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Artikel: Växter renar luften

När det är trist och kallt därute, och man börjar tröttna på vardagslunken... ja då kan det hända att man blir alltför lättirriterad. Skulle ett eller annat förfluget ord råka ställa till det, så kom ihåg att växter både renar och rensar luften!  

Krukväxter är inte bara välkomna inslag i våra hem på grund av sin förmåga att rena luften. Behöver familjen muntras upp, så är växter utmärkta stämningsförhöjare.  
Har du ställt till det på ett eller annat sätt, kan du bli överraskad över hur mycket en krukväxt eller två kan göra för att återställa harmonin och skapa glädje hos mottagaren.  

Växter är personliga och äkta
Gör gärna försoningsgesten lite mer personlig genom att låta den avspegla anledningen till gåvan – och överlämna den med en glimt i ögat. Kanske har du lyckats göra din partner sur i morgonjäktet, och då kan en fredskalla (Spathiphyllum) vara ett både vackert och raffinerat sätt att be om ursäkt på.  

Och har du råkat fälla en olycklig kommentar om svärmors matlagning eller klädval vid det senaste besöket, så ge henne en svärmors tunga (Sansevieria). Det kan leda till ett skratt eller två och få relationen att tina upp.  
Växter visar att man bryr sig
Växter som gåvor är också ett tecken på omtanke, eftersom växter i hög grad främjar trivsel och välmående. Förutom att de pryder sin plats, renar de som bekant luften från skadliga och giftiga ämnen, och de är dessutom utmärkta luftfuktare. Båda processerna bidrar till ett förbättrat inomhusklimat.  
Fakta om växters luftrenande egenskaper:
Luften renas när växten genom sina blad tar upp och neutraliserar giftämnen och ombildar luftens CO2 till syre. Ju större växten är, och ju snabbare den växer, desto större positiv inverkan har den på inomhusklimatet. Exempel på växter med god luftreningsförmåga är just fredskalla och svärmors tunga.

Exempel på funktionella växter med dokumenterade luftrenande egenskaper:
Asplenium nidus 
Chlorophytum comosum 
Draceana surculosa  
Ficus microcarpa  
Hedera helix  
Sansevieria trifasciata  
Spathiphyllum wallisii 


