VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT NUMMER AV
BLOMFANTAST MAGASIN
Om Blomfantast
Jag startade min blogg
Blomfantast för att samla mitt
växtnördande på ett och samma
ställe. Jag hade upptäckt
härligheten med växter och
kände att jag spammade alla
mina sociala kanaler med bilder
på krukväxter. Det kändes helt
enkelt nödvändigt med en egen
sida inriktad på växter.
Ganska snart så upptäckte jag att
det fanns fler växtnördar där ute
och att många av dem hittade till
mig och min sida. Så himla roligt!
Mina små tidningar är tänkt som
ett komplement till bloggen. Som
ett slags faktablad där jag samlar
ihop information som hör ihop
på ett och samma ställe. Alla
artiklar i tidningarna är skrivna av
mig.
Vill du läsa tidningen online,
ladda ner tidningen som Pdf eller
få den i fysisk form i brevlådan
så kan du bli medlem i
Blomfantast klubb via Pat r eon .
Bildk älla:

Mycket nöje!

Ber gs Pot t er

Bodil Hansson "Blomfantast"

Innehåll i detta nummer
Hösten är här och det med besked! Nu går
växterna in i en viloperiod, där de inte alltid
framträder från sin bästa sida. De börjar tappa
blad och kan se allmänt risiga och trista ut. Det
är bara att härda ut och göra det bästa av
situationen! I det här numret får du en blandad
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kompott tips. Det kommer handla en del om
krukor och hur man kan tänka där. Du får även
tips om hur du kan fortsätta att odla i
köksfönstret, trots höstmörkret utanför. Jag går
också igenom de vanligaste växtvårdande
medlen och kikar på vilken evidens det finns
för att diverse husmorskurer verkligen
fungerar.

Kr u kor m ed
k än sla f r ån
an t iken s
Gr ek lan d. Af f ar i
of Sw eden .

Odlin gslådan
Har vy, Nelson
Gar den .

ODLA HYDROPONISKT I KÖKSFÖNSTRET
Ett enkelt sätt att ha sallad och färska kryddor året om är att odla
hydroponiskt inomhus.
När du odlar hydroponiskt så
odlar du enbart i vatten och
näring. Inget slabbande med
jord. Dessutom sköter sig
odlingen i stort sett själv. Det
enda du behöver göra är att fylla
på med vatten och näring
emellanåt.

Vad beh över m an ?

Så länge det handlar om
upprättväxande grönsaker så är
det bara fantasin som sätter
gränser för vad du kan odla.

Odlingsplugg av lite mer
kompakt och "svampig" karaktär
som passar hydroponisk odling.

Hu r k om m er m an igån g?
Det finns enkla startpaket att
köpa som innehåller allt du
behöver för att komma igång,
men är du lite händig kan du
tillverka din odlingslösning själv.
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Du behöver en plastlåda med
lock som inte släpper igenom ljus
och som rymmer runt 8-10 liter
vatten.
Ungefär 8 stycken nätkorgar för
odlingsplugg.

Mineralbaserad näringslösning
som till exempel Blomstra.
Grönsaksfrö. Testa till exempel
olika varianter av sallat eller
örter som basilika.
Växtbelysning. Behövs för att
odlingen ska fortsätta leverera

under det mörka halvåret.

Gör så h är :
Använd en specialborr (hålsåg)
för att borra upp lämpligt stora
hål för dina odlingskorgar i
lådans lock. Stoppa i pluggarna.
Fyll tråget med vatten blandat
med rätt mängd näringslösning.
Låt vattnet nå en bit upp på
odlingspluggen.
Plantera 2-3 fröer i varje
odlingsplugg och placera sedan
under växtbelysningen. 16
timmars belysning per dygn
brukar vara lagom.
Vänta några veckor så ska du se
att det börjar gro i din låda.
Fyll på med vatten och
näringslösning vid behov.

KOM IGÅNG!
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1. Nelson gar den h ar t illsam m an s
m ed odlin gsen t u siast er n a i
f ör en in gen Hemmaodlat t agit
f r am en en kel odlin gslåda f ör
h ydr opon isk odlin g. Det h är
st ar t paket et in n eh åller allt du
beh över f ör at t kom m a igån g! Pr is
cir k a 429 k r on or .
2.Även Ikea h ar t agit f r am olik a
paket f ör at t odla h ydr opon isk t .
Se Ikeas h em sida vad som f in n s i
sor t im en t et ju st n u .
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3. M in er albaser ad växt n är in g som
t ill exem pel Blom st r a f in n s f ör en
billig pen g i de f lest a m at af f är er .
För övr igt den bäst a n är in gen t ill
alla din a växt er .
4. Vill du bygga din egen
h ydr opon isk a odlin gslåda beh över
du en låda m ed lock som in t e
släpper igen om lju s. Du beh över
an vän da dig av n ät kor gar där du
k an st oppa i odlin gsplu ggar m ed
f r ö. Bor r a läm pligt st or a h ål i
lådan och sän k n ed kor g m ed

plu gg i n är in gsblan dn in gen .
Nelson gar den h ar sådan a kor gar i
sit t sor t im en t och de kost ar cir k a
30 k r on or i h an deln .
5. Den odlin gsplu gg du sk a an vän da
beh över var a lit e kom pak t och
"svam pig." Tor vbr iket t er f u n ger ar
in t e. Nelson gar den h ar f är diga
plu gg f ör h ydr on isk odlin g, m en det
f in n s även an dr a läm pliga plu gg på
m ar k n aden som t ill exem pel Root
it . Odlin gsplu gg av den h är t ypen
kost ar cir k a 3-4 k r on or st yck .
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TIPS OCH RÅD KRING KRUKOR
Det finns en hel del saker att tänka på när det gäller krukor.
Förutom att krukan gärna får vara snygg, så handlar det om
materialval och storlek.
Här kommer några olika tips på
vad man kan fundera över när
det gäller val av kruka.

Ler k r u k a eller plast k r u k a
Det finns fördelar med båda
varianterna. En plastkruka håller
fukten bättre, så gäller det en
törstig växt som till exempel
Fredskalla kan det vara ett bra
alternativ. En plastkruka sägs
också hålla jorden jämnt
tempererad, vilket kan ha vissa
fördelar för rotutvecklingen.
Däremot är en plastkruka
varken vacker eller särskilt
stadig, så den kräver en
ytterkruka för att göra sig. Det är
dessutom lätt att övervattna
växter som är planterade i
plastkrukor eftersom de inte
andas utan behåller fukten i
krukan.
En lerkruka andas och tar hand
om överskottsvatten. Du får
vattna oftare, men i gengäld är
det betydligt svårare att vattna
ihjäl växterna.
Ett alternativ, om du inte vill
vattna törstiga växter så ofta,
kan vara en glaserad lerkruka
som behåller fukten bättre än
en vanlig lerkruka.

Dr än er in gsh ål
Det är en god idé att plantera i
krukor med dräneringshål i
botten. Vissa planterar direkt i
ytterkrukor, men det är mycket
lätt att vatten blir stående och

att växten ruttnar. Vill du
verkligen plantera direkt i en
ytterkruka bör du se till att
använda rikligt med dränerande
material, som till exempel
lecakulor, i botten. Ett tips är att
använda ett par gamla
strumpbyxor och stoppa
lecakulorna i för att de inte ska
blandas med jorden. På så sätt
blir de lättare att återanvända.

St or lek på k r u k an
Det brukar sägas att man ska
börja med en mindre kruka och
sedan skala upp storleken i takt
med att växten växer på sig.

Då kan det vara värt att gå på en
mer enhetlig linje när det gäller
krukor. En mängd krukor i olika
färger och utföranden kan göra
att det blir överladdat med
intryck.
Har du någon enskild magifik
kruka som du vill ska framträda?
Placera en mer diskret växt i
denna och låt den stå som
solitär på en plats där krukan
verkligen får synas.

Kr u k a i f ör h ållan de t ill växt
När det gäller storlek på växten i
förhållande till krukan så är det
förstås rotsystemet som
bestämmer det till stor del.

Anedningen till det handlar om
rotsystemets förmåga att suga
upp vatten. En liten växt i en för
stor kruka riskerar att bli
övervattnad eftersom
rotsystemet är så pass litet att
det inte suger upp allt vatten.

Est et isk a över vägan den
Allt som har att göra med färg
och form är förstås en smaksak,
men det finns några saker som
kan vara värda att tänka på.
Är det växten eller krukan som
ska vara i fokus? Som växtnörd
brukar växten vara det självklara
valet. Då kan det vara en idé att
gå på en mer diskret, enfärgad
kruka så att växten får
framträda i all sin glans.
Har du väldigt många växter
samlade på ett och samma
ställe, till exempel i ett fönster?

Men för upprättväxande
krukväxter kan du tänka på
samma sätt som du gör med
snittblommor i vas. Det vill säga
använda dig av 2/3-principen.
Låt växten utgöra ungefär 2/3 i
förhållande till krukan eller
vasen så blir det en fin balans.
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Kr u k a, lju slyk t a
och lju sst ak ar
Wik h olm f or m

TIPS PÅ SNYGGA KRUKOR
Det finns en uppsjö av vackra krukor. Här kommer några favoriter.
1. Kr u k or n as k r u k a! Den h är

vack r a k r u k an är t illver k ad av
Göt ebor gs por slin sf abr ik i bör jan
av 1900-t alet . Har du t u r dyk er du
på en på Tr ader a eller Bu k ow k iljs
n ät au k t ion er . Kan bli gan sk a dyr
n är bu dan det dr ar iväg, m en
iblan d k an det var a vär t det .

2. En lit e r om an t isk k r u k a som f ör
t an k ar n a t ill an t ik en . Kom m er
f r ån Wik h olm f or m och f in n s i
både svar t och gr åt t . Den k ost ar
r u n t 225 k r on or
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3. En ler k r u k a f r ån Ber gs Pot t er .
Kan k än n as lit e dyr i in k öp, m en i
gen gäld h åller de en livst id och blir
bar a vack r ar e ju m er de pat in er as.
Kost ar f r ån 99 k r on or f ör de
m in st a st or lek ar n a.

4. Ter ak ot t ak r u k a f r ån Gr än sf or s.
En sven sk t illver k ad k lassik er !

4
5. En van lig t er ak ot t ak r u k a som
f in n s i de f lest a m at bu t ik er . Kost ar
in t e m ån ga k r on or m en h åller
län ge och åldr as vack er t . Har du
in t e t id at t vän t a på n at u r lig
pat in er in g k an du h jälpa åldr an det
på t r aven . Det h är är en r ik t ig
bu dget f avor it !
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6. En söt k r u k a u t över det van liga.
Säljs h os Jot ex och k ost ar 229
k r on or .
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ÖKA LUFTFUKTIGHETEN
Nu när vi går mot kyligare tider blir inomhusklimatet allt torrare i och med att vi ökar på
elementvärmen. Det finns olika små knep att öka luftfuktigheten.
St äll växt er n a t ät t t illsam m an s
Växter transpirerar fukt och med många växter
tätt tillsammans så gynnar de varandra.

Placer a u t sm å sk ålar och f lask or
m ed vat t en
Det här ger bättre resultat än man kan tro. Gör
ett snyggt stilleben av några fina vattenflaskor
(som du även kan vattna växterna med) och
någon tjusig skål fylld med vatten i närheten av
de växter du vill ge extra fukt.
Om du använder glasflaskor fyllda med vatten i
fönstret så använd lite mörkare färgat glas.
Även om risken liten så kan en genomskinlig
flaska med vatten blir som ett förstoringsglas
när solen ligger på och därmed en brandrisk.

St äll växt er n a på f at m ed st en ar och
vat t en
Välj ett lite större fat till din kruka. Lägg fina
stora stenar på fatet och placera krukan på
stenarna. Fyll på med vatten i fatet, men var
noga med att det inte når upp till själva krukan.
Det är bara meningen att vattnet ska avdunsta
och skapa fukt runt växten.

Ext r a k än sliga växt er u n der k u pa
Har du extra fuktkrävande och känsliga växter
kan en glaskupa fungera bra. Där behåller du
fukten i kupan.

Köp en lu f t f u k t ar e
Sista utvägen kan vara att köpa en luftfuktare.
Det finns många olika varianter på marknaden.
De kostar en slant och är verkligen inga vackra
pjäser, men ibland har nöden kanske ingen
lag?
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FELSÖKNING VÄXTPROBLEM
Vi ser ofta ganska snabbt om en växt inte mår bra, men vad det beror på är inte alltid lika lätt att
veta. Här kommer en liten guide till tänkbara orsaker.
Sym pt om

Or sak er

Åt gär der

Bleka blad på långa rangliga
bladskaft.

Mest troligt handlar det om för
lite ljus.

Flytta plantan till en ljusare plats

Mjuka skaft som mörknar och
ruttnar.

Ständigt vattenöverskott

Undersök växtens rötter så de
inte är ruttna. Plantera om och
minska vattningen.

Blad vissnar. bruna spetar eller
kanter på bladen.

Vattenbrist under längre tid eller
att växten stått för torrt och
varmt, till exempel bredvid ett
element.

Beror det på vattenbrist ökar du
på vattningen. Annars placerar
du växten på ett lämpligare
ställe. Är luften torr så försök att
öka på luftfuktigheten kring
växten. Ta för vana att duscha
av växten ofta.

Bruna fläckar på bladen.

Mest troligt bränd av solen. Har
bladen bruna fläckar på
undersidan kan det vara fråga
om trips.

Undersök bladen efter ohyra
som till exempel trips. Om du
kan utesluta ohyra så flyttar du
växten till en mindre solig plats.

Krusiga och hopkrullade blad.

Mest troligt för mycket sol.

Flytta till en mindre solig plats.

Silvriga stråk eller fläckar på
bladens undersida.

Kan vara tecken på trips.

Undersök bladen noga, spola av
bladen i hård vattenstråle och
använd växtvårdande medel. Låt
växten stå i karantän tills du vet
att angreppet är över.

Bladen får en silveraktig och grå
hinna.

Kan vara ett första tecken på
spinnkvalster, vilket oftast
orsakas av att växten står för
torrt och varmt.

Spola av bladen noga i hård
vattenstråle. Använd
växtvårdande medel och
upprepa behandling.

Ljusa och gulnande blad.

Mest troligt övervattning.

Dra ner på vattningen. Ta för
vana att sticka ned ett finger i
jorden för att verkligen känna
att jorden är torr och behöver
vattnas. En växt kan nämligen
även sloka av att rotsystemet
skadats av för mycket vatten.
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M in bladglan sblan dn in g:
1 lit er vat t en
1 m sk par af f in olja
1 t sk såpa eller disk m edel (gör
at t vat t en och olja blan dar sig)
Sk ak a ih op i en spr ayf alsk a.
Gör så h är :
Bör ja m ed at t t vät t a av växt en s
bladver k or den t ligt u n der gan sk a
h år d vat t en st r åle. Var sär k ilt
n oga m ed bladen s u n der sida där
k valst er och t r ips gär n a h åller
t ill. Spr aya igen om bladver k et
or den t ligt . Un dvik at t spr aya i
solsk en ef t er som bladen k an t a
sk ada.
Beh an da den dr abbade växt en
en gån g per veck a u n der n ågr a
veck or s t id.

Noder = De st ällen på
växt en där bladen
växer u t .

VÄXTVÅRDANDE MEDEL
Ganska ofta kan man se att det tipsas om växtvårdande medel,
men vad är det egentligen? Och vilken evidens finns det för att
de verkligen fungerar?
När man pratar om
växtvårdande medel så
handlar det om
växtskyddsmedel som inte
behöver godkännas av
kemikaleinspektionen. Det är
medel som framförallt
innehåller såpa och/eller olja
och som du ofta kan blanda till
själv. Här kommer de
vanligaste.

Såpblan dn in gar
Såpvatten är en gammal
husmorskur som brukar
rekommenderas till allehanda
ohyrebekämpning, men
kanske främst för att få bukt
med spinnkvalster och
bladlöss.
Såpvattnet fungerar inte att
använda i förebyggande syfte,
utan är kontaktverkande. Det
dödar ohyran genom att täppa
igen andningsorganen.
Det finns belagt att såpvatten
har effekt på mjukhudade
skadedjur som bladlöss, trips
och kvalster. Men det gäller att
behandla vid rätt tillfälle,
eftersom ohyran måste träffas
direkt för att medlet ska
fungera. När såpan väl torkat
så har den ingen effekt. Du
behöver upprepa
behandlingen regelbundet
under en tid för att ha en
chans att bli av med ohyran.

Veget abilisk a oljor
Vegetabiliska oljor är helt
enkelt oljor som kommer från
växtriket, till exempel rapsolja
eller solrosolja. Det har länge
förekommit tips om att
använda sådana i
växtvårdande syfte, men
funnits lite evidens.
Nu finns det fler studier på
området. SLU (Sveriges
Lantbruksuniversitet) har
publicerat en rapport där det
visar sig att rapsolja i
kombination med såpa har
god effekt mot skadedjur.
Såpan fungerar i det här fallet
framförallt som
emulgeringsmedel, alltså att
den får olja och vatten att
blandas ordentligt.
Rapsolja i kombination med
såpa fungerar på samma sätt
som såpvatten, alltså att
ohyran kvävs, men den verkar
vara effektivare. Precis som
med såpvattnet så gäller det
att behandla vid rätt tillfälle
och upprepade gånger för att
det ska fungera bra.

Azadir k ak t in - Neem
Azadiraktin är den verksamma
substansen i oljan som
utvinns från det indiska
Neemträdet. Neem har länge
varit omtalat i folkmedicinen,
men sedan 1980-talet har det

bedrivits mycket forskning på
ämnets funktion just inom
växtområdet.
Neem fungerar på så sätt att
det stör ohyrans utveckling
från larv till färdigt kryp.
Azadiraktinet har en
hormonstörande påverkan.
Växten uppfattas dessutom
som allmänt osmaklig för
krypen. Det har också en rent
avskräckande effekt och gör
att krypen undviker att landa
på växten.
Växtvårdande medel med
Neem dödar inte omgående,
så det kan ta ett tag innan du
ser effekterna.

M in er alolja
Mineralolja kommer som
namnet anger från
mineralriket. Det man oftast
brukar använda i
växtsammanhang är
paraffinolja.
Paraffinolja har en
väldokumenterad effekt på
sugande ohyra som trips och
kvalster. Enligt en rapport från
SLU visar sig paraffinolja ha en
bättre effekt än
kombinationen rapsolja/såpa.
Förutom att , precis som
såpvatten och rapsolja, döda
ohyran genom kvävning, så
har paraffinolja även en
nervpåverkande effekt
(ungefär på samma sätt som
Neemoljan).
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FRÅGA BLOMFANTAST
duschstråle. Behandla med
växtvårdande medel så växten
blir oaptitlig.

Jag får ganska ofta frågor från
läsare om olika växter, Jag lyfter
upp några här (i lite förkortad
form) och ska försöka svara
efter bästa förmåga.
Har du t ips på beh an dlin g m ot
t r ips?
/ Lin n ea
När det gäller trips så är mitt bästa
tips att duscha av växtens bladverk
under kraftig vattenstråle. Vär
särkilt noga med bladens
undersida. Är det mindre växter
funkar det finta att tvätta av under
vattenkranen i köket. Avsluta med
att behandla med växtvårdande
medel, till exempel det
bladglansmedel jag ger recept på i
den här tidningen.
Upprepa behandlingen 1 gång i
veckan under några veckors tid
och låt växten stå i karantän under
tiden.
Jag h ar bladlöss som spr idit sig
t ill en m assa växt er , h u r blir
m an av m ed dem ?
/ Fr ida
Bästa sättet mot vanliga bladlöss,
enligt mig, är att bekämpa dem
mekaniskt. Alltså att till exempel
spola bort dem med hjälp av hård
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Handlar det om ullöss eller
sköldlöss kan det bli knivigare att
bli av med lössen. Använd en
tops doppad i T-röd och peta
bort lössen till en påse som du
sen slänger. Behandla noggrannt
hela växten med växtvårdande
medel.

Begon ia
Soli
m u t at a

/ Sasn a

Olika typer av Alocasia kan vara
rätt så utmanande. Sök på
zebrasköld i valfritt växtforum så
förstår du vad jag menar.
Kalatheor är enligt min mening
enklare än Alocasior, men det
finns många som hävdar
motsatsen.

Klurig fråga. Bladen kan ju blekna
av en mängd anledningar. Det
kan handla om övervattning, för
lite ljus, men också näringsbrist
(till exempel brist på kväve).

Det svåra med denna typ av
växter är att lista ut vad det är
som gör att den trivs. Vilken
plats den vill stå på, hur mycket
vatten den ska ha osv.

Vad är dit t bäst a t ips f ör at t
bladen in t e sk a blek n a u t an
bibeh ålla sin m ör k t gr ön a f är g?

Har du n ågot t ips på lit e
u t m an an de och k n epiga växt er
at t t a h an d om ? Jag beh över en
u t m an in g.
/ Fan n y
Oh, massor av tips! Men det som
är en besvärlig växt för mig
kanske är en lätt växt för någon
annan. Men här kommer ett
axplock.
Generellt tycker jag de växter
som gillar en fuktigare miljö är
knepiga att lyckas med i vår torra
inomhusluft. Det finns ett helt
gäng med olika varianter av
begonior (till exempel Soli
mutata) som helst verkar vilja bo
under glas med hög luftfuktighet
för att trivas och vara fina.

Am azon sköld divor n as diva?

Har du n ågon f r åga som du vill
h a svar på? Sk r iv t ill
h ej@blom f an t ast .se så k an sk e
den k om m er m ed i et t
f r am t ida n u m m er av
Blom f an t ast t idn in g eller i et t
f r ågein lägg på bloggen .

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU KÖPER STICKLINGAR
Det är kul att både byta till sig och köpa sticklingar av andra. Här
kommer några tips på vad du kan tänka på.
Bu da på Tr ader a

Säljgr u pper Facebook

På Tradera kan man hitta det
mesta i växtväg. Inte sällan finns
just den där växten som man går
och drömmer om där. Det är
dock lätt att priserna drar iväg
och att det blir väldigt dyrt när
det handlar om någon
eftertraktad växt. Även relativt
vanliga växter kan dra iväg och
bli dyra på Tradera.

Handlar det om lite vanligare
växter kan du istället kolla i olika
köp-och säljgrupper för växter
på Facebook. Där blir priserna
ofta rimliga och kan vara
bestämda i förväg. I gruppen
Palettbladsgäris är till exempel
maxpriset satt till 25 kronor per
stickling i säljtrådarna, vilket gör
att det går att göra riktigt fina
fynd.

Bestäm innan vad du är beredd
att betala och gå inte över den
summan. Det är annars väldigt
lätt att hamna i ett läge där man
tänker "bara ett bud till."

När du k öpt - k ar an t än
Många blir oroliga att få med
ohyra när de köper sticklingar.
Det finns några tips som är bra

att ta till när du fått hem en ny
stickling.
Börja med att sätta sticklingen i
karantän, så att du inte
beblandar den med dina övriga
växter i hemmet.

Tvät t a av st ick lin gen
Tvätta av sticklingen grundligt i
ganska hård vattenstråle under
vattenkranen. Använd ljummet
vatten. Var särskilt noga med
bladens undersida, eftersom det
är där ohyra gärna håller till.
Upprepa den här proceduren
varje dag i en veckas tid. Sen kan
du plantera din stickling utan
oro att den har fått med sig trips
eller kvalster.
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TRENDSPANING
Inom alla områden, må vara
väskor eller bilar, så finns det ett
behov av att skilja ut sig från
mängden. Jag har den här prylen
alltså är jag. Ibland kan det slå
tillbaka till en mer folklig trend.
Att det underskattade får sig en
välförtjänt hajp.
Jag tänker särskilt på en
mormorsaktig blommande växt
som Hibiskus som förtjänar lite
uppmärksamhet. Den finns i en
uppsjö av olika varianter. De får
vackra blommor, men de har
även skira fina bladverk som ger
en växt med stor volym. Hibiskus
kan bli till ett riktigt stort träd om
du lägger ner lite tid och har
tålamod att vänta. Och är det inte
så att ha tid är det mest
eftersträvansvärda idag?
Alltså borde det bli nästa trend
tänker jag. En svensk och inte
särklilt dyr variant av ett
bonsaiträd!

VÄXTER PÅ M IN
ÖNSKETRENDLISTA
Det här med växttrender är ett intressant fenomen. Ju dyrare
desto mer trendigt verkar vara det som gäller.
För ett par år sedan skrev jag i
bloggen om Monstera variegata
och prishetsen kring denna
som vår tids tulpan-hajp. Ni vet
spekulationen med tulpanlökar
i Holland på 1600-talet. Kanske
var det en lite krass jämförelse,
men jakten på väldigt dyra och
ovanliga växter har inte slutat
med Monstera variegata, den
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fortgår alltjämt. Inget fel i att
vara en dedikerad samlare och
lägga en ansenlig peng på det,
det har människor gjort länge.
Men kanske är det ändå så att
trenden när det gäller växter
går mot det mer folkliga och
underskattade?
Jag vill gärna tro det.

Hibisk u s - Det finns många
sorter och de passar fint som
stora uppstammade träd.
Pelar gon - Hur tjusigt är det
inte med en nonchalant
ranglig pelargon? inte klippt
och knubbig, utan riktigt lång
och ranglig. Bohemian chic!
Begon ia - De finns i mängder
av olika varianter. Vissa är en
rejäl utmaning att få att trivas.
Något för den trendkänslige
växtnörden med andra ord.

D of t p e la r gone n Ma r ia s
blomma , Pe la r gonium x
f r a gr a ns. D e n ha r e t t
skir t oc h luf t ig t vä xt sä t t .
oc h d of t a r hä r lig t
kr y d d ig t a v muskot .
D e t hä r ä r e n a v f e m
kr ukvä xt e r som f å t t
mä r kninge n G r önt
kult ur a r v, vilke t be t y d e r
a t t d e n a nse s ext r a
be va r a nsvä r d .

Tips
på växt er i badr ummet
:
Mon st e r a
Mon st e r a Ad a n sonii
Rha p hid op hor a t e t r a sp e r ma
Mur gr öna
O r mbunke
Dr ac ena
G ullr a nka

VILKA VÄXTER TRIVS I BADRUMMET?
Badrummet är på många sätt en idealisk plats för växter. Här
kommer tips på krukväxter som trivs extra bra där.
Har du rejält med ljusinsläpp i
badrummet så kan du ha vilka
växter du vill där. Särskilt bra
trivs växter som vill ha det
fuktigt och varmt. Eftersom
många av våra växter är tropiska
växter så gäller det snart sagt
varenda grönväxt.

Växt er som sär sk ilt
ogillar t or r lu f t
Det finns växter som särskilt
ogillar att stå i torr luft och
därigenom drar på sig diverse
kvalster. Det gäller till exempel
murgröna som är en riktig
spinnmagnet om den står för

torrt och soligt. Murgröna kan
du med fördel placera i
badrummet. Förutom att den
gillar den fuktigare luften, så kan
den dessutom klara av lite
mindre ljus.
Monsteror växer i naturligt
tillstånd i tropisk regnskogsmiljö.
Den lite varmare och fuktigare
luften i ett badrum är med andra
ord perfekt.
Andra växter som gillar fuktigare
miljö och som ogillar direkt
solljus är olika varianter av
begonia. Testa att placera en
Forellbegonia i badrummet.

Dåligt m ed lju s
Har du dåligt med ljusinsläpp i
badrummet så kan du ändå
testa att ha några varianter av
växter. En klassisk
Garderobsblomma klarar sig
nästan helt utan ljus, men även
en sån växt som Ampellilja kan
stå ut utan särskilt mycket ljus.

In gen plat s?
Många gånger är våra badrum
rätt små, men ett tips är att
hänga upp växterna. Kanske har
du en krok över? Annars är
amplar på krokar i taket ett bra
alternativ om du vill skapa
djungelkänsla i ditt badrum.
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SMÅTT OCH GOTT
TRADERAS DYRASTE VÄXT

VÄXTER PRATAR M ED
VARANDRA

Under augusti såldes en
variegerad Monstera Adansonii
för otroliga 17 555 kronor.

Det kan låta som science fiction,
men det är faktiskt sant att
växter kan kommunicera med
varandra.

KAFFESUM P I JORDEN?
Ibland rekommenderas det att man
ska använda kaffesump i
blomjorden. Varför? Det beror på att
kaffesump är mycket rik på kväve
och kan fungera som ett naturligt
gödningsmedel.
Det är den dyraste växt som
hittills sålts på Tradera.

Om du vill testa så bör du vara lite
försiktig med mängden för att inte
orsaka övergödning. Strö ut lite torr
sump ovanpå blomjorden och
vattna.

INSTAGRAM TIPS
@or t en odlar

BOKTIPS!
En bok om växtskydd skriven av
Odla med P1:s expert Maj-Lis
Pettersson. Bra information om
ohyra och annat som växter kan
drabbas av. Dessutom handfasta
tips på åtgärder.
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Ett otroligt inspirerande
instagramkonto som fokuserar på
kolonilottsodling i Stockholms
förorter. Låt dig inspireras av
bilder på hur människor från
världens alla hörn odlar mat i
massor på de små kolonilotterna.

Genom forskning på löss och
växter har man på Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU)
kunnat visa att växter kan varna
varandra när de är utsatta för
angrepp. De kan till och med
tillkalla hjälp av rovkvalster
genom att avsöndra särskilda
doftämnen.
Växter kommunicerar på två
sätt. Dels genom rotsystemet
och dels genom att avsöndra
dofter.
Genom rotsystemet kan de
känna av vibrationer, till
exempel dina fotsteg. Det är
även genom förmågan att
uppfatta vibrationer som växters
rötter är så bra på att hitta till
vatten. Rinnande vatten avger
lågfrekventa ljud på 200 hertz.

ÄLSKADE TRÄD!
Det här med att stamma upp och göra träd av sina växter kan lätt bli en mani. Dels för att det är ett
rogivande pyssel, men också för att resultatet blir så vackert.

Vilk a växt er passar ?
Alla växter passar inte att
stamma upp. Det gäller att
använda växter som kan bilda
en hård vedartad stam.
Här kommer några växter som
fungerar fint att göra träd av.

Pelar gon er
Buskiga och lågväxande
pelargoner är mindre lämpliga,
men många zonalpelargoner
och förstås doftpelargonen Dr

Westerlund är perfekta att
använda.

Hibisk u s
Hibiskus går att göra till riktigt
stora och maffiga träd. Det tar
tid men om du får till ett träd
som är högre än en meter så
kan det vara värt att vänta ett
par år. Se det som ett
långtidsprojekt.

Palet t blad

palettblad och välj i stället stora
palettblad som till exempel
China Rose eller Jane Doe. Det
blir maffiga träd.

Fik u s
Benjaminfikus kan man köpa
både som träd och som buskig
planta. Testa att köpa en liten
planta och stamma upp själv!
Har plantan flera stammar så
delar du bara på den innan du
sätter igång med ditt projekt.

Välj bort små och lågväxande
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