
E-märkta 

Bärväxter 
från Elitplantstationen
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Goda och vackra exemplar av hallonet ’Glen Ample’

KRITERIER FÖR E-MÄRKNING AV BÄRVÄXTER:

Ett hållbart system för ut-
provning av nya frukt och bär-
sorter har utvecklats i projektet 
’Kvalitetssäkring av frukt- och 
bärväxter’. 

Elitplantstationen (EPS) är hu-
vudman för projektet. Provodling 
sker på tre platser i landet med 
olika härdighetszon (Balsgård, 
Rånna och Öjebyn). 

Ett antal bärväxter är nu E-märkta 
för lansering i E-plantssystemet 
och för vidare marknadsföring 
i det nya konceptet Min egen 
Trädgård. Urvalet har gjorts med 
avseende på hemträdgården. Ett 
antal sorter är intressanta även för 
yrkesodling. Sorterna kommer att 
att levereras som E-märkta från 
odlare från och med 2017.

                                                             

Vid certifierad produktion är utgångsmaterialet fria från plantburna sjukdomar. Kärnplantorna 
förvaras hos Elitplantstationen. Plantorna är sedan producerade enligt Jordbruksverkets före-
skrifter. 

För bärväxter är certifiering av mycket stor betydelse då det påverkar tillväxt och skörd avsevärt. 

Fördelar med certifiering
•	 Ger	friska	plantor	med	större	motståndskraft	mot	skadegörare	och	sjukdomar
•	 Ger	kraftigare	plantor	med	bättre	tillväxt
•	 Ger	rikligare	skörd	och	bär	av	större	och	bättre	kvalitet.
•	 Ger	bättre	vinterhärdighet	och	därmed	mindre	risk	för	vinterskador

E-märkta bärväxter är certifierade och producerade enligt kraven för certifierad
produktion.    

För E-märkning måste de uppfylla höga krav på odlingsvärde och sortäkthet. Detta
säkerställs genom att de är utprovade inom projektet ’Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter’ 
under 3 år eller att det finns tillförlitlig odlingserfarenhet under minst 5 år. Utvärderingen utgör 
dokumentation för zonangivelse, odlingsvärde och sortäkthet.

CERTIFIERING AV BÄRVÄXTER:



URSPRUNG
Moderträdet till ’Mulle’ E finns 
på Balsgård och är planterat där 
för 40-50 år sedan. Ursprunget 
kom till Kristianstad via frön 
som såddes av stadsträdgårds-
mästaren och som sedan delade 
med sig av fröplantor till sin 
omgivning. Ett stort träd finns i 
Tivoliparken i Kristianstad. Ett 
träd blev planterat på Balsgård 
och blev där mycket uppskat-
tat av personalen både för sina 
exotiska frukter men också för 
prydnadsvärdet. Växtsättet är 
vackert och bladverket har en 
grön vacker glans.

VÄXTSÄTT 
I början är växtsättet brett och 
därefter högre, kan växa i busk-
form först och därefter som ett 
träd. Trädet växer snabbt och 
blir med tiden högt, upp till 10 
meter. Har ett vackert, blankt 
bladverk. Trädet kommer myck-
et tidigt i bärighet, bär finns 
redan när trädet är ett till två år. 

Alla mullbär är värmeälskande
och gynnas av en solig och väl-
dränerad växtplats. Beskärning 
är inte nödvändig men ’Mulle’ 
E är lätt att forma för att få den 
trädform man önskar. 

FRUKT
Bäret är svart, sött och aro-
matiskt men inte så stort som 
bäret på Morus nigra. Men det 
unika är att det överhuvudtaget 
finns mullbär som går att odla i 
Sverige undantaget bästa lägen i 
zon 1. De första bären mognar 
redan i början av juli och bär 
fortsätter att mogna fram ända 
in i september.

FÖRÖKNING
Förökningen är på egen rot. 
Vid förökning klipps örtartade 
sticklingar som rotar sig inom 
några veckor. 

HÄRDIGHET
Zon 1-4. Dokumentation finns 
att trädet klarar sig på små-

ländska höglandet och upp i 
Mälardalen. Toppskottet kan 
frysa ned på ungträd den första 
vintern men när trädet väl har 
etablerat sig så klarar ’Mulle’ E 
av kyla. 

ANVÄNDNING
Trädet kan planteras i villaträd-
gårdar, men är också intressant 
för plantering i offentlig miljö. 

MERITVÄRDE
Ett härdigt mullbär som har 
både trevliga bär och ett pryd-
nadsvärde.

ÖVRIGT 
Soligt läge.

CERTIFIERING
Det finns inga certifierings-
regler för Morus. En allmän 
sjukdomstest är gjord och ur-
sprungsträdet förvaras, plante-
rad på EPS kärnplantfält.

Mullbär ’Mulle’ E
Morus ’Mulle’ E

Ett härdigt mullbär som ger söta, 
aromatiska svarta bär



URSPRUNG
Ett projekt med insamling av 
rabarbersorter, utvärdering av 
sortegenskaper både när det 
gäller odling och dess kemiska 
innehåll har pågått på Balsgård 
i över 20 år, dessutom har kors-
ningar och selektioner gjorts. 
Utöver bra egenskaper för od-
ling och stjälkkvalitet har låg 
oxalathalt varit prioterat i urva-
let av sortkandidater. Arbetet 
har resulterat i att en första 
svensk rabarbersort valts ut och 
som har många konkurrens- 
kraftiga egenskaper.

HÄRDIGHET
Zon 1-4. Provodlingsresultat 
saknas på högre zoner men 
bör vara ännu härdigare. Finns 
planterad i yrkesodlingar sedan 
några år tillbaka.

MOGNAR
En tidig sort. Skördas från april 
till juli. Kan drivas för tidigare 
skörd.

AVKASTNING
Riklig avkastning. Vill ha nä-
ringsrik och lätt fuktbindande 
jord.

STJÄLKKVALITET
Raka vackra stjälkar, där nedre 
delen är helt rödfärgad. Stjäl-
karna blir ca 50 cm långa. Oxa-
lathalt är under medel.

VÄXTSÄTT
Växer upprätt.

SJUKDOMAR
En sort som hittills varit mot-
ståndskraftig mot sjukdomar.

MERITVÄRDE
Utmärker sig med god smak 
och få blommor och samtidigt 
är den ovanligt tidig.

ÖVRIGT
Sorten valdes ut på Balsgård, 
SLU 2007, därefter har sorten 
förökats, marknadsfördes  
2012. 

FÖRÖKNING
Mikroförökning används som 
förökningsmetod, men traditio-
nell delning kan också fungera.

CERTIFIERING
BarBro E är testad och god-
känd enligt SJV:s trädgårdsföre-
skrift för certifiering. Kärnplan-
tor förvaras i EPS kärnplanthus. 

Rabarber BarBro® E 
Rheum rhabarbarum BarBro®  E
(‘BRh F104’)
En ny smakrik primör från Balsgård med tidig 
och riklig skörd

Foto: Kimmo Rumpunen



URSPRUNG
Petter E är en selektion ur 
fröplantor från SLU Balsgårds 
växtförädlingsarbete kring svar-
ta vinbär i samarbete med växt-
förädlare i Lettland och Litauen. 
Utvald efter 10 års provodling 
2011 och då lämnad till Elit-
plantstationen för förökning 
och marknadsföring. Växtföräd-
lare: Viktor Trajkovski, Sarmite 
Strautina, Audrius Sasnauskas 
och Kimmo Rumpunen. Regist-
rerad 2014.

BÄRKVALITET
Bären är stora till mycket stora, 
och sitter i glesa klasar med i 
genomsnitt 3–4 bär per klase. 
Bärmedelvikten är hög, ca 1.3 
gram per bär.

AVKASTNING 
Riklig och regelbunden avkast-
ning, ca 2.5–3 kg per planta hos 
femåriga buskar. 

MOGNAR
Tidig till medeltidig sort. På 
Balsgård mognar sorten nor-
malt under andra hälften av juli 
och kan skördas under drygt tre 
veckors tid.

VÄXTSÄTT
Upprättväxande buske ca 1.5 m 
hög. Grenar med riklig frukt-
sättning tenderar att böjas ner.

SJUKDOMAR
Petter E har ett mycket friskt 
bladverk, angrips ej av mjöldagg 
och endast i ringa omfattning 
av andra bladsjukdomar. Sorten 
har mycket hög motståndskraft 
mot gallkvalsterangrepp men är 
ej resistent.

HÄRDIGHET
Zon 1-5(6). Petter e har pro-
vodlats på Balsgård och på Öje-
byn samt i Lettland och Litauen 
med gott resultat. 

E-MERIT
Utmärkande är det friska blad-
verket och de stora goda bären.

ÖVRIGT
Sorten är första hand avsedd 
för fritidsodling och självplock 
pga de goda stora bären och det 
friska bladverket. Sorten lämpar 
sig ej för maskinell skörd då de 
stora bären riskerar att mosas 
sönder genom kompaktering.

FÖRÖKNING
Förökas med vedartade eller 
örtartade sticklingar

CERTIFIERING
Petter e är testad och godkänd 
enligt SJV:s trädgårdsföreskrift 
för certifiering. Kärnplantor 
förvaras i EPS kärnplanthus. 

Svart vinbär Petter® E
Ribes nigrum  Petter® E (’BRi 9508-3A’)  

En mycket frisk svart vinbär med stora bär och 
utsökt smak från SLU Balsgård

Foto: Kimmo Rumpunen



URSPRUNG
’Narve Viking’ E är en selek-
tion från korsningen ’Ben Tron’ 
x SCRI C2/1/62. Sorten är 
framtagen av Johannes Öydvin 
vid Universitetet för miljö- och 
biovetenskap i Ås i Norge och 
marknadsfördes 1997. 
 
BÄRKVALITET
Välsmakande bär som med 
glädje kan ätas direkt från bus-
ken. I klasen är bären relativt 
små och lite syrliga. C-vitamin-
halten är hög och saftens färg är 
kraftig. 
 
AVKASTNING
Riklig, med långa bärklasar. 

MOGNAR
Mognar sent, en till två veckor 
efter de flesta svarta vinbärssor-
terna, beroende på årsmånen. 
Mognar ofta först i början av 
augusti och säsongen för svarta 
vinbär blir på så sätt förlängd 
med 3 veckor. 

VÄXTSÄTT
Friskt bladverk. Upprättväxande 
buske med styva grenar som 
kan skadas vid maskinell skörd 
men i hemträdgårdar blir bus-
karna inte utsatta för så tuff  be-
handling. Växer kraftigt och kan 
blir 120-140 cm hög. Blomning-
en är sen och därmed är risken 
för frost i blomningen mindre. 

Det är viktigt att beskära busken 
så att gamla grenar tas bort och 
att nytillväxt stimuleras.

SJUKDOMAR
Angrips ej av mjöldagg och har 
stor motståndskraft mot olika 
bladfläcksjukdomar. Rekom-
menderas för ekologisk odling.
  
HÄRDIGHET
Zon 1-5(6). ’Narve Viking’ 
E har provodlats på Öjebyn i 
tidigare försök och är där en 
vecka senare i mognad än andra 
sorter. 

E-MERIT
Utmärkande är det friska blad-
verket, den sena mognaden och 
välsmakande bären.

FÖRÖKNING
Förökas med vedartade- eller 
örtartade sticklingar.

ÖVRIGT
En sund sort som fungerar 
både i privatträdgårdar och i 
kommersiell odling. 

CERTIFIERING
Elitmaterial har erhållits från Sa-
gaplant AS (EPS-No), återtest i 
Sverige pågår.

Svart vinbär  
‘Narve Viking’ E
Ribes nigrum ’Narve Viking’ E

Ett friskt  och välsmakande svart vinbär med 
sen mognad från Norge

Foto: Kimmo Rumpunen



URSPRUNG
’Martlet’ E är en selekterad 
fröplanta från en blandad för-
äldramix där bl a Invicta ingick, 
selekterad av Tim J Sobey i East 
Sussex i England 1987, utvald 
för motståndskraft mot mjöl-
dagg och för den röda färgen. 

BÄRKVALITET
Kraftigt röda bär med utsökt 
smak. ’Martlet’ E är ett dessert-
bär som skall ätas direkt från 
busken. Färgen utvecklas först 
vid mognaden och även bär-
formen ändras till från att vara 
avlång till mer runda. Bären är 
stora och välsmakande och utan 
behåring. Bären utvecklas bra 
ända upp till Öjebyn. 

AVKASTNING
Riklig. Sorten rekommenderas 
för ekologisk odling.

MOGNAR
Tidig till medeltidig sort. 

VÄXTSÄTT
Medelkraftigt växtsätt, växer 
tätt med korta avstånd mellan 
noderna. Vegeterar tidigt, några 
dagar före andra krusbärsorter.
 
SJUKDOMAR
’Martlet’ E har god motstånds-
kraft mot mjöldagg och drabbas 
endast i ringa omfattning av 
andra bladsjukdomar. 

HÄRDIGHET
Zon 1-4. ’Martlet’ E provodlas 
nu på Öjebyn och har hittills 
klarat vintern bra. Med mer 
resultat från provodling kan 
zonangivelsen höjas. 

E-MERIT
Utmärkande är den röda färgen, 
härdigheten och sundheten.

FÖRÖKNING
Förökas med sticklingar, dock 
svår att föröka. Har också 
mikroförökats.

BESKÄRNING
Äldre grenar som burit skall 
klippas bort vid markytan. En 
gallring med borttagning av äld-
re skott gynnar också bärstor-
leken.

ÖVRIGT
Elitplantstationen har sedan 
slutet av 1990-talet ett förök-
ningsavtal med MEIOSIS Ltd 
på ’Martlet’. Sorten har för-
ökats och sålts i mer än 15 år 
och kommentarerna om sorten 
är goda.

CERTIFIERING
’Martlet’ E är testad och god-
känd enligt SJV:s trädgårdsföre-
skrift för certifiering. Kärnplan-
tor förvaras i EPS kärnplanthus. 

Krusbär ’Martlet’ E
Ribes (Grossularia-Gruppen)  ’Martlet’ E

Ett rött krusbär med utsökt smak, 
friskt, rikbärande och härdigt



URSPRUNG
Selektion ’Loch Tay’ (EU 
16917), ’Loch Ness’ x SCRI 
82417D, korsningen gjordes 
1986, selekterad 1990, mark-
nadsförd 2003, från Scottish 
Crop Research Institute, In-
vergowrie, Scotland av Derek 
Jennings och R.J.McNicol. 

BÄRKVALITET
Bären är jämna av medelstor-
lek, men har en smak som är 
överlägsen andra björnbär i 
hemträdgården. Bären är fasta 
och skall inte plockas förrän de 
är väl mogna, först då kommer 
den goda björnbärsaromen till 
sin rätt. 
  
AVKASTNING
Riklig. Skörden och bärkvali-
teten gynnas av att björnbäret 
växer på en varm och skyddad 
plats. 

MOGNAR
Tidigt, ca 3 veckor före ’Loch 
Ness’. Mognaden börjar nor-
malt från slutet av juli och pågår 
fram tills det fryser. 

VÄXTSÄTT
Lagom många skott och fina. 
Ej så kraftigväxande som andra 
björnbärssorter. Bären kommer 
på relativt korta sidoskott.

BESKÄRNING
På senhösten klipps de skott 
som burit bär bort. Årskotten 
gallras, binds upp och toppas i 
axelhöjd på våren. 

SJUKDOMAR
Kan angripas av olika blads-
vampsjukdomar. 

HÄRDIGHET
Zon 1-2(3). Vintertäckning re-
kommenderas i zon 3. På Öje-
byn fryser årsskotten ned och 
det blir ingen blomning. Om 
sorten odlas vid husvägg eller 
på någon annan skyddad plats 
så kan bra bärkvalitet uppnås 
även i zon 3. Långvarig vårfrost 
skadar ofta knoppar och skott. 

FÖRÖKNING
Mikroförökning. Förökning 
med hjälp av rotbitar eller blads-
ticklingar är inte en konkurrens-
kraftig förökningsmetod. EPS 
har ett förökningsavtal med 
sortägaren.

E-MERIT
Mognar tidigt, taggfri, god 
smak, lättodlad, mycket riklig 
avkastning och sund.

ÖVRIGT
Passar utmärkt till tunnel och 
växthusodling.

CERTIFIERING
’Loch Tay’ E är testad och god-
känd enligt SJV:s trädgårdsföre-
skrift för certifiering. Kärnplan-
tor förvaras i EPS kärnplanthus. 
Prekärnplantor erhölls från 
Mylnefield Research Service Ltd 
(numera James Hutton Institu-
te) 2009.

Björnbär ’Loch Tay’PBR E
Rubus	(Björnbär-Gruppen)	’Loch	Tay’PBR E 

Bästa björnbäret! 
Tidigt, gott, taggfritt och härdigt  



URSPRUNG
’Glen Ample’ E är en selekterad 
fröplanta från en blandad för-
äldramix där bl a Meeker ingick, 
selekterad av från Scottish Crop 
Research Institute, Invergowrie, 
Scotland av Derek Jennings och 
R.J. McNicol. Utvald bl a för 
egenskapen att mogna bär sitter 
kvar länge på skottet.

BÄRKVALITET
Kraftigt röda stora köttiga bär, 
4-5 g, runda till koniska och är 
ett attraktivt bär i sommarens 
desserter. Jämna vackra bär som 
är förhållandevis hållbara.

AVKASTNING
Mycket riklig med stora bär. 
Högst blir skörden på nyplante-
rade skott och rådet är att för-
nya plantorna efter några år.

MOGNAR
Medeltidig sort. Mognar från 
början av juli och 3 veckor 
framåt. 

VÄXTSÄTT
Kraftiga upprätta skott där late-
ralerna växer upprätt och bären 
syns väl. Skotten är taggfria. 

BESKÄRNING
Det är av största vikt att ta 
bort alla skott som burit direkt 
efter skörd och att gallra bort 

årsskott. Ett glest 
bestånd har mycket 
bättre förutsättning 
att behålla sundhet 
än om det blir för 
tätt och fuktigt, då 
ökar risken för hal-
lonskottsjuka. 

SJUKDOMAR
’Glen Ample’ E har 
viss motståndskraft 
mot hallonskotts-
sjuka och drabbas 
endast i ringa om-
fattning av andra 
svampsjukdomar. 
Men efter några år 
ökar problemen 
med svampsjukdo-
mar på skotten och 

skörden minskar efterhand. 

HÄRDIGHET
Zon 1-4. ’Glen Ample’ E gyn-
nas av milt och fuktigt klimat 
under växtsäsongen. Precis som 
flertalet övriga sorter kan den 
drabbas av frostskador på vå-
ren.  

FÖRÖKNING
Förökas med rotbitar eller ge-
nom mikroförökning.

ÖVRIGT
Elitplantstationen har sedan 
slutet av 1990-talet haft ett för-
ökningsavtal på ’Glen Ample’ 
E. Sorten har förökats och sålts 
i mer än 15 år i Sverige och 
kommentarerna om sorten är 
mycket goda. Introduktionen 
av ’Glen Ample’ E har revolu-
tionerat den kommersiella hal-
lonodlingen och ’Glen Ample’ 
E används som referenssort. 
Det är produktiviteten, bärets 
fasthet och att bären är så väl 
exponerade och lättplockade 
som gjort detta. 

E-MERIT
Sundheten. Ger rikligt med bär 
som är stora och lättplockade.

CERTIFIERING
’Glen Ample’ E är testad och 
godkänd enligt SJV:s träd-
gårdsföreskrift för certifiering. 
Kärnplantor förvaras i EPS 
kärnplanthus. 

Trädgårdshallon 
’Glen	Ample’PBR E
Rubus (Hallon-Gruppen)	’Glen	Ample’PBR E
En lättplockad och lättodlad frisk sort med 
attraktiva bär 



URSPRUNG
’Laszka’ E är en sort som är 
framtagen av Jan Danek vid 
Research Institute of  Pomology 
and Floriculture, Fruit Experi-
mental Station, Brzezna i Po-
land. 

BÄRKVALITET
Bären är mycket stora, av-
långa och köttiga, dessutom är 
aromen fantastisk. Härlig hal-
lonsmak. Men de är också lite 
lösa så att stora bär lätt faller 
samman vid full mognad. Fullt 
mogna bär är mörka och har en 
matt ton.

AVKASTNING
Mycket riklig med stora bär. 
Bären faller vid full mognad och 
därför är regelbunden plockning 
nödvändigt. Högst blir skörden 
på nyplanterade skott och rådet 
är att förnya plantorna efter 
några år.

MOGNAR
Tidig sort. Mognar från början 
av juli och 3 veckor framåt. 

VÄXTSÄTT
Upprätta skott, viss taggighet, 
medelväxtkraft. Bladverket är 
ljusare grönt än vad det är på 
andra sorter.

BESKÄRNING
Det är av största vikt att ta 
bort alla skott som burit direkt 
efter skörd och att gallra bort 
årsskott. Ett glest bestånd har 

mycket bättre förutsättning att 
behålla sundhet än om det blir 
för tätt och fuktigt, då ökar 
risken för hallonskottsjuka. 

SJUKDOMAR
Officiell sortbeskrivning saknas. 
Skörden på Balsgård var sämre 
2:a skördeåret, troligen p gr a 
vinterskador och därmed käns-
ligare för svampsjukdomar på 
stammarna. 

HÄRDIGHET
Zon 1-5. ’Laszka’ E är känslig 
för vårfroster och skotten be-
höver skyddas med väv. ’Laszka’ 
E vegeterar (knopparna sväller)
ofta tidigt på våren. Sorten har 
klarat sig i Öjebyn och där gett 
skörd.
 
FÖRÖKNING
Förökas med rotbitar eller ge-
nom mikroförökning.

ÖVRIGT
Utgångsmaterialet kom från 
Brzezna via Mats Ohlsson på 
Vånga plantor AB 2012. Sorten 
är inte skyddad med växtföräd-
larrätt. Från Brzezna kommer 
också bra hösthallon som t.ex. 
’Polka’ E. 

FÖRÖKNING
Förökas med rotbitar eller ge-
nom mikroförökning.

E-MERIT
Mycket tidig, stora och goda 
bär. 

CERTIFIERING
’Laszka’ E är testad och god-
känd enligt SJV:s trädgårdsföre-
skrift för certifiering. Kärnplan-
tor förvaras i EPS kärnplanthus. 

Trädgårdshallon ’Laszka’ E
Rubus (Hallon-Gruppen)	’Laszka’	E	

Tidig och härdig sort med ovanligt stora och   
välsmakande bär



Hösthallon  ‘Elektra’ E
Rubus	(Hösthallon-Gruppen)	‘Elektra’	E	

Extremt stora bär för att vara ett hösthallon, 
dessutom mycket goda!

URSPRUNG
’Elektra’ E är en selekterad 
fröplanta från en blandad för-
äldramix på Balsgård SLU. 
Förädlingsarbetet är utfört av 
Bo Sjöstedt och sorten lämna-
des ut för provodling i slutet av 
1990-talet. Utvald främst 
för den stora bärstorleken.

BÄRKVALITET
Kraftigt mörktröda bär, 
4-5 g, koniska och har en 
ovanligt kraftig smak. Bären 
är mjuka och skall avnjutas 
direkt.

AVKASTNING
Riklig med extremt stora 
bär. 

MOGNAR
Sen sort. Mognar ungefär 
samtidigt med Autumn 
Bliss och lite efter Polka 
och fortsätter att ge bär 
tills nattfrosten kommer. 
På Öjebyn hinner bären 
inte mogna och där började 
blomningen först i slutet av 
augusti. 

VÄXTSÄTT
Kraftiga upprätta skott, 
styva. Klarar sig utan upp-
bindning. Bären sitter hårt 
fast vid tappen och släpper 
inte förrän vid full mognad. 
Anses vara svårplockad, 
men alla hösthallon är be-
tydligt svårare att plocka än 
sommarhallon.

BESKÄRNING
Alla skott klipps bort på sen-
hösten. På våren är det viktigt 
att gallra de nyuppväxande 
skotten så att endast ett fåtal 
blir kvar per planta. Detta för 
att få fram kvalitet på bären och 

undvika svampsjukdomar på 
stammarna.

SJUKDOMAR
Är motståndskraftig mot sjuk-
domar. 

HÄRDIGHET
Zon 1-3. Övervintring är 
inget problem men det 
krävs en lång och varm 
växtsäsong för att bär av 
god kvalitet skall kunna 
mogna fram. I ett varmt 
läge, t ex husvägg eller om 
odlingen sker i ett växthus 
eller täcks med fiberduk så 
går det bra att odla hösthal-
lon i en högre zon.

FÖRÖKNING
Förökas med rotbitar eller 
genom mikroförökning.

E-MERIT
Extremt stora bär, robust 
växtsätt och god smak.

ÖVRIGT
Passar utmärkt för odling 
i tunnel och växthus vid 
direkt konsumtion.

CERTIFIERING
’Elektra’ E är testad och 
godkänd enligt SJV:s träd-
gårdsföreskrift för certifie-
ring. Kärnplantor förvaras 
i EPS kärnplanthus. Har 
funnits i EPS förökning i 
mer än 15 år.



Hösthallon  ‘Polka’PBR E
Rubus (Hösthallon-Gruppen)	‘Polka’PBR E 

Bästa hösthallon med avseende på bärkvalitet 
och tidig mognad

URSPRUNG
’Polka’ E är en sort som är 
framtagen av Jan Danek vid 
Research Institute of  Pomology 
and Floriculture, Fruit Experi-
mental Station, Brzezna i Po-
land. Selektionen är gjord från 
en blandad föräldramix  där Au-
tumn Bliss ingick. Sorten läm-
nades ut för provodling i slutet 
av 1990-talet. Utvald främst för 
den goda bärkvaliteten och tidig 
mognad. 

BÄRKVALITET
Bär av utsökt kvalitet, jämna, 
lysande och vackra. Bären är 
hållbara och syrliga.

AVKASTNING
Riklig. 

MOGNAR
Börjar mogna i slutet av augusti, 
beroende på årsmånen. Några 
dagar före ’Elektra’ E, fortsätter 
att ge bär tills nattfrosten kom-
mer. På Öjebyn hinner bären 
inte mogna. 

VÄXTSÄTT
Kraftiga upprätta skott, styva. 
Klarar sig utan uppbindning. 

BESKÄRNING
Alla skott klipps bort på sen-
hösten. På våren är det viktigt 
att gallra de nyuppväxande 
skotten så att endast ett fåtal 
blir kvar per planta. Detta för 
att få fram kvalitet på bären och 
undvika svampsjukdomar på 
stammarna.

SJUKDOMAR
Är motståndskraftig mot sjuk-
domar.
 
HÄRDIGHET
Zon 1-2. Övervintring är inget 
problem men det krävs en lång 
och varm växtsäsong för att 
bär av god kvalitet skall kunna 
mogna fram. I ett varmt läge, 
t ex husvägg eller om odlingen 
sker i ett växthus eller täcks med 
fiberduk så går det bra att odla 
hösthallon i en högre zon.

FÖRÖKNING
Förökas med rotbitar eller ge-
nom mikroförökning. EPS har 
en förökningslicens som admi-
nistreras via Hargreaves Ltd i 
England.

E-MERIT
Utmärkande är den utsökta 
bärkvaliteten.

ÖVRIGT
Passar utmärkt för odling i 
tunnel och växthus. Huvudsort i 
kommersiella odlingar av höst-
hallon i nordeuropa.

CERTIFIERING
’Polka’ E är testad och godkänd 
enligt SJV:s trädgårdsföreskrift 
för certifiering. Kärnplantor 
förvaras i EPS kärnplanthus. 
Har funnits i EPS förökning i 
mer än 10 år.



Amerikanskt blåbär  
Pelle™ E
Vaccinium corymbosum Pelle™ E (’BVa 1046’)

Ett stort och friskt amerikanskt blåbär från SLU 
Balsgård med utsökt blåbärssmak.
URSPRUNG
Pelle E är en selektion (’BVa 
1046’) ur Vaccinium corymbo-
sum fröplantor från SLU Bals-
gårds växtförädlingsarbete på 
1990-talet. Utvald efter drygt 10 
års provodling 2012 och då läm-
nad till Elitplantstationen för 
förökning och marknadsföring. 
Växtförädlare Björn Gustavs-
son och Kimmo Rumpunen. 
Registrerad 2014.

BÄRKVALITET
Mycket stora bär med ljusblå 
dagg som sitter i öppna klasar. 
Bärens medelvikt är 2,1 gram. 
De har en ovanligt syrlig smak 
och är helt utan bismak av 
parfym, som annars är ett kän-
netecken för många trädgårds-
blåbär. Tendens till kvarsittande 
blomfluga. Kan förvaras länge 
i kyl.

AVKASTNING
Riklig och regelbunden avkast-
ning, ca 1,5-2,0 kg per planta 
hos fullvuxna buskar. Mycket 
lättplockade bär.

MOGNAR
Medeltidig sort med tämligen 
enhetlig mognad. Mognar i slu-
tet av augusti och kan skördas 
under hela september eftersom 
bären har en lång hållbarhet.

VÄXTSÄTT
Kraftigväxande, upprätt buske 
som kan bli 1,5-2 m hög. Regel-
bunden föryngringsbeskärning 
rekommenderas för att uppnå 
god balans mellan bärande skott 
och nytillväxt. 

SJUKDOMAR
Ett friskt blåbär som hittills 
inte drabbats av några allvarliga 
sjukdomar.

FÖRÖKNING
Mikroförökning, men stickling-
ar fungerar säkert också. 

HÄRDIGHET
Pelle E har aldrig drabbats av 
vinterskador under de drygt 20 
år som sorten odlats på Balsgård, 
zon 1-2. Ännu ingen skörd på 
Rånna men förväntas vara härdig 
till minst zon 4. Amerikanska 
blåbär tål låga temperaturer på 
vintern men kräver hög värme 
på sommaren för att  bären ska 
nå god utveckling. Välj därför ett 
varmt läge. 

E-MERIT
Den utsökta rika fylliga och 
kraftfulla blåbärssmaken.

ÖVRIGT
Sorten är självfertil liksom de 
flesta trädgårdsblåbären men 
fruktsättningen gynnas av att 
flera sorter planteras intill var-
andra. Kan frysas och användas 
både som dessert- och hushålls-
bär för tillverkning av sylt. Ger 
en mycket god juice.
Busken får kraftfullt färgade 
höstlöv och är även en vacker 
prydnadsbuske.

CERTIFIERING
Pelle E är testad och godkänd 
enligt SJV:s trädgårdsföreskrift 
för certifiering. Kärnplantor 
förvaras i EPS kärnplanthus. 
Har funnits i EPS förökning i 
nästan 10 år.



Labruskavin ‘Zilga’ E 
Vitis (Labrusca-Gruppen)	‘Zilga’	E

URSPRUNG
’Zilga’ E är framtagen i Lettland 
vid Dobele Horticultural Plant 
Breeding Experimental Station 
och kom till Sverige för utvär-
dering för mer än 25 år sedan. 
Överlämnad till Elitplantstatio-
nen för förökning och mark-
nadsföring, reglerat i avtal med 
Bioessensa. 

BÄRKVALITET
Blå, medelstora druvor med söt, 
aromatisk smak med förnim-
melse av blåbär. En bordsvin-
druva. Sorten är självfertil.

AVKASTNING
Ger riklig med klasar och bär 
regelbundet. En planta kan ge 
upp till 25-30 kg druvor.

MOGNAR
Mognar från slutet av augusti 
och klasar kan plockas under 
hela september.

VÄXTSÄTT
Kraftigväxande. Nödvändigt att 
beskärning görs och att skott 
gallras bort under sommaren.

SJUKDOMAR
En frisk sort.
 
HÄRDIGHET
Zon 1-5. ’Zilga’ E tål ned till 35 
minusgrader och är den bästa 
vindruvan för odling utomhus i 
zon 2 och uppåt.

FÖRÖKNING
Förökas med vedartade eller 
örtartade sticklingar.

E-MERIT
Bästa labruskavindruvan för 
odling utomhus, blå druva och 
härdig.

ÖVRIGT
För ett bra resultat rekommen-
deras en varm, solig och skyd-
dad plats och en kalkfattig jord.

CERTIFIERING
’Zilga’ E är testad och godkänd 
enligt SJV:s trädgårdsföreskrift 
för certifiering. Kärnplantor 
förvaras i EPS kärnplanthus. 
Har funnits i EPS förökning i 
mer än 20 år.

Bästa labruskavindruvan för odling 
utomhus – blå druvor och härdig.

Foto: Hallbergs Plantskola



SORTIMENT AV E-MÄRKTA BÄRVÄXTER 

Om det svenska namnet förekommer tillsammans med det kompletta vetenskapliga 
namnet, behöver inte det formella sortnamnet (inom parentes)  upprepas. 
Listan följer de riktlinjer som LRF Trädgård Plantskola antagit.

*)  Kommer att säljas som E-plantor i handel från och med 2017. 

Fragaria x ananassa ’Bianca’ E jordgubbe ’Bianca’ E *
Fragaria x ananassa ’Florence’PBR E jordgubbe ’Florence’PBR E *
Fragaria x ananassa ’Honeoye’ E jordgubbe ’Honeoye’ E *
Fragaria x ananassa ’Polka’ E jordgubbe ’Polka’ E *
Fragaria moschata ’Askungen’ E parksmultron ’Askungen’ E *
Fragaria vesca ’Rödluvan’ E smultron ’Rödluvan’ E *
Fragaria vesca ’Snövit’ E smultron ’Snövit’ E *
Fragaria x vescana ’Rebecka’PBR E smulgubbe ’Rebecka’PBR E *
Hippophae rhamnoides ’Julia’ E havtorn ’Julia’ E 
Hippophae rhamnoides Lotta® E havtorn  lotta® E (’Bhi 32415hona’)
(’Bhi 32415hona’)
Hippophae rhamnoides ’Romeo’ E havtorn ’Romeo’ E 
Hippophae rhamnoides Svenne® E havtorn Svenne® E (’Bhi 32415hane’)
(’Bhi 32415hane’) 
Morus ’Mulle’ E mullbär ’Mulle’ E *
Rheum rhabarbarum BaRBRo® E rabarber BarBro® E (’BRh F104’)                  *
(’BRh F104’)
Ribes nigrum PetteR® E (’BRi 9508-3A’) svarta vinbär Petter® E (’BRi 9508-3A’) *
Ribes nigrum ’Polar’ E  svarta vinbär ’Polar’ E 
Ribes nigrum ’Narve Viking’ E svarta vinbär ’Narve Viking’ E *
Ribes nigrum ’Storklas’ E  svarta vinbär ’Storklas’ E 
Ribes nigrum ’Öjebyn’ E  svarta vinbär ’Öjebyn’ E 
Rives (Vita vinbär-Gruppen) ’Vit Jätte’ E vita vinbär ’Vit Jätte’ E 
Ribes (Grossularia-Gruppen) ’Invicta’ E krusbär ’Invicta’ E 
Ribes (Grossularia-Gruppen) ’Martlet’ E krusbär ’Martlet’ E *
Rubus (Björnbär-Gruppen) ’Loch Tay’PBR E björnbär ’Loch Tay’PBR E *
Rubus (Hallon-Gruppen) ’Glen Ample’PBR E trädgårdshallon	’Glen	Ample’PBR E *
Rubus (Hallon-Gruppen) ’Golden Queen’ E trädgårdshallon	’Golden	Queen’	E 
Rubus (Hallon-Gruppen) ’Haida’ E trädgårdshallon ’Haida’ E 
Rubus (Hallon-Gruppen) ’Laszka’ E trädgårdshallon ’Laszka’ E *
Rubus (Hallon-Gruppen) ’Preussen’ E trädgårdshallon ’Preussen’ E 
Rubus (Hallon-Gruppen) ’Veten’ E trädgårdshallon ’Veten’ E 
Rubus (Hösthallon-Gruppen) hösthallon ’Autumn Bliss’ E
’Autumn Bliss’ E 
Rubus (Hösthallon-Gruppen) ’Bohème’ E hösthallon ’Bohème’ E 
Rubus (Hösthallon-Gruppen) ’Diana’ E hösthallon ’Diana’ E 
Rubus (Hösthallon-Gruppen) ’Elektra’ E hösthallon ’Elektra’ E *
Rubus (Hösthallon-Gruppen) ’Polka’PBR E hösthallon ’Polka’PBR E *
Vaccinium (Angustifolium-Gruppen) hybridblåbär ’Emil’PBR E
‘Emil’PBR E 
Vaccinium (Angustifolium-Gruppen)  hybridblåbär ’Putte’PBR E
‘Putte’PBR E 
Vaccinium corymbosum PeLLe™ E amerikanskt blåbär Pelle ™ E  (’BVa 1046’) *
(’BVa 1046’)
Tidigare kallad Kalle™ – ändring p g a upptaget varumärke.

Vitis (Labrusca-Gruppen) ’Zilga’ E labruskavin ’Zilga’ E *



Elitplantstationen
info@elitplantstationen.se
Tel 044-75094 eller 070-6825094
Elisabet Martinsson, verksamhetsledare vid EPS

E-planta ekonomisk förening 
info@eplanta.com
Tel 042-159800


