


ULMUS ’Rebona’ is een kruising van de ULMUS 
japonica en de ULMUS pumila uit het kweekpro-
gramma van prof. Smalley en prof. Guries, Madison 
University, Wisconsin (VS).

’Rebona’ is een snelgroeiende, middelgrote tot 
grote olmensoort met een rechte, soms tot aan de 
top reikende groeilijn. Hij vormt een brede kegel-
vormige kroon met een hoge esthetische waarde. 
’Rebona’ is in vele opzichten gelijkaardig aan de 
zustersoort ’New Horizon’, maar het blad is wat 
donkerder en iets kleiner dan bij ’New Horizon’.

Flexibel en weinig veeleisend inzake standplaats, 
zodat ook minder gunstige plekken in aanmerking  
komen. Bestand tegen de wind, winterhard en 
aangepast aan het stedelijke klimaat. Zodra de  
bomen op hun uiteindelijke standplaats zijn in- 
geburgerd, blijken ze verbluffend goed bestand 
tegen droogtestress. Geschikte plekken hebben 
zon tot halfschaduw en een zwak zure tot alkalische 
bodem, een oppervlakkige tot diepe grondlaag, 
matig droog tot nat. Overstromingen, ook tijdens 

de zomer, worden goed verdragen. Goede weer-
stand tegen strooizout.

Bijzonder geschikt als boom in lanen en straten 
door zijn vorm en het onderhoudsgemak. Het  
afgevallen herfstblad verteert snel. Zeer goede aan- 
passing aan het stadsklimaat. Dankzij zijn weer-
stand tegen overstromingen is de boom ook heel 
geschikt voor oevers en overstromingsgevoelige 
plekken nabij kusten. 

BIJZONDERE PLUSPUNTEN

Zeer hoge resistentie tegen de door de Ophiosto-
ma ulmi en O. novo-ulmi veroorzaakte iepenziekte. 
Sinds 1979 wordt deze weerstand voortdurend 
getest in eigen veldproeven en door officiële in- 
stanties. Zeer goed bestand tegen Verticillium 
(bladverwelking), vorst en droogtestress. Windsta-
biel en een goede weerstand tegen strooizout.

Een EU-kwekersbescherming werd verleend op 
19.10.1998.

ULMUS ‘Rebona’ 
14 jaar oud, 10 meter hoog

ULMUS ‘Rebona’ 
Bladgrootte 10 x 6 cm
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