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

lättskötta och tåliga. 

Ulmus RESISTA® New Horizon är ett 

anspråkslöst, 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
Även Ulmus RESISTA® New Horizon är som sin 

systersort Rebona en medelstor alm och kan 

få en höjd på cirka 25 m. I sin ungdom växer 

den utomordentligt snabbt. Om kronan till att 

börja med snarare är smal och regelbunden, så 

utvecklar New Horizon senare en mer full och 

rund krona.

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
New Horizon har ett rombformat till brett lan-

settliknande blad, ca 6 till 9 cm långt och 3 till 5 

cm brett. Bladskivan är glatt och mellangrön på 

översidan, bladranden är vass och dubbelt tandad, 

skivbasen är något asymmetrisk. För det mesta 

är bladet på New Horizon ljusare än systersorten 

Rebona.

BLOMMOR / FRUKT
Blommorna är små och oansenliga, 

ett fröfäste bildas sällan.

JORD / STÅNDORD
Ulmus RESISTA® New Horizon föredrar soliga till 

halvskuggiga lägen med svagt sur till alkalisk jord, 

medelfuktig grund till djup mark, tål översvämnigar.

HÄRKOMST / URSPRUNg
Cultivar, Ulmus japonica x pumila                                                                                    

Diese Kreuzung entstand in der amerikanischen 

Resista-Reihe von Gene Smalley, 

Madison Wisconsin, Markteinführung 1994.

SÄRSKILD INFORMATION
Ulmus RESISTA® New Horizon är vinterhård, 

vindtålig, tål stadsklimat, industrier, samt är tålig 

mot hetta och torka. Jämfört med de andra RESIS-

TA® sorterna visar sig  New Horizon vara den alm 

med det största spektrat vad gäller ståndort. 

New Horizon Al lee i Sverige
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