
Nya E-märkta bärväxter 

Amerikanskt blåbär Pelle™ E  
Vaccinium corymbosum Pelle™ E (’BVa 1046’) 

Frisk sort med mycket stora, syrliga 
bär och fyllig smak. Mognar i augusti-
september. Ger rikligt och är själv-
fertil men fruktsättningen gynnas om 
flera sorter planteras intill varandra. 
Zon 1-2, troligen 4.

Björnbär ’Loch Tay’ E   
Rubus (Björnbär-Gruppen) ’Loch Tay’PBR E 

Ett tidigmognande, taggfritt, friskt 
björnbär. Ger rikligt med medelstora, 
fasta bär med utsökt smak i juli-augusti. 
Zon 1-2(3).

Hösthallon ’Elektra’ E  
Rubus (Hösthallon-Gruppen) ’Elektra’ E

Hösthallon som får mörkröda, 
mjuka, smakrika, mycket stora bär på 
årsskotten. Robust växtsätt och ger 
riklig skörd. Mognar i september och 
fram tills frosten kommer. Zon 1-3.

Trädgårdshallon ’Laszka’ E  
Rubus (Hallon-Gruppen) ’Laszka’ E

Tidig, härdig sort med mycket stora, 
avlånga bär och aromatisk smak. Mognar 
i början av juli och ger mycket riklig skörd. 
Zon 1-5. 

Hösthallon ’Polka’ E  
Rubus (Hösthallon-Gruppen) ’Polka’PBR E

Hösthallon som får syrliga, 
ljusröda bär på årsskotten. 
Fin bärkvalitet, god håll-
barhet och rikbärande. 
Motståndskraftig mot 
sjukdomar. Zon 1-2.

Trädgårdshallon ’Glen Ample’ E  
Rubus (Hallon-Gruppen) ’Glen Ample’PBR E

En lättplockad, lättodlad, frisk sort. Ger 
rikligt med röda, stora, fasta bär. Kraftiga 
upprätta, taggfria skott. Zon 1-4.

Krusbär ’Martlet’ E  
Ribes  (Grossularia-Gruppen) ’Martlet’ E 

Ett härdigt, friskt, rikbärande krusbär med 
stora, släta och kraftigt röda bär. Utsökt 
smak, goda att äta direkt från busken. 
Tidig till medeltidig sort. Zon 1-4. 

Mullbär ’Mulle’ E  
Morus ’Mulle’ E

Svarta, söta, aromatiska bär från juli till 
september. Buskformat växtsätt men 
blir med tiden ett vackert träd. Betydligt 
härdigare än svart mullbär. Zon 1-4.

Rabarber BarBro® E  
Rheum rhabarbarum BarBro® E (’BRh F104’) 

En frisk, tidig, smakrik sort med raka röda 
stjälkar, cirka 50 cm långa. Oxalathalt 
under medel och få blommor. Zon 1-4.

Svarta vinbär ’Narve Viking’ E  
Ribes nigrum ’Narve Viking’ E

Kraftigväxande, rikbärande, frisk sort med väl-
smakande, lite syrliga, C-vitaminrika bär i långa 
klasar. Mognar sent, cirka 1-2 veckor efter andra 
sorter. Zon 1-5(6).

Svarta vinbär Petter® E  
Ribes nigrum Petter® E (’BRi 9508-3A’) 

Rikligt med stora till mycket stora 
välsmakande, C-vitaminrika bär i 
glesa klasar. Tidig till medeltidig sort 
Angrips inte av mjöldagg och har god 
motståndskraft mot gallkvalster.  
Zon 1-5(6).



Parksmultron ’Askungen’ E  
Fragaria moschata ’Askungen’ E

Ett självfertilt svenskt parksmultron 
som i juli-augusti får stora, aroma-
tiska bär som blir röda på solbelysta 
ytor och vita på ytor som inte fått 
sol. Kan med fördel användas som 
marktäckare. Zon 1-3(4).

Smultron ’Rödluvan’ E 
Fragaria vesca ’Rödluvan’ E

Ger rikligt med stora, välsmakande 
röda bär. Bären mognar i juli och 
ger skörd under tre veckor. Revbil-
dande och självpollinerande. Bra 
marktäckare. Zon 1-5.

Smultron ’Snövit’ E 
Fragaria vesca ’Snövit’ E

Söta, milda gräddvita bär  som 
mognar i juli och ger skörd under tre 
veckor. Framtagen för jordgubbsal-
lergiker. De vita bären gör att fåglar 
inte upptäcker dem. Revbildande 
och självpollinerande. Zon 1-5.

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

Runda, vita bär med aromatisk 
doft och en mild, söt smak. Första 
jordgubbssorten för allergiker. 
Zon 1-3(4).

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

En sen, frisk sort med stora, hjärt-
formade, genomfärgade röda bär. 
Fin balans mellan sötma, aromer 
och friskhet. Zon 1-3(4).

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

En tidig, frisk, rikbärande sort med 
kraftigt röda bär med lätt syrlig smak 
och god hållbarhet. Passar även bra 
till saft och sylt.  Zon 1-5.

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

Ett medeltidig, härdig sort med röda, 
saftiga, genomfärgade bär. Smaken 
är söt med en härlig arom och lång 
eftersmak. Zon 1-6.

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

Korsning mellan jordgubbe och 
smultron. Ger tegelröda bär med 
mjukt fruktkött och fantastisk smak, 
avnjutes med fördel direkt i träd-
gårdslandet. Remonterar. Zon 1-3(4).

Labruskavin ’Zilga’ E  
Vitis (Labrusca-Gruppen) ’Zilga’ E

Ett härdigt, friskt, självfertilt labrus-
kavin för odling utomhus. Blå, små 
druvor med söt aromatisk smak. 
Zon 1-5.
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Varumärket E-planta är en kvalitetsmärkning för träd, buskar, fruktträd 
och bärväxter som är utvalda för svenskt klimat. De är provodlade i olika 
växtzoner och har en säker växtbeskrivning och zonangivelse.

Alla E-märkta bärväxter är liksom fruktträden certifierade och produ-
ceras från utgångsmaterial med dokumenterad härkomst och som är 
testat och rensat från plantburna sjukdomar.

Certifierad produktion ger bättre bärplantor. Inom yrkesodlingen är 
certifiering väl inarbetad, i vissa fall har skörden blivit dubbelt så stor 
med virusfria plantor. 

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket 
E-planta. En expertgrupp vid EPS väljer ut de växter som E-märks.


