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Lav dine egne planter helt fra bunden!
Så dine frø og kerner gør det nemt at lave dine egne planter helt fra
bunden. Det kræver kun nogle frø eller kerner, en lille smule udstyr
og lidt plads – og du kan gøre det inden døre året rundt. Det er alle
tiders projekt for enhver, der har lyst til at begynde at dyrke i lille skala,
og det er også en glimrende måde at lære børn noget om planter, og
hvordan de gror.

FAKTA

Man behøver ikke være en erfaren havedyrker, man skal bare være
udstyret med entusiasme og lidt tålmodighed. Så dine frø og kerner
beskriver udførligt, hvordan man dyrker forskellige planter fra kerne,
og hvordan man passer planterne.
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Lær fx om, hvordan du gør dine appelsinkerner, daddelsten og jordnødder til stueplanter og dyrker figen- og chiliplanter, så de giver
frugt. Kom kernerne i jorden og oplev glæden ved at se, hvordan et
lille skud udvikler sig til en plante. Derfor: Før du smider dine kerner
i skraldespanden, så tænk på, at du kan få noget nyttigt ud af dem
i stedet – det eneste, du har brug for, er en urtepotte og en vindueskarm. Det er sjovt at genbruge dit køkkenaffald – og bæredygtigt!
Plant dine frø og kerner er en lavpraktisk bog, som giver svar på
spørgsmål som mange af os stiller os selv: Kan jeg få avokadostenen
til at spire? Kan jeg dyrke mit eget appelsintræ fra frø? Det er sjovt for
både børn og voksne at eksperimentere og få frø til at spire og planter
til at gro, og denne bog er en god guide til at få det til at lykkes, siger
Louise Møller, havefaglig koordinator fra Haveselskabet.
Så dine frø og kerner indeholder fire overordnede dele, der guider
læseren igennem, hvad frø, kerner og planter er, forskellige dyrkningsteknikker og -materialer og specifikke frø og kerner. Derudover
er der en pasningsvejledning og en redningsguide, hvis noget går
galt. Bogen er tilpasset danske forhold, så du kan være sikker på, at
så-projekterne bliver en succes – også i det danske klima.
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Yderligere information og kontakt
For bestilling af presseeksemplarer, pressefotos og kontakt til
forfatteren, kontakt venligst presseansvarlig Mette Wibeck på
mette@strandbergpublishing.dk eller på telefon 4075 3476.
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Om forfatteren
Holly Farrel er en ung gartner og forfatter, der med passion har kastet sig over det landlige liv – med fokus på have og selvforsyning.
Hun blogger på sit website www.hollyefarrell.com, foruden at skrive
artikler og bøger om have og kager. Hun er aktuel med sin tredje bog,
der udkommer i England til marts.

