
Elitplantstationens förser trädgårds-
branschen i Sverige med ett sunt och 
genetiskt bra utgångsmaterial. Växt-
materialet som Elitplantstationen 
erbjuder heter elitplantor och de utgår 
från kärnplantor som är fria från de 
artspecifika patogener som är upptagna 
i Jordbruksverkets trädgårds föreskrift 
för certifiering. 

Elitplanstationen erbjuder ett brett 
sortiment av olika bärplantor men 
också andra nischgrödor som passar 
för odling i Sverige och är testade för 
plantburna sjukdomar.

Beställ i god tid
Alla plantor är förökade och odlade i 
plugg eller kruka i växthus. De odlas 
därefter vidare utomhus på container-
ytor undantaget jordgubbsplantor som 
odlas i isolerad växthusavdelning tills 
plantorna levereras. Förökningen görs 
efter beställning och eftersom produk-

tionen tar ca ett år så måste beställning 
göras i god tid.

Ett urval av de bästa
Bra och odlingsvärda sorter är prio-
riterade. I samarbete med branschen 
pågår ett projekt med utvärdering av 
nya frukt- och bärsorter där dokumen-
tationen samlas i en databas. De ’Bästa 
fruktsorterna’ och de ’Bästa bärsorter-
na’ är nu utvalda och säljs med varu-
märket E-planta. Inriktningen på arbe-
tet är till konsument men utvärderingen 
visar också på flera bra och goda sorter 
till hemförsäljning och yrkesodling. 
 Kontakta gärna EPS för introduk-
tion av lovande och intressanta sorter.

Historiskt intressanta
Utöver det aktuella handelssortimentet 
förökar EPS en del äldre sorter, mark-
nadsförda med varumärket Grönt Kul-
turarv, där smaken är viktigare än exem-
pelvis avkastning och transporttålighet.

Elitplantor 
blir allt viktigare
I takt med att intresset ökar för odling med minimerad 
kemikalieanvändning, samtidigt som det finns allt färre 
växtskyddsmedel att tillgå, ökar betydelsen av ett friskt 
startmaterial.  
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Om du vill veta mer om sorter, plantkvaliteter och priser kontakta Elitplantstationen: 
info@elitplantstationen.se
Tel 044-75094 eller 070-6825094
Elisabet Martinsson, verksamhetsledare vid Elitplantstationen



Sortiment
Jordgubbar: Bianca E, Bounty, Elin, FlorencePBR E, Honeoye E, 
Korona, Polka E, RumbaPBR, SalsaPBR, Sengana, SonataPBR, Zefyr
Smultron och smulgubbar: Askungen E, Linnésmultron,  
Rödluvan E, Snövit E, RebeckaPBR E, Sara
Hallon: Algonquin, Asker, Cascade Delight®, Glen AmplePBR E, 
Golden Queen, Gul Risarp Desert, Haida E, Lloyd George, 
Mormorshallon, Ottawa, Preussen E, Veten E
Hösthallon: Elektra E, PolkaPBR E
Svarthallon: Jewel, Munger
Björnbär: Loch TayPBR E
Havtorn: Romeo E och Julia E, Svenne® E och Lotta® E, 
Botanitjeskaja Ljubitelskaja
Trädgårdsblåbär: EmilPBR E, PelleTM E, Northblue, 
PuttePBR E, Reka
Rabarber: Barbro® E, Canada red, Elmsfeuer
Svarta vinbär: IntercontinentalPBR, Petter® E, Polar E, Titania, 
Öjebyn E
Röda- och vita vinbär: Jonkheer van Tets, 
Röda holländska, Vit Jätte E
Krusbär: Hinnonmäki röd och gul, Invicta E, Jacob, 
Martlet E, Ronja, Tatjana
Humle: Näs SWE 54, Hulla Norrgård SWE 4,  Korsta SWE 25
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Glen AmplePBR E

Petter® e
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Rödluvan E

Välj certifierade plantor för en godare  skörd!

Elitplantstationens försäljning sker endast i parti till produktionsplantskolor och till yrkesmässig odling. 
Ingen försäljning av enstaka plantor. Under 2016 kommer det att finnas humleplantor 
i landets trädgårdsbutiker. Plantor kan också beställas direkt från E-plantas medlemmar


