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Stora pelargonboken Susanna Rosén boken PDF Välkommen till pelargonernas fantastiska värld! Från

klassiska pelargoner som Mårbacka och Apple Blossom Rosebud till nya spännande sorter med namn från
sagans värld. Här får vi läsa om stjärnpelargoner och miniatyrer, engelska sorter och vilda från Sydafrika.

Susanna Rosén beskriver mer än trehundra odlade sorter och ett fyrtiotal vilda arter. Hon ger värdefulla tips
på de mest odlingsvärda sorterna och beskriver allt vi behöver veta om skötsel och förökning. Mångfalden är

slående och intresset för pelargoner övergår lätt i passion.

I boken besöker Susanna Rosén ett antal pelargonsamlare som generöst delar med sig av sina erfarenheter och
berättar om sina personliga favoriter. Vi får också lära oss hur pelargonerna växer i sitt ursprungliga tillstånd
och hur vi kan använda den stora variationen i färg och struktur till vackra kompositioner både inne och ute.

Boken är rikt illustrerad med Susanna Roséns växtporträtt och stämningsfulla bilder från Sverige och andra
länder. Inspirerande arrangemang med olika uttryck har fotograferats av Anna Skoog.

 

Välkommen till pelargonernas fantastiska värld! Från klassiska
pelargoner som Mårbacka och Apple Blossom Rosebud till nya
spännande sorter med namn från sagans värld. Här får vi läsa om
stjärnpelargoner och miniatyrer, engelska sorter och vilda från

Sydafrika.

Susanna Rosén beskriver mer än trehundra odlade sorter och ett
fyrtiotal vilda arter. Hon ger värdefulla tips på de mest odlingsvärda
sorterna och beskriver allt vi behöver veta om skötsel och förökning.
Mångfalden är slående och intresset för pelargoner övergår lätt i

passion.

I boken besöker Susanna Rosén ett antal pelargonsamlare som
generöst delar med sig av sina erfarenheter och berättar om sina
personliga favoriter. Vi får också lära oss hur pelargonerna växer i

sitt ursprungliga tillstånd och hur vi kan använda den stora
variationen i färg och struktur till vackra kompositioner både inne

och ute.



Boken är rikt illustrerad med Susanna Roséns växtporträtt och
stämningsfulla bilder från Sverige och andra länder. Inspirerande
arrangemang med olika uttryck har fotograferats av Anna Skoog.
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