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ANVÄNDNINg & LÄMPLIgHET
Alla RESISTA® almar är robusta, friska, 

lättskötta och tåliga. 

Ulmus RESISTA® Fiorente är ett an-

språkslöst, kraftfullt träd som passar 

utmärkt som gatu- och alléträd, för park-

anläggningar, stora trädgårdar och torg. 

Träden trivs både i närings- och humus-

fattig, lätt och torr jord och på tungt, för-

tätat underlag. Även på platser långt från 

grundvatten, på förseglade ytor, på karg 

mark över klippor, sten och grus utveck-

lar de en överraskande vitalitet och växer 

snabbt. 

VÄXT
Den förhållandevis nya sorten Fiorente räknas 

också till de snabbväxande almarna. Deras 

lediga, slanka och eleganta form får de genom 

grenarna som nerifrån och uppåt blir allt rakare, 

de måttliga förgreningarna åt sidorna och ett 

gott genomgående huvudskott. Kronan är däri-

genom pyramidalt till brett pelarformad.

RESISTA® almar 

förädlas inte, utan växer på egna rötter. 

Det säkrar resistensen mot den holländs-

ka almsjukans svampangrepp. Varje träd 

har ett inplanterat och registrerat mikro-

chip som säkerställer dess artäkthet.

BLAD
Bladen är mellangröna och de färska skotten 

gulgröna. Det asymmetriska bladet har ett kort 

skaft, mindre än 1 cm långt. De glänsande bladen 

behåller sin gröna färg långt in på hösten – av alla  

RESISTA® almar fäller Fiorente sina löv sist.

BLOMMOR / FRUKT
Blommorna är små och oansenliga, 

ett fröfäste bildas sällan.

JORD / STÅNDORD
Ulmus RESISTA® Fiorente har en stor ståndor-

tamplitud, föredrar soliga till halvskuggiga lägen 

och lämpar sig för alla typer av jord. 

Fiorente är ett mycket vitalt träd och används 

gärna i skogen på grund av att det växer så snabbt. 

HÄRKOMST / URSPRUNg
Cultivar, Ulmus pumila x minor                                                                                          

Denna korsning utvecklades på Instituto per la 

Pretizione delle Plante i Florenz. Godkännande för 

försäljning 2008.

SÄRSKILD INFORMATION
Ulmus RESISTA® Fiorente är vinterhård, vindtålig, 

tål stadsklimat, industrier, samt är tålig mot hetta 

och torka.
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