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Grönt är skönt
Grön är den färg som är lättast för ögat att acceptera och har en lugnande och uppfriskande effekt. 

Växter skapar en mysig, varm stämning inomhus och ger ditt hem ett naturligt liv och en härlig karaktär.  
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Svärmorstunga, Sansevieria trifasciata
Renar luften från bensen,  formaldehyd 
och trikloretylen.

Aralia, Fatsia japonica
Tar upp och binder formaldehyd ur luften. De stora bladen gör 
den också till en bra luftfuktare.

Fredskalla, Spathiphyllum  
Kan ta upp många skadliga ämnen som bensen, formalde-
hyd, trikloretylen, xylen, toluen, aceton, alkohol och ammo-
niak.

Det går helt enkelt inte att överdosera! Förgyll 
ditt hem med läckra gröna inslag som skapar 
en bättre inomhus-miljö. Många växter fångar 
upp skadliga partiklar, producerar syre, ökar 
luftfuktigheten och renar din inomhusluft.

 
Vetenskapliga studier visar att växter kan 
neutralisera skadliga gaser, förbättra luftfuktig- 
heten samt skapa ett bättre inomhusklimat.

 
 
Exempel på luftfuktande växter 
Banddracena, Dracena deremensis 
Gerbera, Gerbera x cantabrigiensis 
Bambufikus, Ficus binnendijkii 
Ädelbanan, Musa acuminata 
Fredskalla, Spathiphyllum 
Guldpalm, Dypsis lutescens 
Krysantemum, Dendrathema x grandiflora 
Spjutbräken, Nephrolepis exaltata 
Monstera, Monstera deliciosa 
Hartassbräken,  Phlebodium aureum

Exempel på luftrenande växter 
Fredskalla, Spathiphyllum 
Silverkalla, Aglaonema ´Chinese Queen´  
Kantdracena, Dracaena marginata  
Bergspalm, Chamaedorea elegans 
Ädelbanan, Musa acuminata  
Klätterkalla, Philodendron scandens ssp. 
Stor Spjutranka, Philodendron domesticum 
Ampellilja, Chlorophytum comosum 
Gullranka, Epipremnum pinnatum 
Gerbera, Gerbera x antabrigiensis 
Krysantemum, Chrysanthemum 
Murgröna, Hedera helix 
Svärmorstunga, Sansevieria trifasciata 
Banddracena, Dracaena deremensis  
Aloe Vera, Aloe Vera 
Hartassbräken,  Phlebodium aureum

... det är omöjligt!

Aloe Vera, Aloe Vera
Tar upp kemikalier och är en av de 
främsta luftförbättrande växterna.

Murgröna, Hedera helix
Mycket bra på att ta upp bensen ur 
luften och lättskött.
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Bergliden Trädgård/
Blomsterslottet
Kronbodgatan 5, Skellefteå

Bernö Trädgårdscentrum
Tuppvägen 7, Sandviken

Blomstergården  i Gnesta
Ringvägen 1, Gnesta

Hagelins
Blomgatan 3,  Vimmerby

Höglunds Blommor
Klämmestorpsv. 35,  Jönköping

Johans Trädgård & Miljö
Sallerupsv. 1, Eslöv

Kalles Trädgård
Duvnäsvägen 1, Askersund

Kungälvs Gardencenter
Masking. 1, Kungälv

Lidens Blommor och
Trädgård
Traversgatan 14, Lidköping 

Löfgrens hem och Trädgård
Ladugårdsv 101,    Trollhättan

Mariebergs Trädgård
Norrlandsv. 31, Västervik

Melldala
Lerdala

Munkedals Plantskola
Stalev. 19, 455 34 Munkedal

Mölltorp
Trädgårdsgatan 5, Mölltorp

Mölnlycke Gardencenter
Stationsvägen 1A, Mölnlycke

Nisses Växtförsäljning
Kytevägen, Uddevalla

Norells Trädgård
Hökåsen, Västerås

Pomonadalen
Sommarovägen 3, Säffle

Rosenblads Trädgårdsbutik
Parkstigen 6, Mariehamn

Roséns Blommor
Östra Ringleden, Vara

SimonsTrädgård
Njurundav. 18, Njurunda

Skinnarnas Blommor 
& Trädgård
Skinnarev. 2, Ljungby

Solberga Blommor
Kilenv. 7, Strängnäs

Solhems Handelsträdgård
Bergsv. 63 Fellingsbro

Sollidens Handelsträdgård
Sollidenv. 8, Hunnebostrand

Stackmora Trädgård
Turistvägen 481, Orsa

Strandblomman Öckerö
Björnhuvudsvägen 6, Öckerö

Trädgårdsväxter
Bonsättersv. 87, Örebro

Vellingeblomman
Falsterbovägen 177-9, Vellinge

Växt o Trädgård
Spelhagsv. 4, Nyköping

Wäxthuset
Göteborgsv. 119, Lilla Edet

Växthuset Linds
Sotaregatan 1, Visby

Växtmästaren i Osby
Smedjegatan 2, Osby

Åkrabergs Trädgård
Nasaret 10,  Väröbacka

Österåsens Trädgård
Österås 207, Sollefteå

BoGrönt –Sveriges Trädgårdsmästare
Vi är fristående gardencenter/trädgårdsbutiker som jobbar gemensamt för att kunna erbjuda det bästa till våra kunder.  Alla är unika med sin 
egen touch och personliga atmosfär. Att odla och sälja växter kräver kunskap och erfarenhet – den hittar du hos oss.

Välkommen till din närmaste BoGrönt butik!

I mitten av februari, början på mars drar växtsäsongen i gång och dina växter vill gärna ha ny härlig jord att hämta näring 
ifrån. Långsamtväxande växter behöver bara ny jord vartannat år. 
Gör så här :
- Vattna växterna kvällen innan då lossnar de lättare ur den gamla krukan.
- Lösgör växten, klipp bort fula och överflödiga rötter med en vass sax, sekatör eller kniv och ta bort löst sittande jord.
-  Putsa även till växten om det behövs genom att ta bort långa skott och utstickande grenar.
-  Välj en kruka vars diameter är 2-3 cm större än den gamla krukans.
-  Fyll botten med jord. Sätt i växten och fyll på med jord. Lägg lecakulor i botten om du har en stor kruka. 
   Knacka till på krukan så att jorden sätter sig. Undvik att trycka till jorden för hårt. Vattna och lägg till mer jord ifall det   
 skulle behövas.
-  Dina växter behöver lite extra omsorg efter omplantering. Håll jorden fuktig utan att den blir för blöt och skydda  
 växterna mot skarp sol, särskilt om du har beskurit rötterna mycket. 
- Efter tre till fyra veckor kan du börja ge dina nyplanterade växter näring.

Snart dags att plantera om..


