Att välja plantor
för bärodling
En vägledning för bärodlare
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MÅLET MED DENNA BROSCHYR är att hjälpa dig som bärodlare
i Sverige att ställa höga krav på leverantören när du beställer plantor.
Du ska inse skillnaden mellan certifierat och icke certifierat plant
material samt skillnaden i risktagande mellan de olika alternativen.
Du ska bli väl insatt i de val av planttyp du behöver göra: sort samt
status (EU:s minimikvalitet eller certifierat plantmaterial).
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Att välja bärplantor
Det blir allt viktigare att producera bär utan att infektera
jorden med skadliga växtskadegörare*.
På grund av import från länder utanför EU och en ökad handel
med utländskt plantmaterial finns hela tiden en risk att vi får
in nya svårbekämpade skadegörare i våra svenska bärodlingar.
Ett förändrat klimat ger oss i framtiden fler nya växtskade
görare att vara observanta på. En förlängd odlingssäsong ökar
ytterligare behovet av ett friskt och sunt planteringsmaterial av
högsta kvalitet.
Rätt väg att gå för att slippa få in virus, nematoder, bakterioser,
svampsjukdomar och skadliga insekter i bärodlingarna är att
välja certifierat plantmaterial.
*Definition av växtskadegörare: virus, nematod, bakterie, svamp, insekt eller annan
organism som skadar växter och leder till sämre kvalitet eller avkastning

Förebygg växtskyddsproblem
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Integrerat växtskydd (IPM) är ett begrepp som allt mer genom
syrar våra odlingsmetoder. Inom IPM tar man hjälp av
många olika växtskyddsåtgärder, samtidigt som man
beaktar både miljö och ekonomi. Att använda
gg
certifierat plantmaterial är en kärnfråga inom
Be
by
IPM för bärodlare och en av de viktigaste
förebyggande åtgärderna för att nå målet att
använda växtskyddsmedel på ett hållbart
sätt. De viktigaste växtskyddsåtgärderna är
INTEGRERAT
de förebyggande metoderna och insat
VÄXTSKYDD
serna. Genom att använda certifierade
plantor undviker du bland annat växtpara
sitära svampar som ger långvarig marks
pp
mitta och därmed ett ökat behov av kemisk
bekämpning. I vissa fall finns det ingen kemisk
vsa
o
h
Be
bekämpning att tillgå.
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Här odlas svenska jordgubbar mitt under en intensiv högsäsong. Med rätt plantmaterial optimerar du
betingelserna för god etablering och tillväxt. Det blir färre växtsjukdomar samt en säkrare och högre
skörd.

Välj certifierade plantor

Det är viktigt att bli medveten om alla för
delar som kan uppnås i produktionen vid val
av rätt plantmaterial. När du väljer certifie
rade plantor minskar risken för onödiga och
felaktiga växtskyddsinsatser samtidigt som
lönsamheten i bärodlingen kan upprätt
hållas.

CERTIFIERAT PLANTMATERIAL

• har en jämn kvalitet och blir därmed
lätt att hantera vid planteringsarbetet
och plockningsarbetet underlättas med
en jämn arbetsintensitet
• ger en säker och jämn etablering
• är testat, rensat och fritt från kända
sjukdomar
• är motståndskraftigt mot skador och
sjukdomar
• har dokumenterade sortegenskaper
• är robust och sunt och har en god
växtkraft vilket minskar behovet av
kemisk bekämpning
• ger miljömässiga och ekonomiska
fördelar både på kort och lång sikt

Regeln att all plantering ska ske med certi
fierat plantmaterial i bärodlingar inom IP
Sigill gäller från och med 2014. Långsiktigt
innebär denna utveckling att plantmaterialet
blir säkrare ur ett växtskyddsperspektiv.
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Certifierade bärplantor har alltid ett väl
dokumenterat ursprung - en definierad här
komst från en kärnplanta. Kärnplantan är
testad, rensad och fri från kända sjukdomar
och har dokumen
terade sortegenskaper.
Den utgör grunden för elitplantorna som
saluförs till plantskolan. Plantskolan
använder sedan elitplantorna för att produ
cera certifierade plantor till försäljning
direkt till bärodlare. De salufärdiga plant
orna kan också distribueras genom mell
anled, som agenter och firmor som vänder
sig till yrkesodlare.

Lägre kvalitet
Bärplantor med status CAC (Conformitas
Agraria Communitatis), så kallad EU:s
minimikvalitet, har inte krav på sig att ha ett
väldefinierat ursprung. Moder
materialet
hos plantskolan som förökar dessa plantor
är alltså inte certifierat och följderna kan bli
förödande. Som bärodlare tar man därför
betydligt större risker om man väljer denna
plantstatus.

Foto: Shutterstock

Att sälja bärplantor som helt saknar status,
det vill säga plantor som inte ens uppfyller
kraven för EU:s minimikvalitet, är inte til�
låtet i något EU-land. Det är därför viktigt
att du känner till hur beställda partier ska
vara märkta på både ordersedeln, växtpasset
och fakturan.

Plantor med kända sortegenskaper presterar det som förväntas av dem.
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Rent och friskt plantmaterial är grundläggande i en sund bärproduktion. Friska hallonplantor bådar
gott för den framtida skörden.

plantproduktion av hallon, björnbär och
vinbär förökas plantorna vegetativt med
utlöpare, sticklingar eller rotbitar. Av

komman får då samma egenskaper som
moderplantan. Detta eftersträvas när det
gäller den genetiska uppsättningen med alla
sortegenskaper. Samtidigt innebär det att en
smittad och infekterad moderplanta överför
växtskadegörare till följande generationer.
Det är därför viktigt att beställa certifierat
och därmed sjukdomsrensat material. En
virussmittad bärplanta kan aldrig bli frisk
igen om den inte rensas från virus på ett
växtlaboratorium. I en yrkesodling är en
leverans av sjuka plantor samma sak som en
ekonomisk förlust om sjukdomen inte upp
täcks i tid. Vid överförd jordsmitta uppstår
långsiktiga problem med arealer som blir
odugliga som odlingsmark under mycket
lång tid.

Sortäkta, genetiskt definierade bärplantor
ger jämnare kvalitet i skördearbetet. De
växtpatologiska riskerna under etablering,
tillväxt och bärsättning minskar. Dokumen
terat friska plantor är motståndskraftiga mot
skador, yttre stress och fysiologiska påfrest
ningar, som torka, vind och översvämning.
Den ökade sundheten skapar helt enkelt
bättre förutsättningar för färre insatser av
bärodlaren. Växtkraften förbättras och
behovet av kemisk bekämpning minskas.
Detta har bärodlaren, plantförsäljaren och
bärkonsumenten nytta av.

Svårt att upptäcka växtskadegörare
För den oinvigde kan beställda bärplantor
uppfattas som friska trots att de kan vara
infekterade med allvarliga växtskadegörare.
Skillnaden syns först när de jämförs med
sjukdomstestade plantor. Vid traditionell
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• Förökningen ska göras i speciella
växthus, där endast behörig personal
har tillträde.
• Vid växthusens ingångar ska det finnas
desinfektionsbad.
• Växthusens ventilationsöppningar ska
vara försedda med ett finmaskigt
insektsnät.
• Alla plantor ska vara märkta och
produktionen skriftligt dokumenterad.

Kärnplantan – den certifierade
plantans ursprung
Alla certifierade bärplantor har ett väldoku
menterat ursprung från en så kallad kärn
planta. Denna kärnplanta är sortäkta,
genetiskt definierad och producerar plant
material av jämn kvalitet. Kärnplantorna
utgör grunden för elitplantproduktionen.
Kraven är höga på god hygien och säkerhet
i hanteringen i alla led för produktion av
elitplantor:

SKILLNAD MELLAN CERTIFIERADE PLANTOR OCH PLANTOR MED EU:S MINIMIKVALITET
Plantor med EU:s minimikvalitet (CAC)

dokumenterat ursprung

ej dokumenterat ursprung

modermaterialet certifierat

modermaterialet ej certifierat

testade, rensade och fria från kända sjukdomar

tolerans för viss förekomst av sjukdomar

okulär besiktning och uppföljande laboratorietester

färre kontroller och endast okulära besiktningar i fält

plantproduktion enligt stränga regler

plantproduktion enligt enklare regler

Foto: Lars Torstensson, Elitplantstationen

Certifierade plantor

Vid Elitplantstationen, strax öster om Kristianstad, produceras elitplantor av bland annat jordgubbar.
De säljs sedan till bruksplantskolor som i sin tur producerar certifierade plantor till bärodlare.
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Hallonodlingen är etablerad med certifierat utgångsmaterial. Ursprung, sort och sundhet är väl
dokumenterat.

Elitplantorna distribueras sedan vidare till
de plantskolor som är godkända för en certi
fierad plantproduktion. De kan också distri
bueras till andra plantskolor som säljer de
inköpta elitplantorna direkt. Detta produk
tionssystem är likartat inom hela EU.

Dock finns det fortfarande en risk för att till
exempel nematoder, kvalster och vissa virus
kan komma tillbaka om bärodlare väljer att
beställa plantor av minimi-kvalitet.
Finns det bara ett fåtal certifierade plant
skolor i Sverige: en för produktion av certi
fierade jordgubbsplantor samt två för
produktion av certifierade hallonplantor.
Det finns ingen svensk plantskola som pro
ducerar certifierade plantor av vinbär eller
björnbär.

Anpassning till nya hot
De nationella föröknings- och certifierings
systemen utökas och ändras i takt med att
nya växtskadegörare blir kända. Detta har
lett till att spridningen av många allvarliga
växtskadegörare hejdats under årens lopp.

Observera att det inte är tillåtet i något EU-land att sälja bärplantor som inte uppfyller
kraven för EU:s minimikvalitet.
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Nytt certifieringssystem på
gång inom EU
Vårt svenska certifieringssystem, liksom
flera andra EU-länders, baseras på den euro
peiska växtskyddsorganisationens vägled
ning, EPPO Standards (European and
Mediterranean Plant Protection Organiza
tion). I Sverige har vi i tillägg valt strängare
krav på sjukdomstestning i certifierings
systemet än många andra europeiska länder.
Antalet svenska plantproducenter är dock en
krympande skara och i dag sker större delen
av inköpen inom den svenska bärodlingen
från utländska plantförsäljare, varav mer än
hälften är från Holland.

En allt större andel av bärodlarna väljer
utländskt material vid plantering och det
kan innebära att riskerna att få in oönskade
växtskadegörare ökar. Därför måste nu var
och en ta sitt ansvar för att undvika problem
på längre sikt.

Rödröta på åttiotalet
Ett historiskt exempel på vad som kan hända
när smitta kommer med importerade plantor
är rödrötan som följde med importerade
jordgubbsplantor. Smittan spreds som en
löpeld bland annat i Blekinge län under
början av 1980-talet. Angreppen förorsa
kade stor ekonomisk skada och följden blev
en långvarig marksmitta. Idag har vi större
kunskap inom växtskydd och därför står vi
bättre rustade för att möta nya utmaningar.

Foto: Christina Winter

Inom EU pågår just nu (2014) arbetet med
att ta fram ett gemensamt certifierings
system. Målet är att harmonisera krav och
regler i hela EU för att ytterligare underlätta
den gemensamma handeln, upprätthålla rätt
kvalitet och minska risken för sjukdoms
spridning. Vad som kommer att ändras och
vilka nya krav som ställs är idag oklart. Nya
forskningsresultat tillkommer i takt med att

nya växtskadegörare blir kända och nya
växtslag blir aktuella att föröka och de måste
beaktas i arbetet med certifieringssystemet.
Arbetet är påbörjat och det kommer att ta
några år att harmonisera reglerna. Kraven
för växtpass inom EU ses också över och
beräknas vara klara om ett par år.

Certifierade plantor av svarta vinbär ska vara fria från bland annat vinbärsgallmygga och vinbärsgallkvalster.

Regler för certifierade plantor

Hallon- och björnbärplantor:
• rotröta, Phytophthora fragariae var.
rubi
• bladbakterios, Rhodococcus fascians
• hallonskottsjuka, Didymella applanata
• vissnesjuka, Verticillium albo-atrum,
V. dahliae
• raspberry leaf spot, Sphaerulina rubi
• hallonrost, Phragmidium rubi-idaei
• raspberry yellow spot
• dvärgsjuka, Rubus stunt phytoplasma
• hallonbarkgallmygga, Resseliella
theobaldi
• virus och viroider, 12 st olika*

I regelverket för produktion av bärplantor
finns en förteckning över växtskadegörare
och sjukdomar som plantor ska vara helt
respektive delvis fria från. Dessa regler är
anpassade att gälla samtliga medlemsländer
och alla växtskadegörare är inte aktuella i
Sverige. I dagsläget har varje land sitt speci
fika godkända certifieringssystem. Eftersom
de olika systemen ännu inte är helt harmo
niserade länderna emellan, kan det vara
svårt att köpa certifierat material från andra
länder för att använda i det svenska certi
fieringssystemet.
Växtskadegörare som certifierade plantor
ska vara helt fria från:

Vinbärsplantor, svarta:

Jordgubbsplantor:

• krusbärsmjöldagg, Sphaerotheca
mors-uvae
• vissnesjuka, Verticillium albo-atrum,
V. dahliae
• vinbärsgallkvalster, Cecidophyopsis ribis
• vinbärsgallmygga, Dasineura tetensi
• virus och viroider, 6 st olika*

• rödröta, Phytophthora fragariae
var. fragariae
• jordgubbsbakterios, Xanthomonas
fragariae
• svartröta, Colletotrichum acutatum
• kronröta, Phytophthora cactorum
• Rhizoctonia fragariae
• mjöldagg, Sphaerotheca alchemillae
• vissnesjuka, Verticillium albo-atrum,
V. dahliae
• strawberry green petal phytoplasma
• jordgubbskvalster, Phytonemus pallidus
• bladnematod, Aphelenchoides spp.
• rotsårsnematod, Ditylenchus dipsaci
• bladlus, strawberry aphid,
Chaetosiphon fragefolii
• virus och viroider, 8 st olika*

Vinbärsplantor, röda/vita:
• krusbärsmjöldagg, Sphaerotheca
mors-uvae
• virus och viroider, 5 st olika*
*I denna sammanställning omnämns virus inte med
specifikt namn

Vid försäljningen ska plantorna vara i god fysiologisk kondition och fria från
växtskadegörare och flerårigt ogräs (exempelvis strandfräne, Rorippa sylvestris).
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Friska hallonplantor ger bär av god kvalitet.

minimikvalitet om man inte uppfyller föl
jande krav:

Regler för plantor med EU:s
minimikvalitet

• inga synliga angrepp av växtskade
görare (eventuella växtskadegörare ska
bekämpas på lämpligt sätt eller
avlägsnas)
• hantering av växtmaterialet ska ske på
sådant sätt att infektion av växtskade
görare förhindras
• plantmaterialet ska uppfylla krav på
renhet med avseende på släkte, art samt
sort. Vid uppförökning i växthus ska
odlingsmediet vara fritt från växtskade
görare och växthusen hållas rena och
fria från ogräs.

Plantor med EU:s minimikvalitet ska vara
praktiskt taget fria från växtskadegörare
som försämrar kvalitet och användbarhet.
Tolkningen och omfattningen av detta krav
varierar mellan olika länder.
Modermaterialet vid produktion av plantor
med EU:s minimikvalitet behöver inte vara
certifierat. Dessutom kontrolleras plantorna
färre antal gånger i fält under uppför
ökningen jämfört med vid produktion av
certifierade plantor. Det görs inga laborato
rieanalyser från plantorna i fält.
Det är inte tillåtet att saluföra plantor av
hallon, jordgubbar, björnbär och vinbär som
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Det finns många jordgubbssorter. Vid försäljning är det därför obligatoriskt med en följesedel, som
bland annat talar om vilken sort jordgubbsplantan är.

Viktig dokumentation

bruksverket. Spara dina handlingar på ett
säkert ställe. Vid eventuell reklamation, på
grund av brister eller skador som upp
kommit under transport eller liknande, har
dessa intyg en stor betydelse.

Konkurrensen i Europa är idag mycket hög
bland bärplantskolor och förädlings
stationer. Det ställs höga krav på dig som är
bärodlare att förstå vad optimal plantkvalitet
innebär. En seriös plantskola ifrågasätter
inte kundens krav på rätt dokumentation,
kvalitet och plantstatus. Du kan ställa ytter
ligare frågor, till exempel om vilka växt
skyddsbehandlingar de beställda plantorna
genomgått.

Även växter kan behöva pass
Växtpass är ett dokument i form av en etikett
som används inom hela EU för att vid för
säljning intyga att plantmaterialet genom
gått en produktionskontroll. Växter som kan
drabbas av speciellt allvarliga växtskade
görare och som dessutom bedöms som eko
nomiskt viktiga måste ha växtpass.

Aktuell skriftlig dokumentation inom EU
som gäller inköp, överflyttningar, försälj
ning och ursprung av plantor ska sparas av
bärodlaren, men även av plantskolan eller
underleverantören, under minst tre år. Den
skriftliga dokumentationen ska kunna visas
upp vid kontroll eller på begäran av Jord

Det är Jordbruksverkets växtkontrollenhet
som genomför produktionskontrollen.
Ansvaret för att växterna är friska ligger hos
bruksplantskolan.
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Ett växtpass består av tio fält, där varje fält
hänvisar till en speciell upplysning. Man ska
kunna tyda växtpassen i alla EU-länder. Just
nu pågår ett arbete med att se över kraven
för växtpass. Det beräknas ta några år innan
samordningen inom EU är klar.
Med hjälp av växtpass kan du, vid infektion
och sjukdomsangrepp på plantorna eller
andra incidenter, spåra bärväxterna bakåt,
exempelvis från försäljningsstället till pro
ducent med eventuella mellanled. På så sätt
kan du finna orsaken för infektioner och
spåra den som är ansvarig för problemen.
Växtpassen innebär en garanti och ger en
trygghet.

Bärplantor kan levereras med ett växtpass
per bunt, låda eller brätte. Du kan också få
ett större växtpass, som ett eget dokument,
tillsammans med följesedeln. Du ska tydligt
kunna avgöra vilka plantor som växtpasset
hör ihop med. Om ett parti bärplantor delas
upp måste varje delparti få ett nytt växtpass,
så kallat ersättningsväxtpass (replacement
passport). Den senaste producentens, pack
eriets eller försäljningsorganisationens
registreringsnummer och landsbeteckning
ska då framgå av ersättningsväxtpasset.

Obligatorisk följesedel
En följesedel ska också bifogas dina plantor.
Det ska alltid finnas vissa uppgifter på den
oavsett om du valt att handla svenska eller
utländska plantor. Anledningen till att just
plantor av jordgubbar, hallon, björnbär och
vinbär måste ha en följesedel beror på att det
finns så många olika sorter av respektive
bärslag och dessa ska specificeras. En annan
mycket viktig anledning är att det just är på
följesedeln du ska kunna utläsa statusen på
plantorna: certifierade eller odlade enligt
EU:s minimikvalitet. På fakturorna från din
plantförsäljare ska det också tydligt framgå
om bärplantorna är certifierade eller inte.

Plantor av jordgubbar, hallon och björnbär ska alltid förses med växtpass. Vid försäljning
av vinbär krävs inget växtpass.

Foto: Christina Winter

Om bärplantor är angripna, eller misstänks
vara angripna, av växtskadegörare kan de
inte få något växtpass. Detta är viktigt att
komma ihåg vid en eventuell reklamation
under säsongen. Växtpass ska alltid finnas
med vid varje leveranstillfälle. Minst ett pass
per sändning ska sparas av kunden tillsam
mans med följesedeln för eventuell framtida
reklamation. För varje sändning ska även
dokumentation om plantornas status finnas.

Ställ höga krav

Goda råd:
• Besök gärna din producent och ta del
av plantproduktionen på plats.
• Skriv ett kontrakt med tydligt specifice
rade villkor för leverans, exempelvis
storlekssortering av plantorna.
• Var noga med att spara växtpass, följe
sedel samt övriga leverantörsdokument
för varje parti och sort.
• Reklamera så fort du misstänker att
plantmaterialet inte uppfyller gällande
regler eller kraven i avtalet. Dokumen
tera genom att fotografera de svaga
plantorna. Sänd också in plantprov för
växtpatologiska tester till godkänt
laboratorium och följ gärna upp svaret
tillsammans med din rådgivare.

Var övertydlig när du beställer plantor och
begär bästa status och kvalitet. Värdet av att
från början ställa höga krav på planterings
materialet till leverantören kan inte nog
understrykas. Din rådgivare bör vara upp
daterad på bästa val av försäljningskanal.
För att vara säker på att få den mängd plantor
av respektive bärsort du vill ha inför näst
kommande planteringssäsong bör du lägga
din order innan slutet av december månad.

Var noga med att ställa följande krav
på plantorna vid beställning:
• rätt storlek och sorteringsintervall på
plantorna enligt avtal
• att plantorna är fria från växtskade
görare
• korrekt förhållande mellan rot och
krona på plantorna
• korrekt antal blomningsanlag/
blomsterklasar för jordgubbsplantor

Korrekt levererade bärplantor ska:
• vara nerkylda eller lätt frusna (ej hårt
frusna isklumpar i buntarna eller
brättena)
• vara utan mögelangrepp, vilket är ett
bevis på att plantorna inte utsatts för
temperaturändringar under trans
porten
• vara fria från svarta eller ruttna rötter
• vara utan begynnande rottillväxt (det
vill säga inga små, vita adventivrötter)
• vara vita inuti kronan (gör ett tvärsnitt
på ett par plantor från olika buntar
och titta)
• lukta friskt som grön skogsmossa
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Aktuella regelverk
Informationen i denna broschyr grundar sig på följande regelverk med änd
ringar till och med mars 2014:
• Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters
sundhet m.m.
• Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder
mot spridning av växtskadegörare.
De uppdaterade föreskrifterna finns på www.jordbruksverket.se/forfattningar.
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