slanke og elegante form af grenene, som
bliver mere og mere stejle nedefra og op, den
moderate forgrening i siden og godt gennemgående topskud. Kronen er dermed pyramidal og
bred søjleformet.

RESISTA® elmetræer forædles ikke, men
dyrkes på egen rod. Dette sikrer modstandsdygtighed over for svampeangrebet i den hollandske elmesyge. Alle træer
har en implanteret mikrochip, som dokumenterer sortsægtheden og gør, at man
kan identificere træet.

FIORENTE

jord samt på tung, tæt jordbund. Selv

Hjemegn / HERKOMST

NEW HORIZON
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ANVENDELSE & EGNETHED

JORDBUND/ VOKSESTED

Alle RESISTA® elmetræer er robuste,

Ulmus RESISTA® New Horizon foretrækker
områder med sol til halvskygge med svagt sur til

sunde, nøjsomme og lette at pleje.

alkalisk, flad- til dybgrundet jordbund med middel

Ulmus RESISTA® New Horizon er et

fugtighed, og kan klare oversvømmelser.d.

beskedent træ med stor vækst, som er

Cultivar, Ulmus japonica x pumila

parkanlæg, store haver og pladser. Træer-

New Horizon allé i Sverige

ne trives i nærings- og muldfattig, let og
tør jord samt på tung, tæt jordbund. Selv
på voksesteder langt fra grundvand, på

BLADE
New Horizon har rudeformede til brede lancetfor-

Denne krydsning opstod i den amerikanske
RESISTA®-række af Gene Smalley, Madison
Wisconsin, indføring på markedet i 1994.

forseglede flader, på golde jordbunde over

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

Særlige oplysninger

klipper, stenmasser og murbrokker udvik-

brede. Bladpladen er glat og mellemgrønt på over-

Ulmus RESISTA® New Horizon er vinter- og vind-

siden, bladranden er skarpt dobbelttakket,

bestandig, tolerant over for byklima, industrifast

og bladene er let asymmetriske. Generelt er

og tåler varme og tørke. I forhold til de andre

bladene på New Horizon Horizon‘ lysere end

RESISTA® sorter er New Horizon elmetræet med

dem på søstersorten Rebona.

det bredeste spektrum for voksesteder.

ler de en forbavsende vitalitet og vokser
hurtigt.

VÆKST
Ulmus RESISTA® New Horizon er lige som sin

BLOMST / FRUGT

søstersort Rebona også et mellemstort elme-

Blomsterne er små og uanseelige, der

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

dannes sjældent frøspirer.

den unge fase er væksten udtalt stor. Kronens
opbygning er først temmelig smal og regelmæssig, senere udvikler New Horizon en mere fyldig,
rund krone.

RESISTA® elmetræer forædles ikke, men
dyrkes på egen rod. Dette sikrer
modstandsdygtighed over for svampeangrebet i den hollandske elmesyge. Alle
træer har en implanteret mikrochip, som
dokumenterer sortsægtheden og gør, at
man kan identificere træet.

NEW HORIZON

Hjemegn / HERKOMST

meget velegnet som gade- og allétræ, til

REBELLA

clasen-co.com

ANVENDELSE & EGNETHED

JORDBUND/ VOKSESTED

Alle RESISTA® elmetræer er robuste,

Der skal vælges et voksested med sol til halvskygge. I tilvækstfasen har Rebella brug for en godt

sunde, nøjsomme og lette at pleje.

gennemluftet jordbund.

Ulmus RESISTA® Rebella adskiller sig
grundlæggende fra de andre sorter af

Hjemegn / HERKOMST

RESISTA® elmetræer.

Cultivar, Ulmus americana x parvifolia

på grund af løvhanget og voksemåden.

Denne krydsning opstod i den amerikanske
Tidlig efterårsfarvning

Med sine overhængende grene, de fine

Wisconsin 2011.

BLADE
Løvet er relativt småt og sirligt, det er lysegrønt og

Særlige oplysninger

de og legepladser, og selv til små haver og

ca. 5 cm langt og 2 til 3 cm bredt. Den påfaldende

Ulmus RESISTA® Rebella er vinter- og vindbestan-

alle smalle voksesteder.

smukke efterårsfarve starter tidligt og frembringer

dig, tolerant over for byklima, industrifast og tåler

røde til orangerøde farver.

varme og tørke.

seevne er det perfekt egnet til atriumgår-

VÆKST
Rebella udvikler sig til et lille til mellemstort

BLOMST / FRUGT

træ. Den fine løse krone og de relativt små blade

Blomsterne er små og uanseelige, der

giver træet en livlig fin og elegant karakter.

dannes sjældent frøspirer.

RESISTA® elmetræer forædles ikke, men
dyrkes på egen rod. Dette sikrer modstandsdygtighed over for svampeangrebet i den hollandske elmesyge. Alle træer
har en implanteret mikrochip, som dokumenterer sortsægtheden og gør, at man
kan identificere træet.
Op til 5 cm lange blade

REBELLA

blade og træets betydeligt ringere vok-

RESISTA® række af Gene Smalley, Madison

REBONA
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ANVENDELSE & EGNETHED

JORDBUND/ VOKSESTED

Alle RESISTA® elmetræer er robuste,

Rebona er et meget vitalt elmetræ til steder med
sol til halvskygge og alle jordarter - det er også

sunde, nøjsomme og lette at pleje.

egnet til forseglede og tætte overflader. Særligt på

Ulmus RESISTA® Rebona er et beske-

voksesteder i nærheden af grundvandet og med

dent træ med stor vækst, som er meget

risiko for oversvømmelse viser det sig som et meget
robust træ.

velegnet som gade- og allétræ, til parkanlæg, store haver og pladser. Træerne

Allerede et prægtigt træ i en alder af ca. 15 år

trives i nærings- og muldfattig, let og tør
på voksesteder langt fra grundvand, på

Cultivar, Ulmus japonica x pumila

BLADE
Rebona har rudeformede til brede

forseglede flader, på golde jordbunde over

lancetformede blade, der er ca. 6 til 9 cm

klipper, stenmasser og murbrokker udvik-

lange og 3 til 5 cm brede. Bladpladen er glat

ler de en forbavsende vitalitet og vokser
hurtigt.

Denne krydsning opstod i den amerikanske
RESISTA®-række af Gene Smalley, Madison
Wisconsin, indføring på markedet i 1995.

og mellemgrønt på oversiden, bladranden

Særlige oplysninger

er skarpt dobbelttakket, og bladene er

Ulmus RESISTA® Rebona er vinter- og vindbestan-

let asymmetriske.

dig, tolerant over for byklima, industrifast og tåler
varme og tørke. Rebona er meget tolerant over for

Ulmus RESISTA® Rebona klarer fint
opstuvet vand og midlertidige oversvøm-

BLOMST / FRUGT

melser.

Blomsterne er små og uanseelige, der

opstuvet vand og oversvømmelser.

dannes sjældent frøspirer.

VÆKST
Ulmus RESISTA® Rebona er lige som søstersorten New Horizon et hurtigtvoksende, mellemstort (op til 25 meter højt) elmetræ med lige

RESISTA® elmetræer forædles ikke, men
dyrkes på egen rod. Dette sikrer mod-

topskud, der rækker langt op i kronen. Kronens

standsdygtighed over for svampeangre-

opbygning er først nærmest smalt kegleformet

bet i den hollandske elmesyge. Alle træer

og udvikler sig senere til en fuld og oval form.

har en implanteret mikrochip, som dokumenterer sortsægtheden og gør, at man
kan identificere træet.

REBONA

jord samt på tung, tæt jordbund. Selv

Hjemegn / HERKOMST

REGAL
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ANVENDELSE & EGNETHED

JORDBUND/ VOKSESTED

Alle RESISTA® elmetræer er robuste,

Selvom træet stiller utroligt få krav og har en stor
amplitude hvad angår voksested, foretrækker det

sunde, nøjsomme og lette at pleje.

områder med halvskygge til sol med svagt sure til

Ulmus RESISTA® Regal er et beske-

alkaliske jordbunde

dent træ med stor vækst, som er meget
velegnet som gade- og allétræ, til park-

Hjemegn / HERKOMST

anlæg, store haver og pladser. Træerne

U. ‚Commelin‘ x (U. pumila x U. ‚Hoersholmiensis‘),
Asymmetrisk bladansats typisk for elmetræet

trives i nærings- og muldfattig, let og tør
jord samt på tung, tæt jordbund. Selv
på voksesteder langt fra grundvand, på

Denne krydsning opstod i den amerikanske
RESISTA®-række af Gene Smalley, Madison

BLADE

Wisconsin, indføring på markedet i 1983.

Bladene er rudeformede til brede lancetformede.

forseglede flader, på golde jordbunde over

De er ca. 6 til 9 cm lange og 2,5 til 3,5 cm brede.

Særlige oplysninger

klipper, stenmasser og murbrokker udvik-

De ligner bladene på småbladet elm.

Ulmus RESISTA® Regal er vinter- og vindbestan-

Efterårsfarvningen er lys, varm guldgul.

dig, tolerant over for byklima, industrifast og tåler

ler de en forbavsende vitalitet og vokser
hurtigt. Ulmus RESISTA® Regal klarer
fint opstuvet vand og midlertidige oversvømmelser.

varme og tørke.

BLOMST / FRUGT
Blomsterne er små og uanseelige, der
dannes sjældent frøspirer.

VÆKST
træ med naturlig dannelse af topskud, som rækker op i kronen. Denne sort danner i modsætning

RESISTA® elmetræer forædles ikke, men

til sorterne Rebona og New

dyrkes på egen rod. Dette sikrer mod-

Horizon en generelt mere smal og let åben krone.

standsdygtighed over for svampeangrebet i den hollandske elmesyge. Alle træer
har en implanteret mikrochip, som dokumenterer sortsægtheden og gør, at man
kan identificere træet.

REGAL

Ulmus RESISTA® Regal er et op til 20 meter højt

REVERTI
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ANVENDELSE & EGNETHED

JORDBUND/ VOKSESTED

Ulmus RESISTA® Reverti er en ren

Ulmus RESISTA® Reverti foretrækker voksesteder
med sol til halvskygge. Jordbunden bør være moderat

småbladet elm (U. minor).

tør til fugtig, midlertidige oversvømmelser tolereres.

Den har småbladet elms karakteristiske

Ellers kan Reverti godt lide løse, dybgrundede og

korklister allerede i de unge år. Sorten

meget næringsrige jordbunde, som er svagt sure til
kraftigt alkaliske. Træet elsker kalk.

er meget interessant som en lille skov i
landskabet og kan plantes overalt, hvor

Forårshilsen fra Ulmus RESISTA® Reverti

det drejer sig om at bevare elmetræet

Ulmus RESISTA® Reverti er en ægte småbladet elm

som hjemlig art.

VÆKST
Reverti er et mellemstort til stort træ med
meget hurtig vækst i ungdommen. Stammen
udvikler tidligt en korkagtig bark og korklister
på grenene, som er typiske for småbladet elm.

Hjemegn / HERKOMST
(Ulmus minor) af ungarsk oprindelse. Træet er selek-

BLADE

teret af University of Wisconsin-Madison i jagten på

Bladene er ru på oversiden, nærmest runde, ca. 12

lovende resistent forældreskab til krydsninger.

cm lange og 8 cm brede. Bladansatsen på
stilken er uregelmæssig, hvilket er typisk
for elm. Bladene er om sommeren kraftigt
mørkegrønne og om efteråret med
klare gule farver.

Særlige oplysninger
Ulmus RESISTA® Reverti giver et nærmest dristigt,
vildt præg og selv uden løv har træet en fordelagtig
særpræget og udtryksfuld fremtoning på grund af

BLOMST / FRUGT
Blomsterne viser sig i små bundter
foran bladene. Frugterne er elliptiske
tilforkert æggeformede med
enfrøede nødder.

RESISTA® elmetræer forædles ikke,
men dyrkes på egen rod. Dette sikrer
modstandsdygtighed over for svampeangrebet i den hollandske elmesyge. Alle
træer har en implanteret mikrochip, som
dokumenterer sortsægtheden og gør, at
man kan identificere træet.

Dyb struktureret bark allerede mens træet er ungt

REVERTI

de udprægede korklister.

