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Svenskodlade växter utvalda för svenskt klimat

Bästa valet för din trädgård
Min egen Trädgård® hjälper dig att hitta svenskodlade, friska och härdiga trädgårdsväxter.
Växterna är utvalda för svenskt klimat och kommer därför skänka dig glädje under lång tid.
I sortimentet finns träd, buskar, häck-, kläng-, och barrväxter samt fruktträd och bärväxter
som passar såväl i den stora trädgården som på den lilla uteplatsen.
Växterna i varumärket Min egen Trädgård® har alla kvalitetsmärkningen E-planta och är
producerade i Sverige på ett hållbart sätt, nära dig.

Med hjälp av våra produktgrupper hittar du lätt växten du vill ha

Blomsterglädje™ erbjuder dig växter
med härlig blomning, färg och doft.
Gruppen är fylld med klängväxter,
prydnadsbuskar och träd, alla utvalda
för sina blommors skönhet.
Manchurisk forsythia E

Schersmin Orion® E

Viticella-klematis ´Södertälje´ E

(’BP h’PBR)

Vilsam grönska™ erbjuder dig växter för
att skapa ditt eget rofyllda, grönskande
rum. Gruppen är fylld med marktäckare,
häck- och barrväxter, klängväxter och
träd, alla utvalda för sitt vilsamma
gröna bladverk.
Murgröna Grafik® E
(’Edvin’PBR)

Avenbok E

Koreansk pipranka E

Spännande årstider™ erbjuder dig
växter som ger glädje året om tack
vare sina olika attraktiva karaktärer.
Gruppen är fylld med buskar och träd
med många värden som t ex vacker
blomning, färggranna bär, sprakande
höstfärger och dekorativ bark.

Slätbladigt klippoxbär E

Liten pärlrönn FK ÅS E

Svartaronia Glorie® E
(’Elisabeth’ PBR)

Trädgårdens skafferi™ erbjuder dig
växter med välsmakande frukter och
bär fyllda med energi och vitaminer.
Med växter från gruppen kan du ge
dig själv och din familj egenodlade,
smakrika upplevelser.
Äpple Folke® E

Hybridblåbär ´Emil´ PBR E

(’K:1016´)

Havtorn Lotta® E
(’Bhi 32415hona’)

Växande gåva™ används till kampanjprodukter som är den perfekta presenten till Mors Dag, födelsedagsfesten etc.
Fler växter, tips och råd
hittar du på
www.minegentradgard.se

En gåva som växer och sprider glädje
under lång tid.
Syren ´Norrfjärden´ PBR E

Atragene-klematis Tindra® E
(’BCL 03111’ PBR-AF)

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

www.eplanta.com

