
Bästa växterna
för svenskt klimat

Hitta dina favoriter. 
Vi arbetar ständigt med att utöka sortimentet av 
E-plantor med nya odlingsvärda och spännande växter. 
Många sorter har redan blivit favoriter, inte minst de 
många frukt- och bärsorter som vi tagit fram. Sortimen-
tet innehåller även många prydnadsbuskar, träd, häck-, 
kläng- och barrväxter. Komplett sortimentslista finns på 
www.eplanta.com.

Var kan jag köpa E-plantor? 
E-plantor finns att köpa hos välsorterade plantskolor 
och trädgårdsbutiker. Fråga efter E-plantor hos det för-
säljningsställe där du brukar handla växter – har de inte 
hemma brukar de kunna beställa hem.

Hur vet jag att det är en 
E-planta?
E-plantorna är märkta med ett stort ”E” efter växtens 
namn och ofta finns E-logon tryckt på etiketten. 

Vad står E-et för?
E-et i beteckningen E-planta står för ”Elitväxter” 
och syftar till växternas överlägsna egenskaper.

Varumärket E-planta ägs av Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) och urvalet 
av växter görs av en expertgrupp med representanter från forskning, plantskolor och 
växtanvändare i offentlig verksamhet och inom fritidsodlingen.www.eplanta.com
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E-plantor är kvalitetsväxter som är utvalda för svenskt klimat. Väljer du E-plantor till din 
trädgård får du friska, pålitliga och odlingsvärda växter som klarar vårt, många gånger 
tuffa, svenska klimat år efter år. 

Med märkningen E-planta kan du vara säker på att få växter som är:

E-planta – bästa valet för din trädgård.  

Utvalda för svenskt klimat 
Växterna är anpassade till 

svenskt klimat, risken är mindre 
för vinterskador.

Provodlade i Sverige 
Provodling på flera platser ger säkra 

växtzonangivelser och korrekta 
växtbeskrivningar.

Svenskproducerade 
Kort väg från producent till konsument 
gör att växterna är i takt med klimatet 

där de ska planteras.

Art- och sortäkta 
Endast godkända frökällor och moderplantor används. 

Du får samma växt när du kompletteringsplanterar 
eller köper E-plantor från olika plantskolor.

Friska och motståndskraftiga 
Växter från friskt utgångsmaterial ger 

bättre motståndskraft mot sjukdomar/
skadegörare.


