VSI IMAMO RADI IN VSAK BI SI ŽELEL
CVETJE LEP VRT
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TRAJNICE
ZA PAMETNE
LENUHE

NOVOST

2020

VSAK si lahko USTVARI ČUDOVIT VRT!

SE VAM ZDI
NAČRTOVAN
JE IZVEDBA
VZDRŽEVAN
JE OBNOVA

... DA IMAJO
LEP VRT SAMO
STROKOVNJAKI?
... DA JE GOJITI
ROŽE PREVEČ
ZAPLETENO?
... DA ZA CVETOČ
VRT NIKOLI NE
BOSTE IMELI
DOVOLJ ČASA?

REŠITEV OBSTAJA >>

TRAJNICE
KNJIGA ZA PAMETNE LENUHE
PRIROČNIK z njo si bo lahko VSAK USTVARIL ČUDOVIT VRT!

KAJ SO
TRAJNICE?
Trajnice so
neolesenele
rastline,
ki prezimijo
na prostem in
lahko živijo tudi
desetletja.

KDO SO
PAMETNI
LENUHI?

Pametni lenuhi
delajo s pametjo:
delo si olajšajo
in v njem uživajo.

Privlačen in uporaben priročnik,
ki nam pomaga uresničiti sanje o
lepem vrtu in nas vodi od ideje
do izvedbe ter ponuja napotke za
vzdrževanje in obnovo vrta.
IZJEMEN PREPLET TEORIJE
IN PRAKSE!

Teorija s podrobnimi opisi
posameznih del, ki izhajajo iz
praktičnih izkušenj avtorice, tvori
ogrodje priročnika z osrednjimi
poglavji:
NAČRTOVANJE, IZVEDBA,
VZDRŽEVANJE in OBNOVA.

>>KNJIGA TRAJNICE ZA

Knjiga nas vabi na sprehod skozi
različne skupine trajnic:
avtohtone, medovite, cvetoče,
strupene, zdravilne in užitne.

rudbekijA:

Rudbeckia
sullivanti (fulgida)
‘Goldsturm’
rudbekija

Vsebuje opise specifičnih
značilnosti posameznih skupin
trajnic, ki so sistematično
razporejene po vsej knjigi.

hvaležna in trpežna,
• Zelo
poleti rumeno cvetoča trajnica,
okrog 60 cm.
• visoka
uspeva na soncu ali v polsenci,
• Lepo
v čisto navadni vrtni prsti.
jo množimo z delitvijo
• Lahko
ali s setvijo.
lahko posejemo že jeseni,
• Seme
saj uspešno prezimi na prostem.
seme posejemo
• Zeloob koncudobrozimekalialitudi,zeločezgodaj
spomladi,

32

da 2–4 tedne miruje pri temperaturi
od –5 do +5 °C.

Priročnik nam ponuja spoznanja
in napotke o uporabi: trajnice
za naravne kopalne bazene in
rastlinske čistilne naprave, vodne
in močvirske trajnice ter trajnice
za zelene strehe, cvetoče
travnike in ekološki vrt.

Na koncu nas očara še
z izbrankami – trajnicami,
ki so avtorici najbolj pri srcu ali pa so
posebno mesto v knjigi dobile zaradi
splošne priljubljenosti: sivke, telohi,
hoste, kresnice, potonike, jesenske
astre, ameriški slamniki in divji šparglji.

PAMETNE LENUHE >>>

NOVOST

PREDNAROČILO

2020

Knjiga-priročnik
bo imela okrog
250 strani,
17x24 cm
barvna
s fotografijami
in ilustracijami

TRAJNICE
ZA PAMET
LENUHE NE
VSAK si lahko USTVARI ČUDOVIT VRT!

NAČRTO
VA
VZDRŽEV NJE IZVEDBA
ANJE O
BNOVA

Predviden izid knjige:
17. april 2020.
Cena: 25,00 EUR
Lahko jo naročite v prednaročilu in prejmete 20-odstotni popust.
Namesto 25,00 evrov boste
za to izjemno knjigo odšteli samo 20,00 evrov!
Postopek prednaročila:
V Sloveniji:
pišite na knjigotrštvo Buča, Kolarjeva ulica 47, 1000 Ljubljana
ali buca@siol.net ali pa pokličite na 01 / 230 65 80.
V Italiji:
naročite jo v Tržaškem knjižnem središču,
trg/piazza Oberdan 7, 34133 Trst, +39 040 363494,
info@ts360srl.com.
Sporočite nam svoje ime, e-mail ali telefonsko številko.
Obvestili vas bomo, kdaj lahko pridete po knjigo.
Prednaročila sprejemamo do 29. februarja 2020.

www.trajnice.com, trajnice@trajnice.com
Jožica Golob - Klančič
+386 31 818 010

