
Arbetet startade 2014 och under 2015 
har ca 3000 plantor levererats. Efterfrå-
gan har varit stor och nu är tillgången 
på modermaterial tillräcklig för att 
tillgodose behovet av småplantor. 

Elitplantstationens försäljning sker 
endast till produktionsplantskolor och 
till yrkesmässig odling. Vi säljer inte 
till kunder som vill köpa enstaka plan-
tor. Under 2016 kommer det att finnas 
humleplantor i landets trädgårdsbutiker 
och plantor kan också beställas från 
E-plantas medlemmar. 
 För adressuppgifter till inköpsställen 
se www.eplanta.com 

Elitplantstationens humlesorter är 
utvalda i Programmet för Odlad Mång-
fald, POM, och marknadsförs under 
varumärket Grönt kulturarv. 

Alla sorterna har en intressant kultur-
historia och är lämpliga för odling än 
idag. Utförliga beskrivningar om sor-
terna finns att hitta på Grönt Kulturarvs 
hemsida. 

Samtliga kloner är utvalda för att det 
är honindivider som blommar samt 
mognar tidigt och vars kottar innehåller 
höga halter av beska och aromer. Samt-
liga humlekloner gav vid provbrygg-

Humleplantor
Intresset för humleplantor är stort och Elitplantsta-
tionen tagit fram bra startmaterial till E-plantskolor, 
perennaplantskolor och fältodling av humle.

Elitplantstationen driver moderplantor i växthus och 
tar sticklingar på våren som rotas i pluggar. Plantorna 
på bilden är således inte till salu.

Sorter Som förökaS är:

’Hulla Norrgård’ (SWE 4) 
’Korsta’ från Medelpad (SWE 25)
’Näs’ från Uppland SWE 54)

ning gott öl. Växtsättet och kottarna 
är olika och alla tre sorterna är även 
attraktiva som prydnadsväxter.

Elitplantstationens uppgift är att förse 
trädgårdsbranschen i Sverige med ett 
sunt och genetiskt bra utgångsmaterial. 
Det betyder att allt nytt växtmaterial 
sjukdomstestas för plantburna sjukdo-
mar innan sorten införlivas i elitplant-
produktionen. De här humleklonerna 
är virustestade och friska från virus. 

Elitplantstationen driver moderplantor 
i växthus och tar sticklingar på våren 
som rotas i pluggar. Därefter står plug-
garna i brätten på tillväxt i container-
gården. 



elitplantstationen säljer 
två typer av plantor
Gröna plantor i tillväxt från slutet av 
maj och framåt till hösten.
Invintrade plantor, på senhösten eller 
tidig vår efter lagring i kyl. 
Plantorna säljs i jumbopluggar, ca 7 cm 
höga, med 18 pluggar/brätt. 

Priset är:
16:50 SEK vid köp av 50 st/sort
15 SEK vid köp av >250 st/sort
12:80 SEK vid köp av >1000st/sort

Kostnader för frakt och 
emballage tillkommer

Alla order på minst 50 plantor/sort 
orderbekräftas och leveranstid bestäms 
efter köparens önskemål.

Humleplantor

För mer info kontakta Elitplantstationen: 
info@elitplantstationen.se
Tel 044-75094 eller 070-6825094
Elisabet Martinsson, verksamhetsledare vid Elitplantstationen

PriSliSta

Invintrade plantor som lagrats i kyl. Säljs på senhösten 
eller tidig vår. 

Gröna plantor i tillväxt. Säljs från slutet av maj och 
framåt till hösten. 


