
Elitplantor – ett urval spännande fruktträd
Väljer du Elitplantor till din trädgård får du friska, pålitliga och odlingsvärda växter som 
klarar vårt ofta tuffa klimat under många år. 
Med kvalitetsmärkningen Elitplanta kan du vara säker på att få växter som är: 
Utvalda för svenskt klimat, provodlade i Sverige, svenskproducerade, sortäkta och friska.

Äpple Agnes® E (’B:1377’)
– smakrik, vacker och god sommarsort
Agnes är en relativt liten sommarsort med rosaröd täckfärg och som 
mognar i andra halvan av augusti. Fruktköttet är vitt och saftigt. Har 
en fylligare äppelsmak än ’Discovery’ som den härstammar från. 
Förhållandevis motståndskraftig mot monilia och skorv, avsevärt 
mindre problem med fruktträdskräfta än ’Discovery’. Från svensk 
förädling. Zon 1-3.

Äpple Folke® E  (’K:1016’)
– stort välsmakande äpple som kan lagras
Folke är en skorvresistent och kraftigväxande sort som mognar i 
oktober och kan lagras långt in på våren. Smaken är sötsyrlig men 
blir mer aromatisk efter lagring. Passar både att äta direkt och som 
hushållsfrukt. Från svensk förädling, korsning mellan ’Aroma’ och en 
skorvresistent namnlös sort. Zon 1-4.
 

Äpple lovisA® E (K:1160’)
– vackert äpple med mild söt smak
lovisA är en skorvresistent höstsort. Frukten är mörkröd och liknar 
’Katja’ men är betydligt större, mognar i mitten av september. Frukt-
köttet är ganska fast men mjuknar efterhand. Den milda smaken 
uppskattas även av de som har svårt för äppelsyra. Från svensk 
förädling, korsning mellan ’Katja’ och ’Priscilla’. Zon 1-3.
 

Äpple TrulsA® E (’B:1458’)
– tidig höstsort med söt och aromatisk smak
TrulsA är ett friskt ganska litet träd och frukten är medelstor och gul 
med röda strimmor. Fruktköttet är gult, fast och krispigt med mycket 
söt och aromatisk smak. Mognar i månadsskiftet augusti/september 
och kan lagras några veckor. Från svensk förädling. Zon 1-3.



Äpple ’Fredrik’PBR E 
– skorvresistent sort med aromatisk smak
’Fredrik’ är ett aromatiskt friskt höstäpple med knappt medelstora 
äpplen som mognar i oktober och kan lagras till mars–april. 
Påminner om ’Aroma’ men har kryddigare smak. Resistent mot 
skorv och god motståndskraft mot andra svampsjukdomar. 
Från svensk förädling. Zon 1-4.

Äpple HösTdesserT E  (’Sügisdessert’) 
– sötsyrlig, rikbärande, tidig höstsort
HösTdesserT är ett ganska stort äpple med krispigt fruktkött. Smaken 
sötsyrlig och kryddig. Mognar i början av september och kan lagras 
upp till 6 veckor. Ger rikligt med frukt och ger frukt i tidig ålder. 
Medelstarkt växtsätt. Frisk sort, god motståndskraft mot sjukdomar. 
God att äta direkt, till juice eller torkning. Zon 1-4.

Päron ’Fritjof’PBR E
– tunnskaligt päron med god smak
’Fritiof’ är en frisk päronsort med tunt gulgrönt skal. Smaken är söt 
och aromatisk. Skördas i oktober och kan lagras och ätas från no-
vember till januari. Trädet ger rikligt med frukt och ger frukt i tidigt 
ålder, angrips sällan av sjukdomar. Från norsk-svenskt samarbete, 
korsning mellan ’Clapp’s Favourite’ och ’Conference’. Zon 1-3.

Päron ’Ingeborg’PBR E
– stort och saftig päron med söt smak
’Ingeborg’ är ett stort päron som påminner om ’Conference’. Skalet 
är gulgrönt och fruktköttet mjukt och saftigt med söt och mycket 
god smak. Mognar i oktober och kan lagras ett par månader. Trädet 
är starkt upprättväxande, ger riklig skörd och ger frukt i tidigt ålder. 
Från norsk-svenskt samarbete, korsning mellan ’Bonne Louise’ och 
’Conference’. Zon 1-3.

Elitplantor är en kvalitetsbeteckning för träd, buskar, frukt-
träd och bärväxter som är utvalda för svenskt klimat. De är 
provodlade i olika växtzoner och har en säker växtbeskrivning 
och zonangivelse. Elitplantor är alltid svenskodlade.

Alla E-märkta fruktträd är liksom bärväxterna certifierade 
och produceras från utgångsmaterial med dokumenterad 
härkomst och som är testat och rensat från plantburna 
sjukdomar.

Certifierad produktion ger kraftigare och starkare fruktträd 
med bättre tillväxt. Skördarna blir rikligare och frukterna får 
högre kvalitet.

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varu-
märket E-planta. En expertgrupp vid EPS väljer ut de växter som 
E-märks.

www.minegentradgard.se
www.eplanta.com
 

Plommon ’Komet’ E
– tidig sort, ger rikligt med goda plommon
’Komet’ är ett ganska stort plommon med vackert lysande gulröd 
färg. Fruktköttet är fast, saftigt och har söt god smak. Trädet ger 
rikligt med frukt som mognar tidigt, redan i mitten av augusti. Trä-
det växer kraftigt som ungt men blir inte så högt. Blommar mycket 
tidigt och är delvis självpollinerande, men samplantering med 
annan sort ger bättre skörd. Härdig, frisk och lättodlad. Zon 1-4(5). 
 


