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Med 1 000 bilder och 2 800 växtbeskrivningar är Marie och Björn
Hanssons Perenner ett inspirerande modernt svenskt faktaspäckat
referensverk. En ovärderlig inspirationskälla och handledning vid
växtval till den egna trädgården. Boken är en modern klassiker och

detta är fjärde upplagan.

Perenner är boken för den som vill veta allt om den svenska
trädgårdens fleråriga växter. Boken inleds med ett inspirationsfyllt
avsnitt om användning och skötsel av perenner, följt av en fyllig

uppslagsdel som utgör större delen av boken.
Till växtbeskrivningarna hör information om härdighet och

blomningsperiod liksom råd om bra samplanteringsväxter och
skötsel. En kort kulturhistoria om växtens namn, användning och

introduktion i Sverige finns också för varje släkte.

Perenner är en vacker bok som kan användas på många sätt. Som
idé- och inspirationskälla för växtval till den egna trädgården, men
också som praktisk guide när man söker växter för en speciell plats i
trädgården eller när man behöver tips om goda grannar i rabatten.



Perenner används lika flitigt av nybörjare som av plantskolor,
studenter och fackfolk.

Marie Hansson är en av våra mest lästa trädgårdsförfattare, Björn
Hansson en av våra främsta växt- och trädgårdsfotografer.

Tillsammans har de gett ut nio trädgårdsböcker. De tilldelades
tidningen Allt om Trädgårds Stora Pris 2011.

Perenner är den första boken i serien Våra trädgårdsväxter. De andra
utgivna delarna är Gräs & bambu, Kryddväxter och Lökar & knölar.

Ur innehållet:

PERENNERNA I TRÄDGÅRDEN

Lökväxter

Sommarblommor

Grönsaker

Gräs och bambu

Träd och buskar

Klätterväxter

Rosor

Prärieplantering

Naturalistisk plantering

Sumpparti

Krukodling

Grusträdgård

Kryddträdgården

Woodland

Stenparti

Torvparti

PLANTERING OCH SKÖTSEL



Jordmån

Förökning

Skadegörare

Utrustning

PERENNER A-Z

Uppslagsdel på ca 230 sidor med växtbeskrivningar

SNABBGUIDER

Listor på passande växter för olika jordmån, lägen, klimat etc
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