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Denne 2. udgave af Storkenæb – bogen om Geranium er stærkt udvidet. Bogen omhandler nu over 550 sorter
af storkenæb og er gennemillustreret med mere end 650 af forfatterens egne fotos. De ca. 25 plancher med
blomster og blade giver et fint overblik over de mange arter og sorter, ligesom de er en fryd for øjet! Udover at
være et opslagsværk er bogen også en underholdende havebog, idet den er krydret med baggrundshistorier, der
tydeligt afspejler Birgittes vestjyske lune.Bogen henvender sig til hele det danske havefolk, begyndere såvel
som mere ´hårdføre´! Tag i denne udgave af bogen med forfatteren til Det Kongelige Engelske Haveselskabs
afprøvning af storkenæb, og læs også om en landmand på Orkneyøerne og de mange storkenæb, han har givet
os. Indholdsfortegnelse: Familien og slægten ; Dyrkning og anvendelse ; Plancher med blade ; Storkenæb til
stenbed ; Storkenæb og bier ; Arter og hybrider ; Opformering af storkenæb ; Besøg hos Coen Jansen ; Alan
Bremner på Orkneyøerne ; RHS Trial of Hardy Geraniums ; Alfabetisk liste ; Andre geranier ; Litteraturliste ;
Adresseliste ; Stikordsregister.
Anvendes af mange større. Kære kunder og plantevenner Vinteren er på retur selv om det er iskoldt.
Cypresvortemælk (Euphorbia cyparissias), ofte skrevet cypres-vortemælk, er en 10-30 cm høj urt, der i
Danmark vokser langs veje og nær bebyggelse. Etableret i 2006. Anvendes af mange større. Anvendes af
mange større. Kære kunder og plantevenner Vinteren er på retur selv om det er iskoldt. Sambucus nigra
'Black Lace', Rød, fligetbladet hyld. Jeg har stadig planteskole med storkenæb, stjerneskærm, nellikerod.
Hvide blomster med lilla nervetråde Blomstrer maj-oktober Bliver ca 40 cm. høj PLANTEPORTRÆT Den
bølgekronede storkenæb, Geranium phaeum, er en favorit i haven. Geranium kan bruges overalt i haven, både

til pryd,i krukker og som effektive. Desuden er 'Black Lace' en særdeles hårdfør hyld. Løvet er meget smukt mørkt og dybt fliget.
Løvet er meget smukt - mørkt og dybt fliget. Desuden er 'Black Lace' en særdeles hårdfør hyld. Dens lethed,
kombineret med storkenæbs øvrige mange fordele, er ikke. Jeg har stadig planteskole med storkenæb,
stjerneskærm, nellikerod. Professionel, italiensk og støvfri blå afblegningspulver uden gulligt skær.
Professionel, italiensk og støvfri blå afblegningspulver uden gulligt skær.
Effektive og hårdføre bunddækkeplanter forebygger ukrudt, og du kan derfor bruge tiden i haven på nogle
sjovere ting.

