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Odlarliv : på Kniva Trädgård André Strömqvist, Andreas Graveleij boken PDF Många drömmer om ett liv på
landet. Trädgårdsmästarna André Strömqvist och Andreas Graveleij längtade dessutom efter att få odla mer
och större. I Kniva, utanför Falun, hittade de sitt paradis: 1600 kvadratmeter tomt och en intakt gammal

lanthandel från 1930-talet.

Lanthandeln är idag en välsorterad trädgårdsbutik och den nästan växtfria tomt de tog över har fyllts med
odlande i alla dess former. Här berättar de om hur de skapat en hållbar trädgård, präglad av platsens landskap
och historia. Följ med på en odlarresa som går från noll till hundra på bara några år. Det handlar om att så och
ta sticklingar, om växthusodling som förlänger säsongen och om den viktiga pollineringen bland frukt och

bär.

Lär dig att anlägga en sparrislist och hur du fyller din trädgård med nattdoftande blommor. Läs om måste-ha-
växterna och värdefulla rariteter som gått i arv. Men också monsterväxterna som snabbt ger en frodigare
känsla, så att du likt en Nils Karlsson Pyssling kan gå runt bland höga solrosor och långa rankor av

skogsklematis.

Med stor entusiasm och djup kunskap visar författarna hur man kan ta över en plats, och göra den till sin
egen.
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