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FLORS DEL MES DE MAIG: CALENDARIS, JARDINERIA,
H O R T I C U LT U R A , F LO R , C U LT I VA R A M B N E N S . . .
I MO LTS MÉS A E -BIBLIO!

El calendario del jardinero
Fausta Mainardi Fazio
Un jardí frondós, una terrassa coberta de verd o un
balcó florit són el resultat d'una conjunció
meravellosa entre les misterioses energies dels
vegetals i els cicles estacionals. Plantar, podar,
abonar, aplicar tractaments antiparasitaris... El secret
és fer les tasques en el moment just.

Los 100 errores del jardinero y
cómo evitarlos
Enrica Boffelli
Sabies que deixar les fulles mortes de la tardor al
terra és un greu error? I que també ho és crear un
petit prat sense haver pensat abans en un bon
sistema de reg? Al contrari del que moltes vegades es
pensa, tampoc és bo distribuir els arbres seguint un
esquema geomètric.

Guía de Jardinería y Flores
Agatha Albright
L’autora ens ensenya a dissenyar un impressionant
jardí de flors per a totes les estacions.
Prepara, conrea, cull i arregla magnífics arranjaments
florals perquè la teva gespa llueixi espectacular!

La siembra de flores
Aldo Colombo
La reproducció de plantes amb llavors suposa una
enorme satisfacció, igual que veure créixer i cuidar les
plantacions. A més, des del punt de vista econòmic
suposa un estalvi important. No obstant això, han de
respectar-se una sèrie de normes bàsiques.

El huerto en casa al estilo
Montessori
Cristina Tébar
Els avantatges de conrear un hort a casa amb els
nostres fills són molts. Des de la perspectiva de María
Montessori, destaquen el desenvolupament en els
nens de l'amor per la naturalesa i els éssers vius, així
com de la paciència, saber esperar i acceptar els
ritmes biològics.

Hort fàcil amb nens
Larousse Editorial
Com es pot organitzar un hort en una terrassa? I a
l'escola? Quan s'han de plantar els carbassons o les
maduixes? I com se sap quan s'han de recollir les
patates? És necessari mantenir tots els animals
allunyats de l'hort? A Hort fàcil amb nens, un llibre
il·lustrat amb grans dosis d'humor, hi trobaràs les
respostes a aquestes preguntes i a d'altres que
puguin sorgir a l'hora de cuidar i cultivar el teu hort.

El huerto ecológico en macetas
Hortensia Lemaitre
L'hort és vida, vida que es transforma, que creix i
alimenta a una altra vida. Els horts urbans són racons
amables on la naturalesa té el seu espai, llocs on la
ciutat resulta menys inhòspita.
Els autors d'aquesta obra, experts horticultors
ecològics, resolen tots els teus dubtes a mesura que
aprenguis a conrear les teves pròpies hortalisses
durant tot l'any.

Los 12 meses del huerto
Adriana Crespi
Vols conrear productes hortícoles poc habituals com
herbes medicinals, xampinyons o tòfones? Has pensat
alguna vegada instal·lar en una terrassa o balcó el teu
hort, emprant els mètodes hidropònics? Vols iniciarte en el món de l'horticultura amb els coneixements
bàsics indispensables?

El huerto ecológico
Joan Solé Mercadé
Seguint els criteris bàsics del cultiu ecològic,
obtindràs aliments frescos, gaudiràs d'un espai
agradable amb hortalisses, fruites i plantes de jardí.
Aprendràs a planificar el teu hort, adequar l'espai,
preparar la terra, organitzar la plantació, conèixer les
necessitats de les plantes i aplicar mètodes 100%
naturals.

El huerto completo en poco
espacio
Fasusta Mainardi Fazio
Ha pensat alguna vegada dedicar-se a l'horticultura,
però mai has pogut fer-ho perquè no disposes d'un
terreny adequat per a això? No et preocupis, aquest
llibre t’explica com conrear diverses hortalisses en
balcons, terrasses, jardineres i fins i tot, en testos.

Las violetas y las prímulas Cultivo y cuidados
Andrea Tantardini
Tradicionals missatgeres de la primavera, les violetes i
les prímules s'adapten esplèndidament a les
condicions climàtiques més diverses; la seva variada
floració les fa ideals per a embellir el jardí i crear
acolorits parterres o encantadors rams. En aquest
pràctic llibre trobareu tots els secrets i trucs per a
conèixer i apreciar aquestes esplèndides flors.

El gran libro de las rosas
Chantal de Rosamel
La bella història de les roses es remunta a la més
llunyana antiguitat. Aquesta magnífica flor, conreada
a la Xina des de temps immemorials, és el símbol de
la bellesa de la dona i de l'amor que inspira. Aquí
trobaràs tota la informació necessària per a conrearles amb èxit.

Los geranios - Cultivo y cuidados
Daniela Beretta
El gerani és una planta molt difosa i utilitzada com a
element ornamental en jardins, balcons i terrasses. A
més, posseeix una gran capacitat d'adaptació. Amb
nombroses fotografies i il·lustracions sobre les cures i
el cultiu, aquest llibre ofereix totes les nocions
fonamentals per reconèixer i triar entre les diverses
varietats de geranis.

Las hortensias - Cultivo y
cuidados
Edward Bent

Les hortènsies s'adapten a moltes condicions
ambientals i, gràcies a la seva varietat, resulten
ideals per renovar el jardí, embellir i decorar la
casa, el balcó, la terrassa... En aquest llibre
trobareu indicacions per a triar les hortènsies,
protegir-les de l'hivern i facilitar la seva
reproducció.

Cactus y otras plantas crasas
Jordi Font Barris
Un llibre pràctic per a unes plantes que proporcionen
uns espais molt originals, amb colors inusuals i
formes d'allò més atractives. Aquesta guia, totalment
il·lustrada, explica pas a pas les activitats fonamentals
per a conrear una àmplia varietat de cactus.

Las plantas crasas
Alberto Massa Saluzzo
Aquesta completa guia acompanyarà al lector al
fascinant món de les plantes crasses, plantes
d'extraordinària bellesa que posseeixen múltiples
formes. A més, la present obra revelarà tot el
necessari per a aconseguir plantar amb èxit aquesta
espècie.

