
 

Florile - sursa inepuizabilă  

de buna dispoziţie 



Boffelli, Enrica.  

Înmulţirea plantelor de la butaşi la altoire : cum putem 

obţine noi exemplare în grădină şi livadă / E. Boffelli, G. Sitori. 

- Oradea : Casa, 2014. - 92 p. : il. - (Gradina Noastră). –   

ISBN 978-606-8527-31-4 :  

Pornind de la faptul că la multe specii vegetale se 

întâlnesc moduri de reproducere diferite faţă de cel prin 

seminţe, pentru a da naştere unor indivizi - această carte vine 

în sprijinul celor interesaţi să înţeleagă şi să controleze 

înmulţirea plantelor din propria gradină. Prin explicaţii 

simple, şi exemplificând prin imagini sugestive, în această 

carte sunt prezentate tehnicile de înmulţire adecvate fiecărei 

specii vegetale: de la plantele de apartament la pomii 

fructiferi şi la diferite specii de legume. Metodele de 

înmulţire vegetativă sunt uşor de implementat, fiind 

accesibile şi celor care efectuează aceste operaţiuni din 

plăcere. Urmând indicaţiile şi înarmaţi cu puţină atenţie, veţi 

putea interveni în mod benefic la înmulţirea controlată a 

plantelor din grădina dumneavoastră, în scopul obţinerii 

recoltei dorite. 

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=Boffelli,%20Enrica


Benes-Oeller, Margit.  

Grădina înmiresmată / M. Benes-Oeller. - Oradea : 

Casa, 2012. - 80 p. : il. - (Grădina noastră). -             

ISBN 978-606-8189-24-6 :  

O grădină invadată de îngemănarea parfumurilor 

plantelor ne introduce într-o lume de vis, oferindu-ne 

întotdeauna clipe de relaxare şi încântare. De ce au 

plantele parfum? Care sunt plantele înmiresmate şi ce 

condiţii trebuie să le fie asigurate pentru o dezvoltare 

optimă în grădina de lângă casă? La aceste întrebări şi la 

multe altele vom găsi răspuns lecturând această carte, care 

prezintă în deschidere un scurt istoric al parfumurilor, 

oferindu-ne apoi sfaturi despre cum am putea să ne 

bucurăm de compania înmiresmată a florilor la, în toate 

cele patru anotimpuri. Suntem instruiţi, pas cu pas, cum să 

creăm o lume a miresmelor în propria grădină: cum să 

alegem plantele cu diferite arome astfel încât ele să se 

îmbine în modul cel mai armonios, cum să le îngrijim şi în 

ce mod să le ferim de dăunători, cum să amenajăm un loc 

de relaxare înmiresmat în propria grădină.                                                                     

Ultimul capitol al cărţii este dedicat valorificării aromelor 

obţinute din plantele înmiresmate. 

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=Benes-Oeller,%20Margit


Himmelhuder, Peter.  

Gradina veşnic verde / P. Himmelhuder. - Oradea : 

Casa, 2010. - 68 p. : il. - (Gradina noastră). -                 

ISBN 978-606-92349-2-1 :  

Oricât de frumoase sunt speciile de foioase (arbori şi 

arbuşti), în condiţiile climatice de la noi, în anotimpul rece, 

ele rămân deseori golaşe şi devin neaspectuoase, deşi 

tocmai iarna putem aprecia cu adevărat valoarea plantelor 

veşnic verzi şi rolul lor determinant în formarea grădinii. 

Pentru a ne delecta iarna cu o privelişte frumoasă, verde, 

nu este obligatoriu să plantăm în grădina noastră doar 

plante cu frunze aciculare. Există un sortiment foarte bogat 

de plante foioase cu frunze persistente, de unde putem 

alege soiurile potrivite pentru grădina noastră. Cartea de 

faţă ne va ghida pas cu pas în proiectarea unei grădini de 

foioase, alegerea soiurilor potrivite, plantarea şi 

întreţinerea plantelor veşnic verzi. 

 

     

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=Himmelhuder,%20Peter


Şelaru, Elena.  

Cultura florilor de grădină [Text] / E. Şelaru. - 

Bucureşti : CERES, 2007. - 832 p. : il. + 128 planşe color. 

- Bibliogr.: p. 826-831. - ISBN 978-973-40-0774-5 :  

Cultura florilor de grădină este un manual complet, 

realizat de un autor cu renume în mediul universitar 

horticol. Dimensiunile lucrării sunt impresionante, 

acoperind o gamă foarte largă de specii de flori de grădină.       

Cartea începe prin prezentarea cunoştinţelor de ordin 

general referitoare la factorii de mediu, înmulţirea 

plantelor, înfiinţarea şi înmulţirea soiurilor de plante de 

grădină şi modalităţile de valorificare, ca apoi să trateze 

tehnicile de cultură fundamentate biologic şi ecologic. 

 

 

 

 

 

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=Selaru,%20Elena


Preda, Milea.  

Cultura lalelelor / M. Preda. – Bucure;ti : 

CERES, 2002. - 157 p.  - ISBN 973-40-0571-5 : 

Citind Cultura lalelelor puteți să aflați un scurt 

istoric al culturii lalelelor, descrierea si clasificarea 

lalelelor în funcţie de timpul de înflorire, forma, 

coloritul, floare simplă sau bătută, origine, durata 

de înflorire, de vegetaţie, înălţimea plantei, 

agrotehnica culturii lalelelor şi de asemenea detalii 

privind înmulţirea lalelelor, bolile şi dăunătorii 

lalelelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=Preda,%20Milea


Plante de ornament : soluri, lumina, umiditate, 

temperatura, perioade / red. B. Chircea. - București : 

Alex-Alex & Leti Pres, 2007. - 123 p. - (Gospodărie 

de milioane). - ISBN 978-973-7943-06-4. 

    O lucrare, care oferă sfaturi pentru grădinarul 

începător: cultivarea plantelor ornamentale în grădină, 

cultivarea florilor de grădină bienale, cultivarea 

florilor de apartament, sugestii pentru înfrumuseţarea 

balconului, cultivarea trandafirilor, combaterea 

dăunătorilor plantelor floricole şi al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mateescu, Radu.  

Arbori şi arbuşti ornamentali. Ed. a 3-a / R. 

Mateescu. - Bucureşti : MAST, 2002. - 221 p. : fig. + 

2 f. fig. - Bibliogr.: p. 220-221. - ISBN 973-8011-31-

0. 

Această carte este un mic ghid de îngrijire a 

arborilor ăi arbuştilor ornamentali. În ea sunt 

prezentate modalităţi de îngrijire, de înmulţire, 

precum şi o descriere a acestora. 

Lucrarea cuprinde mai multe capitole: 

I. Cunoaşterea speciilor ornamentale 

(trandafirul, lianele); 

II. Înmulţirea plantelor ornamentale (prin 

seminţe, prin altoire, prin marcotaj, prin drajoni, prin 

butaşi); 

III. Plantarea şi lucrări specifice de îngrijire 

aplicate arborilor şi arbuştilor ornamentali 

(plantarea  arborilor şi arbuştilor, tipuri de tăieturi, 

fertilizarea, udarea, protejarea plantelor).  

 

 

 

 

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%3EMateescu%3C/font%3E%3C/b%3E,%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3ERadu%3C/font%3E%3C/b%3E


Тавлинова, Галина Константиновна.  
Ранние весенние цветы /Г. К. Тавлинова. - Л.: 

Лениздат, 1990. - 92 с. : ил. -                             

ISBN 5-289-00594-3. 

 

В книге даны описание весенних растений, 

которые пригодны для цветочных композиций в 

самых разных климатических и почвенных 

условиях,  приемы их возделывания в условиях 

открытого грунта и меры борьбы с болезнями и 

вредителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=FOND&P21DBN=FOND&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Simon, Herta.  

Straturi de flori anuale / H. Simon. - Oradea : 

Casa, 2010. - 64 p. : il. - (Gradina noastră). -                        

ISBN 978-606-92158-5-2. 

Dacă dorim să ne bucurăm de bogăţia culorilor şi 

a formelor florale pe durata întregului sezon (adică 

întreaga perioadă de vegetaţie, din primăvară până în 

toamnă), merită să ne procurăm nu doar flori anuale cu 

înflorire de vară, ci şi anuale cu înflorire de primăvară. 

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%3ESimon%3C/font%3E%3C/b%3E,%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EHerta%3C/font%3E%3C/b%3E


Vă aşteptăm cu drag la bibliotecă!!! 

BRTȘ, et II, str. Ion Creangă 45, 

de luni până vineri,  8.00-17.00. 

 

 


