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Nominerad till årets trädgårdsbok 2010!

"En praktisk och innehållsrik handbok om att hålla krukväxterna fria
från skadegörare. Boken är ett måste för alla som snabbt vill hitta

lämpliga åtgärder för sina skadade krukväxter och därigenom ge dem
ett långt och välmående liv. Författaren beskriver ingående olika

typer av skadedjur och sjukdomar som ofta angriper våra vanligaste
krukväxter. Hon presenterar förebyggande åtgärder och redogör

tydligt för hur man blir av med skadegörarna.

Boken innehåller en mängd detaljbilder i färg. Layouten är tydlig och
klar, vilket gör boken lättanvänd. Sist i boken finns ett utförligt
register. Det här kan bli en välanvänd handbok under många år

framöver." Gartnersällskapet

Här är första boken på 20 år om att hålla krukväxterna fria från
skadegörare. En skräddarsydd bok för den som snabbt vill hitta

lämpliga åtgärder för sina skadade växter.

Maj-Lis Pettersson är vårt lands främsta expert på växtskydd och är
tillbaka med ytterligare en bok inom sitt specialområde. Nu ägnar
hon sig åt krukväxterna: skadegörare, sjukdomar och växter som är

extra tåliga.



Boken behandlar alla de vanligaste växterna: krysantemum,
pelargon, orkidé, saintpaulia, Flitiga Lisa, gerbera, hibiskus,
kaktusväxter, amaryllis och många fler. Den ger en grundlig

beskrivning av sjukdomar och de skadegörare som ofta angriper
respektive växt.

Maj-Lis beskriver ingående olika typer av skadedjur och sjukdomar.
Hon presenterar förebyggande åtgärder och redo gör tydligt hur man
blir av med skadegörarna. Sist i boken finns ett utförligt register.

Boken innehåller även en mängd unika detaljbilder i färg. Det här är
en praktisk och innehållsrik handbok för alla som vill ge sina växter

ett långt och välmående liv.

"Författaren har med sin breda och djupa kunskap lyckats med
konststycket att vända sig både till amatörodlare och

yrkesverksamma läsare." Bilbiotekstjänst

Maj-Lis Pettersson är hortonom på SLU i Uppsala och en av vårt
lands främsta experter på växtskydd. 2009 tilldelades hon "Gröna

pennpriset" för sin mångåriga erfarenhet och vilja att dela med sig av
sina kunskaper. Hon har tidigare skrivit boken "Skydda din trädgård"

och medverkar som expert i riksradions "Odla med P1".
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