Solatne kumare
Solatne kumare potrebujejo za rast več prostora in
oporo. Svetujemo, da izberete kumaro Darina F1 ali novo
japonsko kumaro Southern Delight F1 z gladkimi plodovi.

Svet, ki raste
z vami.

zelenjavni vrt v posodah

Visoki grah
Visoki grah ima sveža hranljiva zrna in tudi lepo cveti. Za
rast potrebuje oporo.

Nizek turški fižol Hestia
Fižol Hestia naredi kompakten grmiček s čudovitimi cvetovi.
Ima velika marmorirana zrna, ki jih pripravimo kot fižol.

Toskanski ohrovt
Toskanski ohrovt ima velike dekorativne liste in je zato
primeren za popestritev balkona jeseni in pozimi. Iz listov
si lahko vse leto pripravljamo okusne jedi.

Rukvica in divja rukvica
Obe vrsti posejemo in sproti režemo.
Aromatični listi so primerni za
pripravo vseh vrst jedi.

Vsakdo si lahko
ustvari svojo oazo
zdravja na balkonu, terasi
ali celo okenski polici, tudi
sredi mesta. Potrebujete le
nekaj znanja, dobro lego
balkona ter dobro seme
in sadike.

Večina ljudi meni, da je na balkonih in terasah prostor le
za okrasno cvetje in manjše grmovnice. Z nekaj spretnosti
bodo dobro uspevali tudi paradižnik, peteršilj, nizek fižol,
rukola ali nekatere druge vrste zelenjave. Ob barvitih
cvetlicah in grmovnicah bodo zagotovo polepšale vaš
balkon ali teraso.

SVET,
KI RASTE
Z VAMI.

Fižol Hestia

Divja rukvica (rukola)
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Lega

Setev

Zelenjava, ki dobro uspeva v posodah

Različne vrste zelenjave bodo najbolje uspevale na
svetlem in sončnem balkonu ali terasi. Najprimernejše
za rast rastlin je jutranje sonce, najmanj pa rastlinam
ustreza vroče opoldansko sonce. Na terasi, ki je na
severni strani hiše ali stanovanja, raje posadite okrasne
rastline, ki dobro prenašajo senco. Močan veter lahko
rastline poškoduje in izsuši, zato je najbolje, da jih
postavite v rahlo zavetrje.

S setvijo lahko začnete že zgodaj spomladi, ko je zunaj še
premrzlo za setev na prostem. Pomagate si lahko s sejalnimi
kompleti Valentin, s pomočjo katerih si boste na domači
okenski polici vzgojili kakovostne sadike paprik, feferonov,
jagod, cvetočih dišavnic in cvetlic za viseče posode.

Paradižnik

Izbira posod za sejanje in sajenje
Oblike in barve posod izberite po svojem okusu in željah.
Glinaste posode so primernejše od plastičnih, saj se manj
segrevajo in ohlajajo.
Posode naj bodo dovolj velike, globoke naj bodo najmanj
30 cm, saj rastline potrebujejo dovolj prostora za rast in
razvoj korenin. Le rastline z dobro razvitim koreninskim
sistemom bodo dajale bogate in zdrave pridelke.
Posoda mora nujno imeti na dnu odprtino in podstavek,
kamor bo odtekala odvečna voda. Pred sajenjem na dno
posode položite kamne različnih oblik in velikosti, koščke
ostankov glinastih posod ali glinopor.

Zemlja in gnojenje
Valentin zemljo za lončnice zmešajte z Valentin gnojilom
z dolgotrajnim delovanjem za balkonske rastline.
Dognojujete le po potrebi, proti koncu poletja ali če gojite
zelenjavo, ki potrebuje res veliko hranil. Če zemlji ne boste
že na začetku primešali gnojila, redno gnojite z Valentin
tekočim gnojilom za paradižnik, Valentin gnojilom za
zelenjavo in sadje ali Valentin EKO izvlečkom iz alg.
Zemljo, zmešano z gnojilom, nasujte v posodo, za lažje
zalivanje pustite do roba posode 10 cm prostora.

Ko se zunaj otopli (od marca dalje, odvisno od vrste
zelenjave), lahko sejete direktno na prosto. Takrat
tudi sadike, ki ste jih sami vzgojili, presadite v posode,
napolnjene z mešanico zemlje in gnojila, in jih postavite na
balkon ali teraso.

Paradižnik je nezahteven za vzgojo. S svojim vonjem
uspešno odganja nadležen mrčes. Visoke sorte so
primerne za živo mejo.
•	Češnjev paradižnik Coctail Supersweet F1 (visok, bujen,
dolgi grozdi z majhnimi paradižniki, 2–3 cm v premeru)
•	Drobnoplodni paradižnik Read Pear (visok, bujen, okoli
200 g težki hruškasti majhni paradižniki)
•	Nizek rumen paradižnik Balcony Yellow F1. Sadimo ga
skupaj z rdečelistno baziliko

Feferoni

Mešani posevki in dobri sosedje
Skupaj z zelenjavo lahko sejete ali sadite različne
začimbnice in cvetlice. K zelenjavi se lepo podajo različne
bazilike (navadna bazilika, drobnolistna Piccolino,
sveta bazilika in tajska bazilika), majaron, šetraj in
drobnjak. Najboljše sosede zelenjavi pa so kapucinka,
ognjič in nizka žametnica. Količina in vrsta rastlin, ki jih
»dosadimo«, sta odvisni od prostora v loncu.

Če so vam všeč močni vonji, lahko izberete zelene ali
rumene pekoče feferone, ki so dekorativni in nezahtevni
za vzgojo.

Buče
Izberite popenjave buče z manjšimi plodovi, ki
potrebujejo nekaj več prostora in oporo za rast.
Uporabite lahko lesene ali bambusne opornike.
• Sweet Dumpling F1 (marmorirane in zelo okusne)
• Butternut Avalon F1 (rumene, lepe oblike, okusno meso)
• Delica F1 (zeleni okrogli plodovi z okusnim mesom)

Redno zalivanje
Rastline je treba redno zalivati, najbolje z deževnico ali
postano vodo. Količina vode je odvisna od lege, vremena
in vrste zelenjave.

Bolezni in škodljivci
Če bodo imele rastline dovolj hrane in pravo mero
vode, bodo zdrave, škodljivci in bolezni pa se jim bodo
izogibali. Priporočamo, da rastline nenehno opazujete in
ob spremembah primerno ravnate. Napadene dele rastlin
odstranite in dodajte Valentin EKO sredstvo za krepitev
rastlin, da si rastline hitreje opomorejo. Uporabite lahko
naravno sredstvo za varstvo rastlin Valentin EKO sredstvo
iz maščobnih kislin proti ušem in pršicam.

Balcony Yellow F1

Coctail Supersweet F1

