Vo o r l e z e r s e n l e e s c l u b s

Home

Nieuws

Boeken

Leesclubs

Magazine

Leden

Zoek op boektitel / auteur

zoeken
Registreren

Inloggen

De Boekensalon, het magazine
voor lezers en leesclubs
In deze editie:
 Jet Steinz tipt!
 Discussievragen
 Leesclubtips
 Acties & gadgets
 Inge Schilperoord
 Jan Vantoortelboom

Aantal leden

Aantal boeken

55610

365761

Het bodemvoedselweb
Titel:

Het bodemvoedselweb

Auteur:

Jeff Lowenfels

Uitgever:

Uitgeverij Jan van Arkel

Jaar van uitgave:

2014

Pagina's:

238 pagina's

ISBN:

9789062245345

Rating:
VOEG TOE AAN JE BOEKENPLANK

Boekrecensie

Salonleden

In dit uit het Amerikaans vertaalde boek wordt aan tuiniers informatie gegeven over het bodemleven.
Op populairwetenschappelijke manier met een vleugje humor wordt het belang van het bodemleven
beschreven voor tuiniers. In het eerste gedeelte wordt de basiskennis beschreven omtrent bacteriën,
schimmels, wormen, algen etc. die allemaal hun eigen taak hebben om te zorgen voor een gezonde
bodem. Alle organismen in de bodem zijn met elkaar verbinden door een voedselweb. De bedoeling
van de auteurs en de zeer vakkundige vertaler is dat de tuinier inzicht krijgt in het voedselweb van de
bodem. In het tweede deel krijgt de tuinier praktische handreikingen om de bodem te verbeteren.
Doelgroep: tuiniers die op een natuurlijke wijze willen tuinieren zonder gebruik van kunstmest en
chemische bestrijdingsmiddelen.
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