
E-märkta sorter av 

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

FÖRÖKNING OCH CERTIFIERING

Fragaria (jordgubbar och smultron) 
är ett växtslag som angrips av många 
växtskadegörare. En del skadegörare 
överförs från plant till planta medan 
andra finns i omgivningen som t. ex. 
insekter och gråmögelsporer. 
 E-märket är en kvalitetsmärkning 
som står för att plantorna är förökade 
i flera generationsled under en hög 
kontroll av sundhetsnivån. 

De E-märkta sorterna har alla sitt 
ursprung i kärnplantor som är testa-
de och fria från alla de skadegörare 
(virus, bakterier, plantburna svampar 
och nematoder) som är med i Jord-
bruksverkets trädgårdsföreskrift. 

För att i den fortsatta förökningen 
behålla den höga sundhetsnivån så är 
plantorna förökade i näringslösningar 
på laboratorie (mikroförökade), plan-
terade i isolerade växthus och även i 
nästa generation sker förökningen i 
substrat utan kontakt med jord. På så 
sätt uppnås högsta möjliga sundhet på 
de E-märkta plantorna som säljs.



Elisabet Martinsson med 
kärnplanta av Rebecka 

KRITERIER FÖR E-MÄRKNING:

Allmänna krav för E-märkning av frukt- och bär-
växter skall vara uppfyllda.

Prioriteras gör god smak, motståndskraft mot 
skadegörare. Svenskt/skandinaviskt ursprung.

NYA E-PLANTOR 

JORDGUBBAR
Fr. x ananassa ’Bianca’ E Vita bär med aromatisk doft och en mild söt smak av 
 ananas. Tål oftast av allergiker 

Fr. x ananassa ’Florence’PBR E Sen, frisk, Ett nyansrikt, klassiskt gott bär där sötma, aromer  
 och friskhet är i fin balans. God till sylt/saft 
Fr. x ananassa ’Honeoye’ E Tidig, frisk, Generöst sött och friskt med mycket bärsmak,  
 rikligt med bär. God till sylt/saft

Fr. x ananassa ’Polka’ E Ett saftigt sött mörkt bär med en lång eftersmak med en  
 härlig jordgubbsarom, en tålig och robust planta

SMULGUBBE/SMULTRON/PARKSMULTRON
Fr. moschata ’Askungen’ E Ett självfertilt svenskt parksmultron, stora och aromatiska bär

Fr. vesca ’Rödluvan’ E Bästa svenska smultronsorter, ger rikligt, vackra o goda

Fr. vesca ’Snövit’ E Bästa svenska smultronsorter, ger rikligt, vackra o goda

Fr. x vescana ’Rebecka’PBR  E En unik svensk hybrid, en jordgubbe med smultronets 

 fantastiska arom och smak

Sammanställt av Elisabet Martinsson på Elitplantstationen. Synpunkter har inhämtats 
från Åke Truedsson, Christina Winter, Magnus Engstedt och Kirsten Jensen.



I BUTIK FRÅN OCH MED 2017

De jordgubbar och smultron 
som blivit  E-märkta kommer att  
marknadsföras i det nya koncep-
tet Min egen Trädgård i gruppen 
Trädgårdens skafferi. 

Konsumenterna kommer att hitta 
E-märkta smultorn och jordgub-
bar i handeln från och med 2017.

Sorturvalet har gjorts med av-
seende på hemträdgården. Ett 
antal sorter är intressanta även för 
yrkesodling.



VÄXTSÄTT
Plantstorleken är något mindre 
än för de röda jordgubbarna 
men revbildningen är normal. 
Avkastningen är också lägre 
och bären mindre jämfört med 
moderna röda sorter.  ’Bianca’ 
är resultatet av Åke Truedssons 
växtförädlingsarbete med att få 
fram en bra vitfruktig jordgub-
be för allergiker och har pågått 
i mer än 30 år. Äldre vita sorter 
har samlats in och korsningar 
har gjorts.  Det bästa resultatet 
hittills är selektionen ’Bianca’. 

BÄR
Bären är runda, med aromatisk 
doft och en mild söt smak av 
ananas. Alla med jordgubbsal-
lergi som provat sorten har kla-
rat det utan problem. Färgen på 
bären är som omogen grön och 
övergår i vitt under mognaden. 
På solbelysta bär kan färgen bli 
svagt rosa på delar av bäret. 

HÄRDIGHET
Zon 1-3(4). Provodling pågår. 
Finns i privatträdgårdar, ej 
observerad i officiella försök. 
Ursprungsmaterialet är insamlat 
från bland annat Dalarna.

MERITVÄRDE
Första jordgubbssorten för 
allergiker.

ÖVRIGT 
Sorten är frisk utan nämnvärda 
sjukdomsangrepp. 

CERTIFIERING
’Bianca’ är testad och godkänd 
enligt SJV:s trädgårdsföreskrift 
för certifiering och godkänd. 
Kärnplantor förvaras i EPS 
kärnplanthus. Sorten har förö-
kats i 5 år på EPS.

Jordgubbe ’Bianca’  E
Fragaria x ananassa ’Bianca’  E

Den första svenska vita jordgubben 
som ofta tåls av allergiker



VÄXTSÄTT
Bladverket är grovt och kraftigt, 
växer ganska brett. Efterhand 
blir bladverket alltför stort och 
då får blomklasarna svårt att 
bryta sig igenom bladverket. 
Glesa i bladverket och ta bort 
sidokronor så blir det en bättre 
balans i plantan. Förnya ofta 
plantorna.  Efter ett par skördar 
är det bäst att ta bort plantan 
och ersätta den med en reva 
eller att köpa nya certifierade 
plantor. På så sätt får man alltid 
en bra bärkvalitet. 
 

BÄR
Smaken är mycket god men för 
att aromen skall framträda så 
måste bäret plockas fullt moget 
när bäret är kraftigt rött och 
väl utvecklat. En omtyckt och 
mycket bra dessert sort, jämn 
bärform och härligt genomfär-
gade.  

HÄRDIGHET
Zon 1-3(4). ’Florence’ är en 
yrkesodlingssort när man efter-
frågar en sort som mognar en 
vecka efter huvudskörden och 
kan odlas kommersiellt till zon 
3-4.

MERITVÄRDE
Sen, frisk och ett kvalitetsbär. 

ÖVRIGT 
Motståndskraftig mot olika 
svampsjukdomar och rekom-
menderas för ekologisk odling.  
Bedöms inte alltid vara så vin-
terhärdig, därför rekommende-
ras täckning med fiberduk.

CERTIFIERING 
’Florence’ är testad och god-
känd enligt SJV:s trädgårds-
föreskrift för certifiering och 
godkänd. Kärnplantor förvaras 
i EPS kärnplanthus. Sorten har 
förökats i 20 år på EPS.

Jordgubbe ’Florence’ PBR E
Fragaria x ananassa ’Florence’ PBR E

En sen sort, med bär där sötma, aromer och 
friskhet är i fin balans. 

Askungen bär och blommor



VÄXTSÄTT
Bladverket är glest och högt. 
Bladverket är friskt grönt och 
angrips sällan av svampsjuk-
domar. När bären är plockade 
i mitten av juli är det en fördel 
för plantan att klippa bort de 
gamla bladen och på så sätt 
föryngra plantan. Det är också 
bra att förnya plantorna genom 
att ta bort moderplantan och 
istället behålla revorna eller 
att glesa bort sidokronor i den 
stock som bildas i moderplan-
tans mitt efter något år.

BÄR
Bären är vackra, jämna, väl ex-
ponerade och därmed lättplock-
ade. Smaken är frisk och behö-
ver plockas vid full mognad för 
att sortens jordgubbsarom ska 
framträda på ett bra sätt. En 
omtyckt och mycket bra sort till 
sylt och saft. 

HÄRDIGHET
Zon 1-5. ’Honeoye’ är den 
vanligaste sorten i svensk yr-
kesodling.

MERITVÄRDE
Tidig och frisk sort.

 ÖVRIGT 
’Honeoye’ kan ge bär till mid-
sommar om man täcker plan-
tan på senvintern och fram till 
blomningen i maj med en fiber-
duk.

CERTIFIERING
’Honeoye’ är testad och god-
känd enligt SJV:s trädgårds-
föreskrift för certifiering och 
godkänd. Kärnplantor förvaras 
i EPS kärnplanthus. Sorten har 
förökats i 25 år på EPS.

Jordgubbe ’Honeoye’ E
Fragaria x ananassa ’Honeoye’ E 

Sommarens primör bland alla 
jordgubbssorter, frisk och rikbärande 

Askungen bär och blommor



VÄXTSÄTT
Bladverket är inte så kraftigt 
men blir efterhand tätt. Bladver-
ket är friskt grönt, tåligt och på-
minner till en del om Senganas 
bladverk. Efter ett par skördeår 
minskar bärstorleken markant 
och därför rekommenderas täta 
förnyelser av plantorna. Efter 
ett par skördar är det bäst att 
ta bort plantan och ersätta den 
med en reva eller att köpa nya 
certifierade plantor. På så sätt 
får man alltid en bra bärkvali-
tet. 

 

BÄR
Bären är mycket vackra och 
glänsande mörkt röda och ge-
nomfärgade. Smaken är upp-
skattad av de allra flesta. Ett 
saftigt sött mörkt bär med en 
lång eftersmak med härlig jord-
gubbsarom. En omtyckt och 
mycket bra sort till sylt/saft. 

HÄRDIGHET
Zon 1-6. ’Polka’ är en mycket 
uppskattad sort i självplocksod-
lingar och kan odlas till zon 5-6.

MERITVÄRDE
God, härdig och frisk sort. 

ÖVRIGT 
Vinterhärdigheten är god och 
sorten är betydligt mindre käns-
lig för gråmögel än t ex Senga 
Sengana.Plantorna åldras snabbt 
och för att få bra bärkvalitet är 
det viktigt att förnya plantorna, 
gärna vart annat år.

CERTIFIERING
’Polka’ är testad och godkänd 
enligt SJV:s trädgårdsföreskrift 
för certifiering och godkänd. 
Kärnplantor förvaras i EPS 
kärnplanthus. Sorten har förö-
kats i mer än 20 år på EPS.

Jordgubbe ’Polka’ E
Fragaria x ananassa ’Polka’ E

En favorit för den vill äta solvarma 
bär direkt från plantan



VÄXTSÄTT
Denna art har större plantor 
jämfört med Rödluvan och 
Snövit och större blad. Bladver-
ket är friskt grönt. En kraftig 
växande hög smultronplanta 
som får massor av revor och 
kan användas som marktäckare  
t ex under träd. Att byta ut en 
del av gräsmattan mot en smult-
ronmatta kan vara en bra idé. 
Man får ett eget smultronställe 
och ingen klippning behövs. 
Parksmultron är betydligt större 
än smultronplantor, bladen är 
breda, krusiga och håriga, blom-
morna är stora. Blommorna 
sitter ovanför bladverket och 
har ett stort prydnadsvärde.

BÄR
Askungen har stora mjuka 
mycket aromatiska bär som är 
röda på solbelysta ytor och vit 
på ytor som inte fått sol. Sma-
ken är mycket god och annor-
lunda jämfört med Fragaria 
vesca. Blommorna är stora och 
gräddvita och mycket dekora-
tiva. 

HÄRDIGHET
Zon 1-3(4). Odlingserfarenheter 
finns upptill zon 3(4).

MERITVÄRDE
Smaken och en fantastiskt vack-
er blomning. 

ÖVRIGT 
Askungen är samkönad (själv-
fertil), vilket skiljer den från de 
parksmultron som odlades förr 
i slottsträdgårdar och var popu-
lära innan jordgubbarna kom 
till Sverige i senare delen av 
1800-talet. ’Askungen’ är selek-
terad av Åke Truedsson, och 
ursprungsplantor överlämnades 
till Elitplantstationen 2010.

CERTIFIERING
’Askungen’ är testad och god-
känd enligt SJV:s trädgårds-
föreskrift för certifiering och 
godkänd. Kärnplantor förvaras 
i EPS kärnplanthus.

Parksmultron ’Askungen’ E
Fragaria moschata ’Askungen’ E

Självfertil sort som ger en trevlig 
renässans för parksmultron 



VÄXTSÄTT
Plantorna har smultronets 
växtsätt, ganska upprätt och en 
riklig revbildning. 

BÄR
’Snövit’ har gräddvita bär med 
en mild söt smak. Fåglar upp-
täcker inte de vita bären, utan 
låter dem vara ifred, medan 
däremot den röda  ’Rödluvan’ 
är attraktiv för dem. ’Rödluvan’ 
har stora, goda smultronbär och 
ger rikligt. På en plats där smult-
ronen breder ut sig kan skörden 

bli 1-2 liter per m2. Bären mog-
nar i juni och ger skörd under 
3 veckor.  

HÄRDIGHET
Zon 1-5. Smultronen är selekte-
rade ur korsningar med insam-
lade vilda smultron i Sverige. 
Insamling, korsningar och se-
lektionsarbetet är gjort av Åke 
Truedsson.

MERITVÄRDE
Vackra, goda och produktiva.

ÖVRIGT 
De vildväxande smultronen är 
självpollinerande och denna 
egenskap har överförts till de 
framförädlade sorterna. 

CERTIFIERING 
’Rödluvan’ och ’Snövit’ är tes-
tade och godkända enligt SJV:s 
trädgårdsföreskrift för certifie-
ring och godkänd. Kärnplantor 
förvaras i EPS kärnplanthus. 
Sorterna har förökats i 20 år på 
EPS.

Smultron ’Rödluvan’ E
och ’Snövit’ E
Fragaria vesca ’Rödluvan’ E och ’Snövit’ E

Svenska smultronsorter
– vackra, goda och lättodlade 

Askungen bär och blommor



Smultron ‘Rebecka’ E
Fragaria x vescana ‘Rebecka’ E

En jordgubbe med smultronets fantastiska 
arom och smak som dessutom remonterar

VÄXTSÄTT
Plantorna blir kraftiga med tätt 
upprätt växtsätt. Efterhand blir 
bladverket alltför stort och då 
får blomklasarna svårt att bryta 
sig igenom bladverket. Glesa i 
bladverket och ta bort sidokro-
nor så blir det en bättre balans 
i plantan. Förnya ofta plan-
torna. Efter ett par skördar är 
det bäst att ta bort plantan och 
ersätta den med en reva eller att 
köpa nya certifierade plantor. 
På så sätt får man alltid en bra 
bärkvalitet. 

BÄR
Utmärkande för sorten är att 
den blommar och ger smul-
gubbar med start från början 

av  juli  och  ända  in  i  sep-
tember.  Smaken  är  fantastiskt  
god  men  för  att  aromen  
skall framträda  så  måste  bäret  
plockas  fullt  moget  och  gärna  
avnjutas  direkt  ute i  trädgårds-
landet. Det   här är ett   bär   
som   skall   direkt   och   som   
inte   tål   förvaring   och trans-
porter. Bären är tegelröda, run-
da till lätt konformade och har 
smultronets mjuka fruktkött.

HÄRDIGHET
Zon 1-3(4). ’Rebecka’ E finns i 
hemträdgårdar över hela landet. 
För att sorten skall komma till 
sin rätt på hösten så krävs det 
att hösten är gynnsam (inte kall 
och regnig). 

MERITVÄRDE
En unik svensk hybrid, en 
jordgubbe med smultronets 
fantastiska arom och smak, som 
dessutom remonterar

ÖVRIGT
Avkastningen är lägre och bä-
ren är mindre på smulgubbar 
jämfört med jordgubbar men 
smak och arom är överlägsen 
jordgubbar. 

CERTIFIERING 
’Rebecka’ E är testad och god-
känd enligt SJV:s trädgårds-
föreskrift för certifiering och 
godkänd. Kärnplantor förvaras 
i EPS kärnplanthus. Sorten har 
förökats i 20 år på EPS. 

Foto: Kimmo Rumpunen



SORTIMENT AV E-MÄRKTA BÄRVÄXTER 2016:

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

*) E-märkta 2016, plantbrist kan förekomma. 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 044-750 94 eller 070-6825094
Elisabet Martinsson, verksamhetsledare vid EPS

E-planta ekonomisk förening 
info@eplanta.se
Tel 042-15 98 00


