www.nordicplants.dk

ærket med
Sorter der er m
e sorter er
ss
di
betyder at
d
l de
egne udvikle
’s
oo
2o
A-Plant
.
r
rte
so
og selekterede
valgt
tte katalog er ud
at
Alle planter i de
til
t
re
ce
ndet kvaliﬁ
krav
af A-Plant og fu
de
ed
m
et
rk
varemæ
bære
ed
th til
ndhed og egne
der stilles til su
old.
rh
der danske fo
anvendelse un

A-Plant 2000 ApS

A-Plant 2000 ApS
har følgende

FORMÅL:

• At udvikle, forbedre og
introducere sorter af træer og
buske egnet til det dansk klima.
• Udbyde et bredt sortiment til
anlæg, parker, haver m.m.
• Tilse at sorterne produceres på
en måde der sikrer ægthed og
en produktkvalitet som fremmer
en god etablering.
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Produktionen foregår i Danmark
i A-plant virksomheder eller i
planteskoler, der er lavet aftaler
eller kontrakt med.
A-Plant 2000 ApS ﬁk i 2014 og 2015
registreret et varemærke
som
kan tilknyttes de sorter som A-plant 2000
vurderer har særlige egenskaber og
kvaliﬁkationer.
Det kan være sorter som A-plant selv har
udviklet og afprøvet, eller er hjemtaget
fra andre lande, eller fra forsknings virksomheder, hvor A-plant har medvirket til
ﬁnansiering.
Hertil kommer at nogle centrale sorter,
tidligere udviklet i Dafo programmet, som
A-plant anser særlig værdifulde, og som
A-pant 2000 har sikret ægthed fra den
oprindelige kerneplante i produktion.
Disse sorter blev i sin tid udviklet ved
Statens Planteavlsforsøg, nu Aarhus
Universitet, Aarslev.

Særlige krav der stilles for at sorterne kan opnå
benævnelsen
er:

• Klimatilpasset vores danske kystklima med omskiftelige temperaturer i vinterperioden og ofte meget blæst.
• Sundhed af planterne sættes højt.
• Robuste overfor forskellige dyrkningsforhold, såsom jordbund.
• Beskrevne egenskaber, med vægt på dem der sikrer at de opfylder de
funktioner og den anvendelse de er udvalgt til.
• Sortsægthed og ensartethed sikres.
• Høj produktionskvalitet/produktkvalitet.
• Kendt produktionsforløb i planteskoler som A-plant 2000 tilser.

SORTERNE MÆRKET MED

MÅ KUN MARKEDSFØRES MED VAREMÆRKET
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ANVENDELSE
Egnet som et middelstort
t t gadetræ
d t
og som solitær i anlæg samt som
prydtræ i små haver og boligselskaber.

Acer hybrid
‘San’
’SAN’ bliver et middelstort træ 6-7 m
høj, med en ret stram nærmest ellipsoid
til pyramideformet krone, med ret grove
grene og middeltæt forgrening.
Vinterknopperne er dækket af store knopskæl, der hen mod foråret farves smukt
rødlige.
Bladene er friskgrønne, femlappede med
dybe indskæringer, og med røde bladstilke
Blomsterne er gule, frugterne farves røde
ved modning.

KLIMA &
SUNDHED
Sorten er fuldt frostfør og middel
vindfør, dog ikke i det åbne land i
Vest- og Nordjylland.
Sundheden er stor også uden de
bladpletter der kendes fra Acer
psedoplatanus.
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OPRINDELSE
Sorten er fundet og udviklet
d ikl t i Lill
Lillemark Planteskole af Svend Andersen.
Produceres og ejes nu af Birkholm
Planteskole a/s.

Buxus sempervirens
”NOPUR” er en opret, tæt forgrenet
busk, der kan blive 1,5-2 m høj, afhængig
af vækstvilkårene, og ca. 1 m bred efter
10 år.
Den årlige tilvækst er relativ stor.
Bladene er tykke, læderagtige, mørkegrønne, med svag blålig farve, de er bredt
elliptiske til næsten rundagtige, de er 2-3
cm lange og 1-1,5 cm brede.

KLIMA &
SUNDHED

’Nopur’®
N

ANVENDELSE
Sorten kan anvendes i grupper
hvor den giver et tæt jorddække,
og er særlig egnet til pur eller lavere
hække.

OPRINDELSE

Der er ikke registreret alvorlige sygdomme i afprøvningen eller i produktion.

Sorten er udvalgt af Søren N
Nygaard
d
i det materiale der var indsamlet på
Forsøgsstationen Hornum, hvor også
’Balder’ blev udvalgt.

Sorten er vind- og frostfør og tåler
endda barfrost, tåler middel skygge
og byforhold.

Den er navngivet og nyhedsregistreret af Nygaards Planteskole og
produceres der.
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Cotoneaster dammeri var radicans
‘Rami’
’RAMI’ er en lav ﬂadt krybende busk der
efter ca. 10 år kun er 0,2 meter høj og ca.
1 meter bred, med bløde grene der kan
hænge nedad som ved et dige.
Bladene er stedsegrønne, blanke, elliptiske ca. 1,5 cm lange.

ANVENDELSE
Egnet til bunddække, væsentlig
tli i
haver, anlæg og parker samt kirkegårde.

Blomsterne er hvide med udbredte
kronblade, efterfulgt af relativt små røde
frugter, der ofte er fåtallige.

KLIMA &
SUNDHED
Sorten er klimatolerant, men salt i
luften og megen barfrost sidst på
vinteren kan give lette bladsvidninger.
Sundheden er stor, kun ildsot kan
i sjældne tilfælde give små visne
unge skud der afsnøres.
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OPRINDELSE
Sorten er udvalgt blandtt ﬂere
ﬂ
kloner
kl
ved Forsøgsstationen, Hornum i
1979 og hører til gruppen af de småbladede af arten.

Cotoneaster
salicifolius
‘Repens’
’REPENS’ er en lav busk ca. 50 cm høj ved
plantens hovedstamme, herfra er grenene
udbredte til krybende, dannende en uregelmæssig ﬂade med lange tynde grene,
sorten kan blive op 1 m i bred.
Bladene er stedsegrønne 2-3 cm lange,
smalt elliptiske, mørkegrønne og halvblanke, undersiden er svagt håret ved
udspring.
Blomsterne er små og hvide, blomstringen
er til tider sparsom, ligeså frugtsætningen.
Frugterne er røde.

KLIMA &
SUNDHED
Hårdførhed mod frost er normalt
stor, men bladene kan, i strenge
vintre, svides af vind og barfrost,
hvis planten ikke er snedækket.

ANVENDELSE
Som bundække i haver og småå
anlæg på kirkegårde.

Tåler halvskygge.
Sundheden er normalt stor.

OPRINDELSE
Er en gammel Hollandskk sort.
t
Formeringen i Danmark bygger på en
robust
klon.
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Cotoneaster
franchetii
‘Brander’
’BRANDER’ er en løvfældende busk med
oprette til buede grene nærmest formende
en tragt. Som ældre også udbredte grene.
Bliver op til 2 m høj efter ca. 10 år
Bladene er bredt elliptiske, 4-5 cm lange,
mørkegrønne på oversiden og gråligt håret
på undersiden, med sen løvfald, normalt
sent november.
Blomsterne er små og lyserøde, med
oprette kronblade, de fremkommer i maj.
Frugterne er iøjnefaldende, orangerøde ca.
1 cm lange og kan blive siddende til jul.
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KLIMA &
SUNDHED
Sorten er frost- og vindfør, i Vestjylland dog kun middel i det åbne land.
Knophvilen brydes ikke i milde vintre. Sundheden er stor og der er ikke
registreret ildsot.

OPRINDELSE
Sorten er udvalgt i naturindsamlet
t i d
l t
materiale i Kina tilbage omkring 1950,
og stod hos botanikeren B. Hylmø i
Sverige, hvorfra den blev bragt til
Forsøgsstationen, Hornum i 1964, og
har da været prøveformeret siden.
Blev sat i prøveproduktion på
Nygaads Planteskole omkring 2004.

ANVENDELSE

Navngivet efter Poul Erik Brander,
som har lavet sit speciale på slægten
i England i 1964 og har arbejdet med
Cotoneaster siden dengang.

Fritstående i underbeplantning
l t i
aff
f.eks. stauder, eller som solitær busk
så den dekorative vækstform kan ses.
Anbefales som delvis erstatning for
C. ’Braendkjaer’ og C. salicifolius var
ﬂoccosus.
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‘Dilon’

Diervilla
Diervilla er løvfældende buske med ret
store blade, 6-10 cm lange, elliptiske og
tynde i struktur.
Skuddene er oprette, til knap 1 m høje,
med få sideskud, men sætter mange
rodskud, og danner en tæt plantning.
Der er ved Forsøgsstationen udvalgt
2 sorter.

KLIMA &
SUNDHED
Begge sorter er vindføre og tåler let
skygge, de kan vokse på de ﬂeste
jordtyper, dog ikke våd iltfattig jord.
Der er ikke registreret alvorlige sygdomme.

Diervilla lonicera
‘Dilon’
Denne sort har mørkegrønne blade,
der blive gullige ved løvfald, skuddene
afmodner delvis i september – oktober.
I løbet af sommeren i juni fremkommer
de små gule blomster, der efterfølges af
brunlige kapsler.
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ANVENDELSE
Velegnet som bunddække,
kk og giver
i
et så tæt dække at ukrudt sjældent
ses når planterne er vokset sammen.

OPRINDELSE
Både `Dilon’ og ‘Dise’ er b
begge udd
valgt i forsøg ved Forsøgsstationen,
Hornum, og blev sat i produktion i
1985. Selektionen skete i naturindsamlet materiale i USA.

Diervilla sessifolia
‘Dise’
Afviger væsentligt fra ’Dilon’ ved at bladene er lysegrønne og rødlige i udspring.
Skuddene afmodner næsten ikke og der
kan fremkomme nye skud ﬂere gange om
sommeren, og samtidig kommer så igen
et mindre blomsterﬂor.
De unge skud kan fryse lidt tilbage om
vinteren.
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‘Dise’

ANVENDELSE
Som solitærbusk eller i grupper, eller
ll
i blandede busketter.

Deutzia crenata
‘Dippon’
’DIPPON’ er en løvfældende kuplet busk,
der bliver omkring 1,5 m høj, tæt forgrenet med udbredte grene og elliptiske
noget ru blade.
Blomsterne er i knop kugleformede og ses
som perler, de er hvide ligesom den forholdsvis lille blomst, og er samlet i mange
blomstrede klaser.
Sorten er meget blomsterrig, og blomstringen sker midt i juli i 2-3 uger.

KLIMA &
SUNDHED
Sundheden er høj, uden registrerede sygdomme.
Klimamæssigt er den både helt
frost- og vindfør overalt i landet, og
er i alle henseende dyrkningsmæssigt en meget robust plante.
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OPRINDELSE
Sorten er udvalgt i naturligt
t li t iindd
samlet materiale i Japan i 1976, og
er afprøvet ved Forsøgsstationen,
Hornum og selekteret der.

Hypericum
kalmianum
’Gemo’
’GEMO’ er en mange grenet busk der
bliver ca. 1 m høj og ca. samme bredde
efter 10 år.
Busken er rigt forgrenet med oprette
hovedgrene og ret tynde sidegrene, alle
grenene er forveddede.
Bladene er smalle op til 6 cm lange og
1 cm brede, næsten lancetformede.
Blomsterne er relativt små, ca. 3 cm i
diameter, gule med mange iøjnefaldende
støvdragere, blomstringen begynder i juni
og varer til langt ud på efteråret, frugterne
er små brune kapsler.

KLIMA &
SUNDHED
Sorten er helt frostfør og ingen tilbagefrysninger som er kendt for H. x
inodorum sorterne, hvor grenene kun
er delvis forveddet.
Vindførheden er middel, skyggetolerancen er lille og sundheden er stor.

ANVENDELSE
Sorten er er egnet som prydbusk,
db k
solitær eller i grupper, i haver, parker
og anlæg.

OPRINDELSE
’Gemo’ er udvalgt i klonforsøg
f
ved
d
Forsøgsstationen, Hornum i 1980,
hvortil den kom i en samling fra
Botanisk Have, København.
Den blev fejlagtig angivet som arten
H.erectum.

A-Plant 2000 ApS

13

Hedera helix - vedbend, ﬁre
HEDERA HELIX er en betydningsfuld
art i det grønne miljø, fordi der ﬁndes
værdifulde sorter blandt andet egnet
som bunddække.
Her i denne brochure beskrives ﬁre sorter.

Fælles for alle ﬁre sorter
HEDERA HELIX er stedstegrønne bladplanter, som i ungdomsfasen er krybende.
Arten ses ofte i bunden af skove, også i
dyb skygge. Den er naturlig hjemmehørende i danske skove.
Bladene er på ungdomsformen tre lappede, varierende i størrelse, 3-7 cm

KLIMA &
SUNDHED
Alle ﬁre, her beskevne, sorter af Hedera er frostføre, men bladsvidninger
kan forekomme i strenge vintre med
megen barfrost, især sidst på vinteren,
men de bryder let med nye blade.
De er normalt helt sunde og de tåler
alle dyb skygge.

‘Hestor’
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sorter

lange. På stænglen dannes hæfterødder
og med dem kan planterne klatre højt
op i træer. Heroppe skifter planten ofte
karakter og går over i voksenfasen, som er
buskformet, og sætter blomster og ofte
frugter.
Bladene er i voksenfasen elliptiske til
næsten rombiske, meget varierende.
Blomsterne sidder i hoveder, er gulgrønne, medens frugterne bliver sorte,
men modnes ikke altid i Danmark.
I dyrkning anvendes hyppigst ungdomsformerne, hvor planterne er særdeles
hurtigt voksende.

OPRINDELSE
Der blev gennem mange åår iindd
samlet kloner, af planter både i
ungdomsfasen og i voksenfasen ved
Forsøgstationen, Hornum og afprøvninger gennemførtes.
Udfra disse afprøvninger blev udvalgt tre sorter i ungdomsfasen, og
senere nogle i voksenfasen.

’HESTOR’ tilhører en underart var hibernica, som er hjemmehørende i Irland. Denne
sort har betydelige større blade. 7-12 cm
på begge led, er særdeles hurtigt voksende
og danner hurtigt et effektivt jorddække.

ANVENDELSE
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’Hestor’

Bunddække og slyngplante
t til store
t
anlæg i parker.

‘Hevil’

’Hevil’
’HEVIL’ er udvalgt i dansk naturforekommende planter, bladene er større, 4-6
cm lange og brede, med tydelig hvidlige
nerver. Mere hurtigt voksende, men lidt
åben i forgrening og tæthed, de første år.

ANVENDELSE
Bunddække eller slyngplante
l t i anlæg og naturarealer.
Klatrer hurtigt op i træer og hegn.

Særdeles robust og frostfør.

’Hesma’
’HESMA’ er en helt ﬂadt krybende sort,
med ret små blade, 3-4 cm både lange og
brede, forholdsvis langsomt voksende.

ANVENDELSE
Egnet til mindre anlæg og haver.
h

‘Hesma’
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Hedera helix
’Great Choise’
’GREAT CHOISE’ er en kraftigt voksende
busk, som er i voksenfasen, arborescens
form, der efter 10 år er 0,4-0,7 m høj,
og mindst ligeså bred, formen er en tæt
busk, uregelmæssig vækstform.
Bladene er store, helrandede og ikke lappede som hos ungdomsformen.
Blomstringen og frugtsætningen er ikke stor.
Sundheden er stor, og den er både frostog vindfør.
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OPRINDELSE
På Forsøgsstationen, H
Hornum bl
blev
der igennem en årrække indsamlet
stiklinger fra planter i voksenfasen af
Hedera helix, samtidig med indsamlinger i ungdomsfasen.
Indsamlingen skete fra planter i samlinger i botaniske samlinger og fra
planter i naturen i Danmark, fra omkring 30 forskellige planter. De mest
lovende blev overført til Årslev i
1990.

ANVENDELSE

I 2004 blev der af de bedste
kloner iværksat prøveformering af de
seks bedste i Nygaards Planteskole,
dette har ført til selektion af foreløbig
to sorter.

Egnet til grupper, bunddække
dd kk og
solitær.
Bladene kan i megen barfrost og
vind svides og blive brune, men der
kommer hurtigt nye om foråret.
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KLIMA &
SUNDHED
Sorten kan vokse overalt i Danmark,
men er ikke vindstærk i det åbne
land i Jylland. Kræver fuld lys for god
blomstring. Skyggegivningen er stor.
Der er ikke registreret alvorlige sygdomme.

ANVENDELSE
Som en mellemhøj bl
blomstrende
t d
busk i parker, anlæg og haver.

Kolkwitzia amabilis
’Syvdal’
’SYVDAL’ er en løvfældende busk der
bliver 1,8-2,4 m høj, med lange grene,
oprette og til sidst overhængende.
Forgreningen er tæt med mange kortskud
på de overhængende grene.
Bladene er 5-8 cm lange og bredt elliptiske,
oversiden er mørkegrøn og lidt ru af hår.
Blomsterne er klokkeformede og uregelmæssige, de er lyserøde og fremkommer
normalt fra midt i juni til ind i juli.
Frugterne er en brun kapsel.
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OPRINDELSE
Sorten er udvalgt i en kl
klonsamling
li
af unavngivne kloner. Blev udvalgt
for sine store blomsterrigdom, med
god lyserød farve, samt lavere tættere vækst end de øvrige kloner.

Mahonia aquifolium
’Maqu’
’MAQU’ er en kraftigt voksende busk, der
bliver ca. 1 m høj og ca. samme bredde,
med oprette grene og mange grene fra
grunden.
De stedsegrønne blade er store, ﬁnnede,
blanke og mørkegrønne dog rødlige i udspring.
Blomsterne er gule og samlet i toppe. De
fremkommer sent forår og efterfølges af
sorte frugter, der modner i september –
oktober, delvis selvsteril.

KLIMA &
SUNDHED
Sorten er sund, normalt fri for rust, og
helt frostfør, bladsvidninger kan forekomme ved megen vind og barfrost.
Tåler dyb skygge, og er konkurrencedygtig under træer.

ANVENDELSE
Som solitærplante, grupper og
bunddække i små og store anlæg.
Tåler kraftig vind og bymiljø.

OPRINDELSE
Sorten blev oprindelig udvalgt
d l t påå
Forsøgsstationen, Hornum i afprøvninger af frøplanter, med vægt på at
være fri for rust.
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ANVENDELSE
God til anlæg da den er robust
b t overfor forskellige dyrkningsforhold, og
med en stærk grenbygning.
God biplante.

OPRINDELSE

Malus baccata
‘Akso’
’AKSO’ bliver et lille træ med en bred
krone, sidegrenene er delvis horisontale.
Bladene er elliptiske, ﬁnt takket mørkegrønne og delvis glinsende.
Blomsterne er ren hvide og fremkommer i
maj. Frugterne er små runde og gulligrøde
og bliver siddende længe.

KLIMA &
SUNDHED
Sorten er frost- og vindfør overalt i
landet, der er ingen alvorlige sygdomme, også fri for skurv.

A-Plant 2000 ApS
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Sorten er oprindelig udvalgt
d l t i en
samling ved Statens Biavlsforsøg og
distribueret fra Statens Forsøgsstation Hornum.
Navngivet efter Aksel Olsen Kolding.

Malus
’Braendkjaer’

f

‘BRAENDKJAER’ er et lille træ, sjældent
buskagtig, der kan blive 3-4 m høj, og
ca. samme bredde, med opret hoved
stamme, sidegrenene er stive, opret udbredte, forgreningen middeltæt.

KLIMA &
SUNDHED
Sorten er meget sund og fri for skurv,
den er både frost- og vindfør.

Bladene er mørkegrønne og blanke.
Blomsterne er ren hvide 5-6 cm i diameter,
duftende, de efterfølges af 5-6 cm store
rødlige frugter som er hårde (stenæbler),
de kan blive siddende til efter nytår.

ANVENDELSE
Som et lille træ eller solitærbusk
lit b k i
anlæg og haver.

Produceres også som ﬂerstammet solitærbusk.

OPRINDELSE
Sorten er oprindeligt udvalgt
d l t aff
Aksel Olsen som også navngav den.
Ved Forsøgsstationen Hornum blev
der udvalgt en klon, som fortsat er
basis for den videre formering.
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Malus sargentii
’Spellbound’
’SPELLBOUND’ er en busk eller lille træ
der kan blive 2-3 meter høj med oprette
til udbredte ret stive grene, der kan
minde om arten, men da sorten formeres
ved podning har den kun en stamme fra
grunden (basis). Bladene er purpurrøde
i udspring og svagt grålig håret, senere
grønne med rødlige nerver.
Blomsterne er i knop mørkerøde, ved udspring lysere, de fremkommer i maj og
efterfølges af små purpurrøde frugter.

KLIMA &
SUNDHED
Sorten er både frost- og vindfør.
Den kræver fuld lys, og tåler byklima.
Sorten er helt sund.
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ANVENDELSE
Sorten er egnet som solitær
t plante
l t i
anlæg og haver og sammenhængende beplantninger i grupper og hegn.

OPRINDELSE
Sorten er forædlet og udviklet
d ikl t aff
Svend Møller, Trætop Planteskole
ved Give, og produceres af Nygaards
Planteskole.

Philadelphus
coronarius
’Phico’
’PHICO’ bliver en busk på ca. 2,5 m høj
og omkring 2 m bred. Busken er mange
grenet og tæt fra grunden, hoved grene er
oprette, unge grene stærkt overhængende og gamle grene har afskallende bark.
Bladene er store, 5-9 cm lange, noget ru
på oversiden.
De hvide blomster er enkle, ca. 4 cm i
diameter, stærkt duftende, samlet 5-9 i
blomsterstanden, blomstringen sker fra
midt juni.

KLIMA &
SUNDHED
Sorten helt frostfør og middel
vindfør. Sorten er helt sund.

ANVENDELSE
Som blomstrende buskk i anlæg,
l
parker og haver.

OPRINDELSE
Sorten er udvalgt bl
blandt
dt ﬂﬂere
kloner, dyrket under artsnavnet, på
Forsøgsstationen, Hornum.
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Rhus aromatica ’
Det er en lavt voksende busk, der hos
os bliver cirka en meter høj med næsten
vandrette udbredte grene, danner mange
rodskud og blevet tæt.
Bladene dufter aromatisk og er trekoplede, grønne, glinsende som unge,
om efteråret bliver de farvet kraftig røde.
Blomsterne er små, gule, samlet i toplignende stande.
Blomstringen sker samtidig med løvspring
i slutningen af maj.
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Carpet’
KLIMA &
SUNDHED
Sundheden er stor og ingen alvorlige sygdomme er registreret her i
landet.
Frost- og vindførheden er stor,
skyggetolerancen lille, tåler bymiljø.

ANVENDELSE
Sorten danner en tæt b
bevoksning
k i
og er velegnet som bunddække
i anlæg, også under vanskelige
forhold som tørre skråninger.

OPRINDELSE
Sorten er hjemtaget fra Midwest
Groundcovers i USA, hvor sorten
er udviklet og har været dyrket i
mange år.
Produceres nu hos Nygaards Planteskole i Vejen.
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Physocarpus
malvaceus
’Pyso’
’PYSO’ er en kraftigt voksende busk med
oprette og til sidst overhængende grene,
bliver ca. 2,5 m høj og samme bredde,
med tæt forgrening.
Bladene er 3-6 cm lange, bredt ægformede og 3-5 lappede. De er grønne og
næsten glatte.
Blomsterne er samlet i halvskærme med
mange små, hvidlige blomster og fremkommer sent maj. Frugterne er små brunlige kapsler.

KLIMA &
SUNDHED
Sorten er helt frostfør og meget vindfør, så den er egnet som læplante i
det åbne land.
Sundheden er høj, uden sygdomme.
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ANVENDELSE
Er egnet som læbuskk i hegn
h
og
anlæg overalt i landet.
Tåler halvskygge og kan også trives
under træer.

OPRINDELSE
Sorten har været i forsøg og aff
prøvninger med forskellige arter og
kloner ved Statens Planteavlsforsøg
Hornum, og er udvalgt blandt disse.

Salix alba
’Saba’
’SABA’ er et hurtigvoksende træ, der kan
blive ca. 10 m efter 10 år, senere op til 20
m under gode vækstbetingelser.
Den har normalt ﬂere tykke oprette grene
fra basis, sidegrenene er også oprette,
formende en krone fra ellipsoid til bred
søjle.
Bladene er 7-11 cm lange kun 1-2 cm
brede, oversiden grøn og halvblank mens
undersiden er grålig med lyse hår.

KLIMA &
SUNDHED
Sorten er frostfør og den er vindfør, dog ikke langs kysten i Nord- og
Vestjylland.
Sorten er sund.

ANVENDELSE
Egnet til hegn, solitær og anlæg
l
samt som allétræ på gade og vej.
Er jordbundstolerant.

OPRINDELSE
Sorten er udvalgt i en kl
klonsamling
li
i forsøg gennem 20 år på Forsøgsstationen Hornum omkring 1976.
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Salix hastata
’THYRE’ bliver en busk på ca. 1 meter
højde efter 10 år, grenene er oprette med
mange grene fra grunden og en tæt forgrening forudsat fuld lys.
Vækstformen er nærmest bred ellipsoid.
Bladene er 3-6 cm lange omvendt ægformede til elliptiske, de er mørkegrønne på
oversiden, undersiden er blågrøn, bladene faves gule ved løvfald. Akselbladene
er meget store, blomsterne er hunlige.

ANVENDELSE
Sorten er egnet som b
bunddække
dd kk
til anlæg, vejplantninger og naturarealer.
Den tåler salt i luften fra havet.
Er tolerant overfor våd jord.

KLIMA &
SUNDHED

OPRINDELSE

Sorten er meget sund og er frost- og
vindfør i hele landet.

Arten er vildtvoksende i D
Danmarkk
og er udvalgt i dette materiale i afprøvninger.

A-Plant 2000 ApS

28

’Thyre’

Sorbus
sambucifolia
’Elvira’
’ELVIRA’ bliver et lille træ eller busk og
kan blive 1-1,5 m høj. Hovedgrenene er
oprette til tider noget kroget, sidegrenene
udbredte, vækstformen er uregelmæssig.
Vinterknopperne er store lange, purpursorte og iøjnefaldende. Bladene er ﬁnnede,
9-15 cm lange, med 9-11 småblade,
grønne, glatte og ved løvfald gullige.
Blomsterne er hvide samlet i ﬂade stande,
med 7-15 blomster. Frugterne er skarlagenrøde svagt hængende, de modner i
september.

ANVENDELSE
KLIMA &
SUNDHED

Sorten anbefales som solitær
lit
og
grupper til haver og anlæg.

Sorten er både frost- og vindfør, og
kan vokse i hele landet.
Tolerant i byklima. Sundheden er stor.

OPRINDELSE
Sorten er udvalgt i plantemateriale
t
t i l
indsamlet i Japan i årene 1983-88,
og afprøvet gennem 20 år.
Produceres på kontrakt i Bønsdorffs
Planteskole. Sorten makedsføres af
Birkholm Planteskole.
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KLIMA &
SUNDHED
Sorten har vist sig sund i afprøvningerne, selvom de skadedyr, der
kendes for arten af lus og mider, kan
forekomme i lille grad.
Vindførheden er middel, frostførheden er stor, tåler bymiljø.

ANVENDELSE
Velegnet til stambuske, stamhæk
t h k
og hæk, og særlig egnet til klipning
pga. små blade.

Tilia cordata
’Skjold’®
N

‘SKJOLD’ er et løvfældende træ med smal
omvendt kegleformet vækstform, tæt
forgrenet med oprette grene, langsomt
voksende, bliver kun ca. 5-7 m høj.
Bladene er tynde og mindre end T.cordata normalt er.
Blomstrer i juli med små gullige blomster,
de ses dog sjældent og slet ikke når den
holdes klippet.
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OPRINDELSE
Planten er fundet i en naturbet b
voksning i Syddanmark som del af et
forskningsprojekt ved Statens Planteavlsforsøg Årslev.
Har været med i en stor klonafprøvning,
og derfra opformeret som en sort.
Produceres af Birkholm Planteskole A/S.

Tilia hybrid
’Odin’
’ODIN’ bliver et højt træ op til 20 m
varierende med vækstvilkårene, formende en kuppelformet krone, med
noget åben forgrening og grove grene,
lignende T.platyphyllos.
Grenvinklerne til store sidegrene er stor
med 45-60 grader.
Bladene er meget store, 6-11 cm på ældre
grene, men på langskud helt op til 18 cm
lange og 16 cm brede, lysegrønne, de
er svagt håret på undersiden. De meget
store blade giver indtryk af frodighed.
Blomsterne er samlet 2-7 i hængende
stande, frugterne er store og hårede.

ANVENDELSE

KLIMA &
SUNDHED

Anbefales som gadetræ, til anlæg
l
og som lægiver i bymæssig sammenhæng og er fortrinlig som
allétræ til større gårde, godser m.m.

’Odin’ er helt frost - og vindfør, og
afprøvninger har vist at den endda
udvikler sig godt i Nordjylland 10
km fra Vesterhavet i det åbne land,
skyggegivningen er meget stor.

OPRINDELSE

Sundheden er stor, uden væsentlige
angreb af svampe og skadedyr.

Sorten er udvalgt i klonforsøg
f
ved
d
Statens Planteavlsforsøg, Hornum og
Årslev.
Oprindelig blev den fundet i en
kommunal plantning af Tilia platyphyllos
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Tilia platyphyllos
’Gartner Ejnar’
Det bliver et højt træ på 20-25 m,
sjældnere mindre eller højere, afhængig
af vækstvilkårene. Kronen er kuppelformet,
med en middel-åben forgrening af relativ
tykke grene. Bladene er, for arten, typisk ret
store (se tegning), især på langskud, 10-20
cm lange, stærkt hårede på undersiden.
Blomsterne er samlet i små hængende
stande.
Frugter ses ofte, de er tydeligt hårede med
ribber, og modner her i landet.
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KLIMA &
SUNDHED
Sundheden er stor, med få eller
ingen angreb af de svampearter der
giver bladpletter.
Både lindebladlus og mider ses også
sjældent og kun i mild grad.
Klimatolerancen er stor, både overfor stærk frost og kraftig vind også i
Nord- og Vestjylland.
Tåler byklima.

ANVENDELSE
Egnet som gadetræ, parktræ
kt og som
vej- og allétræ i hele landet.

OPRINDELSE &
AFPRØVNING
Sorten er udvalgt i et projekt, hvis
formål var at indsamle kloner af
danske naturligt forekommende
planter, af arter beregnet på frøavl.
Ved denne indsamling udvalgtes et
træ i Hanherred.
Prøveformering ved podning begyndte i 2007, med sideløbende
afprøvning af unge planter, og
resultaterne er positive.
Sorten er nu i erhvervsmæssig
produktion på Birkholm Planteskole.
Sorten har navn efter den gartner
der i mange år boede på ejendommen.
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A-Plant 2000 ApS
er en gruppe
planteskoler der består af:
MIDWEST GROUNDCOVERS LLC er én af de førende planteskoler i USA. Den blev grundlagt i 1969 af
danskeren Peter Ørum.
Planteskolen producerer planter til landskabsarkitekter, anlægsgartnere og havecentre i et større område i USA. Produktionen omfatter: bunddækkende
planter, stauder, prydgræsser, prydbuske, roser,
stedsegrønne planter samt naturlige planter fra
Nordamerika.

Midwest Groundcovers LLC

Vi søger altid nye muligheder, som f.eks. samarbejdet i A-Plant, med det mål at kunne producere
hårdføre og gode anvendelige planter, således
vores kunder får bedst mulig hjælp til at løse
opgaverne i diverse beplantninger.

P.O. Box 748; St. Charles, Illinois 60174 USA • Tlf. 847-742-1790
WWW.MIDWESTGROUNDCOVERS.COM • mgsales@midwestgroundcovers.com

BIRKHOLM PLANTESKOLE A/S har mere end
80 års erfaring, som total leverandør, i levering til
anlægsmarkedet.
Hovedvægten i vores produktion er træer og
solitærplanter.
Det er naturligt for os at sikre, sunde, hårdføre
og levedygtige planter. Afprøvning, udvikling og
produktion er en del af hverdagen på Birkholm
Planteskole A/S.

Birkholm Planteskole A/S

Vores målsætning er via A-plant samarbejdet at
tilbyde buske, træer og bunddække planter der
egner sig til det nordiske marked.

Farremosen 4, 3450 Allerød
Tlf. 48 17 31 26 • WWW.BIRK-HOLM.DK • birk-holm@birk-holm.dk
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Sekretariat
Hortus Advisning ved Marianne B. Andersen, Holmevej 26, 5854 Gislev
Tlf. 21 22 69 03 • mba@hortusadvisning.dk

NYGAARDS PLANTESKOLE er en af landets
førende produktions planteskoler med fokus på
produktion af planter til have og anlæg.
Vi har mere end 30 års erfaring med at levere
gode ensartede planter til grossister, anlæg og
havecentre i Skandinavien.
Sortimentet spænder bl.a. over løvfældende
og stedsegrønne buske, bunddække, gran, fyr,
stedsegrønne hækplanter i potter, frugt og stauder.

Nygaards Planteskole
Kongeåvej 10, 6600 Vejen
Tlf. 75 36 60 88 • WWW.NYGAARDSPLANTESKOLE.DK • mail@nygaardsplanteskole.dk

ORANGERIET NANDINA har som sit særlige
speciale at formere og sælge planter, der er egnet
til orangerier, udestuer og vinterhaver.
Orangeriet Nandina er aktiv i udvikling af nye og
bedre planter og sorter i samarbejde med de
øvrige A-Plant virksomheder.
Orangeriet Nandina er også en planteskole og
plantehandel med et bredt sortment af planter
med detailsalg, væsenlig med målgruppen haver.

Orangeriet
O
i t Nandina
N d
Hobrovej 210, 9520 Skørping
Tlf. 98 37 52 16 • WWW.NANDINA.DK • brander@nandina.dk
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