VSEBINA
čebula belokranjka
čebula tera
čebula ptujska rdeča
česen ptujski jesenski
česen ptujski spomladanski
fižol jabelski pisanec
fižol klemen
fižol jeruzalemski
fižol maslenec rani
fižol cipro
fižol češnjevec
fižol zorin
koleraba rumena maslena
korenje ljubljansko rumeno
motovilec žličar
motovilec ljubljanski
paprika botinska rumena
paprika sivrija
paprika soroksari
paradižnik val
paradižnik novosadski jabučar
repa kranjska podolgovata
repa kranjska okrogla
solata leda
solata dalmatinska ledenka
solata unicum
solata posavka
solata bistra
zelje ljubljansko
zelje varaždinsko 2

A

oljna buča slovenska golica
ajda darja
lucerna soča
lucerna krima
krmna ogrščica daniela

A

A

s

A
A
A
A
A
A
A

s

A

V

A

s

A

V

U
A
A

s

A

V

U
U

V

U

V

A

s

U

V

A
A
A

s

U

V

U

V

U

V

A

s

A
A

A
A

s

A

s

A

s

4
5
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
44
45
46

Kaj je avtohtona in kaj udomačena sorta?
Recept: Golaž
Recept: Ričet
Nasveti za pripravo tal, setev in gnojenje
Nasveti naših babic

3
8
19
39
42

Sodelujte v akciji:
Ohranjamo avtohtone in udomačene sorte

47

2 Sejemo slovensko SEMENARNA Ljubljana, d.d.

V Semenarni Ljubljana se zavedamo prednosti
v

avtohtonih in udomacenih sort.
Te sorte so prilagojene našim rastnim razmeram,
okusu in so uveljavljene v slovenski kulinariki.
V naši ponudbi imamo zato že vrsto let
najširši izbor avtohtonih in udomačenih sort
vrtnin in poljščin.

Kaj je avtohtona
in kaj udomačena
sorta ?
v

Avtohtona ali domaca sorta
Sorta, ki je nastala iz avtohtonega izvornega semena in
ni bila načrtno žlahtnjena ter se prideluje, vzdržuje in
razmnožuje v Sloveniji.
v

Udomacena ali tradicionalna sorta
Sorta tujega porekla, ki je dobro prilagojena na
slovenske pridelovalne razmere in se vzdržuje
ter prideluje v Sloveniji.

Legenda:
A

Domača ali avtohtona sorta

U

Udomačena ali tradicionalna sorta

s

Sorta Semenarne Ljubljana, žlahtnitelj sorte

V

Rastlina, značilna za slovenski vrt
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A
Čebula

BELOKRANJKA
Je zelo priljubljena čebula v Beli krajini, po kateri
je tudi dobila ime. Je značilne, za čebulo manj pogoste,
podolgovate oblike, vendar je čebulni krožec izbočen,
kar pride prav gospodinjam. Njena velika prednost je
hitro in enostavno čiščenje ter odlično skladiščenje.
Je srednje pozna sorta, luskolisti so svetlo rjave barve
(podobno kot holandska rumena), meso je belo,
ostrega okusa.
Sorta ne prenaša pretiranega gnojenja, posebej ne
mara gnojenja z mineralnim, lahkotopnim oz.
umetnim dušikom, ne mara pa tudi gnojenja
s hlevskim gnojem in drugimi organskimi gnojili.
Značilnost: Oster, a hkrati sladek okus po čebuli.
Nasvet: Čebulo vedno narežemo tik pred uporabo,
saj se takrat sprostijo njene najboljše sestavine,
ki tudi hitro izhlapijo v zrak.
Čas vegetacije: 130–150 dni.
Čas setve: Februar–maj.
Sadilna razdalja: 10 x 35 cm.
Čas pobiranja pridelka: Julij–september.
Pakiranje: Čebulček (500 g)
in seme (mala vrečka).
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A

s

Čebula

TERA

Prihaja iz istih krajev kot njena veliko bolj znana
»sestra« ptujska rdeča čebula. Pravzaprav jo od nje
loči samo temno rdeča barva luskolistov in temnejša,
rdeča barva mesa. Oblika čebule je ploščato okrogla.
Odporna je na sušo. Odlično se skladišči. Čeprav je
odlična tudi sveža, ima odlične kuharske lastnosti, kot
jih ima tudi njena »sestra« ptujska rdeča čebula.
Sorta ne prenaša pretiranega gnojenja, posebej
ne mara gnojenja z mineralnim, lahkotopnim oz.
umetnim dušikom, ne mara pa tudi gnojenja
s hlevskim gnojem in drugimi organskimi gnojili.
Značilnost: Izredno aromatičen, oster in močan okus.
Okus se ohrani tudi po kuhanju.
Čas vegetacije: 130–150 dni.
Čas setve: Februar–maj.
Sadilna razdalja: 10 x 35 cm.
Čas pobiranja pridelka: Julij–september.
Pakiranje: Čebulček (500 g)
in seme (mala vrečka).
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A
Čebula

PTUJSKA RDEČA
Sorta ne prenaša pretiranega gnojenja, posebej ne
mara gnojenja z mineralnim, lahkotopnim oz.
umetnim dušikom, ne mara pa tudi gnojenja
s hlevskim gnojem in drugimi organskimi gnojili.
Značilnost: Oster, močan okus, ki ga začutimo tudi
med ostalo zelenjavo. Do izraza pride v svežih solatah,
neprekosljiva pa je pri kuhanju.
Nasvet: Ob piku čebele, ose ali komarja na pik položite
prerezano čebulo, skelenja in srbečice bo veliko manj.
Čas vegetacije: 130–150 dni.
Čas setve: Februar–maj.
Sadilna razdalja: 10 x 35 cm.
Čas pobiranja pridelka: Julij–september.
Pakiranje: Čebulček (500 g) in seme (mala vrečka).
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Najbolj znana slovenska avtohtona sorta.
Sorta ima geografsko zaščito pod imenom
»ptujski lük«. Dolga desetletja so jo gojili na
Ptujskem polju, ki je znano po suhem, vročem
poletnem vremenu. Zato dobro prenaša sušo.
Čebula je ploščato okrogla, luskolisti so rahlo
rožnati, meso pa belo z rdečkastim nadihom.
Pri kuhanju hitro razpade, zato je nepogrešljiva
pri pripravi čebulnih jedi. Se dobro skladišči.

7

Golaž
Sestavine za 4 osebe:
- 1,5 kg govedine (bočnik, pleče, podpleče, vrat)
- 0,5 kg čebule (po želji več)
- 2 žlici olja
- 2 žlici paradižnikove mezge (ali nekaj žlic
pretlačenega paradižnika/pireja, po okusu)
- sol
- kozarec vina
- 3 stroki česna
- 10 zrn črnega popra
- nekaj vejic timijana
- žlička mlete sladke paprike
(ali košček pekočega feferona)

Mesu po potrebi odstranimo kite in močnejše
vezivno tkivo, ki med kuho ne razpade povsem,
nato ga narežemo na kocke ali kose, težke okoli
5 dag, kar je približna velikost celega oreha z lupino.
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Priprava:
Čebulo očistimo in na roko grobo narežemo.
Izberemo lahko različne vrste čebule, tudi rdečo,
ki je malce ostrejšega okusa. Narezano stresemo
v širši lonec.
V lonec k čebuli nalijemo olje, pristavimo in počasi,
nad srednje močnim ognjem, začnemo pražiti. Čebula
naj rahlo porjavi, za kar potrebujemo 5 do10 minut
praženja. Pazimo, da se nam ne prismodi, ker bi sicer
golaž dobil grenak priokus. Ves čas mešamo in sproti
pobiramo čebulo z dna lonca. Soliti je ni treba, ker bo
med dolgotrajno kuho gotovo razpadla.
Na prepraženo čebulo stresemo meso in med
mešanjem počakamo, da posivi. Zdaj plamen
povečamo in previdno med mešanjem pražimo naprej,
da mesni sok sproti izpareva, kar da golažu svojstven
okus. Pražimo približno 5 minut. Nato meso solimo,
začinimo s strtim česnom in strtimi zrni popra,
timijanom, kumino, rdečo papriko, paradižnikom po
okusu in drugimi izbranimi začimbami ter pomešamo.
Če imamo radi gostejši golaž, je zdaj prva možnost
za zgostitev, in sicer ga poprašimo z žlico moke in
pomešamo. Prilijemo vino, da se bo meso hitreje
zmehčalo, prav tako malo vode ali jušno osnovo.
Golaž kuhamo približno uro in pol, celo dve, in
sicer nad šibkim ognjem, da le rahlo vre, da se meso
zmehča in vezivno tkivo razpade. Za gostejši golaž
je proti koncu kuhe druga možnost za zgostitev z
moko, ki jo v lončku gladko zmešamo z nekaj žlicami
golaževe omake, vlijemo v lonec in dobro prevremo.
Moko lahko tudi kar potresemo po golažu in hitro
premešamo, vendar s tem tvegamo, da se bo sprijela
v izdajajoče grudice, ki se nočejo več razdrobiti le s
preprostim mešanjem. Še lažje pa golaž zgostimo
tako, da malce povečamo plamen in pri odkriti posodi
počakamo, da presežek vode izpari. Sicer pa, kaj ni
bistvo golaža v omaki, v katero pomakamo kruh? Za
golaž na sliki nismo porabili niti žlice moke, nasprotno,
omako smo naslednji dan celo razredčili.

Avtorica: Mojca Koman
Fotografija: Igor Modic
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A
Česen

PTUJSKI JESENSKi
Ptujski jesenski je česen, ki naredi večje glave z manj
številnimi stroki, belim mesom in belimi luskolisti. Je
zelo zgoden, pobiramo ga že konec junija. Je za sprotno
uporabo. Skladišči se krajši čas, nekje do novega leta.
Sadimo ga zgolj jeseni, najbolje v začetku novembra,
da se oblikujejo stroki.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Srednje močan okus česna, ne greni.
Nasvet za setev: Česen raztročkamo tik pred sajenjem,
da ne povzročimo prehitrega poganjanja listja.
Čas vegetacije: 270 dni.
Čas sajenja: Oktober–november.
Sadilna razdalja: 8 x 10 cm.
Čas pobiranja pridelka: Junij–avgust.
Pakiranje: Česen (250 g in 500 g).

SLOV
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A
Česen

PTUJSKI SPOMLADANSKI
V nasprotju z jesenskim naredi manjše glave z večjim
številom strokov. Je rdeče vijoličen, ima zelo močan
in značilen vonj ter okus. Sadimo ga lahko jeseni
(oktober–november) in spomladi (februar–marec).
Čeprav se sorta imenuje spomladanski, ne pozebe.
Veliko bolje ga je saditi jeseni, ker se s tem pridelek
poveča. Za česen je značilno, da za razvoj
korenin potrebuje kratek dan, hladno zemljo in
razlike med dnevno in nočno temperaturo. Pod takimi
pogoji naredi močan koreninski sistem, s tem pa
tudi višji pridelek. Za sorto ptujski spomladanski je
značilno izredno dolgo skladiščenje, saj sorta (med
skladiščenjem) ne izgubi svojih odličnih lastnosti.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Zelo močan, izrazit okus česna,
nikoli ne greni.
Čas vegetacije: 270 dni.
Čas sajenja: Februar–april, oktober–november.
Sadilna razdalja: 8 x 10 cm.
Čas pobiranja pridelka: Junij–avgust.
Pakiranje: Česen (250 g in 500 g).
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A
Fižol

JABELSKI PISANEC
Srednje zgoden visoki fižol močne rasti. Sejemo 5–7
zrn na eno oporo, lahko tudi več. Uživamo pisana zrna,
mlada ali suha. Rdeče pisana zrna so odličnega okusa.
Stroki so zeleni, ko zorijo so rdeče pisani.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Značilen, zelo izrazit in močan okus fižola,
ki spominja na kostanj.
Nasvet: Da se izognemo fižolarju (ličinka hrošča, ki
uničuje fižolova zrna), damo zrna takoj po spravilu
za teden dni v zmrzovalno skrinjo, ga posušimo in
hranimo čez zimo.
Čas vegetacije: 100 dni.
Čas setve: Vsake 3–4 tedne od aprila do konca junija.
Sadilna razdalja: Med vrstami 40 cm,
med semeni 6–8 cm.
Čas pobiranja pridelka: September.
Pakiranje: 100 g.
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A
Fižol

KLEMEN
Srednje pozen visoki fižol za kombinirano uporabo.
Sejemo 8–10 zrn na eno oporo. Klemen ima dolge
in široke zelene stroke. Za stročje trgamo mlade
stroke. Kasneje so uporabna zrna, ki so okrogla, sivo
modre barve.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Stroki so mehki, masleni, mladi niso
nitasti. Trgamo zelo mlade stroke, ker se hitro
skuhajo.
Čas vegetacije: 120 dni.
Čas setve: Vsake 3–4 tedne od aprila do konca junija.
Sadilna razdalja: Med vrstami 40 cm,
med semeni 6–8 cm.
Čas pobiranja pridelka: Stročje avgust,
zrnje september.
Pakiranje: 80 g.
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Fižol

JERUZALEMSKI
Srednje zgoden visoki fižol za kombinirano uporabo.
Ima mesnate, ploščate in rumene stroke ter rjava
zrna. Stroki so dolgo časa užitni. Rastlina ni bujne
rasti, sorta pa ima velik pridelek. Sejemo do 10 zrn na
sadilno mesto.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Odličen okus strokov, ki so mehki
in se zelo hitro skuhajo.
Nasvet: Sivo rjava, drobnejša zrna so odlična
v enolončnicah in drugih fižolovih jedeh.
Čas vegetacije: 110 dni.
Čas setve: Vsake 3–4 tedne od aprila do konca junija.
Sadilna razdalja: Med vrstami 40 cm,
med semeni 6–8 cm.
Čas pobiranja pridelka: Avgust stročje,
zrnje september.
Pakiranje: 100 g.
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fižol

MASLENEC RANI
Pozen visoki fižol za stroke. Ima zelo dolge, široke in
mesnate rumene stroke v tipu ptujskega maslenca,
samo da je zgodnejši. Stroki so primerni za solate in
omake; so zelo okusni. Sejemo 8–10 zrn na sadilno
mesto. Maslenec rani je nova sorta Semenarne
Ljubljana.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Prednost sorte je poseben »maslen« okus,
saj se v ustih stroki kar raztopijo.
Nasvet: Sorto maslenec rani kuhamo kratek čas
(15–20 minut), saj drugače lahko stroki razpadejo.
Čas vegetacije: 120–130 dni.
Čas setve: Vsake 3–4 tedne od aprila do konca junija.
Sadilna razdalja: Med vrstami 40 cm,
med semeni 6–8 cm.
Čas pobiranja pridelka: Stročje konec
avgusta, september.
Pakiranje: 100 g.

15

A

V

Fižol

CIPRo
Srednje zgoden visoki fižol s krajšimi, ploščatimi in
zelenimi stroki brez nitk. Zrna so debela, sivkasto
rumena s polkrožnimi, zeleno rjavimi lisami.
Primeren je za stročje in zrnje. Sejemo 8–10 zrn
na sadilno mesto.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Mladi stroki so mehki, niso nitasti.
Zrnje je izrazitega vonja in odlično v vseh fižolovih
jedeh.
Čas vegetacije: 100–120 dni.
Čas setve: Vsake 3–4 tedne od aprila do konca junija.
Sadilna razdalja: Med vrstami 40 cm, med semeni 6–8 cm.
Čas pobiranja pridelka: Stročje avgust, zrnje september.
Pakiranje: 100 g.
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Fižol

ČEŠNJEVEC
Srednje pozen nizki fižol za pisano zrnje. Stroki so ravni
in zeleni. Je zelo rodna sorta, primerna za pridelavo
zrnja. Zrnje je rumeno s svetlo vijoličnimi in rdečimi
lisami. Sejemo ga v vrstice, ne v kupčke.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Zrnje je odličnega okusa,
ki spominja na kostanj.
Čas vegetacije: 100 dni.
Čas setve: Vsake 3–4 tedne od aprila do konca junija.
Sadilna razdalja: Med vrstami 40 cm, med semeni 6–8 cm.
Čas pobiranja pridelka: Zrnje avgust–september.
Pakiranje: 100 g, 200 g, 500 g.
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Fižol

ZORIN
Srednje pozen nizki fižol za zrnje. Stroki so ploščato
okrogli in zelene barve. Mlada zrna lahko pobiramo, ko
so še mehka, in jih zamrzujemo ali pa jih pustimo
dozoreti in jih sušimo.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Značilen kostanjev, sladko grenak okus
mladega zrnja, ki postane še bolj izrazit pri suhem
zrnju.
Nasvet: Zorin je sorta, ki jo sejemo predvsem
za uporabo mladega zrnja v mlečni zrelosti,
kar je posebnost slovenske kuhinje.
Čas vegetacije: 95–100 dni.
Čas setve: Vsake 3–4 tedne od aprila do konca junija.
Sadilna razdalja: Med vrstami 40 cm,
med semeni 6–8 cm.
Čas pobiranja pridelka: Stročje julij,
zrnje avgust.
Pakiranje: 100 g.
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RIČET
Sestavine:

- 250 g ješprenja
- 500 g prekajenega mesa
- 1 lovorov list
- cel poper
- nekaj strokov česna
- 3 rdeči korenčki
- rumen koren
- peteršiljev koren
- manjša rumena koleraba
- 1 drobna nadzemska kolerabica
- nekaj koščkov gomolja ali listov zelene
- 1 paradižnik
- 1 manjša čebula
- klinček (nageljnova žbica)
- 2 do 3 krompirji
- rjavi ali rdeči fižol
- zelen peteršilj
Priprava:

Z mlačno vodo splaknjen ješprenj, meso,
celo čebulo, v katero zabodemo klinček,
ter olupljene stroke česna damo v lonec,
prilijemo hladno vodo, previdno
solimo, začinimo z lovorjevim listom in
celim poprom ter kuhamo na blagem ognju.
Ko je meso napol kuhano (krača, rebra,
vratovina), dodamo na kolesca narezane
korenčke in peteršiljev koren, koščke rumene
kolerabe in nadzemne kolerabice, nekaj
koščkov zelene, olupljen in na koščke
narezan paradižnik ter olupljen in na kose
narezan krompir.
Ko skuhamo na šibkem ognju do mehkega,
odstranimo čebulo s klinčkom, vmešamo nekaj
žlic že kuhanega fižola ter potresemo
s sesekljanim zelenim peteršiljem.
Vir in fotografija: www.kulinarika.net
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koleraba

rumena maslena
Podzemna koleraba je odličen naknadni posevek, saj
brez nje ni dobre zimske juhe. Rumena maslena je
znana po mehkem, okusnem gomolju. Za prehrano
ljudi jo pulimo, ko doseže premer 15–20 cm.
Ne čakamo, da se bolj odebeli.
Je rumeno zelena koleraba z rumenim, maslenim
mesom, ki vsebuje veliko suhe snovi in ima prijeten
vonj. Primerna je za takojšnjo porabo in skladiščenje
v primernih kleteh ali zasipnicah, lahko pa jo tudi
zamrznemo.
Značilnost: Ima nežen in značilen okus.
Čas vegetacije: 60–70 dni.
Čas setve: Februar–marec (zavarovani prostori),
april–julij (na prosto).
Sadilna razdalja: 10 x 35 cm.
Čas pobiranja pridelka: Maj–junij,
september–november.
Pakiranje: Mala vrečka in 50 g.
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A
Korenje

LJUBLJANSKO RUMENO
Ima velik (do 30 cm), svetlo rumen koren. Je pozna
sorta, ki se odlično in dolgo skladišči. Primerna je
za svežo rabo in za krmo živali. Pri nas je to najbolj
razširjena slovenska sorta rumenega krmnega korenja.
Ima veliko hranilno in krmno vrednost. Ni pa samo
krmno korenje, saj vsaka dobra gospodinja ve, da je
odlična domača juha ravno tista, v kateri je
ljubljansko rumeno korenje. Za juhe ne čakamo, da
povsem dozori, pulimo ga manjšega.
Značilnost: Ima močno aromo in značilen ter
izrazit okus po korenju, ki pride do izraza predvsem
pri kuhanju domačih zelenjavnih in mesnih juh.
Čas vegetacije: 100 dni
Čas setve: Maj–julij (na prosto).
Sadilna razdalja: 50–60 cm med vrstami.
Čas pobiranja pridelka: September–december.
Pakiranje: Mala vrečka in 50 g.
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Motovilec

ŽLIČAR

Ima srednje velike rozete z ovalnimi, temno zelenimi
listi z rahlo navzgor zavihanim listnim robom, ki daje
listu obliko žlice. Listi so gladki, svetleči in nekosmati
s polnim okusom. Odlično prezimi in dolgo se ga reže.
Pozno uhaja v cvet.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Močan, izrazit in aromatičen okus
motovilca.
Nasvet za setev: Motovilec slabo kali v vročini, zato
poletne setve obvezno dobro zasenčimo. Veliko bolje
kali na svetlobi, zato ga nikoli ne sejemo globoko, le
malo ga prekrijemo z zemljo.
Čas vegetacije: 50–60 dni.
Čas setve: Marec–april, avgust–september.
Setev v avgustu obvezno senčimo.
Sejemo, ko je zemlja dovolj vlažna.
Sadilna razdalja: 10 x 20 cm.
Čas pobiranja pridelka: September–marec.
Pakiranje: Mala vrečka in 25 g.
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Motovilec

LJUBLJANSKI
Ima velike rozete s temno zelenim, ožjim listom.
Odlično prezimi, listi so odličnega okusa. Najbolje se
obnese v jesenski setvi, lahko ga sejemo tudi spomladi.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Močnejši okus, ki je značilen za motovilec.
Nasvet: Prednost te sorte je predvsem v tem,
da odlično prezimi.
Čas vegetacije: 50–60 dni.
Čas setve: Marec–april, avgust–september.
Setev v avgustu obvezno senčimo.
Sejemo, ko je zemlja dovolj vlažna.
Sadilna razdalja: 10 x 20 cm.
Čas pobiranja pridelka: September–marec.
Pakiranje: Mala vrečka in 25 g.
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BOTINSKA RUMENA
Srednje zgodnja paprika za svežo rabo in vlaganje.
Sprva bledo rumeni plodovi se kasneje obarvajo rdeče.
So okrogle oblike, imajo debelo meso in so sladkega
okusa. Sodi med paprike tipa »paradižnik« zaradi
okrogle oblike plodov. Vlagamo lahko narezano ali celo.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Sladek, izrazit okus. Priljubljena je tudi za
polnjene paprike.
Nasvet: Vlaganje »paradižnik« paprike vedno uspe, saj
ne postane mehka in ima veliko boljši okus kot paprike
tipa »babura«.
Čas vegetacije: 110–120 dni.
Čas setve: Januar–marec, presajamo maja.
Sadilna razdalja: 25 x 40 cm.
Čas pobiranja pridelka: Julij–september.
Pakiranje: Mala vrečka.

24 Sejemo slovensko SEMENARNA Ljubljana, d.d.

U
Paprika

SIVRIJA
Srednje zgodnja, podolgovata, zelena in rdeča, zelo
rodna paprika. Meso je srednje debelo, okusno in
sladko. Primerna je za svežo rabo in vlaganje.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Močan, sladkast okus. Izrazit okus
podolgovate paprike je drugačen od okusa okrogle
paprike tipa »paradižnik«; posebej zato,
ker jo uživamo že zeleno.
Čas vegetacije: 115 dni.
Čas setve: Januar–marec, presajamo maja.
Sadilna razdalja: 25 x 40 cm.
Čas pobiranja pridelka: Avgust–september.
Pakiranje: Mala vrečka.
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Paprika

SOROKSARI
Sorta je v tipu “babura”. Cenjena je po velikih pridelkih
rumenih, sladkih in okusnih paprik. V zorenju
prehaja iz rumene v rdečo barvo. Soroksari je odlična
za pripravo polnjenih paprik.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Srednje močan okus, ki preide
v sladkastega, ko plodovi spreminjajo barvo.
Nasvet: Plodovi bodo bolj mesnati, če bomo skrbeli
za redno namakanje. Paprika ne mara kloridov, zato
vodovodna voda ni najbolj primerna za zalivanje.

Čas vegetacije: 100–110 dni.
Čas setve: Januar–marec, presajamo maja.
Sadilna razdalja: 25 x 40 cm.
Čas pobiranja pridelka: Julij–september.
Pakiranje: Mala vrečka.
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Paradižnik

VAL

Slovenski paradižnik visoke in bujne rasti. Plodovi
imajo značilno “srčasto” obliko in so mesnati, bleščeče
rdeče barve. So zelo okusni in primerni za pripravo
solat. Sorta je primerna za pridelavo na prostem.
Sorta val je izboljšana različica sorte volovsko srce,
ki jo vsi dobro poznamo.
Značilnost: Sladkast, poln okus paradižnika.
Čas vegetacije: 120 dni.
Čas setve: Februar–marec, presajamo maja.
Sadilna razdalja: 50 x 80 cm.
Čas pobiranja pridelka: Avgust–september.
Pakiranje: Mala vrečka in 25 g.
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Paradižnik

NOVOSADSKI JABUČAR
Srednje zgodnja, visoka sorta. Znan je po zelo velikih
(150–200 g) plodovih izredno dobrega, rahlo kislega
okusa. Plod je ploščato okrogel, primeren za svežo
uporabo.
Značilnost: Ima izredno dober, rahlo kisel okus,
tipičen za paradižnik.
Nasvet: Redno odstranjevanje zalistnikov bo
paradižniku zagotovo podaljšalo življenjsko dobo.
Čas vegetacije: 120 dni.
Čas setve: Februar–marec, presajamo maja.
Sadilna razdalja: 50 x 80 cm.
Čas pobiranja pridelka: Avgust–september.
Pakiranje: Mala vrečka.
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Repa

KRANJSKA PODOLGOVATA
Novejša slovenska sorta. Koreni so podolgovati
z rdeče vijoličasto glavo. Sorta kranjska podolgovata je
priljubljena med vrtičkarji zaradi svoje podolgovate
oblike, saj jo je lažje rezati. Je izvrstnega okusa ter
odlična za kisanje. Dobro uspeva v vsakih dovolj
vlažnih tleh.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Obe slovenski sorti repe imata zelo močan,
oster okus, v ustih kar začutimo zdravilno moč
žveplenih spojin, ki jih imajo samo križnice.
Nasvet: Pri repi ni užiten samo koren. Priprava
je povsem enostavna. Repno listje se potrga s
skladiščenih korenov, zmerno posoli (kot za solato),
malo povalja, saj je trdo, doda se vroč
zmečkan krompir, kis in poper po okusu
ter prelije z oljem ali zaseko. To je
odlična in zelo zdrava zimska solata.
Čas vegetacije: 60–70 dni.
Čas setve: Maj–julij (na prosto).
Sadilna razdalja: 25 x 30 cm.
Čas pobiranja pridelka:
Junij–november.
Pakiranje: Mala vrečka in 50 g.
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Repa

KRANJSKA OKROGLA
Repa je ploščato okrogla z rahlo rdeče vijoličasto glavo.
Odlična za kisanje. Primerna je za takojšnjo uporabo,
za kisanje in krmo. Če ima dovolj vlage, dobro uspeva
v vsakih tleh.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Obe slovenski sorti repe imata zelo
močan, oster okus, v ustih kar začutimo zdravilno moč
žveplenih spojin, ki jih imajo samo križnice.
Od kranjske podolgovate se ta sorta razlikuje
samo po obliki, ne po okusu.
Nasvet: Izraziti okus repe pride do izraza predvsem
pri kisanju repe. Kisla repa je mehkejša od zelja, solimo
jo nekoliko manj, da ni pretrda. Kisla repa ne spusti
vode tako kot zelje, zato jo po ribanju raje zalivamo
z manjšimi količinami slane vode. Pri tem pa seveda
pazimo na porabo soli. Ko jo naložimo
do vrha, nanjo položimo rezino kruha,
s tem pospešimo začetek kisanja.
Čas vegetacije: 60–70 dni.
Čas setve: Maj–julij (na prosto).
Sadilna razdalja: 25 x 30 cm.
Čas pobiranja pridelka: Junij–november.
Pakiranje: Mala vrečka in 50 g.
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Solata

LEDA

Slovenska glavnata krhkolistna solata, ki dobro
prenaša vročino in gre pozno v cvet. Glave so velike
in kompaktne. Listi so svetleče, rumeno zelene barve,
rob lista je valovit in nazobčan. Solata je zelo okusna.
Sejemo jo lahko kot berivko. Je izboljšana ljubljanska
ledenka.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Ima izrazit, svež okus solate,
še bolj kot okus pa navdušuje močan vonj
sveže solate.
Čas vegetacije: 60 dni.
Čas setve: Februar–marec (zavarovani prostori, rastlinjak),
april–julij (na prosto).
Čas presajanja: Marec–september.
Sadilna razdalja: 25–30 x 30 cm.
Čas pobiranja pridelka: Maj–oktober,
lahko še v novembru, če vreme ustreza.
Pakiranje: Mala vrečka in 50 g.
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Solata

DALMATINSKA LEDENKA
Poletna krhkolistna solata prihaja k nam iz Dalmacije
in zato odlično prenaša poletno vročino in gre pozno
v cvet. Glave so velike in trde. Listi so temno zelene
barve, rob lista je valovit in nazobčan.
Je zelo prepoznavna in okusna sorta.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Izrazit, zelo dober okus solate.
Čas vegetacije: 60 dni.
Čas setve: Februar–marec (zavarovani prostori, rastlinjak),
april–julij (na prosto).
Čas presajanja: Junij, julij.
Sadilna razdalja: 25–30 x 30 cm.
Čas pobiranja pridelka: Junij–avgust.
Pakiranje: Mala vrečka.
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Solata

UNICUM
Poletna krhkolistna solata, ki dobro prenaša vročino
in gre pozno v cvet. Glave so velike, trde in zelo
okusne. Listi so temno zelene barve z rjavo rdečimi
pegami. Je zelo iskana poletna sorta solate.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Izrazit, zelo dober okus solate.
Nasvet: Unicum je sorta, ki tudi v poletni vročini ne
odpove. Vseeno pa je bolje, da jo v poletni vročini
posadimo med višje rastline paradižnika, visokega
vižola ali koruze. Redčimo jo pravočasno in raje
večkrat. Če smo prepozni, se rastline v tekmi za
svetlobo potegnejo v višino, s tem pa je možnost za
uhajanje v cvet večja.
Čas vegetacije: 60 dni.
Čas setve: Februar–marec
(zavarovani prostori, rastlinjak),
april–julij (na prosto).
Čas presajanja: Junij–julij.
Sadilna razdalja: 25–30 x 30 cm.
Čas pobiranja pridelka: Junij–september.
Pakiranje: Mala vrečka in 50 g.
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Solata

POSAVKA
Zimska krhkolistna solata, ki spomladi oblikuje
hrustljave, rumeno zelene glave. Da bolje prezimi,
jo prekrijemo.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Izrazit, zelo dober okus solate.
Čas vegetacije: 60 dni.
Čas setve: September–oktober, januar–marec (zavarovani
prostori, rastlinjak), marec (na prosto, če vreme ustreza).
Čas presajanja: Običajno ne presajamo, redčimo spomladi.
Sadilna razdalja: 25–30 x 30 cm.
Čas pobiranja pridelka: April–maj.
Pakiranje: Mala vrečka.
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Solata

BISTRA
Krhkolistna solata, ki jo sejemo spomladi in jeseni.
Dobro prezimi. Glava je zelo velika, ploščato okrogla,
bledo zelene barve in čvrsta. List je mehurjast, listni
rob je rahlo valovit in rdečkast.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Ima izrazito močan okus po solati,
zelo prijeten je tudi vonj.
Nasvet: Za sorto bistra je značilno, da ima odličen
pridelek, če je ne gnojimo preveč. Zato je ne sadimo
na gredice, ki smo jih pognojili, prezimljeno pa samo
okopljemo, ne gnojimo.

Čas vegetacije: 60 dni.
Čas setve: Marec–april, avgust–september.
Čas presajanja: April–maj,
september–oktober.
Sadilna razdalja: 25–30 x 30 cm.
Čas pobiranja pridelka: Junij–julij,
oktober–november.
Pakiranje: Mala vrečka.
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Zelje

LJUBLJANSKO
Je srednje pozna slovenska sorta. Ploščato okrogle,
svetlo zelene glave (4 kg) so uporabne za solato,
kisanje in skladiščenje. Cenjeno je zaradi okusnih
listov in velikega pridelka. Značilni za to sorto so tanki,
nežni listi, zato lahko kislo zelje kuhamo krajši čas.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Sveže zelje ima značilen, rahlo žveplast
okus po zelju. Okus kislega zelja je odvisen tudi od
nas, a kislo zelje iz naribanega ljubljanskega zelja daje
mehak, nežno kisel okus. Kislo zelje te sorte je
rumenkasto obarvano, tako kot si ga Slovenci želimo.
Nasvet: Sorta je primerna tudi za kisanje glav za
sarmo. V tem primeru ga sadimo nekoliko gosteje
(40 x 30 cm), da glave ne bodo prevelike.
Čas vegetacije: 150 dni.
Čas setve: Marec–april (zavarovani prostori,
rastlinjak), junij–junij (na prosto).
Čas presajanja: April–maj, julij–avgust.
Sadilna razdalja: 50 x 60 cm.
Čas pobiranja pridelka: Maj–november.
Pakiranje: Mala vrečka.
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VARAŽDINSKO 2
Odlično zelje za kisanje. Je srednje pozna udomačena
sorta. Okroglo ploščate, zbite, rumeno zelene glave s
tankimi listi so odlične za kisanje in skladiščenje.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Značilnost: Nežen, delikaten, rahlo oster okus svežega
zelja in kiselkast, a ne preoster okus kislega zelja.
Nasvet: Sorta zelja varaždinsko 2 je izrazito primerna
tudi za kisanje glav za sarmo.
Čas vegetacije: 105–115 dni.
Čas setve: Marec–april (zavarovani prostori, rastlinjak),
maj–junij (na prosto).
Čas presajanja: April–maj, julij–avgust.
Sadilna razdalja: 50 x 60 cm.
Čas pobiranja pridelka: Maj–julij,
september–november.
Pakiranje: Mala vrečka in 50 g.
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NASVETI ZA PRIPRAVO
TAL, SETEV IN GNOJENJE
Priprava tal in gnojenje
Jeseni ali spomladi oz. vsaj tri tedne pred setvijo tla:
- pognojimo s hlevskim gnojem in prelopatamo ali pa jih
- z grabljicami le zrahljamo, da ohranimo mikroklimo,
ki so jo ustvarili mikroorganizmi.

Setev
Držimo se preprostega navodila: za kalitev in rast rastline
potrebujejo toploto, vlago in dobro zemljo. Zemlja na gredi
mora biti rahla, zračna, drobne strukture, enakomerno vlažna
in pognojena. Dobra priprava bo poplačana.
Priskrbimo si najboljše seme, kajti le to zagotavlja zdrave,
bujno rastoče rastline z obilnim pridelkom. Sejati moramo
ob pravem času. Ko seme posejemo, ga na tanko prekrijemo
z zemljo in zemljo rahlo potlačimo. Seme ni dobro sejati
pregosto, saj rastline potem ne dobijo dovolj zraka, vode in
hranil ter zato zaostajajo v rasti. Pomembno je tudi
redno zalivanje.
Termini setve so navedeni na semenskih vrečicah, a nam
datumi ne koristijo, če vreme ni ugodno. Nestrpni vrtnarji, ki
sejejo v hladno in prevlažno zemljo, so velikokrat razočarani.

Vredno si je zapomniti staro vrtnarsko modrost:
“Dokler se nam vrtna zemlja lepi na škornje,
jo pustimo na miru”.

Gnojenje
Med rastjo vrtnin:
- Tla rahljamo – s tem jih zračimo in preprečujemo
izhlapevanje vode v vročih poletnih dnevih ter hkrati
uničujemo plevele.
- Tla prekrivamo ali zastiramo – lahko z ostanki rastlin
ali vrtnin, ki pa ne smejo biti oboleli. Obolele rastline
obvezno zažgemo, ker tako preprečimo, da se bolezen ne
razširi. Z zastiranjem zadržujemo vlago, preprečujemo
rast plevelov, ščitimo tla pred močnim soncem,
vetrom ter uničujočim delovanjem dežnih kapelj.
- Po potrebi tlom občasno dodamo organska
in mineralna gnojila.
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Oljna buča

SLOVENSKA GOLICA
Od poznega poletja do jeseni dozorevajo srednje veliki,
ploščato okrogli plodovi. Dozorele buče so rumene
barve z zelenimi progami in vsebujejo veliko semen.
Lepo uspeva v dobro pognojenih tleh. Slovenska golica
je buča, ki jo pridelujemo zaradi semena, ne zaradi
plodov. Seme je golo, nima suhe lupine, zato ga pred
predelavo v olje ni potrebno luščiti.
Značilnost: Olje iz semena buč je grenkasto, izrazitega,
posebnega okusa, ki v grlu rahlo zapeče.
Zanimivost: Bučno olje je značilno za pokrajine
severovzhodne Slovenije in južne Avstrije.
Uporablja se za vse solate, v zadnjih letih pa celo
za pripravo sladic in sladoleda.
Čas vegetacije: 120 dni.
Čas setve: Maj–junij (na prosto).
Setvena norma: Ročna setev 3–4 kg/ha,
strojna setev 6–7 kg/ha.
Sadilna razdalja: 50 x 100 cm.
Čas pobiranja pridelka: Julij–september.
Pakiranje: Mala vrečka,
250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg.
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Ajda

DARJA
Poznavanje ajde v prehrani in njene široke možnosti za
kulinarično pripravo so razlogi, da se je zanimanje za to
poljščino v zadnjih letih povečalo. Pri ajdi uporabljamo
predvsem njena semena, iz katerih z luščenjem
naredimo ajdovo kašo, z mletjem pa ajdovo moko.
Ajdovo kašo uživamo kuhano (kot prikuho) ali pa
pečeno (podobno kot rižev narastek). Iz ajdove moke
pripravljamo žgance, kruh, štruklje, rezance, palačinke,
biskvite in druge jedi. Ajda ne vsebuje glutena.
Je odlična paša za čebele.
Značilnost: Jedi iz ajdove moke ali kaše imajo značilen,
oster, nekoliko svojstven okus, ki je prepoznaven in
hkrati edinstven.
Čas vegetacije: 80–120 dni.
Čas setve: Maj–avgusta.
Setvena norma: 60-90 kg/ha.
Sadilna razdalja: Strnjena setev.
Gnojenje: Če je v tleh dovolj hranil, gnojenje sploh
ni potrebno. Na tleh, ki so slabo založena s hranili,
so rezultati zadovoljivi, če gnojimo z največ 50 kg dušika,
50 kg fosforja in 50 kg kalija na hektar.
Čas pobiranja pridelka: Avgust–konec oktobra.
Pakiranje: 0,5 kg, 5 kg, 10 kg.
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Nasveti
naših babic
Če je juha ali enolončnica preslana,
samo dodajte narezan surov krompir.
Ko je krompir skuhan, ga odstranite.
Krompir je absorbiral odvečno sol.
***

Če je juha ali enolončnica presladka,
samo dodajte sol. Če je glavna jed presladka,
dodajte žličko jabolčnega kisa.
***

Če ne želite “jokati” pri sekljanju čebule,
jo morate olupiti pod hladno vodo ali pa jo pred
sekljanjem zamrznite.

Skrivnosti o česnu:
Vonj po česnu in čebuli
z rok odstranite tako, da si jih zdrgnete
s kavno usedlino.

Česnove stroke laže olupite,
če jih z dlanjo stisnete ob delovno površino,
da zunanja kožica poči. Večje količine na kratko
namakajte v vroči vodi.
Glavice česna sicer lahko skladiščite
več mesecev, vendar izgubijo aromo.

Zato olupljene stroke
raje vložite v olje.
Olje lahko pozneje uporabite za začinjanje.

Če želite v jedeh samo pridih česna,
jedi na kratko popecite s česnovim strokom in strok
na koncu odstranite. Pri solatah je dovolj,
da s prepolovljenim česnom namažete skledo.
***

Ko kuhate korenje,
grah, peso ali koruzo,
dodajte malo sladkorja,
da zelenjava ohrani okus.
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Če želite v vrtu pridelati
veliko zdrave zelenjave,
poskusite z mešanimi posevki.
Pri mešanih posevkih na eni gredi rastejo različne
vrste zelenjave, začimbnic in cvetlic. Skupaj
sestavljajo pestro, bogato in harmonično rastlinsko
združbo. Prednost mešanih posevkov ni samo v dobrih
medsebojnih vplivih. Z njimi boste bolje izkoristili
grede, pridelek pa bo pester in obilen. Seznam dobrih
in slabih sosedov najdete na
www.semenarna.si.
***

Nekatere vrtnine, cvetlice in zelišča
ugodno vplivajo na rast rastlin.
Že naši predniki so upoštevali učinke
koristnih rastlin in jih sejali na vrtu.
Seznam koristnih rastlin v vrtu najdete na
www.semenarna.si.
***

Sončna svetloba ne pospeši
zorenja paradižnikov,
temveč ima tak učinek toplota. Paradižnike shranite
s peclji navzdol in ostali bodo sveži dlje časa.
***

Solato hranite v papirnatih
vrečkah in ne v plastiki.
Pred pripravo se ne dotikajte zunanjih listov solate.
***

Če je solata že ovenela,
dodajte limonin sok v skodelo hladne vode,
v njo namočite solato in skodelo postavite
v hladilnik za eno uro.
***

Zasipnice
so bile še pred nedavnim zelo pogoste v naših krajih,
žal pa smo jih skoraj že opustili. V zasipnici lahko
skladiščimo korenovke, ki bodo ohranile vso svežino
in vitamine, ki jih ima sveža zelenjava. Vredno se je
potruditi in na vrtu pripraviti zasipnico.
Navodila za izdelavo zasipnice najdete na
www.kalia.si.
***

Tam, kjer na njivo stopi
konj, pšenica ne raste.
Izrek, ki ga moramo koristno uporabiti tudi danes.
Če hodimo po zemlji, jo tlačimo in uničujemo,
zato tam rastline slabo rastejo.
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Lucerna

SOČA

Lucerna je večletna metuljnica, ki zdrži 4–5 let polne
rabe. Med vsemi deteljami je najbogatejša s hranilnimi
snovmi in daje na enoto površine največ kakovostnega
pridelka, bogatega z beljakovinami, vitamini in
minerali. Sorta lucerne soča ima hitro začetno rast
spomladi, po košnji pa se prav tako hitro regenerira.
Je zgodnja do srednje zgodnja sorta, primerna za
pridelavo sveže krme, silaže in sena. Intenzivna sorta,
ki na dobrih tleh daje velik pridelek zelo visoke
kakovosti. Prenaša pogosto košnjo: lahko jo kosimo
4–5 krat na leto. Rastline so pokončnega tipa (erectum)
in se dobro razraščajo.
Čas setve: Marec–sredina septembra.
Sadilna razdalja: Strnjena setev.
Setvena norma: 20–30 kg/ha.
Gnojenje: Lucerna nujno ne potrebuje
hlevskega gnoja, če pa ga imamo
dovolj na razpolago, lahko gnojimo
ob setvi.
Čas pobiranja pridelka:
Košnja večkrat letno.
Pakiranje: 1 kg, 10 kg.
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Lucerna

KRIMA

Lucerna je večletna metuljnica, ki zdrži 4–5 let polne
rabe. Med vsemi deteljami je najbogatejša s hranilnimi
snovmi in daje na enoto površine največ
kakovostnega pridelka, bogatega z beljakovinami,
vitamini in minerali. Je srednje zgodnja sorta,
prilagojena na naše rastne razmere, dobro odporna
proti boleznim in nizkim temperaturam ter slabše
odporna proti poleganju. Sorta krima se je izkazala za
odlično sorto za pridelovanje krme v manj ugodnih
rastnih razmerah za pridelovanje lucerne, saj daje
visoke in stabilne pridelke tudi v neugodnih razmerah.
Priporočamo jo zlasti za setev na slabših, težjih tleh.
Zaradi močno razvitega koreninskega sistema je zelo
odporna proti suši.
Čas setve: Marec–sredina septembra.
Sadilna razdalja: Strnjena setev.
Setvena norma: 20–30 kg/ha.
Gnojenje: Lucerna nujno
ne potrebuje hlevskega gnoja,
če pa ga imamo dovolj na razpolago,
lahko gnojimo ob setvi.
Čas pobiranja pridelka:
Košnja večkrat letno.
Pakiranje: 1 kg, 10 kg.
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krmna ogrščica

DANIELA

Z izrazito voščeno prevleko obdani listi so neznatno
dlakavi ali goli. Njeni cvetovi so izrazito rumeni in
privabljajo žuželke. Sorta daniela je zgodnja sorta,
ki dobro prenaša nizke temperature, ima dobro
odpornost proti boleznim in škodljivcem, je dobro
olistana. Za krmo je primerna predvsem sveža.
Čas setve: Julij–začetek septembra (strniščni dosevek
v juliju ali pa kot prezimni dosevek konec avgusta).
Sadilna razdalja: Strnjena setev.
Setvena norma: 8–12 kg/ha za krmo, 12–18 kg/ha za podor.
Pakiranje: 1 kg, 10 kg.
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Zdravo in
kakovostno seme
je prvi pogoj za
kakovosten pridelek.
Zakaj je solata pri babici in dedku tako okusna
in zakaj ima domač paradižnik tako značilen vonj in
okus? Stare tradicionalne in avtohtone sorte vrtnin
so se skozi obdobje svojega razvoja prilagajale našim
podnebnim in življenjskim razmeram in so tako
pridobile značilen okus ter okrepile odpornost proti
boleznim in škodljivcem.

SODELUJTE V AKCIJI
OHRANJAMO AVTOHTONE
IN UDOMAČENE SORTE

Pošljite nam vzorec katerega koli avtohtonega ali
udomačenega semena in nam pomagajte ohranjati
slovensko kulturno dediščino.

Pri pošiljanju prosimo zapišite tudi
vaše osebne podatke, telefonsko številko,
elektronski naslov in izvor semena.

Strokovnjaki Semenarne Ljubljana
bodo vsak poslan vzorec analizirali in
uporabili za nadaljnje raziskave in razvoj.

Vzorec in podatke pošljite na naslov:
Semenarna Ljubljana, d.d., Raziskave in razvoj
Dolenjska cesta 242, 1000 Ljubljana
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Z nakupom avtohtonih
in tradicionalnih sort
pripomoremo k ohranjanju
naše kulturne dediščine!
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SEMENARNA Ljubljana, d.d.,
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Pri vsebini sodelovali: Barbara Lončar-Vrhovec,
David Jekovec in Miša Pušenjak
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