
Plantera endast 
certifierade plantor 
I takt med att det blir allt färre växtskyddsmedel tillgängliga
och genom att den svårkontrollerade internationella handeln ökar, 
så blir det allt viktigare att jorden hålls fri från skadliga växtsjukdomar.

Elitplantstationen förser svensk trädgårdsodling med certifierat utsäde av träd-
gårdsväxter. Elitplantstationen är en stiftelse med representanter från hela horti-
kulturella sektorn i Sverige:  LRF Trädgård, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och 
FOR (Fritidsodlingens organisationer). Verksamheten stöds av SJV med ett årligt 
bidrag som används till sjukdomstestning och rensning, dokumentation och 
bevarande av kärnplantor.
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Certifierat är säkert!



Elitplantor finns att köpa från Elitplant
stationen. Alla plantor säljs som rotade 
småplantor i en kruka/plugg. Större 
plantstorlekar finns att köpa på E-plant-
skolor, www.eplanta.com.

Var kan jag köpa 
cerifierade plantor?

Certifierat utsäde –
En bra grund-
förutsättning 
för en god skörd.
Trädgårdsväxter är resultatet av ett långt förädlingsarbete, 
där sorter väljs ut. För att behålla sortens unika egenskaper 
är det nödvändigt att föröka växterna vegetativt (sticklingar 
eller rotbitar). Efterhand angrips växten av skadegörare och 
dessa kan sedan överföras från en generation till en annan. 

Därför sjukdomstestas allt växtmaterial innan de får elit-
status, enligt Jordbruksverkets regelverk. En växt kan se frisk 
ut, trots att den är infekterad (ofta av virus), men det kan 
också vara allvarliga svampsjukdomar eller skadliga nema-
toder och svampar.

Svenskt Certifierat utsäde

• Fritt från plantburna sjukdomar
• Kärnplantor (ursprungsplantor) bevaras i 

insektstätt växthus
• Sortäkta
• Utvalda för svenskt klimat
• Klass Elit kan köpas från Elitplantstationen
• Klass Bruk kan köpas från certifierade plantodlare 

och E-plantskolor

Vilka ätliga växter 
finns att köpa?
Det finns ett stort utprovat sortiment av jordgubbar (smultron), 
hallon, björnbär, blåbär, vinbär, krusbär, havtorn, rabarber. 
Intressanta nischgrödor är kronärtskocka, rabarber och 
 vindruvor. För att få sortiment och prislista, kontakta  
info@elitplantstationen.se

Elitplantstationen har ingen försäljning 
till privata trädgårdsodlare. 
Våra kunder är huvudsakligen de 
svenska  produktionsplantskolorna 
och bärodlare, eller odlare som vill 
odla ett nytt växtslag i fält.


