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Priče iz vrta 
IZBOR LITERATURE O VRTLARSTVU U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI 

 
 

U povodu Dana vrtova, koji se obilježava 11. lipnja, u Komercijalnoj i 
trgovačkoj školi Bjelovar priređena je izložba fotografija Priče iz vrta i 
može se razgledati tijekom lipnja 2013. Kako su uredile svoje vrtove i 
cvijetnjake dočarale su nam profesorice Ornela Malogorski, Sanja Papić, 
Ivana Štiglić i Etelka Testijan-Nemet. Osim što nudi uživanje u ljepoti 
prirode izložba potiče na razmjenu iskustava, znanja i vještinu u području 
hortikulture. 
Svima koji žele naučiti nešto više o ovom području, nudimo dostupnu 
literaturu u školskoj knjižnici zajedničkoj za četiri srednje škole.   

 
1. Gjurgjan, Darko 
MOJ VRT MOJ PONOS 

Riječ je o jedinstvenom vrtlarskom priručniku koji nas riječju i slikom 
vodi kroz osnove vrtlarskog umijeća – od pripremnih radova na zemlji, 
preko sadnje, uzgoja i zaštite biljaka, pa sve do njihova održavanja. 
Autor, i sam strastveni vrtlar, daje pregršt korisnih savjeta i uputa kako 
bi i vaš vrt postao ugodnim mjestom za druženje, odmor ili pak hobi. 
Knjiga je popraćena sa 727 fotografija i 128 ilustracija u boji, a najveća joj 
je prednost sustavna kompozicija teksta koja omogućuje njeno 
korištenje kao priručnika u svim fazama tog zanimljivog posla. 

2. Gold, T., Baumler, M. 
LAZY – UGODNO VRTLARSTVO 
Postoji toliko puno ljudi koji bi željeli lijep vrt, a da pritom ne moraju neprestano 
crnčiti. Oni se pitaju: Zar ne bi bilo moguće jednostavno uživati u vrtu? Ne može li 

vrt biti lijep i bez neprestanog rada? Može. Postoje i takvi vrtovi. 
Ova knjiga govori upravo o njima. O radu, ali prije svega i 
neradu, tj. o tome kako pustiti i omogućiti da se nešto dogodi 
samo po sebi, kako se opustiti i slaviti. Sve to čini vrtlarstvo 
ugodnim! Riječ ,,lazy" u naslovu ove knjige kazuje nam da 
vrtlarstvo ne mora biti mučno, a vrtlara koji tako želi raditi u vrtu 
možemo zamisliti kao nekog tko baš i nije izumio posao.  
 



3. UREĐENJE OKUĆNICE 

 

4. Lambert Ortiz,  Elisabeth  
ENCIKLOPEDIJA BILJA, MIRODIJA I ZAČINA 
 

 
5. Kolak, I., Rukavina, H., Šatović, Z.  
ČIČOKA (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) – ZABORAVLJENA I ZAPOSTAVLJENA 
KULTURA 
Čičoka je poznata sirovina za proizvodnju 
alkohola već više od 100 godina. Danas je vrlo 
atraktivna za industriju zbog mogućnosti 
proizvodnje levuloze. Predstavlja također 
izvrsnu krmu u hranidbi životinja. Čičoka je jako 
raširena i poznata kultura u SAD-u, Njemačkoj i 
Francuskoj. Iako Hrvatska ima izvrsne ekološke 
uvjete za njenu proizvodnju, čičoka je 
zapostavljena kultura. 

6. McHoy, Peter 
PRAKTIČNO VRTLARSTVO 
Vrtlarstvo je aktivnost za slobodno vrijeme koja 
postaje sve popularnija i ljudi se sve više zanimaju kako oblikovati svoje vrtove te 
kako uživati u zadovoljstvu i ispunjenju koje usto osigurava i dobru kondiciju. 
Praktično vrtlarstvo je knjiga koja istovremeno nudi najvažnije upute i savjete za 
svaki dio vašeg vrta kao i vrtlarski vodič po godišnjim dobima prema kojemu 
čitatelji mogu točno znati kad treba određeni zadatak planirati ili izvesti kako bi 
mogli organizirati svoje slobodno vrijeme tijekom cijele godine.  



7. Bird, Richard 

UZGOJ VOĆA, POVRĆA I ZAČINSKOG BILJA 
Iscrpan i praktičan savjetnik za bavljenje vrtlarstvom, od 
planiranja kućnog vrta, sadnje i berbe do pohrane plodova. 
Obuhvaća sve glavne povrtnice, voćke i začinsko bilje 
zajedno s podrobnim sortama. Sadrži i nezaobilazan i 
pregledan kalendar najvažnijih radova što se u kućnom vrtu 
obavljaju tijekom cijele godine. 

 
 
8. Kantoci, D., Stojić, B.  
POVRĆE IZ VLASTITA VRTA 
Kako bi unaprijedili kvalitetu prehrane i tako pridodali godine 
životu, a život godinama, svakoga dana 
potrebno je konzumirati povrće jer je ono 

odličan izvor vitamina, minerala i biljnih vlakana, koje su neophodne 
za pravilno funkcioniranje organizma. Ako niste nikada obrađivali 
svoj vrt, potrebno je napraviti plan sadnje ili sjetve i pritom se 
posavjetovati sa stručnjakom ili jednostavnije, nabaviti knjigu o 
uzgoju povrća u kojoj ćete naći na više od 180 stranica u boji upute 
o uzgoju, gnojidbi i njezi pojedinih vrsta povrća. Da bismo Vam 
olakšali posao, u knjizi se nalazi mnogo uputa o pripremi tla, 
gnojidbi te sadnji i njezi pojedinih kod nas najčešćih vrsta povrća. 
9. Matotan, Z.  
PROIZVODNJA POVRĆA    

 

 

 Anotacije su preuzete s internetskih stranica izdavača i knjižara. 


