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TRÄDGÅRDSTIPS

E-PLANTOR
– Trädgårdsväxter för svenska förhållanden
m du letar efter växter som
ska trivas i din trädgård och
har så goda förutsättningar
som möjligt att klara av vårt
svenska klimat kan det vara bra
att hålla utkik efter E-plantor nästa
gång du köper växter. Varumärket
”E-planta” är en kvalitetsmärkning
av träd, buskar, fruktträd och bärväxter som är utvalda för svenskt
klimat. På plantskoleetiketten
märks E-plantor med ett stort E
efter namnet.
Nu under våren 2016 lanserar
E-plantor också varumärket Min
egen Trädgård som riktar sig
direkt till dig som privatkund. Sortimentet är ännu under uppbyggnad
och utökas kontinuerligt. Min egen
trädgård presenterar sitt sortiment
i fem olika växtgrupper med olika
teman som kan underlätta dina val
beroende på vad du är ute efter:
presenterar
växter med vackert grönt bladverk
som hjälper dig att skapa lugna
grönskande rum med hjälp av
marktäckare, häck- och barrväxter, klängväxter och träd.
vilsam

grönska

innehåller klängväxter, prydnadsbuskar och träd
för dig som letar efter fin blomning,
färg och doft.
blomsterglädje

s p ä n n a n d e å r s t i d e r är fylld
med buskar och träd med flera
fina egenskaper som man har
glädje av under lång tid, som till
exempel vacker blomning, färggranna bär, sprakande höstfärger
och dekorativ bark.
t r ä d g å r d e n s s k a f f e r i består
av fruktträd och bärbuskar som till

fördelar med att välja e-plantor

• De är utvalda för svenskt klimat vilket ger mindre risk för vinterskador.
• De är provodlade i Sverige, något som ger underlag för säkra
zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.
• De är svenskproducerade, vilket innebär kort väg från producent till konsument, jämfört med importerade växter. Det gör också
att växterna är i takt med klimatet vid plantering.
• De är art- och sortäkta, detta garanterar rätt utgångsmaterial
vilket gör att man får samma växt vid komplettering eller inköp
från olika plantskolor.
• Det är friska plantor och ett friskt utgångsmaterial ger god motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare.

exempel goda äpplen, päron och
blåbär för dig som har fokus på
det ätbara.
v ä x a n d e g å v a innehåller vackra
och spännande växter som passar
att ge bort i present.

Vill du veta mer om E-plantor och
sortimentet under Min egen trädgård – gå in på minegentradgard.se
och eplanta.com.

