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Mitchell Alex

UŢITNI BALKON: gojenje sveţe zelenjave v srcu
mesta
Pozabite na vtičke, trate in dvignjene grede. Za
svoj miniaturni raj užitnih rastlin potrebujete
zgolj balkon ali okensko korito.Ponuja preprost
in hiter način, kako zunanji prostor uredite preko konca tedna, ali navdihujoče ideje kako iz
odpadnih ali predelanih materialov oblikovati
unikaten vrt.
Kamnik Odrasli 635 MITCHELL A.
Potujoča knjiţnica Odrasli 635 MITCHELL A.
Jerneja Jošar

MOJ VRT JE LAHKO BALKON: uţiten in lep balkon v vseh letnih časih
Knjiga, namenjena tako začetnikom kot mojstrom vrtnarjenja, podaja splošne informacije
katere zelenjadnice in zelišča so sploh primerna
za gojenje na balkonih. V njej najdete tudi napotke, kdaj in kako sejati, kako pripraviti naravna
škropiva in kako doma narediti kompost.
Kamnik Odrasli 635 JOŠAR J.
Komenda Odrasli 635 JOŠAR J.

Gojko Stanič

SONARAVNI VRT NA STREHI: kako vsak dan v
letu do sveţe in zdrave zelenjave

Stefano Caroli

OBREZOVANJE NA VRTU: drevje, grmovje in
ţive meje
Ko grmu ali drevesu odrežemo vejo, se odzove
dobro ali slabo, nikoli pa ni brez odziva, tega
se moramo dobro zavedati. Nova spoznanja iz
biologije, nove obrezovalne tehnike nam omogočajo sožitje z drevesi in grmovnicami.
Kamnik Odrasli 635.9 CAROLI S.

Helga Voit

ZELENJAVNI VRT
Izčrpna navodila za načrtovanje, oblikovanje,
pripravo, ureditev in nego (vrtna orodja, priprava tal, načrtovanje potk, kompostiranje...).
Opisovanje vrtnin, najpomembnejše sorte
zelenjave s podatki o rastišču, oskrbi, spravilu
in uporabi. Ideje za ustvarjanje, namigi za življenski stil, ideje za dekoracijo in še marsikaj.
Kamnik Odrasli 635 VOIT H.
Komenda Odrasli 635 VOIT H.
Šmarca Odrasli 635 VOIT H.

Peter Berwanger

VRTNA OPRAVILA KORAK ZA KORAKOM

Tukaj boste našli praktučne rešitve za urbano
vrtnarjenje. Namenjena je vsem tistim, ki živite
v mestih in nimate prostora za klasični vrt.

V tej knjigi boste našli izčrpna navodila o vrtnih opravilih, od načrtovanja vrta do najustreznejše oskrbe rastlin, tudi o obrezovanju sadnega drevja, o vrtnicah, vrtnih ribnikih, skalnjakih in suhih zidovih ter balkonu in terasi.

Komenda Odrasli 635 STANIČ G.
Kamnik Odrasli 635 STANIČ G.

Kamnik Odrasli 635 VRTNA
Komenda Odrasli 635 VRTNA

Esther Herr

MOJ VRT MAJHEN IN ČUDOVIT: kako spremeniti
majhen prostor v zeleni raj

John Harrison

V knjigi boste našli nešteto predlogov, za oblikovanje malih pa tudi malo večjih vtov. Če ste šele
v načrtovanju ali prenovi svojega vrta, vas bodo
navdušili primeri vrtov s tlorisom in alternativnimi ureditvami, med katerimi boste zagotovo našli rešitev za svojo malo parcelo.

Za lastno zelenjavo in sadje ne potrebujemo
cele njive, dovolj je že, če imamo balkon ali
okensko polico, na katerih lahko gojimo svoj
paradižnik, papriko, jagode, zelišča, fižol in druge užitne rastline.

VRT V MALEM: gojenje sadeţev in zelišč pri roki

Kamnik Odrasli 635 HARRISON J.
Komenda Odrasli 71/72 MOJ
Rhonda Massingham Hart

VERTIKALNA VZGOJA ZELENJAVE IN SADJA:
domiselni načini vrtnarjenja

Claudia Holzer, Josef Andreas Holzer, Jens Kalkhof

ZELIŠČNE SPIRALE, TERASASTI VRTOVI IN DRUGO: načrtovanje, gradna, sajenje

Ponija ideja kako lahko na majhnem delu zemlje
si povečate obdelovalno površino v višino. Sadite sadje in zelenjavo takih vrst, ki se vzpenjajo,
obešajo ali pa zvijajo proti soncu. Na majhnih
prostorih je tudi manj plevela in škodljivcev, pridelek pa večji.

Knjiga pojasnjuje številne možnosti priprave
koncepta in načrtovanja ter tudi načine izvedbe
in sajenja.Podaja pa tudi dodatne informacije o
najpomembnejših čajnih zeliščih in začimbnicah.

Kamnik Odrasli 365 MASSINGHAM H.
Komenda Odrasli 365 MASSINGHAM H.

Kamnik Odrasli 635 HOLZER C.
Komenda Odrasli 635 HOLZER C.
Potujoča knjiţnica Odrasli 635 HOLZER C.

Adriano Del Fabro

Bojca Januš

MALI ABECEDNIK BIOLOŠKEGA VRTNARJENJA:
tehnike, gnojenje in naravno varstvo
Opisuje vrtnarjenje v skladu z naravo in njenimi
zakoni, pri čemer uporabljamo samo okloju prijazne načine ter sredstva. Izogibamo pa se izedlkom, ki jih ponuja kemična industrija.
Šmarca Odrasli 635 DEL Fabro A.
Kamnik Odrasli 635 DEL Fabro A.
Potujoča knjiţnica Odrasli 635 DEL Fabro A.

PERMAKULTURNI VRT: vrtnarjenje z glavo za
zdravo zabavo
Namenjena je vsem, ki o vrtnarjenju ne vedo
veliko in jim klasičen način pridelave ni všeč,
nimajo časa za še eno službo, jim pa stik z
naravo veliko pomeni.Knjiga nas na zelo preprost in zanimiv način pouči, kaj je bistvo tagega
načina vrtnarjenja.
Kamnik Odrasli 63 JANUŠ B.

Sator Günther

FENG ŠUJ NA VRTU: harmoničen vrt za boljše
počutje in zdravje in večji uspeh v ţivljenju
Vzhodnoazijska modrost feng šuj pušča naši
domišljiji brezmejne možnosti za oblikovanje
zavidanja vrednega vrtnega kotička.
Kamnik Odrasli 71/72 SATOR G.
Šmarca Odrasli 71/72 SATOR G.
Komenda Odrasli 71/72 SATOR G.
Motnik Odrasli 71/72 SATOR G.

Miša Pušenjak

ZA VSAK VRT: kompostiranje in visoke grede
Kompost je srce naravnega vrta, s pravilnim
kroženjem snovi lahko iz odpadkov pridelamo
hrano za naše rastline.Izkoristite tudi prednost
visokih gred, ki vedno bolj osvajajo sodobne vrtičkarje.
Kamnik Odrasli 635 PUŠENJAK M.
Šmarca Odrasli 635 PUŠENJAK M.
Komenda Odrasli 635 PUŠENJAK M.

Jerneja Jošar

EKOLOŠKO VRTNARJENJE ZA VSAKOGAR
Priročnik ponuja več kot 200 ilustriranih fotografij in izčrpne zapise ter nasvete o ekološkem
vrtnarjenju, načrtovanju in ureditvi zelenjavnega vrta, izboru semen, pripravi sadilnih mest in
sadik, času setev najpogostejših zelenjadnic,
naravnem preprečevanju bolezni in zatiranju
najpogostejših škodljivcev, o idejah in predelavi
najpogostejših zelenjadnic, sadju in cvetlicah
na zelenjavnem vrtu.
Kamnik Odrasli 635 JOŠAR j.
Komenda Odrasli 635 JOŠAR j.
Potujoča knjiţnica Odrasli 635 JOŠAR j.

Miša Pušenjak

MOJ EKOVRT
Avtorica nas poduči o eko-naravni pridelavi .
Spoznamo osnovne principe, kako naj sploh
začnemo, kako gojiti, kako pripraviti tla, kako se
bojujemo z boleznimi, škodljivci in pleveli, o
kolobarjenju. Kako privarčujemo pitno vodo?
Spoznamo kako izbrati semena, vzgojo sadik ter
katere rastline so primernejše v ekološkem vrtnarjenju.
Kamnik Odrasli 635 PUŠENJAK M.
Marie-Luise Kreuter

Martin Staffler

NARAVNO IN VARČNO VRTNARJENJE: zelenjavni
in okrasni vrt za vsak ţep
Nasveti za varčevanje in namigi, kako pametno
zasnovati svoj vrt, izbrati primerne rastline in
trajnostno vrtnariti. Navodila, kako preprosto in
za ugodno ceno uredite svoj vrt.
Kamnik Odrasli 635.9 STAFFER M.
Komenda Odrasli 635.9 STAFFER M.

BIO VRT ZA ZAČETNIKE: osnove in praktični
nasveti
Je praktičen vodnik za vrtnarje, ki želijo svoj
vrtiček obdelovati po naravnih metodah, brez
kemičnih sredstev, hkrati pa na malem prostoru pridelati zdrav in bogat pridelek, s katerim se
bo vso sezono hranila celotna družina.
Kamnik Odrasli 635 KREUTER M.
Komenda Odrasli 635 KREUTER M.

