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SILKEPÆONER OG BONDEROSER I GÅRDHAVEN Eva Tryde Hent PDF Silkepæonerne og Bonderoserne
hører til nogle af de mest skattede stauder ikke bare i Danmark men i det meste af verden.

De fleste Pæoner blomstrer kun ganske kort tid, hvilket gør blomsterne til noget særligt og nydelsen desto
større, når de smukke, velduftende blomster folder sig ud.

Bonderoser og Pæoner passer både ind i en meget stor have på landet og i en lille have i byen.
De er smukke sammen med andre blomster i et bed eller i en krukke, og de er flotte i dekorationer eller i en

buket.

E-bogen fortæller kort om Silkepæonernes og Bonderosernes historie.

Tips om pasning af stauderne, formering og deling af knolde samt beskrivelser af de forskellige sorter
Silkepæoner med tips om pasning af blomsterne i vinterhalvåret.

Ideer til buketter med Silkepæoner eller Bonderoser sammen med udvalgte blomster fra haven

E-bogen kan bruges som en lille praktisk guide, når man skal vælge en Silkepæon eller en Bonderose til
haven eller gårdhaven.
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