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RESISTENT & FRAMTIDSSÄKER
Tack vare sin resistens mot den holländska almsjukan hävdar sig sedan flera år
RESISTA® almarna allt mer på många olika platser. Dess mångsidighet, kraftfullhet
och stora ståndortsamplitud gör den som
skapad för att användas under i stort sett

Planteringar̈vid vägar i Mecklenburg Vorpommern

alla förhållanden. Om man ser till framtida
krav så är detta ett tryggt val.
RESISTA® Sorterna är testade och certifierade beträffande sin resistens. För kontroll av trädets artäkthet, har varje träd ett
registrerat mikrochip inplanterat.

RESISTA®almar för parker och trädgårdar

6 SORTER SOM KOMPLETTERAR
VARANDRA
I RESISTA® Sortimenter finns alltid den sort som
passar bäst för det mest skilda förutsättningar på
plats. Medan RESISTA® almarna blir allt större och
bevisar sin mångsidighet som gatuträd, som trädrad samt alléträd längs vältrafikerade gator eller i
parkanläggningar, kvalificerar sig de mindre, mer
sirliga REBELLA just där, där det finns mindre plats
till förfogande och ingen trafik sliter på dem.
Mikrochipet implanteras ungefär 1 m upp på stammen

Oproblematiska på svåra urbana platser
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Ulmus RESISTA® Fiorente
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Ulmus RESISTA® New
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Ulmus RESISTA® Rebella
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Ulmus RESISTA® Rebona
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Ulmus RESISTA® Regal

8

Ulmus RESISTA® Reverti

Horizon

FIORENTE
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Användning & Lämplighet

JORD / STÅNDORD

Alla RESISTA® almar är robusta, friska,

Ulmus RESISTA® Fiorente har en stor ståndortamplitud, föredrar soliga till halvskuggiga lägen

lättskötta och tåliga.

och lämpar sig för alla typer av jord.

Ulmus RESISTA® Fiorente är ett an-

Fiorente är ett mycket vitalt träd och används

språkslöst, kraftfullt träd som passar

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

utmärkt som gatu- och alléträd, för park-

HÄRKOMST / URSPRUNG

anläggningar, stora trädgårdar och torg.

Fruktknippen̈i början av maj

Träden trivs både i närings- och humustätat underlag. Även på platser långt från

Denna korsning utvecklades på Instituto per la

BLAD
Bladen är mellangröna och de färska skotten

Pretizione delle Plante i Florenz. Godkännande för
försäljning 2008.

grundvatten, på förseglade ytor, på karg

gulgröna. Det asymmetriska bladet har ett kort

mark över klippor, sten och grus utveck-

skaft, mindre än 1 cm långt. De glänsande bladen

SÄRSKILD INFORMATION

behåller sin gröna färg långt in på hösten – av alla

Ulmus RESISTA® Fiorente är vinterhård, vindtålig,

RESISTA® almar fäller Fiorente sina löv sist.

tål stadsklimat, industrier, samt är tålig mot hetta

lar de en överraskande vitalitet och växer

och torka.

snabbt.

VÄXT

BLOMMOR / FRUKT

Den förhållandevis nya sorten Fiorente räknas

Blommorna är små och oansenliga,

också till de snabbväxande almarna. Deras

ett fröfäste bildas sällan.

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 därigenom pyramidalt till brett pelarformad.

RESISTA® almar
förädlas inte, utan växer på egna rötter.
Det säkrar resistensen mot den holländska almsjukans svampangrepp. Varje träd
har ett inplanterat och registrerat mikrochip som säkerställer dess artäkthet.

FIORENTE

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

Cultivar, Ulmus pumila x minor

NEW HORIZON
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Användning & Lämplighet

JORD / STÅNDORD

Alla RESISTA® almar är robusta, friska,

Ulmus RESISTA® New Horizon föredrar soliga till
halvskuggiga lägen med svagt sur till alkalisk jord,

lättskötta och tåliga.

medelfuktig grund till djup mark, tål översvämnigar.

anspråkslöst, kraftfullt träd som passar

HÄRKOMST / URSPRUNG

utmärkt som gatu- och alléträd, för park-

Cultivar, Ulmus japonica x pumila

anläggningar, stora trädgårdar och torg.

Diese Kreuzung entstand in der amerikanischen
New Horizon Allee i Sverige

Träden trivs både i närings- och humusfattig, lätt och torr jord och på tungt, för-

Resista-Reihe von Gene Smalley,
Madison Wisconsin, Markteinführung 1994.

BLAD
New Horizon har ett rombformat till brett lan-

SÄRSKILD INFORMATION

grundvatten, på förseglade ytor, på karg

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

Ulmus RESISTA® New Horizon är vinterhård,

mark över klippor, sten och grus utveck-

cm brett. Bladskivan är glatt och mellangrön på

vindtålig, tål stadsklimat, industrier, samt är tålig

översidan, bladranden är vass och dubbelt tandad,

mot hetta och torka. Jämfört med de andra RESIS-

skivbasen är något asymmetrisk. För det mesta

TA® sorterna visar sig New Horizon vara den alm

är bladet på New Horizon ljusare än systersorten

med det största spektrat vad gäller ståndort.

tätat underlag. Även på platser långt från

lar de en överraskande vitalitet och växer
snabbt.

Rebona.

VÄXT
Även Ulmus RESISTA® New Horizon är som sin

BLOMMOR / FRUKT

systersort Rebona en medelstor alm och kan

Blommorna är små och oansenliga,

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

ett fröfäste bildas sällan.

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 holländska almsjukans svampangrepp. Varje träd
har ett inplanterat och registrerat mikrochip som säkerställer dess artäkthet.

NEW HORIZON

Ulmus RESISTA® New Horizon är ett

REBELLA
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Användning & Lämplighet

JORD / STÅNDORD

Alla RESISTA® almar är robusta, friska,

Ståndorten bör vara solig till halvskuggig. Under
första tiden behöver Rebella en mer lucker jord.

lättskötta och tåliga.
Ulmus RESISTA® Rebella skiljer sig prin-

HÄRKOMST / URSPRUNG

cipiellt från de andra RESISTA® almarna

Cultivar, Ulmus americana x parvifolia .

genom sina löv och sin typiska växt.

Denna korsning togs fram i den amerikanska
RESISTA® serien av Gene Smalley, Madison

Med sina överhängande grenar, sina

Tidig höstfärgning

sirliga blad och den betydligt mindre
växteffekten, lämpar den sig utmärkt för
innergårdar och lekplatser, även för mindre trädgårdar och alla trånga ståndorter.

BLAD

Wisconsin 2011.

SÄRSKILD INFORMATION
Ulmus RESISTA® Rebella är vinterhård, vindtålig,

Löven är relativ små och sirliga, ljusgröna, cirka

tål stadsklimat, industrier, samt är tålig mot hetta

5 cm långa och 2 till 3 cm breda. Den påfallande

och torka.

vackra höstfärgningen börjar tidigt och blir röd till

Rebella utvecklar sig till ett litet till medelstort

orangeröd.

träd. Den sirliga luftiga kronan och det relativt

BLOMMOR / FRUKT

lilla bladet ger trädet en fin och elegant karaktär.

Blommorna är små och oansenliga,
ett fröfäste bildas sällan.

RESISTA® almar
förädlas inte, utan växer på egna rötter.
Det säkrar resistensen mot den holländska almsjukans svampangrepp. Varje träd
har ett inplanterat och registrerat mikrochip som säkerställer dess artäkthet.

Upp till 5 cm långa blad

REBELLA

VÄXT

REBONA
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Användning & Lämplighet

JORD / STÅNDORD

Alla RESISTA® almar är robusta, friska,

Rebona är en mycket vital alm för soliga till halvskuggiga lägen. Lämplig för alla typer av jord –

lättskötta och tåliga.

lämpar sig även för förseglade och kompakta ytor.

Ulmus RESISTA® Rebona är ett an-

Särskilt för platser nära grundvatten med översvä-

språkslöst, kraftfullt träd som passar

mningsrisker visar det sig som ett mycket robust
träd.

utmärkt som gatu- och alléträd, för parkanläggningar, stora trädgårdar och torg.

Redan vid ca 15 års ålder ett rejält träd

Träden trivs både i närings- och humustätat underlag. Även på platser långt från

Cultivar, Ulmus japonica x pumila

BLAD
Rebona har ett rombformat till brett

grundvatten, på förseglade ytor, på karg

lansettliknande blad, ca 6 till 9 cm långt

mark över klippor, sten och grus utveck-

och 3 till 5 cm brett. Bladskivan är glatt och

lar de en överraskande vitalitet och växer
snabbt.
Ulmus RESISTA® Rebona har tolerans
mot vattenstagnation och temporära
översvämningar.

Denna korsning togs fram i den amerikanska
RESISTA® serien av Gene Smalley, Madison
Wisconsin1995.

mellangrön på översidan, bladranden är

SÄRSKILD INFORMATION

vass och dubbelt tandad, skivbasen är

Ulmus RESISTA® Rebona är vinterhård, vindtålig,

något asymmetrisk.

tål stadsklimat, industrier, samt är tålig mot hetta
och torka. Mot vattenstagnation och översvämnin-

BLOMMOR / FRUKT

gar visar sig Rebona vara särskilt tolerant.

Blommorna är små och oansenliga,
ett fröfäste bildas sällan.

VÄXT
Die Ulmus RESISTA® Rebona är som sin systersort New Horizon en snabbväxande, medelstor

RESISTA® almar

upp till 25 m hög alm med ett rakt huvudskott

förädlas inte, utan växer på egna rötter.

ända upp i kronan. Kronans form är först snara-

Det säkrar resistensen mot den holländs-

re smalt konisk och får senare en mer full och

ka almsjukans svampangrepp. Varje träd

ovalare form.

har ett inplanterat och registrerat mikrochip som säkerställer dess artäkthet.

REBONA

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

HÄRKOMST / URSPRUNG

REGAL
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Användning & Lämplighet

JORD / STÅNDORD

Alla RESISTA® almar är robusta, friska,

Obwohl extrem anspruchslos und mit großer
Standortamplitude, sind die bevorzugten Lagen

lättskötta och tåliga.

halbschattig bis sonnig mit schwach sauren bis

Ulmus RESISTA® Regal är ett anspråks-

alkalischen Böden.

löst, kraftfullt träd som passar utmärkt

HÄRKOMST / URSPRUNG

som gatu- och alléträd, för parkanlägg-

U. ‚Commelin‘ x (U. pumila x U. ‚Hoersholmiensis‘),

ningar, stora trädgårdar och torg. Träden

Almens typiska asymmetriska bladbas

trivs både i närings- och humusfattig, lätt
och torr jord och på tungt, förtätat underlag. Även på platser långt från grund-

BLAD
Bladet är rombformat till brett lansettliknande, ca

vatten, på förseglade ytor, på karg mark

6 till 9 cm långt och 2,5 till 3,5 cm brett. Det liknar

över klippor, sten och grus utvecklar de en

bladet hos lundalmen. Höstfärgningen är lysande

överraskande vitalitet och växer snabbt.

varmt guldgul.

Ulmus RESISTA® Regal har tolerans

BLOMMOR / FRUKT

mot vattenstagnation och temporära

Blommorna är små och oansenliga,

översvämningar.

ett fröfäste bildas sällan.

Denna korsning togs fram i den amerikanska
RESISTA® serien av Gene Smalley, Madison
Wisconsin, och marknadsfördes 1983.

SÄRSKILD INFORMATION
Ulmus RESISTA® Regal är vinterhård, vindtålig,
tål stadsklimat, industrier, samt är tålig mot hetta
och torka.

VÄXT
högt träd med naturligt bildat huvudskott ända
upp i kronan. Denna sort bildar, jämfört med

RESISTA® almar

sorterna Rebona och New Horizon, en snarare

förädlas inte, utan växer på egna rötter.

smal och gles krona.

Det säkrar resistensen mot den holländska almsjukans svampangrepp. Varje träd
har ett inplanterat och registrerat mikrochip som säkerställer dess artäkthet.

REGAL

Die Ulmus RESISTA® Regal är ett upp till 20 m

REVERTI
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Användning & Lämplighet

JORD / STÅNDORD

Ulmus RESISTA® Reverti är en ren

Ulmus RESISTA® Reverti föredrar en solig till
halvskuggig ståndort. Jorden bör vara måttligt torr

lundalm (U. minor). Den visar lundalmens

till fuktig, översvämningar tidvis tolereras. Annars

karakteristiska korkbark redan i unga

tycker Reverti om lucker, djup och mycket närings-

år. Som landskapsträd är sorten mycket

rik jord. Kan vara svagt sur till starkt alkalisk. Den
gillar kalk.

intressant och kan planteras överallt
där det går ut på att behålla almen som

Vårgrönt från Ulmus RESISTA® Reverti

inhemsk art.

HÄRKOMST / URSPRUNG
Ulmus RESISTA® Reverti är en ren lundalm (Ulmus
minor) med ungerskt ursprung, selekterad från Uni-

VÄXT

BLAD

versity of Wisconsin-Madison vid sökandet efter ett

Reverti är ett medelstort till högt träd som växer

Bladen är snarare runda och på ovansidan sträva,

lovande resistent föräldrarskap för korsningar.

mycket snabbt när det är ungt.

ca 12 cm långa och 8 cm breda. Bladbasen på stjäl-

Stammen utvecklar tidigt en korkliknande bark

ken är oregelbunden vilket är typiskt för

och på grenarna den för lundalmen så typiska

almen. På sommaren är bladet kraftigt

korkbarken.

mörkgrönt, på hösten har det en lysande

BLOMMOR / FRUKT

Ulmus RESISTA® Reverti visar en mer oförvägen,
vild karaktär och även utan löv ger den en egensinnig och utrycksstark bild genom den utpräglade
korkbarken.

Blommorna visar sig före bladen i små
knippen. Frukterna är elliptiska till
omvänt äggformade med enfröiga
små nötter (skivor).

RESISTA® almar
förädlas inte, utan växer på egna rötter.
Det säkrar resistensen mot den holländska almsjukans svampangrepp. Varje träd
har ett inplanterat och registrerat mikrochip som säkerställer dess artäkthet.

Djupt strukturerad bark redan på det unga trädet

REVERTI

gulfärgning.

SÄRSKILD INFORMATION

