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En underbar trädgårdsbok som handlar om hur man får rabatterna vackra. Boken beskriver på ett enkelt och
personligt sätt hur man kombinerar växter med olika färg, form, storlek och textur i rabatterna, hur man väljer
växter som trivs ihop och passar ihop och hur man väljer växter som blommar eller har vackert bladverk hela
växtsäsongen. Författaren ger många exempel med vackra bilder och tydliga växtpresentationer, som utgår
från säsong, färg och form. Boken tar också upp hur du skapar en särskild stil i din trädgård.Trädgårdsodling
handlar om skönhetsupplevelser. Med utgångspunkt från vår personliga smak komponerar vi bilder med

naturens växtpalett. Men även om vi har olika skönhetsideal finns det vissa estetiska grundregler som vi kan
följa för att lyckas med våra växtkompositioner.Här finns också praktiska råd om du vill anlägga en helt ny

rabatt eller ändra en befintlig. Det börjar med en planritning, hur man gör grundarbetet och hur man hittar nya
växter.

Håll gärna ihop rabatten med en eller flera bra kantväxter. När rabatten ska anläggas gäller egentligen bara en
sak gräv djupt och använd mycket kogödsel Två spadtag djupt bör rabatten grävas och samtidigt tas alla

synliga ogräsrötter bort. En underbar trädgårdsbok som handlar om hur man får rabatterna vackra. Trivs både
i sol och halvskugga och vill ha rikligt med vatten och näring.

Nordiska Trädgårdar Rabatt,Blommande
Rabatt Hela Säsongen

Bestäm vilken form din planta ska ha och klipp av skotten flera gånger under tillväxtsäsongen ungefär en
gång i månaden. du ska känna långsiktigt välbefinnande i trädgården täppan. Olika sorters dahlia i trädgård .
Rött passar för att skapa spännande detaljer i trädgården. Liten kärleksört är en suverän låg perenn som inte
blir mer än cirka 10 centimeter hög. Ibland kan en till och med se den stoltsera i gränsen mellan asfalt och
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mur kaxigt blommande i minsta möjliga jordmån. Bland korgblommiga växter finns många av våra älskade
vilda blommor som växer på ängar vallar i skogsbryn och vägkanter. För andra året i rad har John Taylor låtit

plantera över 120 sorters tulpaner. Det är en torktålig och solälskande växt med kraftiga stjälkar och
tistelliknande blad och blommorna är både fina i vas och som eterneller. Om du dessutom ser till att variera
blommornas höjd och form får rabatten en högst personlig prägel samtidigt som den blir en riktig fröjd för

ögat. Vill du pimpa en nyplanterad perennplantering tillfälligt för att den ska se mer fyllig ut kan du.
Kontrastfärger och former skapar liv och spänning i rabatten. I små krukor på fasader och på övergivna
järnvägsspår odlar vi både ätbart gräsgrönt och färgsprakande blommigt. För att råda bot på detta kan du
plantera vinterblommande ljung i trädgården. att skapa med färg i trädgården. Innan vi åkte på semester så
planterades i princip alla lejongap tillsammans med luktärt i rabatten eftersom den gapade tom. Ägarna

tillbringar mycket tid i trädgården och uppskattar lång blomning.
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