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Gro – Grønne planter indendørs
Ved du, hvad en stikling er? Undrer du dig over, hvorfor dine
planter altid bliver gule? Findes der planter, som trives bedst på dit
badeværelse? Og hvad skal du gøre med dine grønne potteplanter,
når du tager på ferie?
Det er igen blevet populært at have grønne planter i stuen og vindueskarmen – men den basale kundskab om pasning og pleje, som
vores mødre og bedstemødre havde, sidder ikke længere i fingerspidserne. Grønne planter trender lige nu, og der er megen inspiration at finde på sociale medier, på blogs og i magasiner. Alligevel er
det ikke nødvendigvis helt let at finde præcis dén planteviden, som
faktisk kan bruges her i Norden.
Derfor udgiver vi GRO – grønne planter indendørs. Bogen er en
inspirerende begynderguide til alle os, som nok har vindueskarmen
fuld af monstera, pilea og andre grønne vækster, men som ikke helt
ved, hvordan vi bedst får planterne til at trives. GRO – grønne planter indendørs giver praktiske tips, som er nemme at gå til, så de fine
grønne planter bedst overlever de lange vintre og de særlige nordiske lysforhold. Bogen indeholder så mange grundige tips, at også en
erfaren planteejer vil lære noget nyt.
At dyrke planter i potter er bæredygtigt. Afskårne blomster skal smides ud efter en uge. Men grønne planter med rødder lever og vokser
og sætter skud, så længe du passer dem. Derudover har de levende
planter mange gode, grønne egenskaber. Det småbladede paraplytræ figurerer eksempelvis på NASAs liste over planter med stærkt
luftrensende egenskaber. De renser din dagligstueluft for giftstoffer
fra forurening.
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GRO – grønne planter indendørs klæder læseren på med basiskundskaber om lysforhold, jord, gødning og lignende – nyttig viden, som gælder for planter, uanset hvilken slags, du har derhjemme. Den indeholder også lille opslagsværk med 26 planteportrætter
af de mest populære moderne stueplanter, med specifikke tip og
tricks til at få netop disse planter til at trives. Og endelig giver
forfatterne – Kathrine, Marte og Jenny – dig praktiske trin-for-trin
guides til, hvordan du bl.a. potter om, tager stiklinger, dyrker dit
eget avocadotræ og holder dine planter i live, når du er på rejse.
GRO er desuden spækket med indbydende fotografier af grønne
planter i cool hjem, som giver masser af inspiration til, hvordan du
indretter dig med smukke potter, klatreplanter og knoldsukkulenter derhjemme i stuen, i køkkenet - og sågar på badeværelset.
GRO – grønne planter indendørs er skrevet af de tre unge nordmænd Jenny Leite-Vikra, Kathrine Winther Løkke og Marte Espevik, som står bag GRO, et skandinavisk netmagasin om stueplanter
(gromagasinet.no).
GRO-pigerne Marte, Jenny og Kathrine giver her fire nemme tips
til dine planter derhjemme:
1. Giv dine nye plantebabyer rigelig med næring i vækstperioden,
så bliver de virkelig fine!
2. Sørg for at få plantestiklinger med hjem, når du besøger dine
venner. Det er hyggeligt, bæredygtigt – og gratis.
3. Hvis du er nybegynder, så start med en plante med tykke blade.
De er mere hårdføre end planter med tyndere blade.
4. Planter er vanedyr. Flyt ikke for meget rundt på dem i stuen.
GRO er spækket med tips som disse. Også til dig, der er helt grøn.
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