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Elitväxter
utvalda för
din trädgård!

Här presenteras ett urval av E-plantor.
Vill du veta mer?

www.eplanta.com

Njut av färska frukter & bär
'ÌTBLFSHÌSVQQFNPUBUUTLÚSEBTPMNPHOBGSVLUFSPDICÊSJTJO
FHFOUSÊEHÌSE'ÚSBUUGÌTÌTUPSHMÊEKFTPNNÚKMJHUBWEJOBGSVLU
USÊEPDICÊSCVTLBS UJUUBFGUFS&NÊSLFUQÌFUJLFUUFO&NÊSLFU
WJTBSBUUQMBOUPSOBÊSDFSUJëFSBEF WJMLFUCFUZEFSBUUEFLPNNFS
GSÌOGSJTLBNPEFSQMBOUPSBWLÊOUVSTQSVOH

Fördelarna är många:
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3JLMJHBSFTLÚSEBWGSVLUPDICÊSBW
IÚHSFLWBMJUFU
'SJTLBQMBOUPSTPNWÊYFSCÊUUSF
PDICMJSLSBGUJHBSF
#ÊUUSFWJOUFSIÊSEJHIFU

.FEEF&NÊSLUBGSVLUUSÊEFONFEGÚMKFS
BMMUJEFODFSUJëFSJOHTFUJLFUUGSÌO+PSECSVLT
WFSLFU%FOOBÊSFUUTVOEIFUTJOUZHPDIFO
HBSBOUJGÚSBUUUSÊEFUÊSWJSVTGSJUU

E-märket visar att plantorna
är certifierade, vilket betyder
att de kommer från friska
moderplantor av
känt ursprung.
Nyhet!

Äppelträd ’Fredrik’ E

’Fredrik’ är en ny spännande sort som ger
mycket riklig skörd! Smaken påminner om
Aroma, men är lite kryddigare. Frukten mognar
från oktober till december. Sorten är frisk och
skorvresistent och har fungerat bra i
ekologiska odlingsförsök. Zon 1-3.

Havtorn
‘Julia’ E ’Romeo’ E

Havtorn är rena vitaminbomben!
De apelsinfärgade bären har en fin
exotisk arom och är mycket goda
att göra juice och marmelad av.
’Julia’ ger stora skördar och har färre
tornar än vilda havtorn. ’Julia’ är
en honplanta och för att ge skörd
måste hon ha sällskap av en manlig
vän, t ex sorten ’Romeo’. Zon 1-4.

Blåbär ’Emil’ E ’Putte’ E

Blåbärssorter av amerikansk typ vars smak
påminner om svenska blåbär - aromatiska och
ganska söta. Underbart goda både färska och
frysta; på gröten, i smoothien eller bara som de
är. Plantera i ett soligt läge, då blir också höstfärgen fantastisk.
För större skördar är det bra att plantera olika
sorter tillsammans. Blåbär är surjordsväxter som
trivs bäst i fuktig mullrik jord med lågt pH. Vattna
under torrperioder på sommaren! Zon 1-5.

Bär är hälsobomber
rika på vitaminer
och antioxidanter!

Hallon

Sommarhallon får bär på förra årets skott
medan bären på hösthallon kommer på
årsskotten. Hösthallon får inte mask eftersom de mognar sent på sommaren.
Hösthallon med E-status är Autumn
Bliss E, Bohème E och Diana E. Zon 1-2.
E-märkta röda sommarhallon är
Haida E (1-6), Preussen E (1-5), Veten E (1-4),
dessutom finns en gulfruktig sort: Golden
Queen E (1-4).

-ÌHBCMPNNBOEF
buskar

Nyhet!

Murgröna
GRAFIK® HYMN® HULDRA®

Hedera helix GRAFIK® E , HYMN® E , HULDRA® E

Ett urval har gjorts av härdiga sorter
som klarat krigsvintrarna! De är fantastiska marktäckare och bildar tjocka,
härliga mattor som effektivt täcker
marken med frodig grönska året om!
Trivs bäst i trädgårdens skuggiga delar
och även på platser där det kan vara
svårt att etablera andra växter, som
under stora träd och buskar. Zon 1-4.
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Tok ‘Abbotswood’
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Tänk på att jorden ska
UÌMJHB WBDLSBPDIMÊUUTLÚUUB
vara fri från ogräs,
USÊEHÌSETHPMW

när du planterar.
När marktäckarna
vuxit ihop hindrar
de effektivt att nya
ogräs etableras!

Nyhet!

Blåbärstry ANJA®

Lonicera caerulea v. kamtschatica ANJA® E

En kuddformad liten buske som
passar utmärkt som marktäckare tack
vare sitt täta växtsätt. ANJA® blommar
i ljusgult på våren och bjuder på
mörkblå ätliga bär på hösten. Höstfärgen är härligt varmgul. Sorten
trivs i både sol och skugga och är
mycket lätt att lyckas med. Zon 1-6.

Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’ E

En förträfflig sort som blommar från tidig
sommar till långt in på hösten med stora
vita blommor. Växtsättet är lågt och regelbundet. Sorten blir 50-80 cm hög
och fungerar även bra som marktäckare.
Planteras i soligt läge. Zon 1-4.

Nyhet!

Svartaronia GLORIE®
Aronia melanocarpa GLORIE® E

Den lägsta av alla svartaronior, blir
bara 60-80 cm hög. En fantastisk liten
buske som på våren blir översållad
med vita blommor. På sensommaren får
den små svarta bär som är ätbara och på
hösten får bladen en eldröd höstfärg. Trivs
bäst i soliga lägen och tål torka bra.
Fungerar även utmärkt som marktäckare. Zon 1-5(6).

Björkspirea ‘Tor’
Spiraea betulifolia ’Tor’ E

Sorten ’Tor’ har japansk ursprung och är
mycket härdig. Den blommar rikligt på
försommaren med vita täta blomklasar
och på hösten får bladen vackra höstfärger i rostrött och orange. Busken blir
uppåt en meter hög och har en rundad
växtform. Används som friväxande häck,
i grupper eller i samplantering med lägre
perenner. Zon 1–7.
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buskar

Liten rönnspirea
‘Maia’

Fler E-märkta
buskar hittar du på
www.eplanta.com

Nyhet!

Schersmin ORION®

Sorbaria grandiflora ’Maia’ E

Philadelphus ORION® E

En buske med stort estetiskt
värde! Stora vita blomklasar,
fin grönska och sirligt bladverk. Växtsättet är kompakt
och ‘Maia’ blir ca 1,5 m hög.
Är lättplacerad och trivs i
både sol och skugga. Zon 1-6.

Vill du ha en schersmin med överdådig blomning
är sorten ORION® rätt val! Blommorna är ca 5 cm
breda, rent vita och med en svag behaglig doft.
Busken har en rundad form och blir ca 3 m hög.
Zon 1-4.

Koreatry ‘Kristall’
Lonicera maackii ‘Kristall’ E

En buske med stor personlighet och distinkta
karaktärer. Sorten blir ca 3-5 m hög och lika bred.
Grenverket är styvt och mycket regelbundet
arrangerat. Bladverket är elegant och i juni blommar den med vackra vita väldoftande blommor.
Får glasartade röda bär på hösten. Zon 1-4.

Katsura

Cercidiphyllum japonicum FK GÖTEBORG E

Videkornell ‘Farba’
Cornus sericea ‘Farba’ E

En frisk och härdig buske som med
sin röda grenfärg blir en härlig färgklick året runt! Är ett bra alternativ
till korallkornell, som ibland får
problem med grendöd. Zon 1- 5(6).

Ett fantastiskt vackert buskträd med
japanskt ursprung. På våren slår
den ut med lysande blodröda
skott. Bladen får på hösten
en varmt gul nyans och när
de faller, får katsuran en
karakteristisk söt doft, som
påminner om nybakade
pepparkakor. Katsura kallas
därför ofta för kakträd.
Zon 1–4(5).

Förkortningen FK anger namnet på frökällan.
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Atragene-klematis
‘Albina Plena’
Clematis (Atragene-Gruppen)
‘Albina Plena’ E

En vackert vitblommande klematis som
blommar med klockformade, fyllda
blommor på försommaren. En relativt
starkväxande sort med friskt bladverk.
Zon 1-5.

Prydnadsrönn ‘Dodong’

,MÊOHWÊYUFS

Sorbus ‘Dodong’ E

Detta exotiska träd från Korea liknar inte
något annat! Bladen är stora, blänkande
gröna och de gulvita blommorna och
senare de orangeröda bären sitter i stora
klasar. Mest iögonfallande är trädets
höstfärger som är en färgsymfoni
av olika nyanser av gult, orange
och rött. Zon 1-4.

trädgårdens lianer
Daggkaprifol ‘Silver’
Lonicera reticulata ‘Silver’ E

Välj E-märkta träd!
Fler träd finns på
www.eplanta.com

En annorlunda klätterväxt med ett
udda och roligt utseende! Tendensen
att klättra är svag men med stöd blir
den upp till 3 meter hög. De silveraktiga, blågröna, runda bladen ger
’Silver’ dess unika utseende. Zon 1-4.

Nyhet!

Japansk rönn ’Carmencita’

Atragene-klematis KAJSA®

Den japanska rönnen ’Carmencita’ är det
perfekta valet för den lilla trädgården, eftersom
trädet bara blir 2-4 m högt. Kronan är kompakt
och har vackra glänsande knoppar. Trädet får
vita blommor och därefter mängder av lysande
lackröda frukter och en behaglig, rostbrun höstfärg. ’Carmencita’ är även vacker som en större
buske. Zon 1-5.

Ny typ av atragene-klematis med ett
kompakt och hängande växtsätt.
KAJSA® passar därför utmärkt att odla i
amplar eller i kruka och även som
marktäckare. Har en mycket riklig vårblomning med väldoftande blommor
i intensivt violettröd färg. Återblommar
på årsskotten. Zon 1-4.

Sorbus commixta ’Carmencita’ E

Clematis (Atragene-Gruppen) KAJSA® E

"WUSBEJUJPOBOWÊOETLMÊOHWÊYUFSPGUBTUJTQBMKÏFSJOUJMM
IVTWÊHHBSNFOEFUëOOTCFUZEMJHUìFSBOWÊOEOJOHT
PNSÌEFO-ÌUEFNLMÊUUSBJUSÊE TPNEFHÚSJTJOWJMEB
GSJIFU TBNQMBOUFSBNFELMÊUUFSSPTPSFMMFSBOWÊOEEFN
TPNWBDLSBNBSLUÊDLBSF

Häckoxel

Sorbus mougeotii FK BÄLINGE E

Slånaronia

Aronia x prunifolia

Den bästa oxeltypen till både
klippta och friväxande häckar!
Häckoxeln är motståndskraftig
mot skorv vilket medför att
bladen inte faller av i förtid
utan får fin gul höstfärg. Den
bildar rikligt med sidogrenar
och är tålig mot både salt och
vind. Zon 1-5(6).

FK VÄSTERÅKER E

Ett utmärkt val för dig som vill
ha variation över säsongen.
Slånaronia blommar med vita
blommor på försommaren och
får gröna vackra blad som på
hösten övergår i sprakande gulorangeröda färger. Ytterligare en
bonus är de nyttiga bären som
kan användas till både saft och
sylt. En trevlig häck som är fin
både som friväxande och klippt!
Zon 1-5(6).
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Bukettapel

Malus toringo var. sargentii
FK ESKILSTUNA E (M. sargentii)

En uppskattad växt med överdådig blomning i maj och därefter
vackra orangeröda frukter som
sitter kvar länge. Frisk buske
med enhetlig höjd på 1,5–1,8 m.
Höstfärgen är vackert orange till gul.
Mycket fin både som friväxande och
klippt häck. Zon 1–5.

E-märkta häckväxter
passar för det
svenska klimatet.
Bok

Förkortningen FK anger namnet på frökällan.

Fagus sylvatica FK GOTTÅSA E

Avenbok

Bokhäcken ger skir ljus grönska på
våren, en kraftig frodig häck under
sommaren och höstfärger i gyllene
toner. När kylan sätter in, blir bladen
bruna. Dessa sitter kvar hela vintern.
Den E-märkta boken är växtkraftig,
har rakt genomgående stam och fin
grenbildning. Zon 1–4(5).

Avenbok är lätt att forma till häck och
ger en fin ljus grönska. Bladen sitter
till viss del kvar under vintern. E-märkt
avenbok är mycket enhetlig, har rakt
genomgående stam och utvecklar sidogrenar ända nerifrån basen.
Zon 1–4(5).

Carpinus betulus FK STENSHUVUD E / FK CARIN E

#ÊTUBWBMFUGÚS
EJOUSÊEHÌSE
Starka
Friska plantor som växer och utvecklas bra

Växterna kommer från friskt utgångsmaterial och har god
motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare.

Passar för svenskt klimat

E-plantorna är utvalda för att klara svenskt klimat och
därför är risken för vinterskador liten.

Säkra
E-plantorna är alltid odlade i Sverige

Provodling på flera platser i landet ger korrekta växtbeskrivningar
och säkra zonangivelser. Vägen mellan odlare och kund är kort.
E-plantorna odlas i Sverige och är därför i den utvecklingsfas som
stämmer med klimatet där de ska planteras.

Sort- och artäkta

Garanterat rätt utgångsmaterial medför att man får samma växttyp
vid komplettering eller vid inköp från olika plantskolor.

Spännande
Nya intressanta sorter kommer kontinuerligt

E-plantssortimentet växer och arbete pågår ständigt för
att hitta nya spännande sorter som berikar sortimentet.

Många har en spännande historia!

Flera kända svenska växtexperter har bidragit
med fynd ur sina samlingar.

Stiftelsen trädgårdsodlingens
Elitplantstation ansvarar för
kvalitetsmärket E-planta

www.eplanta.com

