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Slik får du plantene dine til å trives 
 

Plantene trenger noe så enkelt som vann, jord, lys og luft med en viss temperatur. Mengden 

og fordelingen av disse ingrediensene er imidlertid det som avgjør om vi ender opp med 

livløse, tørre stilker eller frodige og struttende planter.  

Helt siden jeg flyttet for meg selv har jeg omgitt meg med planter. Aller helst grønne planter, 

men til spesielle begivenheter dukket det opp noen vakre med blomster og farge på. Noen 

ganger lever planten så lenge at jeg rett og slett blir lei av den og kaster den på dør. Andre 

ganger er visitten så kort at jeg nesten blir litt snurt.  

Kan du tenke deg noe flottere enn en plante som strutter av energi, grønnfargen i bladene er 

frisk og fin, og tar du i den kjennes bladene nesten litt crispy, fast og god og full av liv. 

Dersom planten i tillegg har blomster som stråler mot deg og knoppene en etter en åpner 

seg og viser at de trives, ja da er gleden til å ta og føle på. Jeg tror vi holder oss svevende på 

denne skyen av optimisme og hopper over en beskrivelse av den andre muligheten…. Jeg 

tror de aller fleste av oss har vært der også.  

I denne lille guiden skal du få en beskrivelse av noen av de plantene jeg selv har god 

erfaring med. Alle som er omtalt, har vært på både lange og korte visitter her hos meg. Ja, 

noen har visstnok skrevet et livslangt samarbeide med meg, uten at jeg helt har forstått 

hvorfor. Det er helt sikkert mange planter dere savner i denne guiden, og det er mange 

planter jeg kunne tenkt meg å skrive om, men som dere vet, da hadde den lille guiden blitt 

tykk som en bok, og det var jo ikke meningen.   

Før vi begynner med detaljene rundt plantestellet, så vil jeg påpeke at rådene som gis her er 

mine egne erfaringer med disse plantene. Jeg er ingen gartner ei heller utdannet innenfor 

noe som har med oppdragelse av blomster å planter å gjøre. Jeg er imidlertid blitt klok av 

skade og positive erfaringer og det er dette jeg deler med deg i dag.  
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Corocia 
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Spøkelsestreet eller Corokia som det heter, er en populær bloggeplante. Det er ganske 

spesielt og du må nesten ta i grenene for å kjenne om det lever. De knøttsmå bladene går fra 

grønt til brunt og jeg rett og slett digger dette treet. Det er som en egen liten dekorasjon, helt 

alene. Skulle du være uheldig å glemme å vanne dette treet, ja så er det jo egentlig ganske 

kult i tørket tilstand også. 

Vann:  

Ofte, det må aldri tørke ut, husk at bladene er tynne og skjøre, de holder ikke på mye vann.  

Lys: 

Planten elsker lys, massevis av lys og gjerne sollys. Heldigvis for oss som har mørketid, det 

kan trives i litt skygge også.  

Temperatur: 

Den trives best mellom 0-18 grader, men den liker aldeles ikke frost…. Og et frossent 

spøkelsestre er ikke til å spøke med….  

Annet 

Om du klarer å holde den i live lenge, så kan Corokiaen faktisk bli opptil to meter lang og er 

du heldig kan det blomstre med gule, velduftende, stjerneblomster i februar til april. Grenene 

vokser på kryss og tvers og er utrolig dekorative.  

Vanskelighetsgrad: Tja, min erfaring er at det er vanningen som avgjør hvor lenge den holder 

seg i live. Glemmer du å gi den vann og den begynner å tørke, så vil den takke for seg.  
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Orkide 

 

 

Dette er en av mine favoritter. Lange, slanke stilker med en nydelig og forseggjort blomst. 

Dessuten holder de i ut stua mi lenge, veldig lenge…. I den tiden jeg hadde småbarn brukte 

jeg orkideen flittig som pynt på bordet, og etter mange uker med lys og ganske mye vann, 

når jeg husket på, så ba den om litt hvile. Jeg satte den i vinduskarmen bak en gardin og 

glemte den av. Den fikk vann når jeg tørket støv og den viste sin takknemlighet med å 

blomstre gjentatte ganger.  

Vann:  
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Dersom du visste at orkideene opprinnelig kommer fra tropiske og fuktige strøk, ja da 

skjønner du at den også er glad i vann. Men alt med måte, vanner du for mye kan røttene 

råtne. Orkideen er en plante som «dør sakte». Det kan ta flere uker og opptil måneder med 

for lite vann før planten dør. Så, er du ute etter en plante som du bare skal ha i noen 

måneder, ja da er det ikke så farlig hvordan du vanner den. Men, eggeglassteorien kan du 

bare glemme, det er alt for for lite vann for en tropisk plante. Når det er sommer, da vokser 

planten, da er det også naturlig at den trenger mer vann enn i vintermørket. Orkideen liker 

lunkent vann og jeg har også merket at den trives godt når krukken blir duppet i vann med 

jevne mellomrom. Pass på at overflødig vann får renne av, den vil ikke stå med beina i vann.  

Lys: 

Orkideen liker lys, masse lys, men den er ikke glad i det sterke sollyset som svir bladene. På 

vinteren derimot må den gjerne stå i et vindu hvor vintersolen skinner. Husk imidlertid at det 

finnes veldig mange sorter av orkideen og de har forskjellige behov avhengig av hvor de 

kommer fra. Noen trives i sterkt sollys mens andre gjerne vil være på et mer skyggefullt sted. 

Les på kortet som følger med planten eller spør en gartner der du handler plantene. Når 

plantene er avblomstret kutter du av det som er vissent. Alt det grønne må gjerne få stå. Helt 

nede ved rosetten kan det etter hvert dukke opp nye stengler. Hvis du er tålmodig, da kan du 

bli belønnet med gjentatte blomstringer, men det kan faktisk ta flere måneder og opptil et år 

før det kommer nye. Dette kan selvsagt variere fra sort til sort.  

Temperatur: 

Stuetemperatur. Mine har stått i vinduet vinterstid med mange minusgrader utendørs. Noen 

sorter tåler mer enn andre og generelt vil ikke en tropisk plante tåle minusgrader.  
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Rødkløver 

 
 

Denne nydelige rødkløveren, Oxalis triangularis, er en villig og vakker potteplante. Likevel 

krever den sitt og om du glemmer den, da vil den nok ikke trives så veldig godt sammen med 

deg. Glemmer du å vanne og setter den i en mørk krok, tja, da er nok ikke dette planten for 

deg. Men den er så snill og grei at det vil nok ha gitt deg sjansen i noen uker likevel.  

http://hverdagslivdetgodeliv.com/wp-content/uploads/2015/05/IMG_7892.jpg
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Disse plantene finnes i flere sjatteringer og den mest vanlige er nok den grønne. Jeg liker 

imidlertid den vakre og dype lillafargen så godt at den er min favoritt. De bittesmå 

blomstene er nydelige og gjør planten enda vakrere. Men selv uten blomstene er planten 

vakker.  

Vann:  

Planten krever jevnlig med vann, men ikke for mye, stilkene er så tynne at de råtner lett. Det 

samme gjelder om det blir for tørt eller for mørkt. Stilkene råtner eller mister spensten. 

Lys: 

Når den får nok lys folder bladene seg ut og vi kan beundre mønsteret i hvert blad. Når det 

blir for lite lys folder bladene seg sammen som en spå. På kveldstid er dette naturlig, men 

dersom bladene ikke åpner seg i løpet av dagen, da bør du flytte den til et lysere sted. Den 

liker masse lys, men for sterk sol vil svi den :)  

Temperatur: 

Tenk på de tynne og skjøre bladene og stilkene, den er så skjør at om du setter den 

utendørs i noen minusgrader vil den fryse til is på null komma niks. La den derfor kose seg i 

en vinduskarm eller på et bord meg mye i vanlig romtemperatur. Blir det veldig kaldt i vinduet 

kan du flytte den til et lyst og varmere sted.  

Ikke gi opp planten selv om den sturer og ser litt pistrete ut. Gi den en skvett vann, sett den 

lyst og klipp bort alt som er vissent. Dersom ikke røttene er råtnet eller uttørket, da tar det 

ikke lang tid før du blir belønnet med nye skudd. 

Får planten godt stell kan du ha den i mange år. Når den har vokst seg stor og frodig kan du 

dele rotklumpen opp i flere små planter. La det sitte igjen tre til fire stilker på hver klump. 

Etter hvert vil du bli belønnet med flere skudd som baner seg vei oppover. Du kan også 

klippe planten tilbake for å få den mer frodig, dette gjøres ikke før etter to til tre år. Jeg gjør 

det etter avblomstringen, men våre er også en fin tid har jeg lest.  
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EUCALYPTUS 

 

Den dufter godt når jeg gnir litt på bladene, den har vakre blågrønne blad og er litt lang og 

hengslete. Visste du at duften fra bladene holder knotten på avstand…. Jeg har ikke prøvd 

det selv, men det er jo verd et forsøk. Eucalyptus prøvde jeg for første gang i år, jeg kan ikke 

skryte og si at det gikk veldig bra, men jeg vet akkurat hva som gikk galt. Den fikk ikke nok 

vann i ferien.  

Vann:  

http://hverdagslivdetgodeliv.com/wp-content/uploads/2015/04/IMG_7888.jpg


Copyright bye9design 2015 pg. 10 

Jeg skjønner den må ha godt med vann da den raskt fikk tørre blader ytterst på stenglene. 

Ikke så rart med de lange hengslete stenglene, det er langt fra rota til det ytterste bladet. Så 

vann den ofte og la aldri jorda tørke ut. Men det er med denne som de aller fleste plantene, 

den vil ikke stå med beina i vann.  

Lys: 

Eucalyptusen trenger mye lys, men sterkt sollys kan svi bladene. Sett den derfor i et vindu 

med morgensol eller kveldssol eller i et rom med masse lys uten direkte sol. Får planten for 

lite lys vil stenglene kunne bli lange og skranglete og bladene kan skrumpe sammen. Jepp, 

det fikk jeg erfare, men med litt førstehjelp og mye lys en periode, kom det nye fine blad.  

Temperatur: 

Noen Eucalyptuser kan du plante utendørs. Den tåler imidlertid ikke kulde over 10 – og må 

da pakkes inn med strie eller bobleplast. Merk deg at noen planter er ment for å plantes 

utendørs mens andre er ment for innendørs bruk. Spør på hagesenteret for sikkerhets skyld. 

 

Tulipaner - avskårne  
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Avskårne tulipaner er veldig populært fra jul og utover våren. De knasende sprø løkplantene 

med sine mange fargevarianter kan få mange grå hverdager til å lyse opp.  

Jeg behandler tulipanene alt etter som hvilken effekt jeg vil de skal ha. Dersom jeg vil at 

buketten skal være lubben og kompakt, da kutter jeg stilkene forholdsvis korte og rett av. Jeg 

vanner ca. 2 cm opp langs stilken.  

Tulipanene vokser fortsatt etter at de er kuttet av løken. Med mye vann i vasen er det faktisk 

superenkelt for de vakre tulipanene å vokse seg lange og skrantete. Den trekker til seg vann 

langs hele stilken og bruker lite energi til å holde seg oppreist. Dersom det er lange tulipaner 

som henger over kantene på vasen du vil ha, ja da fyller du mye vann i vasen.  

Jeg har lest at du forlenger levetiden dersom du prikker med en nål under blomsterknoppen 

rett etter at du har kjøpt den. Jeg har ikke prøvd det, men jeg skal sannelig teste det ut ved 

neste anledning. La de gjerne stå kjølig om natta. Det holder vokseprosessen litt tilbake.  

Husk at det er mange kvaliteter på tulipanene du får kjøpt. Noen varer bare noen få dager 

andre opptil to uker. Kjøp friske og sprø tulipaner og hold deg unna de som kjennes slapp og 

varm ut.  
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Perleblomster i krukke

 
 

Min aller største vår favoritt er perleblomsten. Jeg elsker de nydelige små perlene i blått eller 

hvitt. Jeg vet faktisk ikke om de kommer i flere farger. Vil du holde liv i perleblomsten lengst 

mulig så kan det være lurt å velge en plante som fortsatt står i knopp på butikken. Det er 

morsomt å følge blomstringen, fra knopper til mange bittesmå klokker. 
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Vann:  

Stell av perleblomst er ikke så vanskelig. Generelt liker løkblomstene at jorda er tørr, men 

ikke la den tørke helt ut, vann den sparsommelig med noen dagers mellomrom.  

Lys: 

Den vil gjerne ha mye lys, jevnt lys fra flere kanter gjør at den ikke blir så skrantete. Den 

strekker seg gjerne mot lyset og det kan være lurt å snu litt på den med jevne mellomrom.  

Temperatur: 

Ikke sett perleblomsten på det varmeste stedet i stua, eller rett over eller ved en panelovn. 

Den trives best mellom 15-20 grader. Etter avblomstringen setter du planten kjølig og lar den 

visne ned, ikke klipp bort blomsterstilker eller blader. Næringen går nå ned og tilbake i 

løkene, og etter at telen er gått ut av jorda, kan du plante løkene ute.  
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Aspargesplante

 
Denne planten liver sannelig opp i stua og noe av det jeg liker godt med den, er at jeg kan 

klippe av en kvist og sette i vann til pynt et sted jeg trenger litt grønt. Den lille kvisten står seg 

lenge i en vase med vann. Du vil nok kjenne igjen denne grønnplanten som en av de som er 

svært populære hos bloggere. Den er veldig fotogen, og passer inn i alle hjem uansett 

hvilken stil du velger. Aspargesplanten er også kjent som en veldig god for inneklimaet. Men 



Copyright bye9design 2015 pg. 15 

så var det stellet da. Med denne som med mange andre tynnbladete planter, så er ferietiden 

tøff. Den tiden da det er varmt i huset og plantene skulle hatt tilgang til mest mulig vann. Men 

min erfaring er at den tåler mye så lenge den får stå i lyset og tilstrekkelig tilgang til vann. 

Min får stå høyt og luftig da en av kattene tror det er fritt fram for å bruke den som 

liggeunderlag.  

Vann:  

Jorda må være fuktig når du kjenner etter, den tåler ikke så mye tørke før den begynner å 

drysse. Får den derimot for mye vann kan det skje at den begynner å råtne. Klipp bort brune 

stilker slik at det ikke får spre seg.  

Lys: 

Den trives ikke i skyggen her hos meg, da sturer den og slipper bladene. Får den rikelig 

tilgang til dagslys trives den veldig godt. Men sett den ikke i solsteiken, da blir den svidd. 

Jepp, erfaring!  
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Primula

 

Visste du at Primula kommer av ordet primus som betyr først. En kjent og kjær plante som 

sprer sine strålende farger rundt oss tidlig i januar. Klarer du å holde liv i de til telen har gått 

ut av jorda, kan du plante disse staudene ut i hagen. Men pass på, de sprer seg villig….. Jeg 

har ikke tall på alle gangene jeg luker unna nye bladskudd i blomsterbedet om våren, de tar 

gjerne over det meste av plassen om de får lov, så bunndekker kan de passe godt som.  

Vann: 

Primulaen liker ikke å tørke ut, den vil ha det jevnt fuktig, men liker ikke å stå i vann. 

Lys: 

Primulaen liker å stå lyst, men er ikke så glad i det skarpe sollyset. Setter du den i en 

vinduskarm i stedet for et bord midt i rommet, da vil den kanskje danne nye knopper.  

Temperatur: 

Som den vinterplanten og tidlige vårplanten den er, skjønner du nok at den trives i litt kjølig 

klima. Henger den med hodet og bladene blir gule, så er det ikke sikkert det er lys og 

vanning det er noe galt med. Kanskje er det rett og slett for varmt til den. Sett den kjølig en 

stund og plukk bort gule blader. Kanskje får du glede av den litt lenger.  

http://hverdagslivdetgodeliv.com/wp-content/uploads/2015/01/DSC_5219.jpg
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Alpefiol

 

Alpefiolen, en nydelig vakker plante jeg sjelden har hatt suksess med, helt til jeg ble kjent 

med miniutgaven. Storesøsteren har skuffet meg gang på gang, etter bare noen dager ender 

den opp med bøyde slappe blomsterhoder og gule blad. Nå må jeg skynde meg å tilføye at 

storesøsteren trives utmerket på verandaen min i sommerhalvåret, der står den i ukesvis og 

trives godt. Men nå er det altså miniutgaven jeg vil fortelle om. Hva er så hemmeligheten 

med stellet av den. Jo, først og fremst så er den mer robust enn den  større utgaven. Hvorfor 

har jeg ikke funnet ut enda, men det synes å være en gjengs oppfatning hos hagebloggere 

og gartneri.  

Vanning: Et annet godt råd er å la den tørke bittelitt mellom hver vanning, den skal 

vannes på skålen med lunkent vann. Vanner du rett på blomsterjorden vil vannet trekke 

inn i løken og råtne. 

Gjødsling: Bittelitt gjødsling annenhver uke. 

http://hverdagslivdetgodeliv.com/wp-content/uploads/2014/11/DSC_4552.jpg
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Temperatur og lys: Kjølig. Ikke sett den rett over eller ved siden av varmekilder. Min står 

midt i stua hvor det kommer masse lys fra vinduene. Den trives ikke i skarpt sollys. 

Når bladene begynner å gulne/råtne, slik som det såvidt har begynt å skje på min…. må de 

fjernes med en gang. Ta tak helt inne ved løken og napp de ut. Blir de stående smitter råten 

over til de andre bladene. 

Visste du forresten at det er mulig å ta vare på blomsterknollen når blomstringen er over. La 

den få en hvileperiode med minimalt med vann før du på våren begynner å vanne litt mer.   

 

 

 

Pletter i luften 

 

http://hverdagslivdetgodeliv.com/wp-content/uploads/2014/04/DSC_0104.jpg
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Nydelige, små og svevende blad som løfter seg opp mot lyset. En vanskelig plante synes 

mange. Den krever litt stell ellers sturer den og drysser sine blader etter som det passer den. 

Jeg har en forkjærlighet for disse grønne plantene med små, skjøre blad. Av en eller annen 

grunn synes jeg de er mer dekorative enn de med store, grønne og seige blad. Men alt til sitt 

bruk, disse skjære plantene er flotte på salongbordet, på en hylle eller skjenk.  

Vann: 

Ja, den må vannes.. Aller helst en liten skvett hver eneste dag har jeg funnet ut. Men jeg 

forsøkte å sette den på en oasis, og det fungerte faktisk godt, i alle fall for en stund.  

Lys: 

Det er ikke mange planter som tåler å stå i en mørk krok, heller ikke denne. Planter av 

avhengig av lys for å trives. Men denne kunne jeg faktisk sette et stykke unna vinduene uten  
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Oliventre

 

http://hverdagslivdetgodeliv.com/wp-content/uploads/2013/05/DSCN3036.jpg


Copyright bye9design 2015 pg. 21 

Jeg elsker oliventre og jeg elsker Frankrike. Tenk om jeg kunne fått et oliventre til å vokse 

seg stort og flott i hagen min, men det må nok et drivhus til om det skulle skje. Jeg 

foretrekker de små søte trærne som jeg kan ha innendørs. Noen av disse har jeg klart å 

overvintre i flere år, men det er med disse som med de fleste andre planter, uten vann, ja da 

dør de. Et oliventre kan bli opp til 500 år, det er altså mye historie i de gamle trærne som får 

vokse seg gamle. I landene rundt Middelhavet og i Afrika, vokser de vilt. Visste du forresten 

at olivengrenene er et gammelt symbol på «god vilje».  

Vann: 

Oliventreet kan tåle en tørkeperiode, og trenger kun sparsomlig tilførsel av næring. 

Pass på at det ikke står vann i krukken, da ”drukner” den. Vann jevnlig så får du et vakkert 

tre, som til og med kan få oliven til høsten…I vinterhalvåret skal den stå kjølig (4-8) grader, 

den skal vannes lite. Jeg gir den en liten skvett 1-2 dl en gang i uken. Er planten liten, slik 

som på bildet, gir du den litt mindre. Står den varmere om vinteren må den ha mer vann. 

Lys: 

Så lyst som mulig og gjerne i direkte sollys. Sett den så lyst som mulig også om vinteren, og 

aller helst litt kjølig. Ideelt mellom 4-8 grader.  

Disse plantene trives best i store krukker der røttene får god plass. Klipper du plantene 

regelmessig så beholder den sin runde og karakteristiske form. Du må gjerne sette 

oliventreet ut når det er sommer. Er det mye vind der du bor, bør du finne et lunt og godt sted 

til den. Når høsten kommer kan du flytte den inn slik at den slipper nattefrosten, den er ikke 

så glad i å fryse og det skjønner vi jo når vi vet hvor den kommer fra.  

Det er vanlig at planten mister en del blad i løpet av vinteren. La den stå kjølig, men lyst og 

vann som nevnt tidligere. Når våren kommer setter du den et varmere sted, gir den litt mer 

vann en du har gjort gjennom vinteren og kanskje spirer den på nytt.  
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Vindusblad

 
 
Dette er nok en gammel kjenning for veldig mange. En plante som var veldig populær på 80 

og tidlig 90 tall har igjen blitt superpopulær i bloggeverdenen. Jeg tror helt sikkert dette har 

noe med at det er en veldig enkel og villig plante. Med sine dekorative blader er den lekker i 

en stor stue og luftig stue. De lange merkelige stilkene som vokser ut er ikke så flotte, men 

dette er klatrerøttene som hjelper planten til å holde seg fast rundt stokker eller tau som du 
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kan la den vokse etter. Planten vokser opprinnelig i et tropisk klima og trives derfor der det er 

godt og varmt med høy luftfuktighet.  

 

Vann: 

 

Jevnt fuktig hele tiden. Da dette er en tropisk plante liker den høy fuktighet, dusj den derfor 

jevnlig med litt vann.  

 

Lys: 

 

Den trives ikke så godt i den sterke sola midt på dagen, men morgen og kveldssol er perfekt. 

Den tåler litt skygge og kan godt stå et stykke unna vinduene. Selv om den heter vindusblad, 

kan altså et sted litt unna et vindu være den beste plasseringen.  

 

Temperatur: 

 

Tropisk klima er det jo ikke så enkelt å gjenskape i ei nordisk stue, men varmekabler er den 

faktisk veldig glad i. Det må også bety at gulv med vannbåren varme er ideelle for denne 

planten. Ikke la den stå i nærheten av panelovner, disse tørker ut jorden. Jevn varme fra 

gulvet er det beste.  

 

 

Generelt 

Generelt for alle planter er jo at de vil ha både lys og vann. Prøver du deg fram med jevnt 

fuktig jord og ikke for sterk sol, da vil de fleste planter trives. Mange planter trenger gjødsel, 

spesielt når de blomstrer, jeg bruker lite gjødsel, men de gangene jeg somler meg til å gjøre 

det så tror jeg at det gjør en forskjell…. Husk også at en plante trenger jord for å vokse, er 

krukken full av røtter og lite jord, da er det på tide med en større krukke. I utgangspunktet 

holder planter med tykke blad lenger på vann enn de med tynne skjøre blad, de tåler derfor 

en tørkeperiode bedre enn de skjøre. Lykke til med plantene dine!  

 

 


