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Framtidens odlare
har rum för växter
De traditionella krukväxterna ökar i popularitet, enligt en färsk
trendrapport där ungas inställning till odling undersökts.
I trendrapporten Framtidens odlare 2018 har Hasselfors Garden
undersökt hur millennials, de som är födda år 2000 och senare,
ser på odling, växter och trädgårdsskötsel. 500 svenska och 500
finländska framtida odlare i åldern 20–35 år deltog i undersökningen som kompletterades med andra trendrapporter. Slutsatserna i rapporten visar på sju trender eller beteenden som är
typiska för millennials.
En är att de traditionella krukväxterna ökar i popularitet.
Större växter som guldpalm, bergpalm, monstera, rumsgran
och hibiskus samt de mindre växterna hängsparris, begonia,
svärmorstunga, doftpelargon och saintpaulia är populära. Det är
speciellt populärt att sälja växter och sticklingar eller att byta frön
och plantor i köp- och säljgrupper på Facebook.
En kommande trend är att kombinera blommor med ätbara
kryddor som blir vackra inslag i inredningen, till exempel ha
tomater, dahlior och timjan i samma kruka. Det är också viktigt
att växterna lever så länge som möjligt.
Majoriteten tror att de kommer att inspireras ännu mer av
växtskötsel i framtiden och 28 procent tror att det ökade intresset och engagemanget kommer att återspeglas i ett ännu mer
grönskande hem.
För att inomhusmiljön ska bli ett hem att slappna av i har
48 procent valt att ha växter i hemmet. Växter skapar en lugnande
stämning och ökar känslan av frid, menar de intervjuade. Grönska får människor att tillfriskna snabbare och är en motvikt till
den digitala världen, är ytterligare en av trenderna för millennials.

48 procent av millennials har valt att ha växter i hemmet som en
motvikt till den digitala världen. Foto: Hasselfors Garden

Trendrapporten och mer information om undersökningen
finns på www.hasselforsgarden.se

Gör en Greta
Så här i odlingstider kan
det vara bra att veta att det
är positivt för klimatet att
använda torvbaserad jord. Och
vem vill inte göra en Greta?
Vår svenska råvara skördas
från torvmark som redan påverkats negativt av människan
genom dikning, torrläggning
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av torvmossar som gjordes
förr. Dikningen stöddes av
staten som drev särskilda
torvskolor för att uppmuntra
att torvmossar blev till ny
jordbruks- och skogsmark.
Allt för att trygga Sveriges
försörjning och välstånd och
torven som skördades behövdes i torrklosetterna.

Detta har resulterat
i att dessa dränerade
torvmarker idag släpper ut
lika mycket växthusgaser som
all inrikestrafik.
Genom att skonsamt
skörda torven och sedan efter
behandla torvtäkten till ny
våtmark eller skog binds dessa
utsläpp in och upphör. Ju

mer mark som efterbehandlas
desto mindre växtgasutsläpp
blir det. På samma gång
använder vi en lokal råvara
till våra jordprodukter i stället
för att importera främmande
substrat. Och vi möjliggör
att både glesbygden och
trädgårdsnäringen kan leva
med gröna jobbmöjligheter.

