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En bok om grunden till all odling, nämligen gödsel. Vill du ge din
trädgård och de växter du planterar bästa möjliga förutsättning att
frodas och utvecklas? I denna vackra och maffiga bok hittar du

inspiration och konkreta råd om när och hur du ska gödsla - och med
vad. Författaren, Tina Råman, lyfter fram gamla beprövade
gödselmetoder och visar hur du kan odla resurseffektivt och

miljösmart. Lär känna din jord så att du vet hur du ska ta hand om
den på bästa sätt. Läs om kompost, biokol och andra sätt att förbättra

jordstrukturen. Förundras över mikroorganismerna i jorden -
markens hjältar. Fördjupa dig i viktiga näringsämnen som kväve,
fosfor och kalium. Lär dig att grundgödsla och stödgödsla. Läs om
den viktiga skillnaden mellan naturgödsel och konstgödsel. Se vad
gödsel från kor, hästar, får, getter och höns, vedaska, alger, benmjöl,
gräsklipp och inte minst ditt eget kiss kan göra för dina odlingar.
Välj sedan rätt gödsel till rätt växt och njut av en välmående,
prunkande trädgård.Boken är faktagranskad av Karl-Johan

Bergstrand, agronomie doktor i trädgårdsvetenskap vid Sveriges
lantbruksuniversitet. Tina Råman har ett mångårigt trädgårdsintresse.
Hon har gått mängder av odlarkurser, ritat både egna och andras

trädgårdar och brinner för att sprida kunskap om odlandets kemi. Till
yrket är hon skribent och copywriter. Bakom boken står även Justine

Lagache, prisbelönad formgivare, och fotografen Ewa-Marie



Rundquist, som uppmärksammats för sina konstnärliga porträtt,
mode-, mat- och trädgårdsbilder. Tillsammans utgör de en ovanligt
kreativ trio med passionen för trädgård och kärleken till gödsel som

största gemensamma nämnare.
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