Min egen Trädgård®

Nya E-märkta jordgubbar och smultron
Jordgubbar och smultron är högt älskade bär som
verkligen hör ihop med den svenska sommaren.
Sedan 2017 finns de bästa jordgubbarna och smultronen som E-plantor. De godaste och mest odlingsvärda sorterna som passar i hemträdgårdar har valts
ut till Min egen Trädgård®.
Perfekt tajmat lansering nu när intresset för att odla
egna bär i trädgården eller på balkongen är stort.
Fördelar med E-märkta jordgubbar och smultron
• Kraftiga och välväxta E-plantor.
• Friskare plantor. Vi utgår från sjukdomsrensade
moderplantor varje år.
• Rikligare skörd och större bär med friskt växtmaterial.
• Friskt utgångsmaterialet ger även bättre tillväxt.
• Bara de mest odlingsvärda sorterna har valts ut.
• Större motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare.
• Anpassade för det svenska klimatet.
• Sortäkta.
Försäljningsstorlekar
A-kv Co 11 cm Ger möjlighet för kunden att välja hur många krukor de vill köpa.
10-pack
EAN-koden på etiketten gäller per styck.
A-kv Co 11 cm Med bärhandtag och konceptetikett. Samma sort i alla tre krukorna.
3-pack		
Smidigt och enkelt för kunderna att bära hem.
A-kv C2
		

A-kv Co 11 cm 10-pack.

Moderplantorna i C2 säljs ut varje år för att säkerställa att plantorna
är friska. Fr.om. våren 2018 levereras de med konceptetiketter.

A-kv Co 11 cm 3-pack.

A-kv C2
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JORDGUBBAR

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

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

Den första svenska vita jordgubben som
ofta tåls av allergiker. Sorten är framtagen
av Åke Truedsson efter många års arbete.
Bären är runda, söta och goda. Mognar
i juli-augusti. Avkastningen är lägre och
bären är mindre jämfört med moderna
röda sorter. Omogna bär är gröna och de
övergår i vitt eller svagt rosa när de mognar. Medelkraftigt växtsätt. Soligt läge.
Zon 1-3(4).

Ett fast bär som är motståndskraftigt mot
svampsjukdomar. Stora, pompösa och klassiskt hjärtformade bär med mörkröd färg.
Bäret måste vara fullt moget för att arom
och smak ska vara väl utvecklad. Sen sort
som mognar i juli-augusti. Ta bort nya utlöpare/revor. Bör förnyas inom 3 år genom
att nya plantor köps och planteras på ny
plats. Soligt läge. Zon 1-3(4).

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

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

Bären är klart mörkröda, konformade,
jämnstora och lättplockade. Smaken är
angenäm, ganska frisk och syrlig. Bäret
plockas vid full mognad för att aromen ska
framträda på bästa sätt. Högt och glest
växtsätt, mörkgrönt bladverk. Tidig sort,
mognar i juni-juli. Ta bort utlöpare. Förnya
inom 4 år genom att nya plantor köps och
planteras på ny plats. Soligt läge.
Zon 1-5.

Runda, medelstora och saftiga bär. Glänsande mörkt röda bär med lång aromatisk
eftersmak. Påminner om ’Senga Sengana’.
Medeltidig sort. God vinterhärdighet.
Bör förnyas inom 3 år. Nyinköpta plantor
planteras på ny plats för att hålla sig friska.
Soligt läge. Zon 1-6.

SMULTRON

Smultron ’Rödluvan’ E
Fragaria vesca ’Rödluvan’ E

Smultron ’Snövit’ E
Fragaria vesca ’Snövit’ E

Korsning med vilda smultron. Stora och
goda bär som mognar under tre veckor i
juli. Revbildande smultron med röda bär.
Kratta hårt i smultronen vart femte år så
förnyas de genom nya revplantor. Har
anspråkslösa krav på jordmån jämfört med
andra jordgubbar och smultron. Ger god
avkastning; 1-2 liter/m2. Självpollinerande.
God marktäckare. Soligt läge. Zon 1-5.

Revbildande smultron med vita bär.
Vidareförädling av en gammal vitfruktig
smultronsort. Goda bär som är betydligt
större än vilda smultron. Avkastning som
’Rödluvan’. Plantan är högre och kraftigare
än vilda smultron och ger genom sin rikliga
revbildning en tät marktäckning redan efter
ett år med 35 cm plantavstånd. Självpollinerande. Soligt läge. Zon 1-5.

PARKSMULTRON

SMULGUBBE

Parksmultron ’Askungen’ E
Fragaria moschata ’Askungen’ E

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

Ny kraftigväxande och revbildande sort
som passar bra till marktäckning. Goda
bär som blir mörkröda på solsidan, annars ljusrosa. Mycket dekorativa gräddvita
blommor. Selekterad från vilt material av
Åke Truedsson. Självfertil. Soligt läge.
Zon 1-3(4).

Remonterande smulgubbe. Kan skördas
från början av juli och in i september. Bären
är tegelröda, något lösa med härlig smultronsmak när de är fullt mogna. Tål inte förvaring och transporter. Måttlig revbildning.
Behöver förnyas vart fjärde år genom nya
plantor. Kan användas som kantväxt eller
i växthus där den ger skörd under många
månader. Soligt läge. Zon 1-3(4).
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Konceptetiketter till jordgubbar och smultron
Växter som har etiketter med fina bilder
och bra, tydlig information säljer bättre.
Konsumenter vill kunna jämföra de olika
sorterna, kolla in växtzoner eller veta hur
tätt man kan plantera.

Jordgubbe ’Honeoye’ E

Fragaria x ananassa
’Honeoye’ E

För att kunna skilja sorterna åt har varje
sort en egen färgkod som visas på både
krukan och etiketten.

Sol

Zon: 1-5

Friskt gröna blad.
Glest och högt bladverk.
Planteringsavstånd: 35 cm.
50-75 cm mellan raderna.
Klipp bort nya utlöpare och
gödsla efter avslutad skörd.

QR-koden gör det enkelt för konsumenterna att få mer info via Min egen Trädgårds
hemsida. Därifrån kan de också komma
vidare till Min egen Trädgårds Facebooksida och kanske få svar på ev. frågor.

Bären är jämna, vackra och lätta att
plocka. Frisk smak. Tidig sort.
Väldränerad och näringsrik jord.

i
i

Plantorna behöver förnyas efter 4 år. Köp
nya plantor och plantera dem på ny plats.
Läs mer på www.minegentradgard.se.
Certifierad
A-kv Co 11 cm 3-pack

EAN-kod

Antal krukor per CC-vagn

En lathund underlättar beslutet kring hur många plantor som ska beställas:

Co-storlek
A-kv Co 11 cm
10-pack
A-kv Co 11 cm
3-pack
A-kv C2

Antal co/
CC-hylla

Max antal
hyllor/CC-vagn

Max antal co/
CC-vagn

60 st.

8 st.

480 st.

54 st.

8 st.

432 st.

28 st.

4 st.

112 st.

Alla dessa bär ingår i produktgruppen
Trädgårdens Skafferi™ .
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.
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