
A sosit primăvara! 
 

Aprilie e luna când totul înfloreşte în jurul nostru şi este 

momentul potrivit pentru a începe lucrările de primăvară în 

gradină. Dacă doriţi să aveţi o gradină minunată, plină de culoare, 

acum e timpul cel mai potrivit de a planta flori, legume, arbuști 

ornamentali sau pomi fructiferi. 

Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică Vă propune o 

gamă largă de publicaţii recent achiziţionate la această temă. 



 
Himmelhuber, Peter.  
Livada : proiectare şi îngrijire / P. Himmelhuber. ˗ 

Oradea : Casa, 2013. ˗ 79 p. : il. ˗ (Gradina Noastră). ˗                     

ISBN 978-606-8527-01-7. 

Carte e adresată celor care doresc să înfiinţeze o livadă în 

propria grădină, constituind un ghid atât pentru începătorii în 

ale grădinăritului cât şi pentru cei mai experimentaţi în acest 

gen de cultură. 

Cei interesaţi sunt instruiţi cum să aleagă locul de 

cultivare cel mai potrivit pentru livadă, care sunt cerinţele 

referitoare la tipul de sol, pe ce criterii se bazează proiectarea 

unei livezi, în ce constă asocierea soiurilor de pomi fructiferi. 

Cititorilor li se sugerează cum să plantează şi se îngrijesc 

puieţii, cum se face o altoire, care sunt lucrările specifice de 

tăiere la pomii fructiferi, când şi cum se administrează 

îngrăşămintele în cazul unei livezi, precum şi în ce constă 

mijloacele de protecţie a pomilor împotriva bolilor şi a 

dăunătorilor specifici. 

 

https://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CARTI&P21DBN=CARTI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EHimmelhuber%3C/font%3E%3C/b%3E,%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EPeter%3C/font%3E%3C/b%3E


 

Gosch, Theresia.  

Arbuştii fructiferi cultivare şi îngrijire / T. Gosch. - 

Oradea : Casa, 2014. - 88 p. : il. - (Gradina Noastră). -                         

ISBN 978-606-8527-49-9. 

Arbuştii fructiferi sunt plante cunoscute  pentru fructele 

lor gustoase, zemoase şi parfumate. În această carte sunt 

descriși principalii arbuşti cu fruct de tip baca, precum şi 

hibrizii obţinuţi de-a lungul timpului din aceştia, în scopul 

realizării unei recolte îmbunătățite, mai rezistente la boli şi, 

desigur, a unor fructe cât mai gustoase. Cititorii sunt 

informaţi cum să aleagă pentru propria grădină arbuştii 

potriviţi, cum să-i planteze în cele mai bune condiţii, în ce 

constă  lucrările de întreţinere a acestor plante, cum se 

înmulţesc arbuştii fructiferi, dar şi care sunt bolile lor cele 

mai frecvente şi mijloacele eficiente de combatere a 

acestora. Sunt prezentate noţiuni despre produşii secundari ai 

metabolismului acestor plante, iar în final sunt oferite reţete 

şi sugestii interesante legate de conservarea produselor 

obţinute din grădina proprie. 

https://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CARTI&P21DBN=CARTI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EGosch%3C/font%3E%3C/b%3E,%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3ETheresia%3C/font%3E%3C/b%3E


 

Boffelli, Enrica.  

Înmulţirea plantelor de la butaşi la altoire : cum 

putem obţine noi exemplare în gradină şi livadă / E. 

Boffelli, G. Sitori. - Oradea : Casa, 2014. - 92 p. : il. - 

(Gradina Noastră). - ISBN 978-606-8527-31-4. 

 

Multe specii vegetale folosesc metode de înmulţire 

diferite fată de cea prin seminţe pentru a da naştere 

unor noi indivizi, prin emiterea de rădăcini şi muguri 

care, după separarea de plantă-mamă, pot avea o viaţă  

independentă. Aceste metode de înmulţire prezintă 

multe avantaje: accelerează creşterea şi scurtează 

perioada până la înflorire şi rodire. Această carte 

explică, cu texte simple şi secvenţe de imagini, 

tehnicile adecvate fiecărei specii: de la plante de 

apartament la pomi fructiferi şi la specii de legume. 

 

 

 

https://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CARTI&P21DBN=CARTI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EBoffelli%3C/font%3E%3C/b%3E,%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EEnrica%3C/font%3E%3C/b%3E


Czaka, Sarolta.  

Lucrările de tăiere de la A la Z / S. Czaka, L. Vallo. 

- Oradea : Casa, 2014. - 150 p. : il. -                           

ISBN 978-606-8527-33-8. 
În această carte sunt prezentate lucrările de tăiere 

efectuate la plantele lemnoase, respectiv la pomi şi arbuşti 

fructiferi, viţă-de-vie, arbori şi arbuşti ornamentali, la 

conifere şi trandafiri. Se ştie că, odată cu trecerea fazelor 

de creştere din tinereţe şi de producţie, plantele lemnoase 

se epuizează, îmbătrânesc. Tăierile stabilesc un echilibru 

între creştere şi rodire, prelungesc durata de viaţă a 

plantelor, îmbunătăţesc sănătatea acestora, perioada lor de 

rodire şi - nu în ultimul rând - le conferă un aspect îngrijit 

şi mai plăcut. Pas cu pas, cititorii sunt informaţi care este 

momentul optim pentru efectuarea tăierilor, care sunt 

instrumentele potrivite şi cum se utilizează acestea astfel 

încât rănile produse plantelor să fie cât mai puţine, în ce 

constă întinerirea sau cum se execută o toaletare corectă. 

Stilul accesibil de prezentare, schiţele precise şi tabelele 

explicite îi ajută pe cititorii mai mult sau mai puţin 

experimentaţi  să-şi însuşească repede şi uşor tainele 

lucrărilor de tăiere. 

https://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CARTI&P21DBN=CARTI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3ECzaka%3C/font%3E%3C/b%3E,%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3ESarolta%3C/font%3E%3C/b%3E


                   

Grabner, Melanie.  

Tomatele : de la pasiune la practică / M. Grabner, 

Ch. Weidenweber. - Oradea : Casa, 2017. - 148 p. : 

il. - Bibliogr.: p. 147. - ISBN 978-606-787-031-2 
În această carte găsim variante de amenajare a unor 

grădini cu un spaţiu relativ mic. Autoarea subliniază că, 

odată cu conştientizarea importanţei alimentaţiei 

sănătoase, producătorii revin la vechile soiuri de plante, 

soluţie valabila şi în cazul tomatelor. Porneşte de la un 

scurt istoric al tomatelor, unde prezintă avantajele şi 

dezavantajele soiurilor tradiţionale de seminţe, precum si 

caracteristicile hibrizilor F1. Sunt date sfaturi practice, de 

la selecţionarea seminţelor şi pană la recoltare (sol, 

distanţa între plante, întreţinerea după semănat, copilire, 

boli şi dăunători). Un alt capitol - se trec în revistă 

soiurile cele mai aspectuoase, parfumate, intens colorate. 

Fiecare soi beneficiază de o scurtă descriere, subliniindu-

se calităţile pentru care merită să fie cultivat. În ultima 

parte a lucrării găsim informaţii despre rolul tomatelor în 

păstrarea sănătăţii şi frumuseţii corpului, despre 

conservarea acestora, precum şi multe reţete . 

https://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CARTI&P21DBN=CARTI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EGrabner%3C/font%3E%3C/b%3E,%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EMelanie%3C/font%3E%3C/b%3E


Stempel, Stempel, Ulrich. 

Iazuri de grădină : planificare, construcţie şi 

întreţinere : uşor, cu economie de bani şi probleme! : 

96 de ilustraţii colorate / U. E. Stempel. - Oradea : 

Casa, 2015. - 116 p. : il. -  (Meşterul priceput). -                

ISBN 978-606-8527-76-5. 

Pornind de la faptul că  iazurile amenajate în 

propriile noastre grădini reprezintă adevărate oaze de 

relaxare, dar fiind benefice şi din punct de vedere 

ecologic, această carte descrie modul profesionist de 

planificare şi construcţie a unui iaz, precum şi sugestii 

pentru întreţinerea acestuia. Cei decis să-şi amenajeze 

un iaz sunt îndrumaţi, pas cu pas, cum să aleagă locul 

ideal pentru amplasarea acestuia, care sunt 

dimensiunile sale adecvate, încât să se integreze 

armonios în peisajul grădinii, care sunt materialele de 

construcţie cele mai potrivite pentru tipul de iaz ales, 

cum să se asigure iluminarea iazului pe timp de 

noapte, care sunt animalele şi plantele cele mai 

indicate pentru popularea iazului. Nu lipsesc, desigur, 

sfaturile pentru  întreţinerea iazului în fiecare sezon.  



Jullien, Elisabeth.  

Bolile şi dăunătorii plantelor: diagnostic şi 

tratament / E. Jullien, J. Jullien ; trad. B. Jilaveanu. - 

Bucureşti : MAST, 2014. - 315 p. : il. - ISBN 978-

606-649-037-5. 

Aceasta ca Această carte a fost concepută astfel 

încât să puteţi identifica rapid problemele 

fitosanitare întâlnite la toate plantele din grădina de 

legume,în livadă sau în parcul de agrement. Cartea 

reprezintă un ghid complet şi arhiilustrat color (850 

fotografii) care permite diagnosticarea şi aplicarea 

tratamentelor corecte pentru plante. Este alcătuită 

din două mari parţi: prima parte - Boli şi dăunători - 

se referă  la boli bacteriene,virale şi de 

degenerescentă, boli fungice, insecte dăunătoare, 

nematode şi acarieni, plante parazite; a doua parte - 

Diagnostic şi tratament - aici, problemele sunt 

tratate pe grupe mari de cultură: arbori foioşi, 

arbuşti ornamentali, conifere, arbori şi arbuşti 

fructiferi, plante mediteraneene, legume, plante de 

interior, gazon. 

https://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CARTI&P21DBN=CARTI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EJullien%3C/font%3E%3C/b%3E,%20Elisabeth


 
 

Bainbridge, David A. 

Grădinăritul cu apă mai puţină : Metode care 

necesită puţină tehnologie şi puţine investiţii 

financiare / D. A. Bainbridge. - Bucureşti : MAST, 

2017. - 122 p. : il. - ISBN 978-606-649-072-6. 

 

Deficitul de apă a devenit o problemă la ordinea 

zilei. Dar asta nu înseamnă că grădinăritul  trebuie 

să sufere din lipsă de apă.  

Creaţi un sistem de irigare, simplu şi eficient, 

folosind materiale ieftine precum vasele din lut, 

PET-uri reciclate sau sfori, care vor reduce simţitor 

consumul de apă şi vor aduce multe avantaje 

grădinii dumneavoastră. 

 

 

 

 

https://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CARTI&P21DBN=CARTI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EBainbridge%3C/font%3E%3C/b%3E,%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EDavid%3C/font%3E%3C/b%3E%20A.

