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Svenskodlade växter 
utvalda för svenskt klimat
Min egen Trädgård® hjälper konsumenten att hitta svenskodlade, friska, härdiga 
plantskoleväxter från E-planta i din butik. I varumärket finns växter som passar i 
såväl den stora trädgården som på den lilla uteplatsen. Alla växterna är utvalda för 
svenskt klimat och kommer skänka din kund glädje under lång tid.

Växtgruppen Blomsterglädje är 
fylld med klängväxter, prydnads-
buskar och träd, alla utvalda för 
sina blommors skönhet. 

Med växter från gruppen fylls 
din trädgård med härlig 
blomning, färg och doft.

Växtgruppen Vilsam grönska är 
fylld med marktäckare, häck- 

och barrväxter, klängväxter 
och träd, alla utvalda för sitt 

vilsamma gröna bladverk. 

Med växter från gruppen 
skapar du ditt eget 
rofyllda, grönskande rum.

Min egen Trädgård®

Produktgrupper
Växterna har delats in i växtgrupper baserat på vilken funktion 
de har och vilka mervärden de kan erbjuda konsumenten. 

Växtgruppen Spännande årstider är fylld med buskar och träd med 
flera attraktiva karaktärer som vacker blomning, färggranna bär, 
sprakande höstfärger och dekorativ bark. 

Växter från gruppen ger dig långvarig glädje tack vare sina karaktärer som 
förändras över året.

Växtgruppen Trädgårdens skafferi är fylld med 
fruktträd och bärbuskar som erbjuder dig härliga, 
smakrika upplevelser. 

Med växter från gruppen kan du ge dig själv och din familj 
egenodlade, välsmakande frukter och bär, fyllda med 
energi och vitaminer.

Växtgruppen Växande gåva 
används till kampanjprodukter 
för vackra och spännande växter, 
perfekta att ge bort. 

Med växter från gruppen har 
du den  perfekta presenten 
till inflyttningsfesten, födelse-
dagsfesten, Mors Dag eller till 
någon du vill fira. En växande 
gåva som sprider glädje 
under lång tid.



Etiketter
Väderbeständiga etiketter med fyrfärgs-
tryck på båda sidor. Här finns kort 
växtfakta samt en löpande text om 
fördelar, användning och skötsel.

QR-kod på baksidan leder 
till en konsumentanpassad 
hemsida.

Skyltbilder
Till varje växtslag finns en laminerad skyltbild fylld med växtinformation samt tips 
om användning och skötsel. Beställs från SPR-Info alt. kontakta E-plantas kansli för 
högupplösta filer för egen utskrift.

Broschyr
En kundbroschyr att dela ut i butik som 
beskriver varumärket  Min egen Trädgård®, 
produktgrupperna, ett urval växter samt 
kvalitetsmärket E-planta. 

www.minegentradgard.se
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Vepor
En vepa i format 85 x 150 cm att hänga upp i butiken med 
information om Min egen Trädgård®. Produktgruppernas olika färger 
guidar konsumenten i sortimentet. 

Hemsida 
Konsumentanpassad hemsida fylld 
med växtinformation, tips och råd.
www.minegentradgard.se

Försäljningsstöd
Vi erbjuder försäljningsstöd för att få konsumenten i din butik att välja E-plantor från 
Min egen Trädgård® . Etiketter, vepor och broschyrer tillhandahålls av din E-plantsleverantör. 
Skyltbilder beställs hos SPR-info alt. kan högupplösta filer erhållas från E-plantas kansli.

Min egen Trädgård®

Smulgubbe ’Rebecka’ E
Fragaria x vescana ’Rebecka’PBR E
CERTIFIERAD BÄRPLANTA

Bär: Tegelröda, mjuka, intensiv god smak  
Mognad: Remonterande, juli-september
Skörd: God

Växtsätt: Revbildande 
Växtplats: Sol, näringsrikt
Härdighet: Zon 1-3(4)

S237

Atragene-klematis ‘Albina Plena’ E
Clematis (Atragene-Gruppen) ‘Albina Plena’PBR E     

Växtgrupp: Klängväxter 
Växtsätt: Klängande
Höjd: 3-4 meter  
Blomning: Vit i maj, sparsam 
återblomning till oktober

Frukt/bär: Vackra silverhåriga fröställningar 
Växtplats: Sol-skugga, trivs på de flesta jordar
Övrigt: Lättodlad 
Härdighet: Zon 1-5  

S201

Murgröna Huldra® E
Hedera helix Huldra® E (’Eskil’PBR)      

Växtgrupp: Klängväxter/ marktäckare 
Växtsätt: Klättrande/ marktäckande
Blad/grenar: Friskt mörkgröna blad 
med svagt vit nervatur
  

Växtplats: Halvskugga-skugga. 
Ej för blöt jord
Övrigt: Härdig sort av murgröna
Härdighet: Zon 1-4 

S018

Facebook
På vår Facebook-sida hittar du senaste nytt från 
E-planta samt tips och råd till din trädgård.



E-planta – bästa växterna för svenskt klimat
E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter.  Väljer du E-märkta växter får 
du friska, pålitliga och odlingsvärda plantor som klarar vårt ofta tuffa svenska klimat år efter år. 

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

Svenskodlade
Kort väg från producent till konsument ger mindre miljöpåverkan och gör att växterna 
är i takt med klimatet där de ska planteras.

Utvalda för svenskt klimat
Växterna är anpassade till svenskt klimat och risken för vinterskador är därför mindre.

Provodlade i Sverige
Provodling på flera platser ger säkra växtzonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

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. Alla fruktträd och bärbuskar är certifierade vilket innebär att de är fria 
från plantburna sjukdomar. Detta ger dig friska, livskraftiga växter med större och 
rikligare skörd.

Kontakt
Kontakta din E-plantsleverantör för beställning av växter och 
försäljningsstöd från Min egen Trädgård®.

Vill du veta mer om E-plantas konsumentvarumärke är du 
välkommen att kontakta  E-planta ekonomisk förening. 
Tel: 042–15 98 00 
E-post: info@eplanta.com 
Hemsida: www.eplanta.com / www.minegentradgard.se  

Urvalet av växter som blir E-plantor görs 
av en expertgrupp vid Elitplantstationen 
med representanter från forskning, 
plantskolor, Elitplantstationen samt 
växtanvändare i offentlig verksamhet och 
inom fritidsodlingen. Sortimentutveck-
ling pågår ständigt och sortimentet av 
E-plantor berikas kontinuerligt med nya, 
odlingsvärda och spännande växter.


