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Jordforbedring Keith Reid Hent PDF Forlaget skriver: Fundamentet i en have er dens jord, og jorden
bestemmer, hvor vellykket haven bliver. Alle træer, blomster, buske, frugter og grønsager har brug for ideelle

forhold, hvor de kan vokse og trives, så de bliver smukke, produktive og lækre.
De fleste havedyrkere har prøvet at stå med planter, som af tilsyneladende uvisse årsager ikke vil trives.
Forklaringen kan ligge i jorden. Jordforbedring vil give den seriøse havedyrker en helt ny forståelse for
havejorden og de udfordringer, der nogle gange opstår under dyrkningen. Her er hjælp at hente for de

passionerede havenørder, da bogen giver detaljerede beskrivelser af jordens sammensætning og jordkemi.
Forfatteren giver desuden råd til både hurtig indsats og vejledning i, hvordan man arbejder med havejorden

på længere sigt.
Forfatteren Keith Reid er jordforsker med mere end 30 års erfaring i at rådgive producenter om håndtering og

bearbejdning af jord.

 

Forlaget skriver: Fundamentet i en have er dens jord, og jorden
bestemmer, hvor vellykket haven bliver. Alle træer, blomster, buske,
frugter og grønsager har brug for ideelle forhold, hvor de kan vokse

og trives, så de bliver smukke, produktive og lækre.
De fleste havedyrkere har prøvet at stå med planter, som af

tilsyneladende uvisse årsager ikke vil trives. Forklaringen kan ligge i
jorden. Jordforbedring vil give den seriøse havedyrker en helt ny

forståelse for havejorden og de udfordringer, der nogle gange opstår
under dyrkningen. Her er hjælp at hente for de passionerede
havenørder, da bogen giver detaljerede beskrivelser af jordens

sammensætning og jordkemi. Forfatteren giver desuden råd til både
hurtig indsats og vejledning i, hvordan man arbejder med havejorden

på længere sigt.
Forfatteren Keith Reid er jordforsker med mere end 30 års erfaring i

at rådgive producenter om håndtering og bearbejdning af jord.
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