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"Perenner" är en App för iPhone som utvecklad för svenska växtförhållanden.
Appens pedagogiska upplägg gör den lätt att använda och du kan snabbt få
information och förslag på lämpliga perenner och lökväxter. Den
innehåller nästan 1000 olika arter och sorter, samt upp emot 800
inspirerande bilder på perenner och lökväxter.
Den utförliga informationen finns samlad i appen, så du behöver inte
vara uppkopplad när du använder den.
"Perenner" har tre huvudfunktioner:
• Alla perenner kan listas i bokstavsordning sorterade efter svenskt
namn, botaniskt namn eller växtfamilj. Det finns även
en textsökningsfunktion, så att du snabbt hittar information om
växten du söker.
• Alla bilder som finns i appen kan presenteras i bokstavsordning. Byt
bild manuellt eller tryck på play, luta dig tillbaka och njut av ett
nästan 40 minuter långt bildspel.
• Med hjälp av funktionen ”Filtrera perenner” kan du enkelt
kombinera färg, blomningstid, höjd, växtplats, jordtyp och härdighet.
Du kan med andra ord snabbt hitta den där härdiga, blåa perennen
som blommar under sommaren och passar i just din skuggiga rabatt.
När du hittar växter som du tycker om, samlar du dessa i din favoritlista för
att snabbt kunna hitta dem igen. Du kan naturligtvis även visa favoriterna i ett
bildspel.
Varje växtart presenteras med en utförlig växtbeskrivning,
innehållande information om härdighet, utseende, växtplats,
planteringsavstånd och förökning.
Utförlig information
För att underlätta olika skötsel‐ och förökningsmoment, finns länkade
videolektioner som steg‐för‐steg visar hur du utför varje moment.
Videolektionerna ligger inte i appen, utan de kräver tillgång till Internet.
I appen finns även utförlig information om plantering och nyanläggning av en
perennrabatt, samt tips på olika skötselmoment för varje årstid.

På www.gardenapps.se finns en
demofilm som visar hur appen fungerar

Pressbilder
Pressbilder och textinformation finns på www.gardenapps.se
Appen Perenner kostar 28 kr och köps via iTunes Appstore.

