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BESKRIVNING

Rosen har i årtusenden varit den mest älskade och mytomspunna blomman. Den har i alla tider skänkt
människan både skönhet, nytta och välbehag. Under århundraden har det korsats fram de mest fantastiska
och spektakulära rosor, att förgylla vår vardag med.Rosor i norr hjälper dig att odla dessa skönheter med
framgång, även långt upp i växtzonerna. Boken hjälper dig också att välja rätt sort, lämplig för ditt klimat,
i djungeln av mer eller mindre vinterhärdiga sorter. Den ger korta och handfasta råd om plantering,
gödsling, beskärning och övervintring av rosor. I boken presenteras, med ord och bild, 134 olika
vinterhärdiga rosor. Leif Blomqvist, trädgårdsmästare och författare, ger med Rosor i norr ut sin fjärde
trädgårdsbok. De tidigare böckerna, Äppel i norr, Trädgårdens bär och Våra fruktsorter, har alla blivit
försäljningssuccéer både i Finland och i Sverige.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Posts tagged: "rosor i norr" » Laplandgardening

Jag behöver tips på en stark och tålig ros som jag kan plantera mot en husvägg i norrläge, zon 1. Jag har
några krav :) remonterande ljusrosa färg tåla...

Trädgård Norr

Vad kan det vara för zon där? 7-8? Det finns i alla fall en hel del rosor som klarar zon 7 och 8. Några
pimpineller, några rugosor, en och annan alba, kanelrosen ...

Rosor i norr - Leif Blomqvist - böcker ... - Adlibris Bokhandel

Att plantera rosor i de norra delarna av landet är inget som ... Tyvärr bedrivs det inte längre några försök
häruppe i norr hos trädgårdsförsöksstationerna ...
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ROSOR I NORR

https://www.bo-fi.club/?p=ROSOR%20I%20NORR&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=ROSOR%20I%20NORR&ln=se
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