
Apotekerhaven
Hent bøger PDF

Elizabeth Millard

Apotekerhaven Elizabeth Millard Hent PDF Forlaget skriver:

Apotekerhaven" hjælper dig med at udvælgede bedst og let-dyrkelige medicinske planter, som du kan dyrke i
baghaven, kolonihaven eller i krukkehaven.

Bogen er skrevet af den anerkendte forsker på området, amerikanske Elizabeth Millard og er tilpasset danske
forhold og planter tilgængelige på det danske marked af oversætter og forfatter Julie Swane, der er forfatter til

bogen "Sank" om vildtvoksende, spiselige planter i Danmark.

Alle planter i bogen beskrives med:

detaljerede og instruktive fotos

kort beskrivelse og historisk gennemgang af planten

instruktioner til at plante, dyrke og høste

hvilke dele af planter der kan benyttes til

de helbredende og på anden vis gavnlige stoffer

tilgængelige videnskabelig fakta

tips til konservering m.m.

Med mere end 200 fotografier er det ikke kun planterne men også skridt-for-skridt-instruktioner til såning og
platning, dyrkning og høst, så læseren får mest mulig udbytte af sine medicinske planter i egen have.
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