VELIKI VRTNI
KATALOG

Založila: Semenarna Ljubljana, d.o.o, Ljubljana
Fotografije na platnici:
Prva stran: Paradižnik Coctail supersweet, Solata Dalmatinska ledenka, Dianthus Barbathus,
Feferoni žuti ljuti, Fižol Češnjevec, Buča Sweet Dumpling F1, Fižol Semenarna 22, Radič Solkanski,
Paprika Sivria, Por Elefant, Lubenice Crimson Sweet, Calendula Officinalis mešana, Kumare Levina,
Koleraba Globus, Viola modra z očesom, Buča Connecticut Field, Bučke Greyzini, Bob Aquadulce,
Bazilika mix, Paprika Jerneja, Mirabilis Jalpa mešana, Radič Palla Rossa 2, Ohrovt Vertus 2, Špinača
Matador, Korenček Curoda, Rdeče zelje pozno, Pesa zlata, Jajčevec, Paradižnik Bon Piere,
Viola Helen Mount.
Zadnja stran: Lupinus, Fižol Etna, Buča Muškatna Muscade de Provence, Redkvica Lanquette,
Špinača Previa, Solata pisana mešanica, Radič Pan di Zuccero, Paradižnik San Marzano 2,
Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Redkev zimska črna, Feferoni crveni ljuti, Boreč, Korenček Flakeer 2, Helianthus Annus rumena,
Dolenjska cesta 242
Zelje Slava, Sladka koruza, Solata Leda, Brstični ohrovt Lunet F1, Nigella Damasce mešana,
Endivija Bubikopf 2, Astra Nojevoperna mešana, Zelje Varaždinsko 2, Redkvica Rudi,
1000 Ljubljana
Paprika Kurtovska kapija 1, Fižol Merveille de Piemonte.
telefon: 01 475 92 00 • faks: 01 427 35 38
Fotografije: Aleksander Lilik, Arhiv Semenarna Ljubljana, d.o.o. in Shutterstock.com
e-pošta: info@semenarna.si
Naklada: 3.000 izvodov
Ljubljana, januar 2017
www.semenarna.si
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VSEBINA
Semenarna Ljubljana
Kapusnice
Korenovke
Solatnice
Špinačnice
Plodovke
Čebulnice
Čebulček in semenski česen
Začimbnice, sladka koruza in božično žito
Cvetlice
Velika pakiranja
Pridih Azije v vašem vrtu
Magic herbs
Vonj in okus Mediterana
Barvitost Mehike
Profesionalna semena za vrtičkarje
Dober tek!
Setveni koledar in mešani posevki - zelenjava
Setveni koledar - dišavnice
Setveni koledar - cvetlice
Travne mešanice
Semenski krompir
Vrečke za zeleno gnojenje, medovite rastline in
pšenica za sočenje
Seme za zeleno gnojenje, krmnih rastlin in koruze
Valentin
Kapusnice in korenovke
Solatnice
Špinačnice
Plodovke
Stročnice
Čebulnice
Začimbnice in koruza
Cvetlice
Semena na traku
Mikro zelenjava
“Smuti” napitek
Bio seme vrtnin in zelišč ter kalčki
Travne mešanice
Okrasne čebulice
Gnojila
Substrati
Dodatna ponudba
Terminator X
Sredstva za varstvo pred škodljivci
Bonami
Hrana za male živali

VABLJENI NA NAŠO
SPLETNO STRAN
www.semenarna.si
Na spletnem mestu
www.semenarna.si
objavljamo tiskane izdaje
katalogov, v prodajnem programu nudimo poglobljene
informacije o naših izdelkih,
preko spletnega obrazca nam
lahko pošljete vaše vprašanje in
se pridružite gibanju
"SVET, KI RASTE Z VAMI."

PRIDRUŽITE SE NAM NA
SOCIALNEM OMREŽJU
FACEBOOK

Spoštovani,
vrtnarjenje je od nekdaj priljubljeno v naši domovini. Že naši predniki so se zavedali, da je potrebno, koristno in zdravo pridelati svojo zelenjavo.
Na vrtovih so vedno našli tudi mesto za čudovite
cvetlice, ki so krasile tako vrt kot dom. Veliko je
bilo medovitih.
In še vedno je tako. Vrtnarjenje je celo postalo
trend, ki se ga veselijo tako mlade družine kot
že izkušeni vrtnarji. Vrtnarjenje je lahko zelo
preprosto in sproščujoče preživljanje prostega
časa. Na koncu smo vedno poplačani z okusnimi
pridelki ali dišečimi in barvitimi šopki.
Semenarna Ljubljana že več kot 110 let neguje
in širi asortima semena vrtnin, zelišč in cvetlic.
Ljubezen do narave je bilo vodilo za uspeh včeraj in enako je danes. Več kot 110-letna tradicija
raziskav in razvoja je temelj našega uspeha! Naše
poslanstvo je zagotavljati najboljša semena, saj
je zdrava in okusna hrana najboljše darilo narave
človeku.

vaših rokah. Za vas imamo rešitev. Potrebujete le
košček prostora na vrtu, balkonu ali okenski polici. Za vse ostalo poskrbimo mi.
Veliki vrtni katalog, ki je pred vami, predstavlja celotno ponudbo Semenarninih izdelkov. V
njem boste našli vsa semena, sredstva za nego in
varstvo rastlin ter hrano za male živali. Katalog je
aktualen skozi celo leto, tudi pozimi, ko se vrtnarjenje preseli v zaščitene prostore in ko je čas, da
poskrbimo za hranjenje ptic v naravi.
S pomočjo naše bogate zakladnice znanja smo
katalog obogatili s številnimi praktičnimi nasveti
za uspešno vrtnarjenje. Možnosti za vrtnarjenje
so neskončne. Povabite v vrt tudi svojo družino,
še posebno otroke. Med vrtnimi opravili se bodo
naučili veliko o odnosu do narave.
Želimo vam uspešno, zabavno in sproščujoče sobivanje z naravo!

Ne sprašujte se več kaj jeste, od kod je zelenjava,
kako dolgo pot je prepotovala, da se je znašla v Semenarna Ljubljana, d.o.o.

SEMENARNA LJUBLJANA Z VAMI ŽE VEČ KOT 110 LET
Semenarna Ljubljana spada v vrh ponudnikov
kakovostnih semen. Vztrajno si prizadevamo izboljšati kakovost proizvodnje hrane, hkrati pa s
široko ponudbo različnih izdelkov tako v lastni
maloprodaji kot veleprodaji skrbimo za kakovostno izrabo prostega časa in urejenost bivalnega
okolja. Semenarno Ljubljana smo organizirali po
evropskih standardih semenarskih podjetij. Razvoj podjetja temelji na lastnih pridelkih, izdelkih
in storitvah.

Blagovne znamke
Pod blagovnimi znamkami Semenarna Ljubljana,
Valentin, Terminator in Bonami ponujamo kakovostne, naravi prijazne izdelke za vrtnarjenje
in poljedelstvo, hrano in opremo za male živali
ter izdelke za izrabo prostega časa v naravnem
in zdravem bivanjskem okolju. Hkrati razvijamo
mrežo vrtnih centrov Kalia in kmetijskih trgovin
Rodovita, kjer kupcem ponujamo celotno ponudbo naših izdelkov za vrt, polje in dom.

V Semenarni Ljubljana ohranjamo avtohtone
slovenske sorte, udomačene sorte in razvijamo
nove slovenske sorte. Tako skrbimo za sorte, ki
so tipične za naše podnebje in prehranjevalne
navade. S tem prispevamo k bogastvu slovenskega genskega rastlinskega materiala. Vse
sorte, ki so specifične za nas, so “žive”, to
pomeni, da jih ljudje sejemo, vzgajamo in
tudi uživamo. Osnovno seme za več kot
50 sort vrtnin vzgajamo na našem Selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju. Iz osnovnega semena razmnožimo komercialno seme,
ki ga prodajamo v naših vrečicah pod blagovnima
znamkama Semenarna Ljubljana in Valentin.

Semenarna Ljubljana
Semenarna Ljubljana je blagovna znamka za vse
semenske izdelke, tako za seme vrtnin in cvetlic,
poljščin, mešanic za trate kot tudi za semenski
krompir. Znotraj blagovne znamke Semenarna
Ljubljana ponujamo tudi ekološko pridelana semena.

Z uspešnim semenarjenjem domačih in tujih
sort že dobro stoletje gradimo zaupanje med
domačimi potrošniki. Zaradi svoje kakovostne
ponudbe že desetletja vzbujamo zanimanje tujih
potrošnikov semen in smo med najboljšimi semenarskimi hišami v regiji in širše.

Valentin
Valentin je blagovna znamka za vrečice s
semeni vrtnin in cvetlic, okrasne čebulnice ter izdelke, ki jih potrebujemo za urejen vrt in rastline v domu: gnojila, zemlje, šotne
tabletke in lončki, agrokoprena itd. Znotraj blagovne znamke Valentin ponujamo tudi ekološke
izdelke Valentin EKO in BIO.
Terminator X
Terminator X je blagovna znamka okolju in
človeku prijaznih sredstev za varstvo pred škodljivimi žuželkami.
Bonami
Bonami je blagovna znamka hrane za male živali.
Kalia
Vrtni centri

Da bo vaša zemlja rodovitna

Rodovita
Kmetijske trgovine
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SELEKCIJSKO-POSKUSNI CENTER SEMENARNA LJUBLJANA
Selekcijsko-poskusni center je središče razvoja in raziskav
Semenarne Ljubljana. Nahaja se na Ptuju. V njem opravljamo ekološke in vegetacijske poskuse, ki so potrebni za
nadzorovano kakovost semen. Poleg tega pa žlahtnimo
tudi različne vrste in sorte vrtnin ter izvajamo vzdrževalno
selekcijo. Slednja je tudi najpomembnejša naloga Selekcijsko-poskusnega centra Semenarne Ljubljana.
Semenarna Ljubljana z uspešnim semenarjenjem domačih
in tujih sort že dobro stoletje gradi zaupanje med
domačimi in tujimi potrošniki semen. Svoje proizvodne
sposobnosti stalno posodabljamo, med najpomembnejše mejnike pa štejemo leta 1988, ko smo na Ptuju odprli selekcijski center na 46 hektarjih. Sodelovanje z
ljubiteljskimi in poklicnimi pridelovalci okrasnih in kmetijskih rastlin je postalo še tesnejše in tradicionalno
redno. V Semenarni Ljubljana hranimo dokumentacijo vzdrževalne selekcije od leta 1964 dalje. Vzdrževalna selekcija ohranjevalnih in Semenarninih sort pa
je najpomembnejša naloga Selekcijsko-poskusnega
centra na Ptuju, med njimi pa so:
• zelje: varaždinsko 2, ljubljansko, futuško;
• repa: kranjska okrogla in podolgovata;
• koleraba: rumena maslena;
• solate: leda, ljubljanska ledenka, bistra, posavka,
dalmatinska ledenka, unicum, laibacher eis 3, vegorka,
nansen, zimska rjavka, braziljanka, majska kraljica;
• motovilec: ljubljanski, žličar, pomladin;
• paradižnik: val, bon pierre, novosadski jabučar;
• paprika: soroksari, kurtovska kapija, sivrija,
botinska rumena, jerneja, alpina, magdalena;
• feferoni: ferdi;
• čebula: ptujska rdeča, belokranjka, tera,
holandska rumena;
• kumare: dolge zelene;
• fižol: češnjevec, jabelski pisanec, jeruzalemski,
ptujski maslenec, maslenec rani, klemen, zorin, cipro,
semenarna 22, barianec, kiro;
• korenček: nantes 2, ljubljansko rumeno;
• peteršilj: berlinski;
• rdeča pesa: bikor, cilindra;
• por: dolgi domači, carentan;
• šalotka: pohorka;
• radič: solkanski;
• endivija: eskariol zelena, dečja glava;
• česen: ptujski jesenski in spomladanski;
• buča: slovenska golica;
• ajda: darja;
• lucerna: soča, krima, mura;
• krmna ogrščica: daniela;
• pira: murska bela, murska dolgo klasa.

njihove gospodarsko pomembne lastnosti in njihovo ohranjanje iz roda v rod.

Poskusni nasadi.

Ker se zavedamo prednosti domačih (avtohtonih) sort pred
tujimi zaradi prilagojenosti rastnim razmeram pri nas, jih
ohranjamo z vzdrževalno selekcijo.
V centru opravljamo vse poskuse, ki so potrebni za nadzorovano kakovost semen v vrečicah Semenarne Ljubljana,
vključno s primerjavo s konkurenco. V semenskih vrečicah
se skriva kakovostno seme, narejeno s predanostjo, trudom, potrpežljivostjo in veliko znanja.

Vegetacijski poskusi
Polje selekcijskega centra je med letom videti kot velik vrt.
Tam namreč rastejo vse vrtnine in cvetijo vse rože, ki jih
lahko kupite v naših semenskih vrečicah.
Posejemo jih, da preverimo sortno čistost, da ugotovimo,
katera semenarska hiša ponuja boljše seme. Tem poskusom
pravimo vegetacijski poskusi: trajajo namreč samo eno rastno dobo. Naslednje leto poskus ponovimo – seveda z novo
kupljenim semenom.

Temelj so poskusi na polju
Da je pridelano seme kar najboljše, posejemo na Ptuju
številne sorte različnih kmetijskih in okrasnih rastlin. Med
rastjo jih opazujemo (bonitiramo) in ugotavljamo (merimo)

V vegetacijske poskuse vključujemo tudi visokokakovostne sorte zelenjave
in hibride priznanih evropskih semenarskih hiš, ki jih kupujejo predvsem
tisti, ki se s pridelovanjem zelenjave ukvarjajo profesionalno.
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Ekološki poskusi
Kadar želimo ugotoviti, kako se določena sorta obnese v
naših podnebnih razmerah, trajajo poskusi – pravimo jim
ekološki – tudi več let. Tudi to je delo selekcijskega centra.
Tuje semenarske hiše namreč vsako leto pošljejo vzorčke s
semeni hibridov in visokokakovostnih sort, ki so lahko zanimive za tržno pridelovanje pri nas. Tovrstne poskuse organiziramo po različnih krajih Slovenije.

Vzdrževalna selekcija
Delo žlahtnitelja je nadvse zanimivo in zahtevno. V Selekcijsko-poskusnem centru Ptuj žlahtnimo različne vrste in sorte
vrtnin, da izboljšamo kakovost sorte, zmanjšamo okuženost
z virusi itd. Rezultat žlahtnjenja je zelo kakovostno osnovno
seme, iz katerega v nadaljevanju pridelamo seme, ki ga lahko
kupite v naših semenskih vrečicah in drugih oblikah pakiranja.

V Selekcijsko-poskusnem centru je seznam tistih rastlin,
za katere pridelujemo osnovno seme, zelo obširen. Dolgo
pot do osnovnega semena v semenarstvu poimenujemo
vzdrževalna selekcija. Ohranjamo namreč kakovost sorte,
da se ta ne izrodi. Iz posevka izločimo vse slabše rastline,
ki niso dovolj sortno pristne ali pa so preveč občutljive na
bolezni in škodljivce, odberemo pa tudi najboljše rastline in
jih primerno označimo.

največji vrt v Sloveniji. Tam namreč vsako leto ozelenijo
ogledni nasadi večletnih okrasnih in krmnih trav, detelj,
začimbnic, dišavnic in cvetlic, vsakič znova pa zasejemo
številne enoletne vrtnine in poljščine domačega in tujega
izvora.
Na ogled je vedno preko 1.000 vzorcev; med njimi vse vrtnine, cvetlice in zelišča, vzgojena iz semena, ki je na voljo v semenskih vrečicah Semenarne Ljubljana, s poudarkom na avtohtonih in udomačenih sortah. Predstavljena so
tudi različna zelišča in medovite rastline, ki so nepogrešljive na vrtovih ali balkonih in okenskih policah. Seveda ne
manjkajo niti eksotične rastline, ki so značilne za različne
predele sveta. Možen je tudi ogled različnih parkovnih trat,
posevkov krmnih trav in travno-deteljnih mešanic ter ostalih krmnih poljščin, poskusnega polja ozimnih in jarih žit ter
sortnega poskusa krompirja.
Eno od poslanstev Semenarne Ljubljana je tudi izobraževalnega značaja. Želimo, da bi se mladi čim prej zavedali pomena narave, semena, zemlje, vode, vseh naravnih virov, za
preživetje človeka. Za našo zemljo je treba namreč skrbeti
in jo negovati, da nam bo še naprej tako dobro rodila. S tem
namenom sodelujemo v različnih projektih, ki podpirajo izobraževanje otrok v vrtcih in šolah.
Sledite objavam na www.semenarna.si in nas obiščite na
Dnevih odprtih vrat. Vsako leto je zanimivo, drugačno in
poučno.
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Žlahtnjenje vrtnin.

Dnevi odprtih vrat poskusnega centra
Semenarne Ljubljana
Semenarna Ljubljana vsako leto, konec junija ali v začetku
julija, odpre vrata svojega raziskovalnega centra na Ptuju. Strokovnjaki Semenarne popeljejo obiskovalce skozi

Dnevi odprtih vrat SPC Ptuj.

KAKOVOST SEMENA SEMENARNE LJUBLJANA
JE PREVERJENA
Uporabniki lahko zaupate v naše proizvode saj Semenarna Ljubljana
opravlja dvojno kontrolo za preverjanje kakovosti semena.
Prvič preverimo kakovost semena že pred samim pakiranjem in lansiranjem na trg. To se zgodi na Kmetijskem inštitutu Slovenije (KIS), kjer
preverijo kaljivost in energijo semena. Če rezultati ne ustrezajo našim
standardom kakovosti, seme ne gre v prodajo. Naši standardi so visoki.
Drugič vsa semena preverimo naknadno še v vegetacijskih poskusih na
našem Selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju. Tukaj sledimo kaljivosti
in sortni ustreznosti. Pridelek mora ustrezati opisu sorte. Vsako leto so
vegetacijski poskusi tudi prikazani.
Za vsak izdelek, ki ga imamo v prodaji, zagotavljamo sledljivost in opravljamo še dodatne naključne kontrole. Sledljivost vsake partije je v žigu
na dnu embalaže. Ta nam omogoča preverjanje reklamacij in dodatno
kontrolo.
Ne moremo pa mimo tega, da je seme živa stvar in kot taka potrebuje
pravilno nego. Pri tem je zelo pomemben čas setve, kot tudi kolobarjenje in kasneje zalivanje. Klimatski pogoji veliko vplivajo na rast in razvoj
rastline. Naša embalaža ima vse potrebe informacije, ki jih uporabnik
potrebuje za pravilno setev in nego. Pri vzgoji vrtnin in cvetlic je treba
upoštevati naravne zakonitosti.
Naša naloga je zagotavljati kakovostno seme, naš cilj pa je obdržati
zadovoljne uporabnike.
Naše seme – vaš uspeh!
Semenarna Ljubljana, d.o.o.
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Semenarna Ljubljana je blagovna znamka za
vse semenske izdelke, tako za seme vrtnin,
cvetlic in zelišč, poljščin, mešanic za trate ter
semenski krompir. Znotraj blagovne znamke
Semenarna Ljubljana ponujamo tudi ekološko
pridelana semena.
Ponudba je namenjena vsem, ki jim je vrtnarje
nje ali kmetovanje poklic, kot tudi tistim, ki so
jim opravila na vrtu koristno razvedrilo po napornem delu.
Dobro seme je temeljnega pomena za obilen
in kakovosten pridelek. Zaradi organizirane
pridelave, lastne dodelave in laboratorijskega
nadzora blagovna znamka Semenarna Ljubljana zagotavlja svojim kupcem visoko kakovost
najrazličnejših semen.
Izbor sort in hibridov pod blagovno znamko
Semenarna Ljubljana se iz leta v leto bogati.
Za ljubitelje vrtnarjenja in zdrave prehrane
vsako leto pripravimo novosti v ponudbi semen in tako bogatimo možnosti pridelave različnih vrst zelenjave, vzgojo posebnih cvetlic
ter ureditev lepih, zelenih in gostih travnatih
površin.
Blagovna znamka Semenarna Ljubljana se
zavzema za kakovost življenja - zdravje in urejeno bivanjsko okolje.
Legenda:
Domača
avtohtona sorta

Rastlina primerna
za setev v lonce

Udomačena
tradicionalna
sorta

Rastlina posajena
v lonec, potrebuje
oporo

Sorta Semenarne
Ljubljana,
žlahtnitelj sorte

Čebelica na
embalaži označuje
MEDOVITE
rastline.

Cvetlica, značilna
za slovenski vrt

KAPUSNICE

Cvetača
Št. semen v gramu:
250-300
Količina semena za
setev: 0,3 kg/ha = 3
g/100 m2 (vzgoja sadik);
0,5-1,2 kg/ha (direktna
setev)
Seme kali: 8-12 dni
Čas setve: Marec-april
(zavarovan prostor);
junij-julij (na prosto).
Čas presajanja:
April-maj, julij-avgust
(30-35 dni po setvi).
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BROKOLI
ZELJE
OHROVT
BRSTIČNI OHROVT

002868

2 Cvetača
Erfurter

006210

Sadilna razdalja:
50 x 60 cm

Cvetača
Majorca F1

Čas pobiranja pridelka:
Maj-oktober.

Brassica oleracea L. var.
botrytis

Brassica oleracea L. var.
botrytis

Brassica oleracea L. var.
botrytis

Srednje pozna sorta
(65-70 dni). Sploščeno
okrogle glave s finimi
tankimi listi so uporabne
sveže in za kisanje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Bele, okrogle rože
pobiramo pozno jeseni.
Pri dobri oskrbi da dober
pridelek.

Srednje zgodnji evropski
hibrid (dozori ca. 104 dni
po presajanju) z belimi,
okroglimi in kompaktnimi
rožami.

Dobri sosedje: Nizek
fižol, zelena, paradižnik,
facelija.

CVETAČA

187358

3 Cvetača
Fremont F1
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Brokoli
Št. semen v gramu:
330-400
Količina semena za
setev: 0,3 kg/ha = 3
g/100 m2 (vzgoja sadik);
0,5-0,7 kg/ha (direktna
setev)

NAČRT ZA VRT

Seme kali: 8-12 dni
Čas setve: Marec-april
(zavarovan prostor);
junij-julij (na prosto).
Čas presajanja:
April-maj, julij-avgust
(30-35 dni po setvi).

187360

Sadilna razdalja:
50 x 60 cm

Brokoli Premium 14
Crop F1

Čas pobiranja pridelka:
Julij-oktober.

Brassica oleracea L. var.
italica

Dobri sosedje: Nizek
fižol, zelena, paradižnik,
facelija.

Sredozemska vrtnina,
ki dobro uspeva tudi v
Sloveniji. Oblikuje sivo
zeleno rožo (cvetni
poganjki) že ca. 103 dni
po presajanju. Ko
odrežemo glavno rožo, se
tvorijo manjše stranske.

Izberite si tisti del vrta, ki je čez dan
enakomerno obsijan s soncem. Če je prostora
malo, je najbolj smiselno posejati le začimbe,
solate in nekaj malega zelenjave za svežo rabo
v kombinaciji s cvetlicami. Štiričlanska družina
v povprečju potrebuje okoli 70-100 m2 ali ca.
20 m2 na osebo. Površino zelenjavnega vrta
razdelite na 1,2 m široke gredice poljubne
dolžine. Med gredicami je 30 cm poti. Na težkih,
manj živih tleh naj bodo gredice obrnjene v
smeri sever-jug, na peščenih tleh pa vzhodzahod. Za krompir potrebujete dodatnih 100 m2.
Smiselno je, da si gredico z začimbami uredite
v bližini kuhinje. Tako boste imeli vaše najljubše
začimbe vedno pri roki. Osnova zdravega
zelenjavnega vrta so mešani posevki.

Zelje
Št. semen v gramu:
200-300
Količina semena za
setev: 0,3 kg/ha =
3 g/100 m2 (vzgoja
sadik); 0,4-0,6 kg/ha
(direktna setev)
Seme kali: 8-12 dni
Čas setve: Marec-april
(zavarovan prostor);
maj-julij (na prosto).
002872

34 Zelje
Tucana F1

002875

Sadilna razdalja:
50 x 60 cm

Zelje
Ditmarscker 2

Čas pobiranja pridelka:
Junij-oktober.

Brassica oleracea var.
capitata L.

Brassica oleracea var.
capitata L.

Brassica oleracea var.
capitata L.

Brassica oleracea var.
capitata L.

Zgodnja sorta (70-75 dni).
Sploščeno okrogle,
rumeno zelene glave
(0,5-1 kg) so uporabne
sveže.

Pozni hibrid, ki dozori v
145 dneh po presajanju.
Ima trde, ploščato okrogle
glave, ki so vsestransko
uporabne. Odlično zelje
za kisanje.

Ker je zelje zgodno, je
primerno za svežo rabo.
Naredi kompaktne,
rahlo sploščene, okrogle
glave že okoli 60 dni po
presajanju. Posadimo 4-8
sadik/m2.

Srednje zgodnja sorta
(90-100 dni). Čvrste,
okroglo ploščate, rumeno
zelene glave so uporabne
sveže in za kisanje. Sorta
ni zahtevna, daje pa
dober pridelek.

Dobri sosedje: Nizek
fižol, grah, kumare,
korenček, facelija, rdeča
pesa, solata, zelena,
špinača, paradižnik,
krompir, endivja, por,
blitva, kamilica, kumina,
koper.

32 Zelje
Atria F1

002873

35 Zelje
Slava

42

Zelje

11

002876

Zelje
Varaždinsko 2

KAPUSNICE

187359

Čas presajanja:
April-maj, julij-avgust
(30-35 dni po setvi).

002878

47 Zelje
Futoško

002881

56 Zelje
Ljubljansko

002883

69 Kitajsko
zelje Yuki

002884

71 Rdeče zelje
Topas

72

Brassica oleracea var.
capitata L.

Brassica oleracea var.
capitata L.

Brassica oleracea var.
capitata L.

Brassica rapa L. subsp.
pekinensis

Brassica oleracea var.
capitata L.

Je pozna in rodna,
nezahtevna sorta. Ima
težke in čvrste, okroglo
ploščate glave s tankimi
in okusnimi listi. Zelo
kakovostno kislo zelje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Srednje pozna sorta
(95-100 dni). Sploščeno
okrogle glave s finimi
tankimi listi so uporabne
sveže in za kisanje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Pozna sorta, primerna
za solato, kisanje in
skladiščenje. Cenjena
zaradi okusnih listov in
velikega pridelka.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Konec julija do začetka
avgusta ga sejemo na
gredo v vrste. Kasneje
redčimo na razdaljo
30 x 30 cm. Raste 60-65
dni. V kolobarju sledi
krompirju, korenčku,
grahu, nizkemu stročjemu
fižolu. Ima kompaktno,
pokončno in široko glavo.
Zahteva tople jeseni.

Sorta s kratko rastno
dobo. Po možnosti
sejemo od marca do
začetka junija. Glave
režemo od poznega
poletja do zgodnje jeseni.
Primerna za svežo rabo.

Zelje in ohrovt

002885

006211

002890

002891

Rdeče zelje
79 Ohrovt
110 Ohrovt
114 Ohrovt
115
Pozno
Taler F1
Vertus 2
Kodrolistni
Langedijker Bewaar 2 Brassica oleracea L. var.
Brassica oleracea L. var.
Brassica oleracea L. var.
Brassica oleracea var. capitata
L.

KAPUSNICE

Prava sorta za
skladiščenje v kleti. Ima
izrazito vijoličasto rdečo
glavo. Veliki pridelki.

12

sabauda

sabauda

sabauda

Pozni evropski hibrid
(dozori 120 dni po
presajanju). Ploščato
okrogla glava zelene
barve je primerna za
svežo rabo in kisanje.
Jesenski hibrid, ki v toplih
krajih prezimi.

Je zelo razširjena jesenska
sorta za svežo uporabo.
Značilna je modro zelena
barva in nekoliko manjša
nakodranost listov.
Sejemo marca.

Od pozne jeseni do
pomladi pobiramo
okusne, močno
nakodrane liste (od
spodaj navzgor). Nima
posebnih zahtev glede
podnebja, tal in gnojenja.

Brstični ohrovt
Št. semen v gramu:
220-230
Količina semena za
setev: 0,3 kg/ha =
3 g/100 m2 (vzgoja
sadik); 0,5-0,7 kg/ha
(direktna setev)

PRAVOČASNA IN PRAVILNA SETEV

Seme kali: 8-12 dni
Čas setve: Marec-april
(zavarovan prostor);
maj (na prosto).
Čas presajanja:
April-maj, julij-avgust
(30-35 dni po setvi).

002892

002894

Sadilna razdalja:
50 x 50 cm

Brstični ohrovt 120 Brstični ohrovt 122
Long Island
Lunet F1

Čas pobiranja pridelka:
Oktober-februar

Brassica oleracea L. var.
gemmifera

Brassica oleracea L. var.
gemmifera

Pozna sorta, ki razvije
veliko okroglih in čvrstih
brstov. Je odporen na
mraz. Zamrznjenega
ohranimo zelo dolgo.

Zgodnji hibrid z okroglimi
in čvrstimi, svetlo
zelenimi brsti. Sejemo do
konca maja in presajamo
najkasneje do začetka
julija. Je odporen na mraz
in gnitje.

Seme za kalitev potrebuje vlago, toploto in zrak.
Seme vsake vrtnine ima posebne zahteve, ki jih
moramo upoštevati. Najpogostejše napake, ki jih
napravimo pri setvi, so:
- sejemo ob nepravem času,
- sejemo v slabo pripravljeno zemljo,
- sejemo pregloboko ali preplitvo,
- tla so presuha,
- ne upoštevamo, da nekatere vrtnine kalijo
zelo dolgo (korenček npr. potrebuje za vznik
tudi en mesec).

Koleraba

Št. semen v gramu:
250-330
Količina semena za
setev: 0,4-0,6 kg/ha =
4-6 g/100 m2 (vzgoja
sadik); 0,8-1 kg/ha =
8-10 g/100 m2
(direktna setev)
Seme kali: 8-12 dni
Čas setve:
Februar-marec
(zavarovan prostor);
april-julij (na prosto).

187362

Čas presajanja:
April-avgust (30-35 dni
po setvi).
Sadilna razdalja:
25 x 30 cm
Čas pobiranja pridelka:
Maj-november.
Dobri sosedje: Fižol,
grah, por, rdeča pesa,
solata, špinača,
paradižnik, zelena,
redkvica, krompir.

KOLERABICA
KOLERABA

Koleraba

Modra
kolerabica
Blaro

002896

134 Kolerabica Di
Vienna Bianco

Brassica oleracea L. var.
gonglodes
Zelo okusen gomolj je
ploščato okrogel, modro
vijoličast. Zgodnja sorta,
dozori v 38-40 dneh po
presajanju.

002901

136 Koleraba
161
Rumena Maslena

Brassica oleracea L. var.
gonglodes

Brassica napus ssp. rapifera

Spada v skupino zgodnjih
sort. Pobiramo jo zelo
mlado. Pokanje lahko
preprečimo z rednim
zalivanjem.

Je rumeno zelena
koleraba s finim rumenim
mesom. Vsebuje precej
suhe snovi in ima prijeten
vonj. Da velik pridelek.
Primerna je za takojšnjo
uporabo in skladiščenje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Repa

13

REPA
KORENČEK
KORENJE

PRAVOČASNA IN
PRAVILNA SETEV

PETERŠILJ
ZELENA
RDEČA PESA
PASTINAK
REDKVICA

002904

Koleraba
Globus

002902

KORENOVKE

KORENOVKE

Kolerabica

002903

171 Repa
166 Repa Kranjska
podolgovata
Kranjska okrogla

167

Brassica napus ssp. rapifera

Brassica rapa var. rapa

Brassica rapa var. rapa

Koleraba je zelena do
rahlo vijolična. Sejemo
jo od maja do junija na
razdaljo 40 x 30 cm.
Primerna je za krmo in
kuho. Dobro prenese
skladiščenje.

Za takojšno uporabo,
kisanje in krmo. Če ima
dovolj vlage, dobro
uspeva v vsakih tleh.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Koreni so podolgovati z
rdeče vijoličasto glavo.
Je izvrstnega okusa ter
odlična za kisanje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Vedno moramo
izbrati pravo gostoto
rastlin, medvrstne
razdalje (običajno
sejemo na gosto
v vrsto) in kasneje
vrtnine in cvetlice
ustrezno redčimo;
gostote so navedene
na vrečicah s semeni
in v razni literaturi o
zelenjavi in cvetlicah;
pravilno gostoto
poznamo tudi na
podlagi izkušenj.

Korenček

Korenje

Št. semen v gramu:
550-1200
Količina semena za
setev: 3,5 kg/ha; 40-60
g/100 m2
Seme kali: 20-30 dni
Čas setve:
Februar-junij.
Sadilna razdalja:
4-6 x 25-35 cm
Čas pobiranja pridelka:
Junij-november.

Korenček
Amsterdam 2
Daucus carota L.

002908

180 Korenček
Nantaise
Amelioree 2

Zgodaj razvije (tudi v
tunelu) oranžno rdeče
korenčke manjše velikosti.
Primeren tudi za poletno
in jesensko pridelovanje.

KORENOVKE

Dobri sosedje: Koper,
endivija, grah, česen,
zelje, kreša, por, redkvica, redkev, solata,
drobnjak, paradižnik,
čebula, blitva.

002906

14

002910

189 Korenček
Flakee 2

Daucus carota L.
Oranžno rdeči korenček, s
skoraj nevidnim
strženom. Je sladkega,
nežnega, svežega okusa.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

002911

198 Korenje
199
Ljubljansko rumeno

Daucus carota L.

Daucus carota L.

Pri dobrih rastnih
pogojih zrastejo veliki
korenčki, ki so lahko težki
tudi več kot 200 g.
Primerni so za zimske
potrebe: skladiščenje in
industrijsko predelavo.

Velik (do 30 cm), svetlo
rumen koren. Zelo pozno
korenje, primerno za
skladiščenje, svežo rabo
in za krmo domačih živali.
Izboljša okus juham.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji

Peteršilj
Št. semen v gramu:
700-900

SETEV
NA
PROSTEM

Količina semena za
setev: 3-5 kg/ha;
80-100 g/100 m2
Seme kali: 20-30 dni
Čas setve:
Februar-junij;
v lončke celo leto.
Sadilna razdalja:
10 x 20-30 cm
Čas pobiranja pridelka: Maj-december (v
lončku celo leto).
Koristen nasvet:
Sejemo plitvo (0,5 cm
globoko).

002914

Peteršilj
Halblange

Berlinski srednje
dolgi

002915

211 Peteršilj
Commun 2

Petroselinum crispum (MilL)
Fuss
Je zelo dobra sorta,
primerna za pridelavo
aromatičnih korenov in
listov. Uporabljamo jih za
juhe, solate in kot
samostojne jedi.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Domači listnik

002916

213 Peteršilj
Mooskrause 2

Petroselinum crispum (MilL)
Fuss
Ima gladke, temno zelene
in izredno aromatične
liste, ki jih uporabljamo
kot začimbo za juhe,
jajčne jedi, omake, solate.

214

Petroselinum crispum (MilL)
Fuss
Ima lepe, zelene, kodraste
liste, ki nam služijo kot
okras k jedem. Jeseni ga
lahko presadimo v lončke
in jih postavimo na
kuhinjsko okno preko
zime.

Zemlja na gredi mora
biti rahla, zračna,
drobne strukture,
enakomerno vlažna
in pognojena. Dobra
priprava tal nam je
poplačana. Sejati
moramo vedno ob
pravem času. Termini
setve so navedeni na
semenskih vrečicah,
vendar nam navedeni
datumi ne koristijo
prav dosti, če vreme
ni ugodno. Nestrpni
vrtnarji, ki sejejo v
hladno in prevlažno
zemljo, so velikokrat
razočarani. Držimo se
preprostega navodila:
za kalitev in rast
rastline potrebujejo
ustrezno toploto in
dovolj vlage. Še nekaj
velja: dokler se nam
vrtna zemlja lepi na
škornje, jo pustimo
na miru.

Zelena

Rdeča pesa

Število semen v gramu:
2000-3000

Število semen za setev:
12-20 kg/ha; 150-200
g/100 m2

Količina semena za
setev: 0,03-0,1 kg/ha
= 1 g/100 m2 (vzgoja
sadik); 1,5 kg/ha
(direktna setev)

Seme kali: 15 dni
Čas setve: April-junij.
Čas presajanja
pridelka: Julij-oktober.

Čas setve: Marec-april
(zavarovan prostor), maj
(na prosto).
187363

Čas presajanja:
Maj-junij.
Sadilna razdalja:
25-30 x 25-30 cm.
Čas pobiranja pridelka:
September-november.
Dobri sosedje: Fižol,
grah, kapusnice (pred
vsem cvetača), por,
špinača, paradižnik,
kumare, kamilica.

Dobri sosedje: Fižol,
kapusnice, kolerabica,
česen, čebula, bučke in
buče, kumare, šetraj,
koper, kumina.

002918

Zelena
226 Zelena
gomoljna Maxim
Belušna
Giant Pascal
Apium graveolens L.
Zeleno sadimo plitvo.
Veliki gomolji so okrogli
do sploščeno okrogli.
Meso je smetanovo belo
in okusno. Uporabimo
liste in gomolj.

Koristen nasvet: Sadik
ne sadimo pregloboko.

228

Apium graveolens L. var.
dulce
Pri belušni (belilni) zeleni
uživamo pokončne zelene
liste z debelimi listnimi
peclji. Jeseni rastline za
10-14 dni zasujemo z
zemljo (spodnji del listov)
oz. listne peclje povežemo s papirjem ali črno
folijo.

Rdeča pesa

Koristen nasvet: Mlade
rastlinice presadimo
ali pa jih kot sočivje
dušimo na maslu. Pred
mrazom, od septembra
naprej, peso pazljivo
populimo in jo z delom
listnih pecljev shranimo v kleti, v vlažnem
pesku. Lahko kuhano
vlagamo v kis ali pa v
rezinah zamrznemo.

002919

Rdeča pesa
257
Egyptische platronde
Egiptovka

Beta vulgaris L.
Srednje zgodnja sorta z
velikim gomoljem, ki je
ploščat, okrogel, temno
rdeč, s svetlimi kolobarij.
Zelo okusna.

Pastinak

15

SETEV NA
PROSTEM

002920

002921

002922

002923

Rdeča pesa
Detroit 2

260 Rdeča pesa
Bikores

262 Rdeča pesa
Cylindra

Beta vulgaris L.

Beta vulgaris L.

Beta vulgaris L.

Beta vulgaris L.

Ima srednje velike,
okrogle gomolje brez
kolobarjev. Primerna
je za zgodnje in pozno
pridelovanje (setev julija).
Kakovostna sorta.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Živo do temno rdeča,
podolgovato okrogla.
Primerna za zgodnje in
pozno pridelovanje. Zelo
dobro se skladišči. Je
odlična za vlaganje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Podolgovata pesa. Na isti
pridelovalni površini da
večji pridelek. Odporna
na sušo.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Dolg, koničast in bel
koren lahko izkopavamo
celo zimo. Svetlo rumeno
do belo meso je zelo aromatično. Uporabimo tudi
aromatične zelene liste.

266 Pastinak
272
Dolgi beli gladki

KORENOVKE

Seme kali: 20-25 dni

Seme posejemo, ga
pritisnemo v zemljo in
na tanko prekrijemo
z zemljo. Pomembno
je redno zalivanje.
Pogosto krivimo
seme, da je slabo, ker
ni kalilo, in vendar
smo pozabili zalivati.

Redkvica
Št. semen v gramu:
100-160
Količina semena za
setev: 50-80 kg/ha;
180-250 g/100 m2
Seme kali: 15 dni
Čas setve: Januar-april
(ogrevan rastlinjak),
april-september (na
prosto).
Sadilna razdalja:
5 x 15 cm

187364

KORENOVKE

Dobri sosedje: Fižol,
korenček, kreša, solata,
paradižnik, špinača,
blitva, kapusnice, kolerabica, grah, kapucinka.

16

Koristen nasvet:
Vlažna tla preprečujejo
puhlost, olesenitev in
odvračajo bolhače;
redkvica se obnese
v mešanih posevkih,
npr. s solato, koren
čkom in krešo, za gred
in markirano setev (pri
korenčku).

Redkvica Rudi
Raphanus sativus L.

002926

287 Redkvica
Saxa 3

Zgodnja sorta. Okusne in
sočne redkvice so velike,
okrogle, škrlatno rdeče
barve.

297

SOLATNICE

Solata
Št. semen v gramu:
700-1000
Količina semena za
setev: 0,5 kg/ha; 5-10
g/100 m2 (vzgoja sadik);
0,6-1 kg/ha; 15-25
g/100 m2 (direktna
setev)
Seme kali: 7-10 dni
Čas setve: Februar-april
(zavarovan prostor),
april-junij (na prosto).
Čas presajanja: April-
julij; avgust-september
(zimske solate).
Sadilna razdalja:
25-30 x 30 cm.

Raphanus sativus L.

Čas pobiranja pridelka:
Junij-avgust, marec-maj
(zimske solate).

Idealna za zgodnjo
pridelavo v tunelu, topli
gredi ali na prostem.
Odličen vmesni posevek.

Dobri sosedje: Fižol,
koprc, grah, kumare,
kolerabica, redkvica,
redkev, rdeča pesa,
špinača, paradižnik.
Koristen nasvet: Nikoli
ne sadimo pregloboko in
ne upogibamo korenin.
SOLATA

Redkvica

RADIČ

Solata

ENDIVIJA
MOTOVILEC

002927

Redkvica
Eiszapfen

Ledena sveča

009189

002929

339
315 Redkev
314 Redkvica
French Breakfast 3
Runder Schwarzer
Winter
Raphanus sativus L.

Raphanus sativus L.
Dolga bela redkvica,
primerna za pridelavo
v rastlinjakih, tunelih in
na prostem. Okusna in
sočna.

Sejemo jo v rastlinjake,
tunele in na prosto.
Zgodnja atraktivna sorta,
dozori ca. 35-50 dni po
setvi. Okusne podolgovate redkvice so svetlo
rdeče barve z belo konico. Dolgo zdržijo in ne
postanejo puhle.

Zimska črna

Raphanus sativus L.
Črna, okrogla redkev z
belim mesom. Pobiramo
jeseni in skladiščimo za
zimsko uporabo.

187365

Solata
Ljubljanska
Ledenka

354

Lactuca sativa L.
Poletna slovenska krhkolistna solata, ki dobro prenaša
vročino in gre pozno v cvet.
Glavice so velike in kompaktne. Listi so svetleče
rumene barve. Rob lista je
valovit in nazobčan.
Sorto vzdržujemo
v Sloveniji.

Solata

002931

002931

006212

Solata
Attraktion

Solata
Brasiliana

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Zgodnja, mehkolistna
solata s trdimi glavicami.
Gre pozno v cvet.
Pridelujemo jo tudi jeseni.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Poletna, krhkolistna
solata. Ima veliko, okroglo
glavico z nazobčanim
listnim robom. Prenaša
poletno vročino in gre
pozno v cvet.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Poletna, krhkolistna
solata, ki dobro prenaša
vročino in gre pozno v
cvet. Glavice so velike
in trde. Listi so svetleče
rumene barve, rob lista je
valovit in nazobčan.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Slovenska poletna,
krhkolistna solata, ki dobro
prenaša vročino in gre
pozno v cvet. Glavice so
velike in kompaktne. Listi so
svetleče rumene barve, rob
lista je valovit in nazobčan.
Je izboljšana Ljubljanska
ledenka.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Poletna, krhkolistna
solata, ki dobro prenaša
vročino in gre pozno v
cvet. Glavice so velike
in trde. Listi so temno
zelene barve, rob lista je
valovit in nazobčan.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

356 Solata
358 Solata
Laibacher Eis 3
Leda

002934

359 Solata
361
Dalmatinska ledenka

Solata
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002935

Solata
Unicum

SOLATNICE

002933

002936

370 Solata
May King

002937

002938

002939

379 Solata
380 Solata
381 Solata
396
Great Lakes 118
Amerikanischer
Nansen’s Nordpool
brauner
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Poletna, krhkolistna
solata, ki dobro prenaša
vročino in gre pozno v
cvet. Glavice so velike,
trde in zelo okusne. Listi
so temno zelene barve
z rjavo rdečimi pegami.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Zgodnja, mehkolistna solata, ki prenese tudi manj
ugodne rastne razmere.
Tudi za vzgojo v
rastlinjakih. Velika glavica
je trda in dobro zaprta.
Da velik in kakovosten
pridelek. Tudi jeseni.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Poletna, krhkolistna solata, ki pozno uide v cvet.
Velike glavice so čvrste z
zelenimi nazobčanimi listi.
Primerna za transport.

Ameriška rjavka

Mehkolistna, zimska
solata. Zgodaj spomladi
Krhkolistna solata berivka naredi fine, čvrste glavice.
Jeseni jo sejemo dvakrat
z veliko rozeto. Rdeče
v razmiku 14 dni.
rjave, nagubane liste
Sorto vzdržujemo v
obtrgujemo. Ne prenese
transporta in skladiščenja. Sloveniji.

Lactuca sativa L.

Solata

002940

Solata
Brune D’hiver

002941

397 Solata
Posavka

398 Solata
Vegorka

008108

399 Solata
Bistra

002943

400 Solata za
415
rezanje / Berivka

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Zimska, mehkolistna
solata. Zgodaj spomladi
pridelamo velike, čvrste
glavice. Odlična sorta.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Zimska sorta. V
toplejših krajih ali pokrita
v hladnejših krajih
prezimi. Lepa, krhkolistna
solata.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Zimska, krhkolistna
solata. Spomladi imamo
lepe, zelene glavice z
rjavimi pegami.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Krhkolistna sorta, 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.

Sejemo jo večkrat
zapored, na gosto v vrste.
Liste obtrgavamo ali režemo. So dobrega okusa.

184600

002944

002945

002946

SOLATNICE
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002942

Radič
Št. semen v gramu:
600-900
Količina semena za
setev: 8-10 kg/ha;
15 g/100 m2
Seme kali: 7-10 dni
Čas setve:
Marec-avgust (za rez),
21. 6.-10. 7. (glavnati
radič).
Čas presajanja:
Julij-avgust.
Sadilna razdalja:
30 x 40 cm
Čas pobiranja pridelka:
Maj-november (za rez),
september-februar
(glavnati radič).
Dobri sosedje:
Paradižnik, visoki fižol,
korenček, solata.

Radič
Solkanski
Cichorium intybus L.

417 Radič
418 Radič
Pan di Zucchero
Variegata di
Castelfranco
Cichorium intybus L.

Pozna sorta z mesnatimi
listi. Spomladi
oblikuje rozetasto glavo,
kot vrtnica. Odličnega
okusa. Primerna je za
siljenje. Za siljenje se seje
že meseca maja.
Prezimna sorta, ki prezimi
na prostem.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Podolgovata, fina glavica
s kompaktnim osrčjem.
Predstavlja izdatno
in dragoceno solato
za jesenske in zimske
mesece, kajti na prostem
lahko zdrži do decembra,
skladiščimo pa ga do
februarja. Primeren za
kuhanje.

419 Radič
420
Rossa di Treviso 2
Treviški

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

Podobno kot Palla Rossa
jeseni oblikuje prikupne
glavice, ki so zeleno
rumene barve in imajo
rdeče pege. Odličen za
siljenje.

Suličasti listi so primerni
za rezanje. Jeseni oblikuje
majhno rozeto, ki prezimi.
Je zelo okusen in odličen
za siljenje.

Radič

002949

422 Radič
Radič
421 Radič
Bianco di Milano
Palla Rossa 2
Rossa di Verona
Verona

Cichorium intybus L.
Z zaporedno setvijo od
marca do avgusta imamo
celo poletje na voljo
sveže, zelene liste. Jeseni
listi pordečijo, spomladi
pa oblikujejo koničaste,
rdeče glavice odličnega,
rahlo grenkega okusa.
Primeren tudi za siljenje.

Cichorium intybus L.

Sejemo ga lahko vse leto,
hitro raste in oblikuje
male, zelene glavice zelo
prijetnega okusa. Prezimi
na prostem.

Okrogle glavice z vinsko
rdečimi listi so odličnega
in nekoliko grenkega
okusa. Sejemo junija in
julija ter pobiramo lepe
glavice jeseni in zgodaj
pozimi.

Endivija

002952

002954

Cichorium intybus L.

423 Radič
Zuccherina di
Trieste

Cichorium intybus L.

Radič

Radič
Palla Rossa 4

002950

Ima lepe, okrogle, zeleno
rjavkasto rdeče liste, ki
jeseni oblikujejo vinsko
rdečo glavico. Prezimi na
prostem.

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.
Sveža solata od poletja
do pomladi. Svetlo zeleni,
gladki in nežni listi se
dobro obraščjo. Po
redčenju razvije
koničaste, zelene glavice.
Sejemo na gosto, da listi
ostanejo nežni in obeljeni.
Dobro prezimi.

Ima lepe, okrogle,
zelene liste, ki jeseni
oblikujejo zeleno glavico.
Prezimi na prostem.
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002955

Posebno odporna na
slabo jesensko vreme in
Poleti (odporna na sušo in meglo, prenese mraz do
-5 °C. Pod folijo lahko
nižje temperature) in
zelene, okusne rozete
jeseni oblikuje velike
režemo tudi pozimi.
kopaste rozete. Je ne
Primerna tudi za
skladiščimo.
sladiščenje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Cichorium endivia L.

424 Radič
425
Bianca Invernale

Tržaški solatnik

002956

426 Endivija
430 Endivija
432 Endivija
Bionda a cuore
Escariol Gruner
Bubikopf 2
Dečja glava
pieno
Cichorium endivia L.
Escariol rumena

002951

SOLATNICE

002948

002947

002957

442 Endivija
443
Grosse Pancaliere
Pankalijerka

Cichorium endivia L.

Cichorium endivia L.

Ima goste, rahlo navznoter zavihane liste, ki so
samobelilni in izredno
mehki. Za pozno poletno
in jesensko pridelavo.
Veliki pridelki odlične
kakovosti.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Ima zelo fino nakodrane
liste rahlo grenkega
okusa. Je zelo odporna na
sušo, visoke temperature,
prenaša tudi mraz. Listi so
izredno dekorativni.

Špinača

Motovilec
Št. semen v gramu:
700-1100
Količina semena za
setev:
10-12 semena kg/ha;
150-200 g/100 m2
Seme kali: 8-14 dni
Čas setve:
Avgust-september.
Sadilna razdalja:
10 x 20 cm

186720

002960

Čas pobiranja pridelka:
September-marec.

SOLATNICE / ŠPINAČNICE

Endivija
Eminence
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447

Cichorium endivia L.
Hitro rastoča endivija,
s srednje veliko rozeto.
Primerna za celotno
sezono, od zgodnje
pomladi do pozne jeseni,
za pridelavo na prostem.
V rastlinjaku in plasteniku sejemo že pozimi in
zgodaj spomladi.

Koristen nasvet: Motovilec je odporen na
nizke temperature; tudi
temperature pod
-15 °C mu ne škodijo,
če so zmrznjeni listi zavarovani pred soncem.
Sejemo v vrste, rahlo
prekrijemo z zemljo
in do kalitve senčimo.
Boljše prezimi, če ga
prekrijemo z agrokopreno Valentin.

Motovilec
Ljubljanski

455

Valerianella locusta L.
Ima lepe, dolge, temno
zelene in svetleče liste.
Dobro prezimi.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

ŠPINAČA

Motovilec

184599

BLITVA ALI
MANGOLD

002961

456 Motovilec
Hollandischer
Breitblattriger
Valerianella locusta L.
Motovilec
Pomladin

Ima srednje dolge, ozke in
podolgovate liste. Je zelo
svetlo zelene barve. Ima
rahlo nazobčane zunanje
liste, ki so tanki in imajo
malo izražene žile.
Priporočamo setev v
jeseni, da ne gre poleti v
cvet.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

ŠPINAČNICE

Endivija

6208

457 Motovilec
Žličar

Holandski

Valerianella locusta L.
Ima lepe, dolge, temno
zelene in svetleče liste.
Dobro prezimi.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Št. semen v gramu:
90-110
Količina semena za
setev: 15-30 kg/ha;
300 g/100 m2
Seme kali: 8-15 dni
Čas setve: Marec-april
in avgust-september.
Sadilna razdalja:
10 x 30 cm
Čas pobiranja pridelka:
Oktober-junij.
Koristen nasvet: Gnojimo harmonično, tako
da je v tleh dovolj kalija
in klora ter ne preveč
dušika. Preveliki količini
nitratov v špinači se
lahko ognemo tako, da
ne jemo listnih pecljev;
uporabljamo jo direktno iz vrta, kuhane ne
pogrevamo.

Špinača

002962

458

Valerianella locusta L.
Ima srednje velike rozete
z ovalnimi, temno zelenimi listi z rahlo navzgor
zavihanim listnim robom,
ki daje listu obliko žlice.
Listi polnega okusa so
gladki, svetleči in niso
kosmati. Odlično prezimi.
Dolgo se ga reže.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Špinača
461
Novozelandska
Plazeča
Tetragonia tetragonoides
(Pallos) Kuntze
Od konca junija do
oktobra obiramo okusne
mesnate liste, ki rastejo
na dolgih, plazečih steblih. Pripravljamo jih kot
špinačo.

Blitva ali managold
Količina semena za
setev: 8-25 kg/ha;
120-150 g/100 m2
Seme kali: 12-17 dni
Čas setve:
April-avgust.
Sadilna razdalja:
30 x 30 cm

002963

Špinača
Matador

Čas pobiranja
pridelka:
Maj-marec.

467

002965

Mangold White 483
Silver 3

Spinacea oleracea L.

Beta vulgaris L.

Ima velike, temno zelene,
svetleče liste, ki nam
obogatijo jedilnik zgodaj
spomladi in jeseni.
Primerna za zgodnjo spo
mladansko in jesensko
setev, dobro prezimi.

Temno zeleni, nagubani
listi (uporabljamo jih kot
špinačo) z belimi rebri in
mesnatim belim pecljem
(uporabljamo kot šparglje). Blitvo uživamo celo
poletje. Dobro prezimi.

Št semen v gramu: 250
Količina semena za
setev: 0,5-0,7 kg/ha
Seme kali: 10-14 dni
Čas setve: Februar v
zaprto, maja na prosto.
Sadilna razdalja:
60x50 cm
Čas pobiranja pridelka:
Junij-oktober.
Koristen nasvet:
Jajčevec je primeren
za svežo uporabo in
predelavo.

PLODOVKE

Št. semen v gramu:
50-70

PLODOVKE

Špinača

JAJČEVEC

Jajčevec
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PARADIŽNIK
PAPRIKA

SETEV IN SAJENJE GLEDE NA LUNO

FEFERONI

Med stoletja staro kmečko tradicijo v številnih deželah sveta je spadala
navada, da so se pri setvi ozirali na luno. Ta kmečka pravila so bila dolgo
časa pozabljena, vendar so jih danes znanstveniki in vrtnarji začeli zopet
raziskovati. Znanstveniki so desetletja delali različne poskuse s setvijo v
različnih luninih menah in pri tem opazovali pot velikega nočnega ozvezdja.
Ugotovili so, da obstaja povezava med rastjo rastlin in položaji planetov,
ki so delovali ob setvi. To pomeni, da kdor seje ali sadi ob najugodnejši
konstelaciji med luno in živalskim krogom, lahko pričakuje obilne pridelke.

KUMARE
BUČKE IN BUČE
MELONE
ŠPARGLJI
LUBENICE

187366

Jajčevec
Black Beauty

490

Solanum melongena L.
Zgodnja sorta, primerna
za vzgojo v plastenjakih,
rastlinjakih in na prostem.
Srednje dolgi, debeli plo
dovi so zelo slastni dušeni
in pečeni.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Paradižnik
Št. semen v gramu:
250-400
Količina semena za
setev: 0,2 kg/ha; 2-4
g/100 m2 (vzgoja
sadik); 1-2 kg/ha;
20-40 g/100 m2
(direktna setev)
Seme kali: 10-15 dni
Čas setve:
Februar-april.
002968

Čas presajanja:
Maj
Sadilna razdalja:
50 x 80 cm

PLODOVKE

Čas pobiranja pridelka:
Avgust-september.
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Dobri sosedje: Nizek
fižol, korenček, kapusnice, por, pastinak,
peteršilj, solata, radič,
zelena, špinača, čebula,
sladka koruza, česen,
kapucinka.

002969

Paradižnik
505 Paradižnik
Novosadski jabučar Marmande

002970

184788

507 Paradižnik
Heinz 1307

510 Paradižnik
Bon Pierre

513

Solanum lycopersicon L.

Solanum lycopersicon L.

Solanum lycopersicon L.

Solanum lycopersicon L.

Srednje zgodnja, visoka
sorta. Plod je ploščato
okrogel, primeren za
svežo uporabo.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Pridelamo veliko škrlatno
rdečih mesnatih plodov,
ki so prijetnega okusa.

Determinanten
paradižnik: na grmičkih,
ki rastejo brez opore,
pridelamo velike, sočne
plodove. Je zgodnja sorta.

Zelo okusni plodovi so
odlični za solate. Ker je
visok in bujen, mora rasti
ob opori. Plodovi (135
g) so ploščato okrogli,
mesnati, bleščeče rdeče
barve. Sejemo spomladi.
Sorta Semenarne
Ljubljana

Koristen nasvet:
Najbolje uspeva, če ga
vsako leto sadimo na
isto gredo.

Paradižnik
VZGOJIMO
SADIKE
Izkušeni vrtnarji vedo, da
se vrtnarska sezona začne
v hiši z vzgojo zelenjave in
cvetlic.

002971

Paradižnik
Val

002973

002974

009190

515 Paradižnik
Saint Pierre

Solanum lycopersicon L.
Mesnat paradižnik
značilne “srčaste” oblike,
za pripravo okusnih solat.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

522 Paradižnik Pelat 525 Paradižnik
San Marzano 2
Drobnoplodni
Red Pear
Solanum lycopersicon L.
Solanum lycopersicon L.
Mesnati plodovi, bleščeče
svetlo rdeče barve. Je
zelo okusen. Pozna,
visoka sorta, ki obilno
rodi.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Priljubljeni “pelati” za
pice, špagete in druge
omake.

Zaželena je zgodnja setev
Po dolgih zimskih mesecih
hrepenimo po prvem
pridelku iz lastnega vrta.
Januarja ali februarja je
pravi čas za vzgojo sadik
vrtnin, poletnih cvetlic in
dišavnic.

528

Solanum lycopersicon L.

Drobnoplodni paradižnik
Red Pear ima približno 20
g težke rdeče, hruškaste
plodove. Trgamo jih v
grozdu. Je izredno okusna
in dekorativna sorta.

Presajanje doma vzgojenih
rastlin
Sadike ne vzgajajo le tisti,
ki imajo ogrevan rastlinjak.
Prav tako dobro jih vzgojimo
v zabojčkih, posodicah, mini
kalilnikih, mini rastlinjakih,
na svetli okenski polici v hiši
ali stanovanju.
Predvsem vzgajamo vrtnine,
ki so občutljive na mraz in
se jih na prosto seje šele
po ledenih možeh (po 15.
maju). Torej si vzgojimo
sadike paradižnika, paprike,
bučk, melon, kumaric,
bazilike. Splača pa se tudi
vzgoja kapusnic, solate,
peteršilja, belušne zelene.

Paprika
Št. semen v gramu:
120-160
Količina semena za
setev: 0,4 kg/ha; 4-8
g/100 m2 (vzgoja
sadik); 2-3 kg/ha (direktna setev)
Seme kali: 10-14 dni
Čas setve:
Februar-april.
Čas presajanja: Maj

184601

002975

185642

2978

Sadilna razdalja:
25 x 40 cm.

Paprika
Alpina

529 Paprika
Sivrija

533 Paprika
551
Botinska Rumena

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Odlična za solate, vlaganje in polnjenje.
Seme kali 15–20 dni.
Zahteva sončno mesto
ter humozno, pognojeno
zemljo. Je pozna (130
dni) paprika. Prizmatični
plodovi so rumeni, sladki
in okusni. Obilno rodi.
Sejemo spomladi.
Sorta Semenarne
Ljubljana

Zgodnja (115 dni),
podolgovata, zelena in
rdeča, zelo rodna paprika.
Meso je srednje
debelo, okusno in sladko.
Primerna za svežo rabo in
vlaganje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Je srednje pozna paprika (130 dni). Plodovi so
rumeno zeleni, sladki in
okusni. Odlični za solate,
vlaganje in polnjenje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

,,Paradižnikova paprika”.
Srednje zgodnja paprika
(110-120 dni) za svežo
rabo in vlaganje. Bledo
rumeni in rdeči plodovi
imajo debelo in sladko
meso.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Paprika

Feferoni

185011

Paprika
Podravka

530 Paprika
Jerneja

184602

561 Paprika
Magdalena

002979

563 Feferoni
Žuti ljuti

PLODOVKE

Koristen nasvet: Do
srede junija in od
začetka septembra
odlično raste pod
foljskim tunelom.
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002980

002981

564 Feferoni
Crveni ljuti

565 Feferoni
Zeleni blagi

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Primerna za pripravo ajvarja
in pečenje. Srednje zgodnja
sorta. Rdeča rog paprika.
Rastlina je visoka 60 cm
s 7–8 visečimi plodovi
paprike eliptične oblike.
Plod je 13,8 cm dolg in 7,4
cm širok. Rastlina je dobro
olistana in s tem preprečuje sončni ožig plodu. V
fiziološki zrelosti je intenzivno rdeče barve.
Plod tehta 165 g.
Za pridelavo zunaj.

Za svežo uporabo, pečenje in vlaganje. Pozna (125
dni), podolgovata in zelo
rodna paprika: plodovi so
bočno sploščeni, zelene
in intenzivno rdeče barve.
Sejemo spomladi.
Sorta Semenarne
Ljubljana.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Capsicum annuum L.

Ostri rumeni feferoni nam Čudoviti, ostri zeleni
polepšajo vrt. Z njimi odli feferoni popestrijo
čno začinimo jedi.
marsikatero jed.

566

Capsicum annuum L.
Polne rastlinice visečih,
zeleno rdečih plodov. So
sladki feferoni, primerni
za vlaganje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Paprika
SETEV
IN
VZGOJA
SADIK

185012

PLODOVKE

Paprika
Slavonka
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2982

002983

002985

568 Paprika
569 Paprika
570 Paprika
California Wonder
Kurtovska Kapiya 1 Soroksari

574

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Spada med zgodnejše
sorte paprik. Rdeča rog
paprika. Rastlina je visoka
40 cm in kompaktna z
8–9 visečimi plodovi eliptične oblike. Plod je 14
cm dolg in 6,5 cm širok.
Dobro olistana rastlina, ki
s tem preprečuje sončni
ožig plodu. Plod tehta
147 g. V fiziološki
zrelosti je intenzivno rdeče barve. Za pridelavo
zunaj.

Je pozna paprika (135
dni). Prizmatični plodovi
so temnozeleni in rdeči,
sladki in okusni. Primerni
so za solate, vlaganje in
polnjenje.

Srednje pozna (125 dni),
podolgovata in zelo
rodna. Plodovi so bočno
sploščeni, zelene in
intenzivno rdeče barve.
Primerna za svežo rabo,
pečenje in vlaganje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Babura. Veliki pridelki
rumenih, sladkih in okus
nih paprik. Najboljša za
pripravo polnjenih paprik.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

187720

002996

002998

Na začetku potrebujemo
veliko posod kamor bomo
sejali. Zelo praktični so
mini rastlinjaki, kajti lahko
jih pokrijemo in notri
ustvarimo optimalne
pogoje za kalitev.
Sejemo lahko tudi v
specialne zabojčke,
mini kalilnike, posebne
setvene posodice.
Za vzgojo je pomembna
tudi pravilna izbira
zemlje. Idealna za mlade
rastlinice je prav zato
pripravljena Valentin
zemlja za setev in
pikiranje.
Posode napolnite z
zemljo, jo z deščico
zravnate in ob robovih
pritisnete, da se tam
ne pogreza. Seme
enakomerno in na gosto
razdelite po površini.
Po setvi površine ne
zalivamo ampak jo rahlo
poškropimo z vodo.
Za kalitev seme potrebuje
toploto – toplo zemljo.
Ko pa se iz zemlje pokaže
rastlinica, je potrebna
tudi svetloba.

Kumare
Št. semen v gramu:
33-50
Količina semena za
setev: 1 kg/ha; 10
g/100 m2 (vzgoja
sadik); 3-4 kg/ha; 3040 g/100 m2 (direktna
setev)
Seme kali: 10-12 dni
Čas setve:
Marec-maj.
Čas presajanja:
Maj
Sadilna razdalja:
50 x 100 cm
Čas pobiranja pridelka:
Julij-september.
Dobri sosedje: Bazilika,
drobnjak, kapusnice,
solata, zelena, špinača,
visoki fižol, čebula,
sladki komarček, sladka
koruza, grah, por, rdeča
pesa.

Kumara
Gergana
Cucumis sativus L.

602 Kumare
Marketer

621 Kumare
Delicateß

Cucumis sativus L.

Zelo zgodnja solatna kuNa bujni rastlini raste
mara. Priporočamo gojeveliko lepih, dolgih kumar
nje na opori. Primerna
za pripravo okusnih solat.
tudi za zelo zgodnjo
pridelavo v plastičnih
tunelih in na prostem.
Zelo zgodnja, enakomerna rast plodov s temno
zeleno povrhnjico, dolžina
plodu do 35 cm. Plodovi
so dolgi in
nekoliko
hrapavi.

003141

625 Kumare
Darina F1

630

Cucumis sativus L.

Cucumis sativus L.

Odporne so na sušo in
bolezni. Plodovi se hitro
odebelijo, zato jih
pogosto obiramo in
uporabljamo za vlaganje
ali za pripravo sočnih
solat.

Velike, temno zelene,
gladke solatne kumare. So
odličnega okusa. Lahko
jih vzgajamo na prostem,
pod tunelom in v
rastlinjaku. Izredno
odporne na bolezni.

Kumare

Bučke in buče
Št. semen v gramu:
Bučke 3-10;
seme buče je ca. 2 g
Količina semena za
setev: Bučke 1 kg/ha;
10 g/100 m2 (vzgoja
sadik); 3-5 kg/ha; 3050 g/100 m2 (direktna
setev)
Seme kali: 8-12 dni.

003003

003002

Kumare
637 Kumare
za vlaganje
Marketmore
Parisian Pickling
Cucumis sativus L.

Cucumis sativus L.

Drobni, temno zeleni
plodovi za vlaganje.
Redno jih obtrgujemo, da
zrastejo novi.

662 Kumare
Levina F1

673

Čas pobiranja pridelka:
Junij-september.

Cucumis sativus L.

Na bujni rastlini raste veliko lepih, dolgih kumar za
pripravo okusnih solat.

Sadilna razdalja:
100 x 100 cm,
200 x300 cm

Hibrid je odporen proti
boleznim, zato so pridelki
veliki. Plodovi ne postanejo trpki in so odlični
za vlaganje. Zrele plodove
redno pobiramo, da
zrastejo novi.

Dobri sosedje: Bazilika,
fižol, čebula, koruza,
rdeča pesa, kapucinka.
Koristen nasvet: Bučke
ali cukini rastejo na
grmičku, buče pa na
dolgih poganjkih oz.
vrežah.

185179

Bučke
Leila F1

696

Cucurbita pepo L.
Okusne, marmorirane,
zelene, svetleče bučke
rastejo na grmičku. Redno
jih obtrgujemo, da nastavijo nove cvetove.

PLODOVKE

003000

Čas setve/presajanja:
April-maj.

Bučke in buče

003004

Bučke
Elite F1

25

003005

697 Bučke
Indatlan Feher

003006

698 Bučke
Patinova

Cucurbita pepo L.

Cucurbita pepo L.

Zelo zgoden, roden in
odporen hibrid. Okusne,
marmorirane, zelene,
svetleče bučke rastejo na
grmičku (brez vrež).

Zgodnja sorta, bujne
rasti in brez vrež (oblikuje grmiček), tako da ne
zavzema veliko prostora v
vrtu. Okusne,
marmorirane, rumenkasto
belo zelene bučke.

008464

003007

699 Bučke
Uchiki Kuri

700 Bučke
Greyzini F1

Cucurbita maxima L.
Beli, majhni (za vlaganje)
in veliki plodovi zanimive
zvezdaste oblike. Rastejo
na grmičku.

701

Cucurbita maxima L.

Cucurbita pepo L.

Oranžne buče hruškaste
oblike, težke 1,5-2,5
kg, z oranžno rdečim
mesom rastejo na dolgih
poganjkih (zidovih ali
na kompostnem kupu).
Buče razpolovimo in jih
pečemo v pečici. Dolgo
jih lahko skladiščimo, tako
da jih počasi posušimo.
So tudi zelo dekorativne.

Rodovitne in okusne,
marmorirane, belo zelene
bučke. Zelo odporne
na bolezni. Rastejo na
grmičku.

Melone

009192

PLODOVKE

Buča
Noč čarovnic

26

183622

Čebula

003008

702 Buča
710 Melona
Slovenska Golica
Ananas

750

Cucurbita maxima L.

Cucurbita pepo L.

Cucumis melo L.

Buče so težke 4-8 kg s
premerom 25-30 cm.
Rastejo na zelo dolgih
vrežah (poganjkih).
Buče so okrogle oblike,
oranžne barve, rahlo
rebraste. Zelo enostavno
jih izdolbemo in uporabimo kot dekoracijo v obliki
lučke za “noč čarovnic”.

Dozorele buče so rumene
barve z zelenimi programi
in vsebujejo veliko semen.
Srednje veliki, ploščato
okrogli plodovi dozorevajo od poznega poletja
do jeseni. Pridelujemo jo
zaradi semen. Seme je
golo, nima suhe lupine,
zato ga pred predelavo v
olje ni potrebno
luščiti.
Sorto vzdržujemo
v Sloveniji.

Zelo zgodnja sorta.
Pravočasno dozori,
posebno če jo sadimo
na črno folijo ali v tunel.
Ima čudovito aromatično
meso. Vzgojimo si sadike
in jih presadimo na
najtoplejše mesto v gredi,
ker potrebujejo veliko
toplote. Še bolje je, če jih
sadimo na črno folijo, saj
ta zelo segreje tla. Obilno
gnojimo.

Šparglji

Melone

Lubenice

ČEBULNICE

Bučke in buče

Št. semen v gramu:
250-300
Količina semena za
setev:
Seme: 5-8 kg/ha; 50-80
g/100 m2;
Čebulček: 300-500 kg/
ha; 5 kg/100 m2
Seme kali: 20-30 dni
Čas setve: Februar-maj,
september.
Sadilna razdalja:
10x35 cm
Čas pobiranja pridelka:
Julij-september, maj.
Dobri sosedje: Koper,
šetraj, kamilice, kumare,
korenček, paradižnik,
pastinak, solata, rdeča
pesa, jagode, vrtnice.
Koristen nasvet: Da se
ognemo napadu čebulne
muhe, čebulček sadimo
meseca maja.

ČEBULA
DROBNJAK

Čebula

ČEBULICA
POR
ČEBULČEK IN
SEMENSKI ČESEN

003009

Melona
Honey Dew /
Medena rosa

003010

751 Špargelj
Argenteuil

Cucumis melo L.
Jajčasti plodovi z izredno
sladkim mesom. Pozna
sorta. Vzgojimo si sadike
in jih presadimo na
najtoplejše mesto v gredi,
ker potrebujejo veliko
toplote. Še bolje je, če jih
sadimo na črno folijo, saj
ta zelo segreje tla. Obilno
gnojimo.

003011

760 Lubenica
813
Crimson Sweet

Asparagus officinales L.
Trajnica. Prvo in drugo
leto po sajenju poganjkov
ne režemo. V tretjem letu
je vaš trud poplačan, kajti
naslednjih osem let boste
vsako pomlad uživali v
zdravem pridelku.

002987

Čebula
577
Bianco di Maggio

Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum. & Nakai

Majski srebrnjak

Lepa, velika lubenica s
sladkim mesom. Dozorele
plodove spoznamo po
specifični barvi in tako, da
ob udarcu po plodu votlo
zadoni. Sladko meso je
zelo osvežilno. Najbolje
raste v globokih,
humoznih, dobro
pognojenih in vlažnih
tleh. Ljubi toploto in
sonce.

Zimska čebula, ki jo v
hladnejših krajih čez
zimo pokrijemo. Sejemo
avgusta in septembra na
prosto. Spomladi redčimo. Cele mlade rastlinice
lahko presadimo ali
porabimo pri kuhi. Dozori
maja in ni primerna za
skladiščenje.

Allium cepa L.

Čebula

2989

Čebula
595 Čebula
Stutgarter Riesen
Ptujska rdeča
Allium cepa L.
Ploščato okrogla čebula,
svetlo rjave barve, z belim
mesom blago ostrega
okusa. Iz semena, ki
ga posejemo že marca,
jeseni dobimo odlično
čebulo. Zgodaj jo redčimo
ali presadimo. Uporabimo
lahko tudi mlade rastlinice čebule. Če sejemo
na gosto, potem poleti
pridelamo čebulček.

9191

596 Čebula
Tera

Allium cepa L.
Odlična sorta z rožnatim
do svetlo vijoličnim
mesom, z zmerno ostrino.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

002990

597 Čebula
Belokranjka

002991

598 Drobnjak

599

Allium schoenoprasum L.

Allium cepa L.

Allium cepa L.

Ploščato okrogla čebula je
temno rdeča do vijolična, na prerezu vijolična.
Odporna je na sušo. Je
ostra in izredno
aromatična.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Je značilne podolgovate
oblike, vendar je čebulni
krožec izobčen, kar pride
prav gospodinjam.
Prednost je hitro in
enostavno čiščenje ter
odlično skladiščenje.
Je srednje pozna sorta.
Meso je belo, ostrega
okusa.
Sorto vzdržujemo
v Sloveniji.

Trajnica, ki raste na soncu
ali v polsenci. Lahko ga
gojimo tudi v lončku.
Uporabljamo ga svežega,
lahko ga tudi zamrznemo.

ČEBULNICE

002988

Por

27

Št. semen v gramu:
300-400
Količina semena za
setev: 0,7-1 kg/ha;
12-16 g/100 m2 (vzgoja
sadik); 2 kg/ha;
20 g/100 m2 (direktna
setev)
Seme kali: 15-20 dni
Čas setve: Marec-junij.
002992

Čebulica
600
Biserna Pompei
Allium cepa L.
Za pridelovanje malih,
bisernih čebulic zgodaj
spomladi. Vsebino male
vrečice posejemo na
površino pol kvadratna
metra. Lahko jo tudi vla
gamo.

Čas presajanja:
April-julij.
Sadilna razdalja:
15x40 cm
Dobri sosedje: Jagode,
korenček, česen, zelena, špinača, paradižnik,
endivija, kolerabica,
kapusnice, kamilica.
Čas pobiranja pridelka:
Avgust-marec.

002993

Por
Carentan 3

002994

614 Por
Elefant

002995

616 Por
Domači dolgi

618

Allium porrum L.

Allium porrum L.

Allium porrum L.

Zimska čebula, ki jo v
hladnejših krajih čez
zimo pokrijemo. Sejemo
avgusta in septembra na
prosto. Spomladi redčimo. Cele mlade rastlinice
lahko presadimo ali
porabimo pri kuhi. Dozori
maja in ni primerna za
skladiščenje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Ploščato okrogla čebula,
svetlo rjave barve, z belim
mesom blago ostrega
okusa. Iz semena, ki
ga posejemo že marca,
jeseni dobimo odlično
čebulo. Zgodaj jo redčimo
ali presadimo. Uporabimo
lahko tudi mlade rastlinice čebule. Če sejemo
na gosto, potem poleti
pridelamo čebulček.

Odlična sorta z rožnatim
do svetlo vijoličnim
mesom, z zmerno ostrino.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

ČEBULNICE

Čebulček in semenski česen
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37641

31566

1974

184643

184644

Čebulček
Belokranjka 600g

Čebulček
rdeči Tera 600g

Čebulček
Ptujski rdeči 600g

Je značilne, za čebulo
manj pogoste, podolgovate oblike, vendar je
čebulni krožec izbočen,
kar pride prav predvsem
gospodinjam. Njena velika
prednost je tudi odlično
skladiščenje. Je srednje
pozna sorta, luskolisti so
svetlo rjave barve, meso
je belo, ostrega
okusa.
Sorto vzdržujemo
v Sloveniji.

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. Okus je
izredno aromatičen, oster.
Odporna je na sušo.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

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 rjavi do
rahlo rožnati, meso pa belo
z rdečkastim nadihom. Okus
je aromatičen in oster. Pri
kuhanju hitro razpade, zato je
nepogrešljiva pri
pripravi čebulnih jedi.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Česen
Ptujski jesenski
250g

Česen
Ptujski jesenski
500g

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
meseca novembra, da se
oblikujejo stroki.
Sorto vzdržujemo
v Sloveniji.

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
meseca novembra, da se
oblikujejo stroki.
Sorto vzdržujemo
v Sloveniji.

184637

Čebulček in semenski česen

184759

184760

185273

184636

Česen Ptujski
spomladanski
250g

Česen Ptujski
spomladanski
500g

Bio Česen
Ptujski
spomladanski

XL Česen
Ptujski jesenski

Za razliko od jesenskega
naredi manjše glave z
večjim številom strokov.
Je rahlo rdečkast, ima
zelo močan in značilen
vonj ter okus. Sadimo ga
lahko jeseni
(oktober-november) in
spomladi (februar-marec).
Sorto vzdržujemo
v Sloveniji.

Za razliko od jesenskega
naredi manjše glave z
večjim številom strokov.
Je rahlo rdečkast, ima
zelo močan in značilen
vonj ter okus. Sadimo ga
lahko jeseni
(oktober-november) in
spomladi (februar-marec).
Sorto vzdržujemo
v Sloveniji.

Poseben izbor ekološko
pridelanega česna na
Kozjanskem.
Za razliko od jesenskega
naredi manjše glave z
večjim številom strokov.
Je rahlo rdečkast, ima
zelo močan in značilen
vonj ter okus. Sadimo ga
lahko jeseni (oktober-november) in spomladi
(februar-marec).
Sorto vzdržujemo
v Sloveniji.

XL Česen
Ptujski
Poseben izbor velike glave spomladanski
česna, fi nad 55 mm.
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 meseca
novembra, da se
oblikujejo stroki.
Sorto vzdržujemo
v Sloveniji.

Poseben izbor velike glave
česna, fi nad 55 mm.
Za razliko od jesenskega
naredi manjše glave z
večjim številom strokov.
Je rahlo rdečkast, ima zelo
močan in značilen vonj
ter okus. Sadimo ga lahko
jeseni (oktober-november) in spomladi (februar-marec).
Sorto vzdržujemo
v Sloveniji.

Zeliščni vrt
Vrta si ne moremo
zamisliti brez začimb.
Te dišavne rastline
potrebujemo za mešane
posevke (vplivajo na
boljšo rast in boljši okus
vrtnin), za varstvo pred
škodljivci in boleznimi.
Vrt nam polepšajo, jedi
pa izboljšajo.
Kuhinjske začimbnice
gojimo lahko tudi doma
v lončkih in zabojčkih,
tako da jih imamo vedno
sveže pri roki. Zahtevajo svetel, ne prevroč
prostor, vlažen zrak in
zemljo, ki je bogata z
organsko snovjo (npr.
kompostom). Poleti jih
obvezno postavimo na
prosto (balkon, terasa),
da se naužijejo kisika in
svetlobe.

2959

Vrtna kreša /
Gladkolistna

003022

030155

446 Rukola

Lepidium sativus L.
Hitro rastoča in okusna
zelenjava za celo leto.
Od spomladi do jeseni
raste na prostem kjerkoli
na zelenjavnem vrtu. Je
nezahtevna in hitro raste.
Je izrazitega okusa.

Čebelica na embalaži
označuje MEDOVITE
rastline

1070 Bazilika

1076

Bruca sativa Mili.

Ocimum basilicum L.

Rukolo sejemo od aprila
do avgusta, tako da
imamo od pomladi do
jeseni na voljo sveže,
okusne lističe. Rukola
zraste do 40 cm
visoko. Liste, tako kot pri
peteršilju, vedno znova
režemo. Je aromatična
rastlina posebnega okusa,
primerna za različne
solate in priloge.

Na mraz občutljiva eno
letnica. Zahteva sončno
in toplo rastišče. Skozi
vse leto (poleti v vrtu in
pozimi v lončku) obiramo
sveže liste, dokler so
nežni. Baziliko dodajamo
zelenjavi, solatam, mesu,
paradižnikovim mezgam,
uporabljamo jo tudi pri
vlaganju kumaric.

Začimbnice

009193

29

030154

003023

Bazilika
1077 Boreč
1079 Kumina
rdečelistna Rubin
Borago offtcinalis L.
Carum carvi L.
Ocimum basilicum L.

Na mraz občutljiva
enoletnica. Gojimo jo tudi
v lončkih. Ima intenzivno
škrlatno rdeče liste, hitro
raste, lepo diši in je zelo
aromatična. Celo leto
obiramo sveže liste, ki jih
dodajamo rižu, zelenjavi,
solatam, juham, mesu,
ribam, paradižnikovim
mezgam.

ZAČIMBNICE

ZAČIMBNICE, SLADKA KORUZA IN
BOŽIČNO ŽITO

Začimbnice

Boreč je enoletno zelišče.
Uporabljamo mlade,
žametno mehke liste in
nebesno modre cvetove
za solate in k mesu. Vsa
rastlina je prekrita z
belimi, bodečimi
dlačicami, zato je na otip
hrapava. Boreč
uspeva skoraj v vsakih
tleh, pogosto se sam
zaseje.

003024

1082 Majaron

Kumina je dvoletnica, saj
cveti in semeni v drugem
letu. Rastlina zraste
1 m visoko. Semena se
prilegajo h krompirju,
kruhu, zelju, juham, siru in
mesnim jedem.

1094

Origanum mqjorana L.
Na mraz občutljiva
enoletnica, ki potrebuje
sončno mesto. Prilega se
h gosji pečenki, divjačini,
jetrcam, enolončnicam in
paradižniku (kuhamo ga
z jedmi). Svež je dober za
solate, juhe, krompirjeve
jedi. Gojimo ga tudi v
lončku.

ZAČIMBNICE

Začimbnice

30

003025

003026

Janež

1101 Šetraj

003027

1108 Timijan

003028

1112 Koper

003029

1116 Kamilica

1118

Pimpinella anisum L.

Satureja hortensis L.

Tllmus vulgaris L.

Anethum graveolens L.

Matricaria chamomilla L.

Enoletnica. Zrela semena
so aromatično sladka
dišavnica za peciva.
Sejemo ga na redko,
najbolje med korenček.
Ko seme dozori, rastline
populimo ali pa jih spodrezujemo.

Enoletnica. Potrebuje
veliko sonca. Primeren
je za izboljšanje okusa in
prebavljivosti. Kuhamo ga
z enolončnicami, krompirjevimi jedmi in fižolom.
Varuje fižol pred listnimi
ušmi.

Običajno enoletnica, vendar je v toplejših krajih
trajnica. Sveže poganjke
režemo celo leto, za
sušenje pa ga režemo tik
pred cvetenjem. Prilega
se k mesu, enolončnicam,
krompirjevim jedem.
Odvrača listne uši in
gosenice kapusovega
belina. Gojimo ga lahko v
lončkih.

Enoletnica, ki jo sejemo
večkrat od aprila naprej.
Ga ne presajamo. Zahteva
najbolj sončno mesto,
kajti oblikovati mora
veliko eteričnega olja.
Uporabljamo liste npr.
k solatam in seme za
zeliščni kis. Ugodno vpliva
na vznik korenja, kumar,
pese, solate in čebule.

Enoletnica. Cvetne
glavice trgamo od maja
do avgusta. Sušimo in
uporabljamo jih za čaje.

Sladka koruza

Božično žito

Začimbnice

003030

Melisa

1120 Sladki
komarček
Melissa offtcinalis L
Trajnica. Nežni mladi
lističi se prilegajo k solatam, paradižniku, skuti in
zeliščnim omakam. Lahko
jih zamrzujemo. Rastlina
je medonosna.

003032

003031

1200 Sladka koruza 1300
Tasty Sweet

Foeniculum vulgare Mill. var.
dulce
Enoletnica. Ima močne,
zelo odebeljene mesnate
listne peclje. Prezgodnja
setev uide v cvet, zato ga
sejemo junija in pridelek
pobiramo v oktobru in
novembru. Spada med
delikatesne jedi.

Zea mays convar. saccharata
Sladka koruza je mlada
vrtnina, ki ima rada topla
tla, zato jo na gredico
posejemo šele maja. Za
kuhanje in pečenje so
primerni storži z mehkim,
a že rumenim zrnjem.
Oličkane storže lahko en
teden hranimo v
hladilniku v plastični
vrečki, nato jih moramo
porabiti. Kuhamo ali
pečemo cele storže.

Košček zelenega
za praznične dni
S setvijo božičnega
žita si doma lahko
pričaramo košček
zelenega, ki bo
popestril praznične
zimske dni.
Kot slovensko narodno
izročilo je božično
žito najbolj aktualno v
decembru, v času pred
božičem.
Izročilo naših prednikov
pravi, da bo tako
prihodnje leto letina
obilnejša. Najbolj
priljubljeni setveni
dnevi so god sv.
Barbare (4. december),
Marijin praznik (8.
december) in god sv.
Lucije (13. december).
Mlado žito postavimo k
jaslicam ali kot praznični
okras na mizo.
Setev božičnega žita je
enostavna
Žito posejemo precej na
gosto, povrh posujemo
ca. 2 cm zemlje,
zalijemo in postavimo
na svetlo in ne pretoplo
okensko polico, da bo
pšenica bolj zelena in
ne bo prehitro rasla.

20309

Božično žito
Tradicionalno
Semena za božično žito.

Komplet
Božično žito

Poletne cvetlice spadajo
v vsak vrt. V primerjavi
s trajnicami, ki običajno
cvetijo krajši čas, nas
poletne cvetlice razveseljujejo od pomladi do
jeseni.
Najlepše cvetijo, če jim
v vrtu izberemo mesto,
ki jim najbolj ustreza.
Večina jih izvira iz toplih
dežel z milim podnebjem. Zato naj tudi v
vrtu rastejo na toplem,
sončnem in zavetrnem
mestu.
Sadike poletnih cvetlic si
lahko vzgojimo sami. Z
vzgojo začnemo zgodaj
spomladi. Takrat si tudi
napravimo načrt, kam
jih bomo posadili, da
bo vrt barvit, zanimiv in
harmoničen.

Komplet vsebuje:
okrasni lonček, zemljo in
semena.

Legenda:
S. = čas setve
C. = čas cvetenja

003033

Krilata suha
roža - bela

003034

2008 Nepostarnik
moder

Ammobium alatum R. Br.
S. mar.-maj
C. jul.-okt.
Znano suho cvetje v
beli barvi, ki nam služi
za oblikovanje šopkov.
Napol razcvetele cvetove
režemo opoldne in jih v
senci s cvetom navzdol
sušimo.

2036

Ageratum houstonianum
Mill.
S. jan-apr
C. maj-sep
Priljubljena cvetlica, ki
krasi obrobke, grede,
terase. Potrebuje
hranljiva tla in veliko
vode.

Čebelica na embalaži
označuje MEDOVITE
rastline

Božično žito

NIZKE
ENOLETNICE

Visoke enoletnice

VISOKE
ENOLETNICE

31
Enoletnice si lahko
vzgojimo iz sadik ali pa
jih sejemo neposredno
na prosto.

DVOLETNICE IN
TRAJNICE

185394

003036

Božično žito
Voščilo

Grobelnik
beli

Seme božičnega žita je sedaj
na voljo v embalaži, ki je
oblikovana kot voščilo.
Na zadnji strani je prostor za
znamko, naslov prejemnika in
vaše kratko sporočilo.

Lobufaria maritima (L.)
Desv.

2086

S. mar-maj
C. jun-okt
Blazinasta enoletnica,
primerna za skalnjak. Po
cvetenju jo porežemo
10 cm od tal in znova bo
zacvetela.

CVETLICE

186863

Nizke enoletnice

CVETLICE

Božično žito

Enoletnice, ki jih sejemo aprila in maja nepo
sredno na prosto, so robustne in hitro rastejo.
Pozne pomladanske pozebe jim ne škodujejo.
V krajih z blago klimo
jih lahko sejemo že v
drugi polovici marca,
vendar moramo vedeti,
da seme kali takrat, ko
je zemlja dovolj topla.
Cvetlice, ki jih sejemo
neposredno na prosto,
so ognjič (Calendula),
glavinec (Centaurea), klarkija (Clarkia),
enoletni ostrožnik
(Delphinium ajacis), kalifornijski mak (Escholtzia), godecija
(Godetia), grenik (lberis), lavatera (Lavatera),
vrtni mak (Papaver).

003038

Zajčki
mešanica

2129

Antirrhinum majus L.
S. feb-apr
C. jun-okt
Srednje visoki zajčki v
različnih barvah, primerni
za okras gred in rezanje.

Visoke enoletnice

003040

003041

003042

003043

Astra pajkovka 2260 Astra pajkovka 2261 Astra pajkovka 2262 Astra princes
mešanica
roza
rdeča
bela

003044

2274 Astra princes
modra

2275

Callistephus chinensis L.

Callistephus chinensis L.

Callistephus chinensis L.

Callistephus chinensis L.

S. mar-apr
C. jul-sep
Raznobarvne mešanice
dolgopecljatih, lepo
cvetočih aster.
Primerne za rezanje.

S. mar-apr
C. jul-sep
Astre z lepimi,
rožnatimi cvetovi.
Primerne za rezanje.

S. mar-apr
C. jul-sep
Astre z lepimi, rdečimi
cvetovi. Primerne za
rezanje.

S. mar-apr
C. jul-sep
Prvovrstne, dolgopecljate
astre z značilnimi
blazinastimi cvetovi, ki
imajo svetlo sredino.
Odlične za rezano cvetje.

S. mar-apr
C. jul-sep
Prvovrstne, dolgopecljate
astre z značilnimi
blazinastimi cvetovi, ki
imajo svetlo sredino.
Odlične za rezano cvetje.

003047

003048

003049

CVETLICE

Callistephus chinensis L.
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Visoke enoletnice

003045

Astra princes
rdeča

003046

Callistephus chinensis L.

2277 Astra
2362 Astra nizka
2402 Astra princes 2404
mešanica
Nojevoperna mešanica
mešanica
Callistephus chinensis L.
Callistephus chinensis (L.)
Callistephus chinensis L.

S. mar-apr
C. jul-sep
Prvovrstne, dolgopecljate
astre z značilnimi
blazinastimi cvetovi, ki
imajo svetlo sredino.
Odlične za rezano cvetje.

S. mar-apr
C. jul-sep
Prvovrstne, dolgopecljate
astre z značilnimi
blazinastimi cvetovi, ki
imajo svetlo sredino.
Odlične za rezano cvetje.

2276 Astra princes
rožnata

Callistephus chinensis L.

Nees

S. mar-apr
C. jul-sep
Izrazite barve polnih in
rahlih cvetov zanimivih
oblik.

S. feb-apr
C. jul-sep
Močne, nizke rastlinice se
dobro razrastejo, tako da
so v času cvetenja polne
pisanih cvetov.

S. mar-apr
C. jul-sep
Prvovrstna, dolgopecljata
astra z značilnimi blazinastimi cvetovi s svetlo
sredino.
Odlična za rezano cvetje.

Visoke enoletnice

CVETOČI BALKONI

Astra enojna
mešanica

006815

008467

003051

2405 Okrasne bučke 2420 Okrasne bučke 2422 Balzamina
mešanica
mešanica
Kobra

Callistephus chinensis L.

Cucurbita pepo

Callistephus chinensis L.

S. mar-apr
C. jul-sep
Astre z lepimi,
enostavnimi cvetovi.
Pisani cvetni lističi so
razvrščeni okoli
rumenega cvetnega
kroga.

Prikupne, majhne plodove
različnih oblik in barvnih
vzorcev uporabljamo za
okrasitev stanovanj in
poletno-jesenskih
aranžmajev.

Kobra je okrasna in zelo
dekorativna bučka posebne (stekleničaste)
oblike, temno zelene
barve z belimi lisami.
Premer spodnjega dela
buče je 15-20 cm. Raste
na dolgih poganjkih, ki jih
lahko napeljemo na ograje,
zidove ali po kompostu.
Buče posušimo na svežem
zraku. Med sušenjem se
ne smejo dotikati.

2440

Impatiens balsamina L.
(Impatiens)
S. mar-apr
C. jun-okt
Lepa in visoka okrasna
cvetlica za zasaditev gred.

Pred presajanjem
na prosto moramo
sadike malo "utrditi".
Zato jih za teden dni
postavimo v zatišni
kot balkona. Tako se
navadijo na svež zrak
in na nihanje zunanjih
temperatur. Na
prostem rastejo brez
težav.

Dvoletnice in trajnice
Dvoletnice gojimo
na vrtu tako, da jih
poleti posejemo in se
do jeseni razrastejo.
Takrat jih razsadimo po
vrtu na stalna mesta in
prihodnjo pomlad lahko
občudujemo njihovo
cvetje. Z njimi popestri
mo nasad čebulnic, jih
sadimo med trajnice ali
pa z njimi oblikujemo
skupine enako cvetočih
rastlin.
Trajnice so rastline, ki
cvetijo več let zapored.
V vrtovih so nepogrešljive, saj vnašajo
življenje in barvitost za
več let.
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003052

Vodenka
mešanica

CVETLICE

003050

Tudi seme najlepših
poletnih cvetlic lahko
že zgodaj sejemo
v zaprte prostore.
Veliko teh cvetlic
odlično raste tudi
na balkonu ali terasi
v posodah, zabojih.
Tako nam popestrijo
puste balkone in
velike prazne terase.

003053

2460 Marjetica
mešanica

003054

003055

2570 Okrasno zelje 2576 Okrasna
2583
mešanica
paprika mešanica

Impatiens walleriana
Hook.f.

Bellis perennis L.
(Bellis perennis)

Bogato cvetoča
enoletnica. Prelepa za
okras cvetličnih gredic,
zabojčkov in posod na
balkonih in terasah.

S. jun-jul
C. sep-okt, apr-jul
Dvoletnica, ki nam lepo
okrasi obrobke gred in
trat.

Brassica oleracea L.

Capsicum annuum L.

S. mar-apr
Rastline z listi pestrih
barv in zanimivih oblik
nam še pozno jeseni
krasijo vrtove.

S. feb-apr
Okrasni mali grmiček,
poln dekorativnih
“papričic”, od poletja
do zime. Lepa tudi kot
lončnica.

Dvoletnice in trajnice

003056

003057

Vrtni ognjič
mešanica

CVETLICE

2632 Vrtna
zvončnica
mešanica
Calendula officinalis L.

34

Zdravilna in okrasna
rastlina. Zlato rumeni in
oranžni cvetovi
zaradi svetlosti in oblike
spominjajo na sonce. Naj
raste povsod v vrtu, saj s
svojim vonjem preganja
talne škodljivce in polže.

003058

2678 Petelinov
greben
mešanica

Campanula medium L.
S. maj-jul
C. maj-avg
Dvoletna, velika in lepa
zvončnica, primerna za
okras vrta in za rez.

003059

003060

2742 Puhasti
2743 Centaurea
petelinov
Imperial
greben - mešanica
mešanica

2784

Celosia argentea L. var.
cristata Kuntze.

Celosia argentea L. var.
plumosa Voss.

Centaurea imperialis
Hausskn. ex Bornm.

S.jan-apr
C. maj-jun
Zanimiva enoletnica za
okras gred in za rezanje.

S. jan-apr
C. maj-jun
Zanimiva enoletnica za
okras gred in za rezanje.

S. feb-apr
C. jun-avg
Poletna cvetlica, ki nikoli
ne odpove. Veliki dišeči
cvetovi so primerni za
rez pa tudi za oblikovanje
suhih šopkov.

003063

003067

003069

Dvoletnice in trajnice

003061

Glavinec
moder

003062

2785 Zlati Šeboj
mešanica

2813 Trobarvni
hlapček
mešanica

Centaurea imperialis

Erysimum cheiri (L.) Crantz

Veliki modri cvetovi
krasijo gredice in šopke.
Izberemo sončno mesto
in rodovitna tla.

S. maj-jul
C. apr-jul
Dvoletnica in trajnica.
Njen prijeten vonj in njeni
zanimivi cvetovi (zlato
oranžni, rdeče rjavi) so
posebnost spomladanskega vrta.

2818 Lepe očke
mešanica

Glebionis carinata
(Schousb.) Tzvelev
S. mar-maj
C. jul-sep
Posebno pisana mešanica
poletnih “krizantem”.

2971 Cosmos
Bipinatu
mešanica

Coreopsis tinctoria Nutt.

S. mar-apr
C. jul-sep
Pisane lepe očke
popestrijo vrtove in vaze
v stanovanju.

2979

Cosmos bipinnatus Cav.
S. mar-jun
C.jul-okt
So najbolj uporabne vrtne
cvetlice. Odlično rastejo na
sončnih gredah in obrobkih. Zaradi svoje bujnosti
so primerne za živo mejo.
Prelepe so za oblikovanje
šopkov v vazah.
Rastejo tudi na
suhih in revnih
tleh.

Dvoletnice in trajnice

003070

003073

003074

Cosmos
2980 Dalija
3045 Turški nagelj 3133 Kitajski
Sulphur. Carpet
mešanica
mešanica
nageljček
mešanica
mešanica
Dahlia pinnata Cav.
Dianthus barbatus L.
Cosmos sulphureus Cav.

Nizko rumeno kozmejo
sadimo v okrasne lonce in
v skupinske zasaditve na
gredice. Oblikuje nizke do
srednje visoke,
kompaktne, dobro
razvejane okrogle
grmičke. Cvetovi so v
odtenkih rumene, zlate,
oranžne
in rdeče
barve.

S. feb-apr
C. maj-sep
Dalije, ki oblikujejo gomolj in nam celo poletje v
čudovitih barvnih
odtenkih krasijo vrt.
Primerne so tudi za
rezano cvetje. Radi jih
napadejo polži.

S. apr-jun
C. jun-jul
Dvoletnica za okras gred
in rezanje. Poživi balkone
in terase. Potrebuje sonce
in apnenčasta tla. Bolje
prezimi, če ga čez zimo
pokrijemo.

003079

3138 Šabojev
nageljček
rožnat

3225/1

Dianthus caryopylllus L.

S. jan-apr
C. jul-okt
Šabojev nageljček se odli
kuje s kompaktno rastjo
in lepimi cvetovi. Dišeča
cvetlica naj ne manjka
na gredici in v poletnem
šopku.

S. jan-apr
C. jul-okt
Šabojev nageljček se
odlikuje s kompaktno
rastjo in lepimi cvetovi.
Dišeča cvetlica naj ne
manjka na gredici in v
poletnem šopku.

Dvoletnice in trajnice

003079

Šabojev
nageljček
rdeč
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003081

3225/2 Šabojev
nageljček
rumen

CVETLICE

009194

003082

3225/5 Šabojev
nageljček
bel

003083

3225/6 Šabojev
nageljček
mešanica

003084

3245 Kalifornijski
mak
mešanica

Dianthus caryophylllus L

Dianthus caryophylllus L

Dianthus caryophylllus L

Dianthus caryophylllus L

S. jan-apr
C. jul-okt
Šabojev nageljček se
odlikuje s kompaktno
rastjo in lepimi cvetovi.
Dišeča cvetlica naj ne
manjka na gredici in v
poletnem šopku.

S.jan-apr
C. jul-okt
Zaradi prijetnega vonja in
obilnega cvetenja
prištevamo šabojeve
nageljčke k najlepšim
poletnim cvetlicam. Imajo
velike in polne, dišeče
cvetove na močnih
steblih .

S. jan-apr
C. jul-okt
Zaradi prijetnega vonja in
obilnega cvetenja
prištevamo šabojeve
nageljčke k najlepšim
poletnim cvetlicam.
Imajo velike in polne,
dišeče cvetove na močnih
steblih .

S. jan-apr
C. jul-okt
Šabojevi nageljčki so
primerni tudi za rezano
cvetje.

3330

Eschscholtzja californica
Cham.
S. mar-jun
C.jun-okt
Sejemo ga neposredno
na prosto. Je nežna in
nezahtevna enoletnica s
karminastimi, rumenimi
ali oranžnimi cvetovi.
Najraje raste na soncu in
v suhih tleh. Celo poletje
nam krasi grede, balkone,
terase.

Dvoletnice in trajnice

003086

Gazanija
mešanica

CVETLICE

3470 Godetia
grandifl.
Gazania rigens (L.) Gaertn. mešanica

36

003088

003087

S. mar-apr
C. jun-okt
S svojimi pisanimi cvetovi
(rdeči, oranžni, rjavkasti,
vijolični, beli, rumeni) v
skupinah krasi sončne
grede, balkone, skalnjake.
Zelo vztrajno cveti.
Odlično se obnese v
mestnih vrtovih.

3540 Pajčolanka
bela

Godetia grandiflora Lindl.
S. mar-apr
C. jun-sep
Nežni, svilnati cvetovi so
v vrtu in vazi nekaj
posebnega. Zelo
nezahtevna.

003090

003089

3665 Sadrenka
bela

3675 Sončnica
mešanica

3695

Gypsophila elegans M. Bieb.

Gypsophila paniculata L.

Helianthus annuus L.

S. mar-jun
C.jun-sep
Že šest tednov po setvi
oblikuje velike cvetove.
Za lep dodatek k šopkom.

S. feb-jul
C. jul-avg
Lepo olistana trajnica, na
gosto posuta s polnimi,
belimi cvetovi.

S. apr-maj
C. jul-sep
Veliki cvetovi v pisano
rumenih odtenkih. Je
odlična za ustvarjanje
svetle pokrajine, živih
mej. Nezahtevna visoka
cvetlica, odporna na
vročino in sušo. Uspeva
tudi v večjih posodah.
Najbolje je, če jih sejemo
na prosto in kasneje
redčimo.

003094

003095

003096

Dvoletnice in trajnice

003091

Sončnica
nizka rumena

003093

3720 Iberis
Umbellata
mešanica
Gazania rigens (L.) Gaertn. Xerochrysum bracteatum
3702 Suha roža
mešanica

S. apr-maj
C. jul-sep
Cvetni koški prinašajo v
vrt veselo razpoloženje.
Raste lahko posamično ali
v cvetoči živi meji. Visoka
je 60-70 cm.

3788 Lepi slak
mešanica
Ipomea

3812
3810 Lepi slak
Heavenly blue

(Vent.) Tzvelev

Iberis umbellata L.

Ipomoea purpurea (L.) Rot

S. mar-maj
C. jul-okt
Znano suho cvetje v svetlečih barvah, ki nam služi
za oblikovanje prekrasnih
šopkov. Napol razcvetele
cvetove režemo opoldne
in jih v senci s cvetom
navzdol sušimo.

S. mar-maj
C. jul-sep
Obilno cvetoča, pokrivna
rastlina je primerna za
obrobke, skalnjak in
rezano cvetje. Sejemo
jo na prosto na stalno
mesto.

S. mar-apr
C. jul-okt
Čudovita plezalka s
pisanimi cvetovi.

Ipomoea purpurea
S. mar-apr
C. jul-okt
Plezalka z nebesno
modrimi cvetovi.

Dvoletnice in trajnice

Lan okrasni
rdeči

003100

3895 Nočna frajla
mešanica

003102

3920 Lobelija
modra

003103

4120 Lupinus
Polyphy.
mešanica

Linum sp. L.

Matthiola bicornis

Lobelia erinus L.

S. apr−maj
C. jun−sep
Nežna, hitro rastoča enoletnica, ki zraste od 35 do
45 cm visoko. Živahni,
rdeči cvetovi imajo temno
sredino. Za rastišče ni
zahtevna, najraje ima
lahka in revna tla ter
sončne ali polsenčne lege.
Zacveti sredi
poletja. Rada se
sama zaseje.

Enoletnica z dišečimi,
svetlo roza in belimi
cvetovi, ki so odprti samo
ponoči. Odlična za okras
gredic in balkonov.

S. feb−apr
C. maj−sep
Nizka, modra, pokrivna
cvetlica, primerna za
obrobke, nizke skupine
in balkone. Zemlja naj bo
vedno dovolj vlažna.

003105

4189 Mirabilis
Jalapa
mešanica

4320

Lupinus polyphyllus Lindl.

Mirabilis jalapa L.

S. nov-jul
C. maj-jul
Trajnica. Spektakularne
cvetne sveče na lepi,
zeleni, listni podlagi oblikujejo čudovito cvetlično
pokrajino. Je idealna za
saditev v pisanih
skupinah, na
sončnih mestih.

S. mar-apr
C. jul-okt
Cvetlica pisanih barv, ki
nenehno cveti.

CVETLICE

030157

Dvoletnice in trajnice

003106

Myosotis
Alpestr.
mešanica
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003107

4359 Nicotiana
affin.
mešanica

Myosotis alpestris
(Vesterg.) Schischkin &
Sergievskaja

S.jun-avg
C. mar-jun
Dvoletnica. Srednje
visoka, pokončno rastoča
spominčica s pisanimi
cvetovi. Najlepša v
skupinah.

003108

4396 Nigella
Damascena
mešanica

Nicotiana alata Link &
Otto
S. feb-mar
C. jun-okt
Dišeča in izredno lepa
cvetlica, ki v skupinah
popestri grede, balkone.
Cveti celo poletje.
Dobro prenaša vroče
sonce.

003109

4450 Papaver
Rhoedas
mešanica

003110

4504 Petunija
mešanica

Nigella damascena L.

Papaver sp. L.

S. mar-apr
C. jun-sep
Lepa v skupinah in za rez.
Za oblikovanje suhih
šopkov so priljubljene
zelene ali suhe semenske kapice, ki jih režemo
tik pred dozorelostjo
semena.

S. mar-maj
C. jun-avg
Sejemo neposredno na
prosto. Da v vazi dolgo
zdrži, režemo še zaprte
cvetne popke.

4570

Petunia x hybrida
S. feb-mar
C. apr-sep
Pisani, lijakasto oblikovani
cvetovi nam celo poletje
krasijo obrobke, grede
in cvetlične posode na
balkonih in terasah.

Dvoletnice in trajnice

003111

Phlox
Drummondii
mešanica

003112

4710 Tolščak
mešanica
Portulak

003113

4828 Tolščak
polnjeni
mešanica

38

003120

4830 Kadulja
5174 Napihnjena
okrasna rdeča
mrežica
salvija
mešanica

Phlox drummondi Hook.

Portufaca grandiflora Hook

S. mar-maj
C. jun-sep
Bogato cvetoče, visoke
enoletnice različnih barv.
V poletni vročini jih redno
zalivamo.

S. apr-maj
S. apr-maj
C. jun-okt
C. jun-okt
Za cvetočo poletno
Ima dvojne cvetove.
preprogo na suhih tleh in
sončnih legah. Je očarljiv
med betonskimi ploščami.

CVETLICE

Portufaca grandiflora

003117

5381

Salvia splendens Sellow ex
J.A. Schultes

Limonium sinuatum (L.)
Mill.

S. jan-mar
C. maj-okt
Za oblikovanje čudovitih,
rdečih skupin, ki nam celo
poletje krasijo vrt. Dobro
raste tudi na revnih tleh.

S. mar-maj
C. jul-okt
Lepa suha roža.
Posušena dobro ohrani
pisane barve cvetov.

003124

003125

Dvoletnice in trajnice

003121

003122

Žametnica
5436 Žametnica
nizka mešanica
nizka rdeča
Tagetes
Tagetes

003123

5438 Žametnica
visoka
mešanica

5440 Thunbergia
Alata

5452 Kapucinka
mešanica

Tagetes patula L.

Tagetes patula L.

Tagetes erecta L.

Thunbergia alata Bojer ex
Sims

S. apr-maj
C. maj-okt
Nizke rastlinice s cvetovi
svetlečih barv. Zgodaj
cvetijo in nam krasijo
grede, obrobke, balkone,
terase do pozne jeseni.
Zaželena je v vsakem
vrtu, saj koristno vpliva
na tla.

S. apr-maj
C. maj-okt
Nizke rastlinice s cvetovi
svetlečih barv. Zgodaj
cvetijo in nam krasijo
grede, obrobke, balkone,
terase do pozne jeseni.
Zaželena je v vsakem
vrtu, saj koristno vpliva
na tla.

S. apr-maj
C. jun-okt
Visoke cvetlice, sončnih
barv. Za okras gred in
trat.

S. mar-apr
C. jun-okt
Prelepa plezalka za zelo
sončne lege. Cvetovi so
rumeni s črno sredino.

5474

Tropaeolum majus L.
S. apr-maj
C. jul-okt
Ima zelo dolge, cvetoče
poganjke, ki nam prekrivajo vrtna tla, zidove,
ograje. Domovina
kapucinke je Peru. Ne
smemo je preveč zalivati
niti gnojiti, saj gnojenje
pospešuje le rast listov.
Prinaša zdravje in
lepoto
v vrt.

Dvoletnice in trajnice

003126

Kapucinka
nizka
mešanica

003127

5515 Sporiš
mešanica
Verbena

003128

003129

003130

5600 Mačeha
5720/1 Mačeha
5720/2 Mačeha
5720/3
rdeča z očesom
modra z očesom
rumena z očesom
Viola tricolor L.

Verbena x hybrida

S. apr-maj
C.jul-sep
Nežni cvetoči grmički za
lep in zdrav vrt.

S. feb-apr
C. jun-okt
Cvetoča enoletnica,
primerna za oblikovanje
bogato cvetočih gred in
posod.

S. jun-avg
C. sep, mar-jun
Jeseni in spomladi
cvetoče mačehe.
Najlepše v skupinah.

Viola tricolor L.

Viola tricolor L.
S. jun-avg
C. sep, mar-jun
Jeseni in spomladi
cvetoče mačehe.
Najlepše v skupinah.

S. jun-avg
C. sep, mar-jun
Jeseni in spomladi
cvetoče dvoletnice. Lepe
tudi kot “zimsko”
balkonsko cvetje.

CVETLICE

Tropaeolum lobbianum

Dvoletnice in trajnice

003131

Mačeha
rumena

39

003132

5720/5 Mačeha
mešanica

009195

003133

5888 Viola Cornuta 5889 Cinija
Helen Mount
kaktusna
mešanica

Viola tricolor L.

Viola tricolor L.

S. jun-avg
C. sep, mar-jun
Jeseni in spomladi
cvetoče dvoletnice.
Lepe tudi kot “zimsko”
balkonsko cvetje.

S. jun-avg
C. sep, mar-jun
Jeseni in spomladi cve
toče mačehe. Cvetovi so
različnih barv.

003134

5901 Cinija
mešanica

5971

Viola cornuta L.

Zinia elegans Jacq.

Zinnia elegans

S. mar-maj, avg-sep
C. jul-sep, maj-avg
Je kompaktna cvetlica,
visoka 10 cm. Drobni,
sijoči cvetovi so purpurne
barve, z rumenimi in
vijoličnimi conami.
Potrebuje sončno lego in
vedno dovolj vlage .

S. mar-maj
C. jun-okt
Dolgotrajno cvetoče
cvetlice, odlične za
cvetlične grede in rez.

S. mar-maj
C. jun-okt
Veliki, raznobarvni,
svetleči cvetovi na dolgih
in močnih pecljih. Idealna
za rez.

003135

CVETLICE

Cinija
rumena

40

Stročnice

003136

5972 Cinija
rdeča

5973

Zinnia elegans

Zinnia elegans

S. mar-maj
C. jun-okt
Cinije potrebujejo sončno
mesto ter hranljiva in rahla tla. Hvaležne so, če jih
negujemo: rahljamo tla,
odstranjujemo odcvetele
cvetove, redno gnojimo.
Nagradile nas bodo z
obilnim
cvetenjem.

S. mar-maj
C.jun-okt
Cinije potrebujejo sončno
mesto ter hranljiva in rahla tla. Hvaležne so, če jih
negujemo: rahljamo tla,
odstranjujemo odcvetele
cvetove, redno gnojimo.
Nagradile nas bodo z
obilnim
cvetenjem.

Dvoletnice in trajnice

VELIKA PAKIRANJA

Dvoletnice in trajnice

1745

185395

Bob
Aguadulce 100g

Bob
Aguadulce 200g
škatla

Vicia faba
Seme kali 14-20 dni.
Trgamo mlade stroke.
Užitna so nežna, belkasta,
debela zrna. Je na mraz
neobčutljiva stročnica,
zato je lahko prva
zelenjava iz vrta. Sejemo
ga od februarja pa do
srede aprila.

Vicia faba
Seme kali 14-20 dni.
Trgamo mlade stroke.
Užitna so nežna, belkasta,
debela zrna. Je na mraz
neobčutljiva stročnica,
zato je lahko prva
zelenjava iz vrta. Sejemo
ga od februarja pa do
srede aprila.

Bučnice

Lepe in zanimive
popenjavke (plezalke)

003137

Cinija
6002
drobnocvetna
mešanica
Zinnia elegans “Liliput”
S. mar-maj
C. jun-okt
Drobni, raznobarvni,
svetleči cvetovi na dolgih
in močnih pecljih. Idealna
za rez.

Puste zidove balkonov, teras in hiš,
velike ograje ter špalirje
najhitreje popestrimo z
enoletnimi plezalkami.
Na zelenih površinah, ki
jih tekom rasti ustvarijo, se celo poletje
svetijo različni cvetovi.
Posebno preprosta je
setev kapucinke. Raste
vodoravno in se tudi
poveša, listi in plodovi
kapucinke pa so celo
užitni. Vse popenjave
enoletnice običajno
sejemo na prosto sredi
maja.

183602

001722

Buča rumena
velika za krmo
Connecticut field

Bučke
Elite F1 50g

Cucurbita maxima L.
Rumeno meso buče je
primerno za prehrano
ljudi in živali. Je velika,
svetlo oranžna buča z
rumenim, sočnim mesom
in tehta od 7 do 11 kg.
Plodovi so primerni tudi
za dekoracijo in
izdelavo buč za noč
čarovnic. Dozori v
približno 110 dnevih po
setvi.

Cucurbita maxima L.
Zelo zgoden, roden in
odporen hibrid. Okusne,
marmorirane, zelene,
svetleče bučke rastejo na
grmičku (brez vrež).

Bučnice

Čebulnice

2050

001707

001704

1706

1705

Bučke
Greyzini F1 50g

Čebula
Belokranjka 50g

Bianca di Maggio
50g

Čebula
Ptujska rdeča 50g

Cucurbita maxima L.

Allium cepa L.

Čebula
Stutgarter Riesen
50g

Rodovitne in okusne,
marmorirane, belo zelene
bučke. Zelo odporne
na bolezni. Rastejo na
grmičku.

Je značilne podolgovate
oblike, vendar je
čebulni krožec izobčen,
kar pride prav
gospodinjam. Prednost je
hitro in enostavno
čiščenje ter odlično
skladiščenje. Je srednje
pozna sorta. Meso je
belo, ostrega okusa.
Sorto vzdržujemo
v Sloveniji.

Čebulnice

Affium cepa L.
Zimska čebula, ki jo v
hladnejših krajih čez
zimo pokrijemo. Sejemo
avgusta in septembra na
prosto. Spomladi
redčimo. Cele mlade
rastlinice lahko presadimo
ali uporabimo pri kuhi.
Dozori maja in ni
primerna za skladiščenje.
Tudi kot čebulček.

Allium cepa L.
Sorta z rožnatim do
svetlo vijoličnim mesom, z
zmerno ostrino. Primerna
je za skladiščenje. Tudi
kot čebulček.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Allium cepa L.

Ploščato okrogla čebula,
svetlo rjave barve, z belim
mesom blago ostrega
okusa. Iz semena, ki
ga posejemo že marca,
jeseni dobimo odlično
čebulo. Zgodaj jo redčimo
ali presadimo. Uporabimo
lahko tudi mlade
rastlinice čebule.
Če sejemo na gosto,
potem poleti pridelamo
čebulček.

Solatnice

41
Nizki in visoki fižol
Št. semen v gramu:
2-4
Količina semena za
setev: 120-180 kg/ha
oz. 0,8-1,3 kg/100 m2
(nizki fižol); 50-80 kg/
ha oz. 0,7-1,3 kg/100
m2 (visoki fižol)
Seme kali: 6-10 dni

030959

Čebula
Tera 50g
Allium cepa L.
Ploščato okrogla čebula je
temno rdeča do
vijolična, na prerezu
vijolična. Odporna je na
sušo. Je ostra in izredno
aromatična.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

185918

Čičerika 80g
Cicer Arietinum
Stroki so majhni, okrogli, napihnjeni in bledo
rumene barve. Vsebuje
3 veliki zrni. Toplotno
je zahtevna in dobro
prenaša sušo in vročino.

1671

Endivija
Dečja glava
Bubikopf 2 50g
Cichorium endivia L.
Ima goste, rahlo
navznoter zavihane
liste, ki so samobelilni in
izredno mehki. Za pozno
poletno in jesensko
pridelavo. Veliki pridelki
odlične kakovosti.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

VELIKA PAKIRANJA

Majski srebrnjak

1669

Endivija
Eskariol rumena
Bindo a cuore pieno
50g
Cichorium endivia L.
Poleti (odporna na sušo
in nižje temperature) in
jeseni oblikuje velike,
kopaste rozete. Je ne
skladiščimo.

Čas setve: April-julij.
Sadilna razdalja:
Nizki 10 x 50 cm;
visoki 20 x 80 cm
Čas pobiranja pridelka:
Maj-september.

VELIKA PAKIRANJA

Stročnice

42

185047

185046

Fižol za rumene
stroke Golden Gate
80g

1739

185832

187122

Fižol visoki za zelene Fižol
stroke
Ptujski maslenec
Limka 80g
80g

Fižol visoki Krivček
Anellino giallo 80g

Fižol
Barianec 80g

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Zgodnji, visoki fižol, z
rumenini, ploščatimi
stroki. Zelo okusen.

Visoki, srednje zgodnji
fižol, z dolgimi, zelenimi,
ploščatimi, mesnatimi in
zelo okusnimi stroki.
Za svežo rabo in
zamrzovanje.

Pozen, visoki fižol z
rumenimi ploščatimi
stroki. Zelo okusen.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Visoki fižol za stročje.
Stroki so rumeni, okrogli,
rahlo vkrivljeni, brez niti,
dolg 15 cm.

Visoki fižol za stročje.
Stroki so rumeni, masleni,
dolgi 20 cm. Zrnje je
temno modre barve.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

183595

183596

277

31447

183598

Fižol Bergold 100g
Phaseolus vulgaris L.

Fižol Bergold 100g
+ 20g GRATIS

Fižol Bergold 200g
škatla

Okusna tradicionalna
evropska sorta. Seme kali
8-10 dni. Zgoden nizki
fižol z rumenimi,
okroglimi stroki. Dozori v
ca. 55 dneh. Rumenostročni. Najzgodnejši
nizki fižol, ki dozori v
dveh mesecih. Ima zlato
rumene, fine, okrogle
stroke. Tudi za zamrzovanje. Poživi
solate.

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Fižol Capitano
nizek rumen ploščat
20g škatla

Fižol Capitano
nizek rumen ploščat
100g

Okusna tradicionalna
evropska sorta. Seme kali
8-10 dni. Zgoden nizki
fižol z rumenimi,
okroglimi stroki.
Dozori v ca. 55 dneh.
Rumenostročni.
Najzgodnejši nizki fižol,
ki dozori v dveh mesecih.
Ima zlato rumene, fine,
okrogle stroke. Tudi za
zamrzovanje.
Poživi solate.

Rumenostročni.
Najzgodnejši nizki fižol,
ki dozori v dveh mesecih.
Ima zlato rumene, fine,
okrogle stroke. Tudi
za zamrzovanje. Poživi
solate. Tradicionalna
evropska sorta.

Stročnice

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Nizki fižol za stročje, z
rumenimi, ploščatimi
stroki, okoli 16 cm. Stroke
začnemo obirati zelo
zgodaj, ko so še mladi.

Nizki fižol za stročje, z
rumenimi, ploščatimi
stroki, okoli 16 cm. Stroke
začnemo obirati zelo
zgodaj, ko so še mladi.

Stročnice

1736

1742

182569

182570

183597

Fižol Cipro 100g

Fižol Češnjevec
100g

Fižol Češnjevec
200g škatla

Fižol Češnjevec
500g škatla

Merveille de
Piemonte 100g

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Nizki fižol za pisano zrnje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Nizki fižol za pisano zrnje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Nizki fižol za pisano zrnje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Srednje zgodnja sorta,
visoka, z zelenimi stroki,
za pridelavo zrnja in
strokov. Zrnje je sivkasto
rumeno s polkrožnimi,
zeleno rjavimi lisami.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Čudo Piemonta

Phaseolus vulgaris L.
Seme kali 8-10 dni. Je
nizek, zgoden (dozori v
55-60 dnevih) fižol za
stročje in zrnje. Okusni
stroki brez niti so
ploščati, široki in mesnati,
vijolično marmorirani.
Pri kuhanju se obarvajo
rumeno. Seme
je marmorirano
(pisano).

Stročnice

43

33840

184431

Merveille de
Piemonte 200g

Fižol Dulcina - Nizek Turški fižol
z zelenimi stroki
Emergo 100g
100g

Čudo Piemonta

Phaseolus vulgaris L.
Seme kali 8-10 dni. Je
nizek, zgoden (dozori v
55-60 dnevih) fižol za
stročje in zrnje. Okusni
stroki brez niti so
ploščati, široki in mesnati,
vijolično marmorirani.
Pri kuhanju se obarvajo
rumeno. Seme
je marmorirano
(pisano).

VELIKA PAKIRANJA

Phaseolus vulgaris L.

Nizki fižol za stročje. Z
zelenimi ploščatimi stroki.

1744

7254

03025

Nizki fižol za zrnje
Etna 100g

Nizki fižol
Etna 200g

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Turški fižol je nezahtevna
vrtnina. Sejemo ga maja.
Uživamo mlade in nežne
stroke ali veliko zrnje, ko
je sveže ali posušeno.
Primeren je tudi za okras.
Dekorativna vzpenjavka z
belimi ali rdečimi cvetovi
in debelimi stroki. Uživamo predvsem zrna,
v enolončnicah in
solatah.

Dozori približno 70 dni
po setvi. Odlikujejo ga
hitra rast, kompaktnost
in rodnost. Njegovo zrnje
je takšne strukture kot
češnjevec.

Phaseolus vulgaris L.
Roden nizki fižol za pisano zrnje. Dozori v približno 70 dnevih po setvi.

VELIKA PAKIRANJA

Stročnice

44

37649

1740

1738

1737

31165

Nizki fižol
Golden Teepee

Fižol Jabelski
pisanec 100g

Fižol Jeruzalemski
100g

Fižol Klemen 80g

Fižol Maslenec rani
100g

Phaseolus vulgaris L.

Visoki fižol za zrnje.
Z zelenimi, pisanimi,
ploščatimi stroki.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Srednje zgodnji fižol z
mesnatimi rumenimi
stroki. Veliki pridelki.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Lep, širok fižol, uporaben za zeleno stročje in
zrnje (okroglo, sivo modre
barve).
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Visoki fižol za stročje. Pozen, z rumenimi,
ploščatimi stroki. Zelo
okusen.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Fižol posebne rasti, saj
stroki rastejo nad listi,
zato je obiranje enostavno. Njegovi rumeni,
okrogli stroki zrastejo
do dolžine 18 cm. So
mesnati, zelo okusni in ne
postanejo nitasti.

Stročnice
VELIKA
IZBIRA
SORT
FIŽOLA

007387

30206

009236

Fižol Meraviglia di
Fižol Neckargold
Fižol Meraviglia di
Venezia a grano nero Venezia a grano nero 100g
100g
200g
Phaseolus vulgaris L.
Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Visoki fižol za stročje.
Z rumenimi ploščatimi
stroki.

Visoki fižol z rumenimi,
ploščatimi stroki.

Srednje pozna, zelo rodna
sorta. Uživamo rumene,
mesnate, okrogle stroke,
lahko pa tudi belo zrnje.

9237

Fižol Neckargold
200g
Phaseolus vulgaris L.
Srednje pozna, zelo rodna
sorta. Uživamo rumene,
mesnate, okrogle stroke,
lahko pa tudi belo zrnje.

Semenarna Ljubljana
ima v ponudbi mnogo
slovenskih sort fižola.
Fižol zahteva humozna
in topla tla, gnojena
s kompostom. Na
koreninah stročnic
živijo bakterije, ki
vežejo dušik iz zraka.
Tla se na njihov račun
obogatijo z dušikom,
zato korenine stročnic
vedno puščamo v
zemlji.
Dobro raste v družbi s
paradižnikom (varuje
pred škodljivci),
kumarami, zeljem,
kolerabico, rdečo peso,
zeleno in kapucinko.
V njegovi družbi naj
obvezno raste začimba
šetraj, saj ga varuje pred
napadom uši.
Visoke in dekorativne
fižolove “stene”
uporabljamo kot zaščito
pred vetrom za
občutljive vrtnine, kot
so npr. kumare.
Stroke za zimo
zamrznemo ali vložimo,
zrna pa posušimo.

Stročnice

184858

005826

001739

001741

1734

Fižol Parker 100g

Fižol Presenta 100g
Phaseolus vulgaris L.

Fižol Semenarna 22
100g

Fižol Top Crop 100g

Phaseolus vulgaris L.

Fižol Ptujski
Maslenec 80g
Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Zelo dolgi, široki in
mesnati rumeni stroki.
Zelo bujne rasti. Stroki
so primerni za solate in
omake; so zelo okusni.
Pozno zori.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Visoki fižol za zrnje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Zgoden, nizki fižol z
zelenimi okroglimi stroki.
Za stročje.

Phaseolus vulgaris L.
Zgoden nizki fižol z
zelenimi, okroglimi stroki.
Zelenostročni. Veliki,
kakovostni pridelki dolgih
in debelih, mesnatih,
okusnih, okroglih strokov.
Zgodaj zori. Tradicionalna
evropska sorta.

Stročnice

45

185396

37650

37645

037647

37646

Fižol Top Crop 200g

Fižol Turški
nizek Hestia 50g

Fižol visok Helda
zeleni ploščat 100g

Fižol visoki
Tetovec Kiro 100g

Fižol zelen okrogel
Cobra 50g

Phaseolus coccineus L.

Phaseofus vulgaris L.

Phaseofus vulgaris L.

Phaseofus vulgaris L.

Je nizek turški fižol, ki
oblikuje kompaktne,
30-40 cm visoke grmičke
s čudovitimi, velikimi,
rdeče belimi cvetovi.
Stroki so dolgi približno
15-16 cm.
Zrna so rdeče črno
marmorirana. Odličen za
hrano in za okras. Turški
fižol je nezahtevna
vrtnina. Sejemo
ga maja.

Visoki srednje zgodnji
fižol. Dolgi, ploščati stroki
so mesnati in odličnega
okusa. Za svežo rabo in
zamrzovanje. Sejemo
maja in junija na prosto.
Po 2-3 tednih po vzniku
rastline osujemo. Pred
setvijo in osipanjem
pognojimo z Valentin
gnojilom za zelenjavo.

Je srednje pozni visoki
fižol za zrnje. Seme je
veliko, ledvičaste oblike
in bele barve. Odličen za
kuhane jedi (pasulj).
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Je nov tip visokega,
srednje zgodnega in zelo
rodnega fižola. Rastlina
cveti vijolično. Okoli 20
cm dolgi, okrogli stroki
so odličnega in izrazitega
okusa. Lahko ga gojimo
na prostem, v tunelih in
rastlinjakih.

Phaseolus vulgaris L.
Nizki fižol za stročje.
Stroki nimajo niti.

VELIKA PAKIRANJA

Zgoden, nizki fižol z
zelenimi okroglimi stroki.
Za stročje.

Stročnice

Stročnice
Št. semen v gramu:
3-7
Količina semena za
setev: 100-250 kg/ha;
2,5 kg/100 m2
Seme kali: 8-10 dni
Čas setve: Marec-junij.
Sadilna razdalja:
3-5 x 30-60 cm

37648

187405
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Fižol visoki za pisano Fižol visoki Borlotzrnje / Borlotto Lin- to Lingua di Fuoco
gua di Fuoco 2 100g 200g
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Phaseofus vulgaris L.

Phaseofus vulgaris L.

Visoki srednje zgoden
fižol za zrnje, ki zraste
50 cm visoko. Ploščato
okrogli, rumeno zeleni
stroki imajo rdeče proge.
Zrnje je svetlo krem rjave
barve z rdečimi progami.
Poleg sajenja v vrste
lahko sadimo tudi v
jamice (po 5 do 8 semen),
ki so oddaljene 45 cm.

Visoki srednje zgoden
fižol za zrnje, ki zraste
50 cm visoko. Ploščato
okrogli, rumeno zeleni
stroki imajo rdeče proge.
Zrnje je svetlo krem rjave
barve z rdečimi progami.
Poleg sajenja v vrste
lahko sadimo tudi v
jamice (po 5 do 8 semen),
ki so oddaljene 45 cm.

1743

Čas pobiranja pridelka:
Maj-september.

183600

Fižol Zorin 100g

Dobri sosedi:
Korenček,
redkvica, redkev, solata,
zelena, špinača, bučke,
koruza, koper.

Grah
Piccolo provenzale

Phaseofus vulgaris L.
Za zrnje. Pisana zrna
lahko pobiramo, ko so še
mehka, in jih zamrzujemo
ali pa jih pustimo dozoreti
in jih sušimo. Stroki so
okrogli, zelene barve.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Mali provansalec

100g

Pisum sativum L.
Zgodnji, nizki grah. Stroki
so zeleni in kratki. Veliko
zrnje je okroglo in gladko.

Stročnice

183599

274

31508

1731

031448

Grah
Piccolo provenzale

Grah
Piccolo provenzale

Grah
Piccolo provenzale

100g + 20g GRATIS

200g škatla

500g škatla

Grah
Wonder van
Amerika

Grah
Wonder van
Amerika

100g

500g škatla

Mali provansalec

Pisum sativum L.
Zgodnji, nizki grah. Stroki
so zeleni in kratki. Veliko
zrnje je okroglo in gladko.

Mali provansalec

Pisum sativum L.
Zgodnji, nizki grah. Stroki
so zeleni in kratki. Veliko
zrnje je okroglo in gladko.

Mali provansalec

Pisum sativum L.
Zgodnji, nizki grah. Stroki
so zeleni in kratki. Veliko
zrnje je okroglo in gladko.

Čudo Amerike

Čudo Amerike

Pisum sativum L.

Pisum sativum L.

Nizka, srednje bujna
sorta. Zrna so velika,
ploščato okrogla, svetlo
zelene barve in zelo
okusna.

Nizka, srednje bujna
sorta. Zrna so velika,
ploščato okrogla, svetlo
zelene barve in zelo
okusna.

Stročnice

1729

275

185671

183601

35083

Grah
Kelvedon Wonder

Grah
Kelvedon Wonder

Grah
Kelvedon Wonder

Grah
Rondo 100g

100g

200g škatla

Grah
Rondo 200g
škatla

Kelvedon

Pisum sativum L.

Pisum sativum L.

Pisum sativum L.

Zgodaj zori in da visoke
pridelke. Zrna so oglata.

Nizek (45-60 cm) grah.
Zgodaj zori in da visoke
pridelke. Zrna so oglata.

Zgodaj zori in da visoke
pridelke. Zrna so oglata.

Kelvedon

500g škatla

Pisum sativum L.
Je srednje zgodnja, zelo
rodna sorta, ki zraste od
90 do 170 cm visoko.
Potrebuje oporo. Stroki
so dolgi približno 10-12
cm, zrnje je zeleno,
okroglo in gladko.

Pisum sativum L.
Je srednje zgodnja, zelo
rodna sorta, ki zraste od
90 do 170 cm visoko.
Potrebuje oporo. Stroki
so dolgi približno 10-12
cm, zrno zeleno,
okroglo in gladko.
Zgodnje in pogosto
obiranje pospešuje
tvorbo novih strokov.

Korenovke

Stročnice
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31443

001730

1728

001615

1612

Grah
Rondo 500g
škatla

Grah
Senator 100g

Grah
Telefon 100g

Koleraba
Globus 50g

Pisum sativum L.

Pisum sativum L.

Brassica napus ssp. rapifera

Koleraba
Rumena maslena
50g

Stroki so srednje dolgi
in široki. Veliko zrnje je
okroglo in gladko. Srednje
zgodnja, izredno rodna
sorta. Primeren za svežo
uporabo in konzerviranje.
Visok 80-120 cm.
Obiranje pospešuje
tvorbo novih strokov.

Stroki so srednje dolgi in
široki. Okroglo zrnje je
olivno zeleno. Zori konec
junija do julija. Zaradi
nežnih in okusnih zrn je
zelo razširjen.
Visok 120-140 cm.

“Jesenska” jušna zelenjava. Je rumeno zelena
koleraba z rumenim finim
mesom, ki vsebuje precej
suhe snovi in ima prijeten
vonj. Da velik pridelek.
Primerna je za takojšnjo
uporabo, npr. za pripravo
okusnih zelenjavnih
juh in skladiščenje.

Pisum sativum L.
Je srednje zgodnja, zelo
rodna sorta, ki zraste od
90 do 170 cm visoko.
Potrebuje oporo. Stroki
so dolgi približno 10-12
cm, zrno zeleno,
okroglo in gladko.
Zgodnje in pogosto
obiranje pospešuje
tvorbo novih strokov.

VELIKA PAKIRANJA

Kelvedon

Brassica napus ssp. rapifera
“Jesenska” jušna zelenjava. Je rumeno zelena
koleraba z rumenim finim
mesom, ki vsebuje precej
suhe snovi in ima prijeten
vonj. Da velik pridelek.
Primerna je za takojšnjo
uporabo, npr. za pripravo
okusnih zelenjavnih
juh in skladiščenje.
Sorto vzdržujemo
v Sloveniji.

Korenovke

001621

001619

183603

1713

001719

Korenček
Flakee 2 50g

Korenček
Nantaise
amelioree 2 50g

Korenje
Ljubljansko rumeno
50g

Kumare
dolge zelene 50g

Kumare
Marketmore 50g

Daucus carota L.

Cucumis sativus L.

Cucumis sativus L.

Daucus carota L.

Na bujni rastlini raste veliko lepih, dolgih kumar za
pripravo okusnih solat.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Na bujni rastlini raste veliko lepih, dolgih kumar za
pripravo okusnih solat.

VELIKA PAKIRANJA

Daucus carota L.
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Plodovke

Pri dobrih rastnih pogojih
zrastejo veliki korenčki,
ki so lahko težki tudi čez
200 g. Primerni so za
zimske potrebe:
skladiščenje in
industrijsko predelavo.

Oranžno rdeči korenček, s Velik (do 30 cm), svetlorumen koren. Zelo pozno
skoraj nevidnim
korenje, primerno za
strženom. Je sladkega,
skladiščenje, svežo rabo
nežnega, svežega okusa.
in za krmo domačih živali.
Sorto vzdržujemo v
Izboljša okus juham.
Sloveniji.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Plodovke

001720

189517

001725

001680

033838

Kumarice
Levina F1 50g

Leča Lens Culinaris
80g

Lubenica
Crimson Sweet 50g

Mangold
White Silver 3 50g

Mangold
White Silver 3 250g

Cucumis sativus L.

Strok je kratek, napihnjen.
Rastlina ni zahtevna, daje
dober pridelek, tudi na
slabših tleh. Potrebuje
veliko toplote.

Citrulluslanatus ([hunb)
Mansf.

Beta vulgaris L.

Beta vulgaris L.

Temno zeleni, nagubani
listi (uporabljamo jih kot
špinačo) z belimi rebri in
mesnatim belim pecljem
(uporabljamo kot
šparglje). Blitvo
uživamo celo poletje.
Dobro prezimi.

Temno zeleni, nagubani
listi (uporabljamo jih kot
špinačo) z belimi rebri in
mesnatim belim pecljem
(uporabljamo kot
šparglje). Blitvo
uživamo celo poletje.
Dobro prezimi.

Hibrid je odporen proti
boleznim, zato so pridelki
veliki. Plodovi ne
postanejo trpki in so
odlični za vlaganje. Zrele
plodove redno pobiramo,
da zrastejo novi.

Zelenjava, ki jo uživamo
kot sadje. Zahteva tople,
sončne lege in globoka,
topla tla, pognojena s
hlevskim gnojem. Primerna za vzgojo pod tuneli
in na prostem. Plodovi so
težki 5-11 kg in imajo
sladko, temno rdeče
meso. Odporna sorta, ki
dobro prenaša transport.

Solatnice

033839

002550

001676

008472

001675

Mangold
White Silver 3 500g

Melona
Honey Dew 50g
Cucumis melo L.

Temno zeleni, nagubani
listi (uporabljamo jih kot
špinačo) z belimi rebri in
mesnatim belim pecljem
(uporabljamo kot šparglje). Blitvo uživamo celo
poletje. Dobro prezimi.

Jajčasti plodovi z izredno
sladkim mesom. Pozna
sorta. Vzgojimo si sadike
in jih presadimo na
najtoplejše mesto v gredi,
ker potrebujejo veliko
toplote. Še bolje je, če jih
sadimo na črno folijo, saj
ta zelo segreje tla.
Obilno gnojimo.

Motovilec
Holandischer
breitblatt.
Holandski 80g

Motovilec
Ljubljanski 25g

Beta vulgaris L.

Motovilec
Holandischer
breitblatt.
Holandski 25g
Valerianella locusta L.

Valerianella locusta L.

Je zgodnji motovilec,
cenjen zaradi izredno
dobrega okusa. Listi so
rumeno zeleni, dolgi in
široki, rahlo hrapavi in
nesvetleči. Proti mrazu
je odporen, vendar je
predvsem primeren za
jesensko uporabo.

Je zgodnji motovilec,
cenjen zaradi izredno
dobrega okusa. Listi so
rumeno zeleni, dolgi in
široki, rahlo hrapavi in
nesvetleči. Proti mrazu
je odporen, vendar je
predvsem primeren za
jesensko uporabo.

Solatnice

Plodovke

007248

007445

001694

1698

001699

Motovilec
Žličar 25g

Paprika
Alpina 50g

Valerianella locusta L.

Capsicum annuum L.

Paprika
Botinska rumena
50g

Paprika
California Wonder
50g

Paprika
Kurtovska Kapiya
50g

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. Dolgo se ga reže.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Zahteva sončno mesto ter
humozno, pognojeno zemljo. Je srednje pozna (130
dni) paprika. Prizmatični
plodovi so belo rumeni,
sladki, sočni in zelo okusni.
Odlični za solate, vlaganje
in polnjenje. Obilno rodi.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

,,Paradižnikova paprika”.
Srednje zgodnja paprika
(110-120 dni) za svežo
rabo in vlaganje. Bledo
rumeni in rdeči plodovi
imajo debelo in sladko
meso.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Babura. Veliki plodovi,
intenzivne zelene in rdeče
barve so debelo mesnati
in sladki. Odlična za pripravo polnjenih paprik.

Srednje pozna (125 dni),
podolgovata in zelo
rodna. Plodovi so bočno
sploščeni, zelene in
intenzivno rdeče barve.
Primerna za svežo rabo,
pečenje in vlaganje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Valerianella locusta L.
Ima lepe, dolge, temno
zelene in svetleče liste.
Dobro prezimi.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.
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Plodovke
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185013

185014

185015

001701

005384

Paprika
Magdalena 25g

Paprika
Podravka 25g

Paprika
Slavonka 25g

Paprika
Soroksari

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Paradižnik
Novosadski jabučar
25g

Za svežo uporabo, pečenje in vlaganje. Pozna (125
dni), podolgovata in zelo
rodna paprika: plodovi so
bočno sploščeni, zelene
in intenzivno rdeče barve.
Sejemo spomladi.
Sorta Semenarne
Ljubljana

Primerna za pripravo ajvarja
in pečenje. Srednje zgodnja
sorta. Rdeča rog paprika.
Rastlina je visoka 60 cm
s 7–8 visečimi plodovi
paprike eliptične oblike.
Plod je 13,8 cm dolg in 7,4
cm širok. Rastlina je dobro
olistana in s tem preprečuje sončni ožig plodu. V
fiziološki zrelosti je intenzivno rdeče barve.
Plod tehta 165 g.
Za pridelavo zunaj.

Spada med zgodnejše
sorte paprik. Rdeča rog
paprika. Rastlina je visoka
40 cm in kompaktna z
8–9 visečimi plodovi eliptične oblike. Plod je 14
cm dolg in 6,5 cm širok.
Dobro olistana rastlina, ki
s tem preprečuje sončni
ožig plodu. Plod tehta
147 g. V fiziološki
zrelosti je intenzivno rdeče barve. Za pridelavo
zunaj.

Babura. Veliki pridelki
rumenih, sladkih in okus
nih paprik. Najboljša za
pripravo polnjenih paprik.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Lycopersicon /ycopersicum L.

Plodovke

Seme kali 8-10 dni. Sadimo poševno in globoko;
pustimo 2 poganjka. Ker
je visok in bujen, mora
rasti ob opori. Veliki
plodovi (130-140 g) so
okusni in zdravi. Vedno
naj raste na isti gredi.
Sorto vzdržujemo
v Sloveniji.

Korenovke

001687

005407

001636

001626

001627

Paradižnik
Sain Piere 25g

Paradižnik Val
Volovsko srce 25g

Pastinak
Dolgi beli gladki 50g

Peteršilj
Halblange 50g

Peteršilj
Commun 2 50g

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Pastinaca sativa L.

Zelo okusen paradižnik.
Sadimo poševno in
globoko in pustimo do
2 poganjka. Ker je visok
in bujen, mora rasti ob
opori. Plodovi (135 g) so
ploščato okrogli, mesnati,
bleščeče rdeče barve.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Mesnat paradižnik
značilne “srčaste” oblike,
za pripravo okusnih solat.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Ni zahteven, ne prenaša
hlevskega gnoja in dobro
raste tudi na barjanskih
tleh. Dolg, koničast in bel
koren lahko izkopavamo
vso zimo. Svetlo rumeno
do belo meso je zelo
aromatično. Uporabljamo
tudi aromatične zelene
liste.

Petroselinum crispum (Mill)
Fuss

Petroselinum crispum (Mill)
Fuss

Je zelo dobra sorta,
primerna za pridelavo
aromatičnih korenov in
listov. Korene shranimo
v zasipnici ali kleti, lahko
pa jih nekaj pustimo čez
zimo v vrtu, kajti po
navadi ne zmrznejo.
Uporabljamo jih za
juhe, solate in kot
samostojne jedi.

Ima gladke, temno zelene
in izredno aromatične
liste, ki jih uporabljamo
kot začimbo za juhe,
jajčne jedi omake, solate.

Solatnice

1710

001712

001711

1666

1663

Por
Carentan 3 50g

Por
Domači dolgi 50g

Por
Elefant 50g

Radič
Radič
Bianca Invernale 50g Bianca di Milano 50g

Allium porrum L.

Allium porrum L.

Allium porrum L.

Cichorium inrybus L.

Cichorium inrybus L.

Ima srednje dolgo, belo
steblo. Preživi tudi ostre
zime in zdrži na prostem
do pomladi.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Ima dolgo, fino steblo
zelo prijetnega okusa.
Beli del stebla je zelo dolg
(do 60 cm). Je občutljiv
na mraz.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Srednje dolg por. Za
jesensko uporabo. V
toplejših krajih pa lahko
prezimi.

Ima lepe, okrogle, zelene
liste, ki jeseni oblikujejo
zeleno glavico. Prezimi na
prostem.

Sejemo ga lahko vse leto.
Hitro raste in oblikuje
male, zelene glavice zelo
prijetnega okusa. Prezimi
na prostem.

Solatnice
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Čebulnice
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183604

001668

001664

001667

1659

Radič
Grumulo Verde 50

Radič
Krmni 50g

Radič
Palla Rossa 2 50g

Radič
Palla Rossa 4 50g

Radič
Pan di Zucchero 50g

Cichorium inrybus L.

Cichorium inrybus L.

Cichorium inrybus L.

Cichorium inrybus L.

Cichorium inrybus L.

Sorta radiča, ki poleti
oblikuje rozeto s čvrstimi
listi zelene barve. Okusne
liste radiča uživamo v
solatah. Dobri sosedje
radiča so paradižnik, visoki fižol, solata in druge
vrtnine.

Veliki, okusni listi. Primerni so za pripravo solat
in za krmo.

Okrogle glavice z vinsko
rdečimi listi so odličnega
in nekoliko grenkega
okusa. Sejemo junija in
julija ter pobiramo lepe
glavice jeseni in zgodaj
pozimi.

Jesenski, pozni radič,
odličnega okusa. Oblikuje
rdečo, okroglo glavico.

Podolgovata, fina glavica
s kompaktnim osrčjem.
Predstavlja izdatno in
dragoceno solato za
jesenske in zimske
mesece, saj na prostem
lahko zdrži do decembra,
skladiščimo pa ga do
februarja.

Korenovke

Solatnice

KOLOBAR

1665

1660

1662

1633

Radič
Radič
Zuccherina di Trieste Variegata di
Tržaški solatnik
Castelfranco 50g
50g
Cichorium inrybus L.

Radič
Rossa di Verona
Verona 50g

Rdeča pesa
Bikores 50g

Cichorium inrybus L.

Podobno kot Palla Rossa
jeseni oblikuje prikupne
Sveža solata od poletja do glavice zeleno rumene
pomladi. Svetlo zeleni,
barve z rdečimi pegami.
gladki in nežni listi se
Odličen za siljenje.
dobro obraščajo.
Po redčenju razvije
koničaste, zelene glavice.
Sejemo na gosto, da listi
ostanejo nežni in obeljeni.
Dobro prezimi.

Z zaporedno setvijo od
marca do avgusta imamo
celo poletje na voljo
sveže, zelene liste. Jeseni
listi pordečijo, spomladi
pa oblikujejo koničaste,
rdeče glavice odličnega,
rahlo grenkega okusa.
Primeren tudi za siljenje.

Živo do temno rdeča,
podolgovato okrogla.
Primerna za zgodnje in
pozno pridelovanje. Zelo
dobro se skladišči. Je
odlična za vlaganje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.
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Cichorium inrybus L.
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Beta vulgaris L.

Kolobarjenje je
vrstenje vrtnin v
časovnem zaporedju
skozi več let. Z
njim ohranjamo
rodovitnost tal
in zdravje vrta. V
domačem vrtičku,
kjer se na manjših
površinah zvrsti veliko
število vrtnin in cvetic,
moramo kolobariti
načrtno. Pri kolobarju
upoštevamo,
kako zahtevne so
posamezne vrtnine
glede na odvzem
hranil iz tal (se pravi,
kako močno vrtnine
izčrpajo tla), kako na
njih vplivajo škodljivci
in bolezni, kako se
vrtnine medsebojno
prenašajo in kako
določena vrtnina
prenaša samo sebe
(npr. peteršilj se ne
prenaša, zato ga vsako
leto sejemo na drugo
gredo, medtem ko
paradižnik najraje
vedno raste na isti
gredi).

Korenovke

1635

1631

1639

1614

1613

Rdeča pesa
Cylindra 50g

Rdeča pesa
Egiptovska /
Egyptsche platronode 50g

Redkvica
Saxa 3 50g

Repa
Kranjska okrogla
50g

Repa Kranjska
podolgovata 50g

Beta vulgaris L.
Podolgovata pesa. Na isti
pridelovalni površini da
večji pridelek. Odporna
na sušo.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Raphanus sativus L.

Idealna za zgodnjo
pridelavo v tunelu, topli
gredi ali na prostem.
Velika, ploščata, temno
rdeča pesa je zelo okusna. Odličen vmesni posevek.

Beta vulgaris L.

Brassica rapa var. rapa
Najbolje raste v vlažnem
in senčnem delu vrta.
Repa je ploščato okrogla
z rahlo rdeče vijoličasto
glavo. Odlična za kisanje.
Repo lahko sejemo tudi
zgodaj spomladi pod
folijo ali tunel in režemo
mlade sočne lističe 2 cm
nad tlemi.
Sorto vzdržujemo
v Sloveniji.

Brassica rapa var. rapa
Koreni so podolgovati z
rdeče vijoličasto glavo. Je
izvrstnega okusa ter
odlična za kisanje. Dobro
uspeva v vsakih dovolj
vlažnih tleh.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Solatnice

6065

1658

183852

1646

6079

Sladka koruza
100g

Solata
Berivka 50g

Solata
Laibacher Eis 3 50g

Solata
Leda 50g

Zea mays convar. saccharata

Lactuca sativa L.

Solata
Dalmatinska
Ledenka 25g

Sladka koruza je mlada
vrtnina, ki ima rada topla
tla, zato jo na gredico
posejemo šele maja. Za
kuhanje in pečenje so
primerni storži z mehkim,
a že rumenim zrnjem.
Oličkane storže lahko en
teden hranimo v
hladilniku v plastični
vrečki, nato jih moramo
porabiti. Kuhamo ali
pečemo cele storže.

Sejemo jo večkrat
zapored, na gosto v vrste.
Liste obtrgavamo ali
režemo. So dobrega
okusa.

Lactuca sativa L.

Poletna krhkolistna
solata, ki dobro prenaša
vročino in gre pozno v
cvet. Glavice so velike
in trde. Listi so svetleče
rumene barve, rob lista je
valovit in nazobčan.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Poletna krhkolistna
solata, ki dobro prenaša
vročino in gre pozno v
cvet. Glavice so velike in
trde. Listi so temno
zelene barve, rob lista je
valovit in nazobčan.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.
Poletna krhkolistna
solata, ki dobro prenaša
vročino in gre pozno v
cvet. Glavice so velike in
kompaktne. Listi so
svetleče rumene barve,
rob lista je valovit in
nazobčan. Je izboljšana
Ljubljanska ledenka.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Solatnice

VELIKA PAKIRANJA

Korenovke

53

187375

1649

1652

1654

1648

Solata
Ljubljanska ledenka
25g

Solata
May King

Solata Nansen´s
Noordpool

Solata
Posavka 25g

Solata
Unicum 50g

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Poletna krhkolistna
solata, ki dobro prenaša
vročino in gre pozno v
cvet. Glavice so velike
in trde. Listi so svetleče
rumene barve, rob lista je
valovit in nazobčan.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Solata, ki prenese tudi
manj ugodne rastne
razmere. Tudi za vzgojo v
rastlinjakih. Velika glavica
je trda in dobro zaprta.
Da velik in kakovosten
pridelek. Tudi jeseni.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Mehkolistna, zimska
solata. Zgodaj spomladi
naredi fine, čvrste glavice.
Jeseni jo sejemo dvakrat
v razmiku 14 dni.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Zimska sorta. V toplejših
krajih ali pokrita v
hladnejših krajih prezimi.
Lepa, krhkolistna solata.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Poletna, krhkolistna
solata, ki dobro prenaša
vročino in gre pozno v
cvet. Glavice so velike,
trde in zelo okusne.
Listi so temno zelene
barve z rjavo rdečimi
pegami.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Majska kraljica 50g

Nansen

1678

8473

1588

Špinača
Matador 50g

Špinača
Matador 250g
škatla

Zelje
Futoško 50g

VELIKA PAKIRANJA

Spinacea oleracea L.

54

Kapusnice

Ima velike, temno zelene,
svetleče liste, ki nam
obogatijo jedilnik zgodaj
spomladi in jeseni. Dobro
prezimi.

Spinacea oleracea L.
Ima velike, temno zelene,
svetleče liste, ki nam
obogatijo jedilnik zgodaj
spomladi in jeseni. Dobro
prezimi.

Brassica oleracea var. capitata
L.
Srednje pozna sorta
(95-100 dni). Sploščeno
okrogle glave s finimi
tankimi listi so uporabne
sveže in za kisanje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Kapusnice

ZAKAJ LAHKO SEME SLABO KALI:

1586

Zelje
Varaždinsko 2 50g
Brassica oleracea var. capitata
L.
Je pozna in rodna,
nezahtevna sorta. Ima
težke in čvrste, okroglo
ploščate glave s tankimi
in okusnimi listi. Zelo
kakovostno kislo zelje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

• Setev v slabo pripravljeno zemljo.
• Pregloboka in neenakomerna setev.
• Setev v prehladno in prevlažno zemljo:
če je po setvi hladno in deževno vreme,
se klice počasi razvijajo in jih uničijo talni
mikroorganizmi.
• V suši komaj nakaljene klice ne rastejo.
• Ptiči poberejo seme, polži pojedo komaj
vzklile klice.
• Seme do setve ni bilo hranjeno v suhem in
hladnem prostoru (izguba kakovosti).

Pridih Azije

PRIDIH AZIJE V VAŠEM VRTU

Špinačnice

Priprava zelenjavnih jedi
v voku je ena bolj
zdravih modnih muh.
Zelenjavo in začimbe,
ki popestrijo jedi iz
voka, si lahko vzgojite v
domačem vrtu s setvijo
semen iz vrečic
tematskega sklopa
Pridih Azije v vašem
vrtu. Nekaj eksotičnih
vrtnin, začimb
in cvetlic nas bo
zagotovo razveselilo.
PREDNOSTI KUHANJA
V VOKU
V voku lahko cvremo,
pražimo, običajno
kuhamo ali pa naenkrat
združimo vse omenjene
postopke. Omogoča
nam celo kuhanje
različnih vrst živil
naenkrat, ne da bi bila
vsa namočena v olju
ali omaki, kar pripomore
k večjim kulinaričnim
užitkom. Nadvse
primeren je za pripravo
mesa in zelenjave, pri
čemer se v vročem voku
živila na hitro popečejo,
sredica pa ohrani
sočnost in hranilne
snovi.

Pridih Azije

35647

Pack-Choi

80

Brassica rapa L. ssp.
chinensis (L.) Hanelt
Kitajska “gorčica” tvori
sklenjene glave z bleščeče
zelenimi listi in širokimi,
belimi žilami. Rad ima
globoka, humozna tla in
veliko vlage. Jeseni ga
pred mrazom zaščitimo
z agrokopreno. Uživamo
ga presnega ali nežno
dušenega. Lahko raste ob
špinači.

Pridih Azije v vašem vrtu

Korenček
Kuroda

35648

183 Redkvica Meš.
Eastern Eggs

Daucus carota L.
Oranžno rdeči, azijski
konični korenček za celoletno pridelavo. Srednje
dolge, okusne, hrustljave,
nežne in sladke korenčke
uživamo sveže ali pa jih
skladiščimo. Odlični za
sočenje. Dozori v 80-100
dneh po setvi. Korenček
potrebuje rahla, organska
in odcedna tla.

35649

317 Redkev Istap

Raphanus sativus L.
Barvita mešanica redkvic
različnih okroglih sort:
Saxa 2, Parat, National2,
Tondo Bianco. Roza,
vijolične, rdeče, škrlatne
in bele redkvice so hrustljave in blagega okusa. Za
celoletno pridelavo.

Raphanus sativus L.

35650

37652

341 Mešanica azijskih 401 Špinača
listnatih rastlin
Jabi F1

Zelo dolga (45-50 cm),
gladka in bela japonska
redkev blagega okusa,
ki je ne sejemo pred
junijem. Pred setvijo
tla globoko zrahljamo.
Ne smemo jih gnojiti s
hlevskim gnojem. Rada
raste na vlažnih in tudi
malo senčnih rastiščih. Za
pripravo mnogih azijskih
jedi: solate, juhe, omake.

V mešanici so različne
vrste azijskih listnatih
rastlin: Mizuna Early,
Tatsoi, Red Giant, Kailaan
(vse Brassica sp.). Imajo
okusne liste (po gorčici)
zanimivih oblik in barv.
Zahtevajo sončno lego
in tla, bogata z organsko
snovjo (kompost). Redno
zalivamo, da rastline ne
grenijo. Redno jih
režemo oz. liste
obiramo.

466

Spinacia oleracea L.
Nov hibrid špinače, ki je
odporen na bolezni. Listi
so temno zeleni, lepe
oblike. Gre pozno v cvet.
Za jesensko, zimsko in
pomladansko pridelavo.

Pridih Azije v vašem vrtu

35656

37653

55

35655

37654

35652

Čebula Stoletna 601 Kumare
632 Momordica
674 Dolga vigna
952 Divja rukvica 1071
(Zimski Luk)
Southern Delight F1 Momordica charantia L.
(rukola)
Vigna unguiculata subsp.
Japonske
Allium jistulosum L.
Dipfotaxis tenuifalia (L.)
sesquipedalis (L.) Verdc.
Je sorodnica čebule, vendar ne razvije čebul. Ima
votle liste in votlo belo
“steblo”. Nepogrešljiva v
azijski kuhinji. Odlična je
kot dodatek k
solatam, je tudi
dekorativna. Ni zahtevna
za vzgojo. Posejemo jo ob
gredici korenčka.

Tropska rastlina z dolgimi
(do 4 m), plezajočimi poganjki (potrebuje oporo).
To so solatne japonske
Iz rumenih, po vanilji
kumare, ki slovijo po
dišečih cvetov se razvijejo
prijetnem in odličnem
okusu. Kumare so temno dolgi plodovi, katerih
površina spominja na
zelene, gladke in dolge
krokodiljo kožo. Ko
okoli 30 cm. Lahko
dozorijo, zeleni plodovi
jih gojimo od zgodnje
postanejo rumeno
pomladi do pozne jeseni
oranžni in se žarkasto
na prostem, v tunelu in v
rastlinjaku. So odporne na razpočijo. Mlade, grenke,
bolezni in vročino ter zelo zelene plodove uživamo
kot bučke.
enostavne za vzgojo.

Cucumis sativus L.

PRIDIH AZIJE V VAŠEM VRTU

37651

Plezajoča tropska in
subtropska enoletnica.
V 60-70 dnevih po setvi
začnejo v paru rasti dolgi
(40-50 cm) stroki. Najbolje je pobrati in kuhati še
mlade in nezrele stroke.
Uživamo jih surove ali
kuhane. Uporabljajo jih
v kitajski (stirfries) in
malezijski kuhinji.

DC.

Divjo rukvico sejemo od
pomladi do jeseni, vsakih
14 dni, da uživamo mlade,
aromatične liste.
Potrebuje veliko vode.
Sveže liste uživamo v
solatah, polivkah,
omakah, s krompirjem,
zelenjavo in mesom.

Pridih Azije v vašem vrtu

35658

35659

PRIDIH AZIJE V VAŠEM VRTU

Bazilika Tajska 1074 Okra

56

Ocimum basificum L. var.
thyrsiflora Wight

35660

1098 Koriander

Abefmoschus escufentus (L.)
Moench

35651

37656

1099 Užitni tolščak / 1201 Limonski ožep 2009
užitni portulak
(Agastache m.)

Coriandrum sativum L.

Je eksotično, enoletno
zelišče (50-80 cm), ki
Zelo aromatična baziSeme pred setvijo čez noč potrebuje veliko sonca.
lika, katere grmiček zraste namočimo. Je eksotična
Uporabljamo listke,
in zelo dekorativna rast40-90 cm visoko. Lepa v
predvsem pa zrela
lina (do 2 m visoka), zelo
vrtu in v okrasnih loncih
semena (rjave barve):
na terasi. Nepogrešljiva v odporna na sušo. Zelo
kot začimbo zeljnih in
mlade, nezrele plodove
azijskih jedeh. Vonj baziparadižnikovih jedi, riža,
(dolge ca. 6-7 cm) redno
like odganja mrčes.
mesa in peciva. Semena
previdno trgamo (z
so sestavni del začimbne
rokavicami). Uživamo jih
mešanice kari.
kot pečeno ali kuhano
zelenjavo ali pa jih uporabljamo kot gostilo za juhe
in zelenjavne omake.

Portulaca oleracea L.
Užitni tolščak sejemo na
sončno mesto in rahla, prepustna tla. Hitro
raste - režemo ga lahko
že po 3-4 tednih. Po rezi
se obraste. Sočne liste
uporabljamo kot špinačo
ali kot dodatek k solatam,
zeliščnim omakam in skuti. Listi imajo osvežilen,
kiselkast in nekoliko slan
okus.

Agastache mexicana
(Humb., Bonpl. & Kunth)
Linton & Epling
Lepa in dekorativna
enoletnica (v toplejših
krajih trajnica) grmičaste
rasti. Listi imajo vonj
in okus limone, dekorativne “cvetne sveče”
pa privlačijo metulje in
čebele. Cveti od
poletja do pozne
jeseni. Cvetovi so
primerni za rez.

Pridih Azije v vašem vrtu

35663

35664

37655

Astra poletna 2406 Callendula off. 2633 Krpastolistni
Matsumoto
Indian Prince
zvezdni slak
mešanica
(ipomea)
Caffenduffa officinafis L.
Calfistephus chinensis (L.)
Nees
Matsumoto astre imajo
čudovite, polne, kom
paktne cvetove (v
odtenkih vijolične, rdeče,
roza in bele barve) z
izrazito rumeno
sredino. Imajo kompaktna, pokončna stebla, zato
so tudi primerne za rez.

Oranžni cvetovi se prelivajo v sredino mahagoni
rdeče barve. Vsak cvet je
unikatne barve.
Odcvetele cvetove
odstranjujemo, da
podaljšamo cvetenje.
Raste naj povsod po vrtu,
saj nam ga okrasi in vpliva
na njegovo zdravje.

35657

35665

1099 Limonska trava 3831 Okrasna
Lemon grass
facelija

3833

Ipomoea quamocfit L.

Cymbopogon citratus (DC.)
Stapf

Phacelia campanularia
A.Gray

Tropska, eksotična,
enoletna vzpenjavka. Ima
do 3 m dolge poganjke,
izrazito narezane liste
in svetleče, lepe, rdeče
cvetove. Cveti od poletja
do jeseni. Intenzivno raste,
če ima dovolj toplote in
vlage. Zaščitimo jo pred
mrzlim vetrom.
Privlači
čebele in
metulje.

Limonska trava je
dekorativna in enostavna
za vzgojo. Ima svež vonj in
okus po limoni z navdihom
vrtnice. Kot sveža, mleta ali
suha začimba za čaje, juhe
in kari praške. Dodajamo jo
lahko tudi perutnini, ribam
in morskim sadežem. Služi
nam za izdelavo
potpurija.
Odganja mrčes.

Nizka, hitro rastoča,
dišeča facelija z
encijanovo modrimi,
zvončastimi cvetovi.
Nezahtevna, zelo
dekorativna privablja
čebele, se hitro in gosto
razraste, tako da varuje
vrtna tla.

Magic herbs

37657

35662

Modrocvetna 5175 Tankolistna
Kadulja Victoria
žametnica
Orange Gem
Salvia farinacea Benth.
Čudovita, grmičasta,
modrocvetna kadulja, ki
bogato cveti. Cvetovi so
globoke modre barve in
prijetnega vonja. Odlična cvetlica za sajenje
v okrasne posode, za
obrobke in rez. Odporna
cvetlica na vse vremenske
razmere.

5411

Tagetes tenuifolia Cav.

Tankolistna žametnica je
kompakten, bujno cvetoč
grmiček. Oranžni cvetovi
in dekorativni, tanki listi
dišijo (kot lupina mandarine). Zelo pomembna
cvetlica v ekološkem vrtu:
privablja koristne žuželke,
za oblikovanje dišečih
šopkov in kot
začimba.

185471

185475

Korejska meta 1085 Ameriški
slamnik
Agastache rugosa
Kaljivost je 14–30 dni.
Ko je nevarnost
zmrzali mimo, posadimo
na stalno mesto. Rastline
posadimo 30 cm narazen
na sončno lego. Na zelo
mrzlih območjih
rastline potrebujejo
zimsko zaščito.
Za aromatičen in okusen
čaj.
Odlična kot čebelja paša!

1202

Echinacea purpurea
Rastline posadimo 45 cm
narazen na prosto, ko je
nevarnost zmrzali minilo.
Cveti od julija do
septembra. Nabira se
cvetoče zelišče.
Iz listov in korenin pripravimo osvežilen čaj.
Odličen kot čebelja paša!

Magic herbs

185476

57

185477

Poprova meta 1087 Navadna
mačja meta
Mentha piperita
Seme potrebuje za kalitev rahlo vlažno zemljo in
temperaturo 21–24° C.
Seme kali 7–16 dni. Sejance
(mlade rastlinice) presajamo v 7,5 cm velike lončke.
Rastline posadimo 30 cm
narazen na prosto, ko je
nevarnost zmrzali mimo.
Meta uspeva na suhih tleh,
na soncu ali v senci.
Za aromatičen in okusen čaj
ter eterično olje.
Odlična kot čebelja paša!
Primerna tudi za setev v
lonce!

MAGIC HERBS

Pridih Azije v vašem vrtu!

MAGIC HERBS

Pridih Azije v vašem vrtu

1086

Nepeta cataria
Kaljivost traja 7–21 dni
pri temperaturi 16–20° C.
Sejance (mlade rastlinice)
presajamo v 8 cm velike
lončke. Ob mili zimi
rastline prezimijo. Je
trajnica, ki ne živi dolgo.
Koristna je tudi v stanovanju kot lončnica,
saj odganja komarje in
ščurke.
Iz cvetov in listov
pripravimo osvežilen čaj.
Mačke jo imajo rade!

Magic herbs

185482

Kloščevec,
ricinus

MAGIC HERBS

Ricinus communis

58

185474

185473

185478

1091 Francoska
1092 Črna kumina
1083 Zimski
portulak
špinača ali rdeča
Nigella sativa
vrtna loboda
Claytonia perfoliata
(Višina: 30–45 cm)

(Višina: 120–150 cm)
Enoletnico sejemo od
marca do maja, 6 cm globoko. Na prosto sejemo
ali
presadimo sadike, ko je
nevarnost zmrzali mimo.
Semena so strupena.
Kloščevec gojijo danes v
vrtovih kot okrasno rastlino, kjer plodovi z oljnimi
semeni redko dozorijo.
Zelo lepi okrasni listi.
Primeren tudi za setev v
lonce!

185484

1081 Pegasti badelj 1088
Silybium marianum

(Višina: 30–60 cm)
Sejemo ga v več ter(Višina: 60–180 cm)
minih, ker imamo tako
Je enoletnica, primerna
svežo zelenjavo dalj
za sončno lego. Režejo in časa. Režemo 5–7,5 cm
uporabljajo se mladi listi
dolge lističe, ki ohranjajo
kot pri špinači ali pa jih
okus in kakovost tudi, ko
uporabimo kot dodatek k rastlina cveti. Lističi imajo
jedem (juhe, solate) ali kot obliko srčkov. Uživamo jih
kot popestritev solatnih
prilogo.
krožnikov. Rastlina je
Odlična za kulinariko.
odporna na mraz.
Primerna tudi za setev v
Za solatne krožnike.
lonce!
Primeren tudi za setev v
lonce!

Enoletnica, je precej enostavna
za vzgojo. Potrebuje sončno
mesto. Kumino je najbolje
sejati enkrat mesečno, pred
zadnjo spomladansko slano
pa vse do zgodnjega poletja in
potem še enkrat konec jeseni.
Tako bo rastlina cvetela dlje.
Semenske glavice poberite,
preden se popolnoma
posušijo, potem se namreč
lažje odprejo.
Semena primerna za izdelavo
olja.
Primerna tudi za setev v lonce!

(Višina: 100–150 cm)
Semena vzklijejo po
10–20 dneh. Pegasti
badelj se najbolje obnese
na sončnem mestu, v
rodovitni zemlji in ob
zmernem zalivanju. Je toleranten na sušo in delno
senco. Pri direktni setvi
na prosto, bo cvetela šele
naslednjo sezono.
Za aromatičen čaj.
Cvetovi privabljajo čebele
in metulje!
Odličen kot čebelja paša!

185483

185479

185485

Atriplex hortensis

Magic herbs

185480

Drobnolistna 1080 Navadni
bazilika Minette,
žajbelj
grška bazilika
Salvia officinalis
Ocimum basilicum

(Višina: 15–25 cm)
Semena za vznik potrebujejo 14–21 dni. Zalivamo
zelo zmerno in previdno.
Ko so sejančki dovolj
močni, jih presadimo v
lončke velikosti 7,5 cm.
Liste bazilike redno
obiramo in pinciramo.
Za celoletno svežo
uporabo, prijetnega
vonja. Odlična kot čebelja
paša! Primerna tudi za
setev v lonce!

185472

1093 Listni česen,
1084 Limonska
1081 Navadni
1090
kitajski drobnjak,
bazilika,
regrat
šopasti česen
indonezijska bazilika Taraxacum officinale

(Višina: 30–60 cm)
Kalitev traja približno
10–21 dni pri temperaturi
21–24 °C. Ko so sejančki
dovolj veliki za presajanje,
jih presadimo v lončke
premera 8 cm. Žajbelj
odganja razne škodljivce.
Listi žajblja vsebujejo
eterično olje.
Odličen kot čebelja paša!
Primeren tudi za setev v
lonce!

Allium tuberosum

Ocimum americanum
(Lemonette)

(Višina: 10–30 cm)
Če želimo vzgajati mlade
(Višina: 45–65 cm)
liste (baby-leaf), sejemo na
(Višina: 30–40 cm)
Listni česen ali kitajski
gosto, površino pokrijemo
Liste bazilike redno
drobnjak je trajnica, ki
in s tem posevek zaščitiima ploščate liste. Cvetovi obiramo in pinciramo. Ima mo pred ptiči in vetrom. V
rahlo aromo po limoni in
nasprotnem primeru sejemo
so beli in zvezdaste
se uporablja za sladice
semena 5–7,5 cm narazen,
oblike. Cveti od julija do
površino pustimo odkrito, saj
in tudi kot začimba pri
oktobra.
semena bolje kalijo. Korenine
mnogih jedeh.
Vsi deli rastline so užitni
nabiramov naslednjem letu od
in imajo blag vonj in okus Iz listov si lahko pripravimaja, junija in jeseni. Mlade
mo
osvežilen
čaj.
po česnu.
liste nabiramo spomladi.
Odličen kot čebelja paša! Odlična kot čebelja paša! Iz listov in korenin si lahko
Primerna
tudi
za
setev
v
Primeren tudi za setev v
pripravimo osvežilen čaj.
lonce!
lonce!
Odličen kot čebelja paša!

Perila, šiso

1089

Perilla frutescens var.crispa
(Višina: 40–75 cm)
Dokler se rastlina povsem
ne ukorenini, jo je
potrebno malce zaščititi.
Te rastline gojimo 14–25
cm narazen v dobro
odcedni, vlažni zemlji.
Za kalčke ali mlade liste v
kulinariki.
Odlična kot čeba paša!
Primerna tudi za setev v
lonce!

Magic herbs

SREDOZEMLJE NA
KROŽNIKU
Sredozemska prehrana
velja za enega izmed
najbolj zdravih načinov
prehranjevanja. Vonj
in okus Sredozemlja si
lahko mimogrede ustvarimo v naših kuhinjah.
Potrebujemo le olivno
olje, mnogo sezonskega
sadja, kozarec rdečega
vina in obilje pisane
poletne zelenjave, ki
si jo najbolje vzgojimo
sami na svojem vrtu ali
v lončku na balkonu.
Hrano pripravljamo
hitro, jo uživamo presno, kuhamo v sopari ali
dušimo kratek čas, tako
da ohranimo kar največ
koristnih snovi.

35625

Cvetača
Di Sicilia Violetto

37659

5 Cvetača
Romanesco

9

Brassica oleracea L. var.
botrytis

Brassica oleracea L. var.
botrytis

Raste v humozni, pogno
jeni zemlji, na sončni legi.
Prava sicilijanska cvetača,
srednje pozna (110-120
dni), z vijoličnimi, okro
glimi rožami. Med cvetačo
sadimo solato, zeleno in
sejemo redkvico.

Romanesco je zgodna
cvetača nenavadne
koničaste oblike, svetlo
zelene barve in
prijetnega, sladkastega
okusa. Sejemo od maja
do konca julija. Zahteva
dobro gnojeno zemljo in
veliko vlage. Ob dobri
oskrbi dozori v 85-90
dneh po presajanju.
Najbolje raste spomladi
in jeseni.

Vonj in okus Mediterana

37660

Zelje Fiderkraut
(koničasto)

35626

59

37661

68 Ohrovt listn.
87 Kolerabica
Nero di Tosc.prec.
Quick star F1

Brassica oleracea L.

Brassica oleracea L.

Je posebno zelje s
koničasto glavo.
Uporabno je sveže, za
kisanje in skladiščenje.
Dozori septembra in
oktobra. Potrebuje
močno gnojena tla
(kompost ali mineralna
gnojila za zelenjavo). Za
skladiščenje izberemo
samo zdrave in ne
prezrele glave.

Nagubani, temni, skoraj
črni listi imajo odličen,
sladek okus. Po prvem
mrazu se mu okus še
izboljša. Odličen za
pripravo zdravih jedi,
predvsem pozimi (juhe in
testenine). S svojim
“temnim” videzom
polepša jesensko-zimski
zelenjavni vrt.

VONJ IN OKUS MEDITERANA

185481

Vonj in okus Mediterana

VONJ IN OKUS MEDITERANA

Magic herbs

137

Brassica oleracea L. var
gongylodes
Je zelo zgodnja
kolerabica, svetlo zelene
do kremno bele barve.
Vzgajamo jo na prostem,
v tunelu in v rastlinjaku,
od zgodnje pomladi do
pozne jeseni. Kolerabice
so težke 150-170 g,
okrogle do ploščato
okrogle oblike. Meso
kolerabice je nežno, zelo
okusno in brez niti. Ne
“oleseni”.

Vonj in okus Mediterana

VONJ IN OKUS MEDITERANA

35629

60

35627

35628

Korenček pisana 182 Solata
360 Solata
mešanica (F1)
romanska Odesa
Gentilina
Daucus carota L.
Zelo atraktivni korenčki
različnih barv: vijolični,
oranžni, rumeni in beli.
Najboljši so sveži. Najbolje rastejo v peščenih tleh.
Korenček sejemo skupaj
z redkvico (za markacijo),
koprom (da bolje kali) ter
ob čebuli.

Lactuca sativa L. var.
longifalia
Oblikuje podolgovate
glave s pokončno rastočimi in trdnimi listi. Bolj
odporna na vročino kot
navadna glavnata solata.
Uživamo jo presno, lahko
jo dušimo kot sočivje ali
pa iz nje pripravimo sveže
stisnjen zelenjavni sok
(sočenje v
sokovniku).

37662

37663

362 Romanska
solata Ovired

Lactuca sativa L.
Zgodnja solata z odprto
rozeto. Listi so prijetno
zeleni, rahlo nakodrani
in okusni. Ne gre zlahka
v cvet, zato je primerna
tudi za poletno pridelavo.
Enostavna za vzgojo.

363 Mešanica vrtnin 416
za mlade liste
Baby Leaf
Lactuca sativa L. var.
longifolia

Ovired je posebna
romanska solata rdeče
barve. Sejemo jo lahko
celo leto in to na prostem
in v rastlinjaku. Uživamo
mlade rozete (spominjajo
na motovilec) ali pa že
večje glave. Je odličnega,
rahlo lešnikastega okusa.
Ne greni. Je odporna na plesen.

V mešanici so semena bli
tve, špinače, divje rukvice,
rdeče pese, radiča in
solate. Seme sejemo
od pomladi do jeseni v
vrsto, na prosto, v tunele
ali rastlinjake. Mlade
lističe sproti režemo in jih
dodajamo svežim solatam
ali pa pripravimo z ostalo
zelenjavo v
voku. Sejemo na
2 tedna.

35631

35632

Vonj in okus Mediterana

35635

35634

35630

Paradižnik
506 Paradižnik
520 Bučka Tondo
706 Buča
707 Bučke
708
Balcony Yellow F1
Supersweet 100
Chiaro di Nizza
Butternut Avalon F1 Sweet Dumpling F1
Solanum fycopersicum L.

Solanum fycopersicum L.

Cucurbita pepo L.

Nizek koktajl paradižnik,
ki oblikuje zelo kompaktne in razvejane grmičke.
Je zelo dekorativen in je
zato odličen za vzgojo
v posodah na terasah.
Češnjevi plodovi so
svetleče rumeni in okusni
(veliki v premeru 20-25
mm in težki 10-15 g). Z
njimi si obarvamo
poletne solate.

Visok paradižnik, ki ima
na dolgih poganjkih oz.
latih (kot veliki grozdi)
veliko majhnih, rdečih,
sočnih in zelo sladkih
in okusnih “češnjevih”
plodov, velikih v premeru
okoli 2-3 cm. Potrebuje
veliko hranil in vode ter
sončno
lego.

Bučka, pri kateri
uživamo okrogle, svetlo
zelene plodove, ko so
veliki nekje med
pomarančo in melono.
Redno jih obtrgujemo,
da zrastejo novi. Bučke
potrebujejo dobro
pognojena tla, veliko
sonca in vlage (tla
zastiramo s preperelim
kompostom). Gojimo jih
ob visokemu fižolu in
koruzi.

Cucurbita moschata
Duchesne ex Poir.
Buča Butternut Avalon F1
raste na dolgih poganjkih.
Plodovi so dolgi 20-25
cm, en v premeru 8-12
cm in težki 0,7-1,5 kg.
Rumeno rjave buče z
oranžnim mesom
so posebne oblike, zato
so primerne za
dekoracije. Lahko
skladiščimo (6 mesecev).

Cucurbita pepo L.
Imajo majhne,
dekorativne plodove
(dolge 7-10 cm, v
premeru 8-12 cm, težke
0,4-0,8 kg) z oranžnim
mesom, ki ima sladkast
okus po kostanjih. Iz njih
pripravimo različne jedi.
Se odlično skladiščijo.
Rastejo na sorazmerno
kratkih poganjkih.

Vonj in okus Mediterana
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35636

Buča muškatna 709 Bazilika
Piccolino
Cucurbita moschata
Velike, rebraste, ploščato
okrogle buče (visoke 1525 cm, s premerom 25-40
cm in težke 5-25 kg) z
močno oranžnim, sladkim
in okusnim mesom za
pripravo različnih jedi.
Jeseni, oz. šele v času
skladiščenja, se zeleni
plodovi obarvajo oranžno
rumeno. Plodove lahko
skladiščimo celo zimo.
Raste na dolgih poganjkih.

35638

1072 Origano

35639

1059 Luštrek

Origanum vulgare L.

Ocimum basi/icum L.

Bazilika Piccolino ima
drobne liste. Je kompaktne rasti (20-30 cm). Ima
močno aromo. Vzgojimo si
jo na prostem v vrtu med
vrtninami ali v okrasnem
lončku s cvetlicami na terasi in balkonu. Je občutljiva
na mraz in zahteva veliko
sonca. Liste redno
obtrgujemo in
jih uporabljamo
sveže.

Origano je začimbna in
okrasna trajnica, ki raste v
obliki grmička (do 50 cm).
Potrebuje sonce in rahla
tla. Prilega se k mesnim
jedem, juham, picam in
omletam. Med cvetenjem
ga porežemo in posušimo,
kajti tudi posušeni listi
ohranijo aromo.

35640

1096 Krebuljica

1097

Levisticum officinale
W.D.J.Koch

Anthriscus cerefalium (L.)
Hoffm.

Luštrek je trajnica (tudi
2-3 m visoka), ki naj
raste v zelenjavnem vrtu
v družbi začimbnih in
okrasnih trajnic. Rastline
varuje pred napadom
škodljivcev. Ustreza mu
tudi polsenca. Sveže ali
posušene, zelo
aromatične liste
dodajamo juham,
enolončnicam,
stročnicam,
omakam itd.

Krebuljico (visoka 40-50
cm) sejemo na polsenčno
in vlažno mesto, saj gre
drugače prehitro v cvet.
Ker hitro raste, jo sejemo
vsakih 14 dni.
Uporabljamo mlade,
sveže ali zmrznjene liste,
ki imajo značilno aromo.
V vrtu varuje vrtnine pred
ušmi, polži in
mravljami. Prilega
se juham itd.

Vonj in okus Mediterana
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SETEV ZAČIMBNIC

35641

35642

Bučke okrasne 2423 Sončnica
Maya mix
Waooh
Mešanico sestavljajo v
glavnem bradavičaste
bučke različnih oblik in
barv.

VONJ IN OKUS MEDITERANA

35633

Trajnice
Začimbe, ki prezimijo.
Sejemo jih od aprila do junija v zabojčke. Kasneje
tri sadike presadimo v lončke velikosti 8 ali 10
cm. Ko so sadike dovolj velike, jih presadimo na
prosto, na stalno mesto, ki smo jim ga izbrali v
gredi.

37666

3697 Sončnica
Čas jeseni

3699

Helinathus annuus L.

Helinathus annuus L.

Srednje nizka sončnica z
zlato rumenimi cvetovi,
ki so v kontrastu s temno
zelenimi, lepo oblikovanimi listi. Zelo trpežna
in gosto razraščena cvetlica, odlična za polepšanje
zelenjavnega vrta in
obrobkov. Potrebuje
sončno lego in hranljiva
tla.

Poseben izbor srednje
visokih sončnic (120 cm).
Cvetovi so v odtenkih
zlato rumene, rdeče in
rjave barve. Ne potrebuje
opore. Glavno steblo ima
veliko stranskih poganjkov s cvetovi. Odlična za
popestritev zelenjavnega
vrta. Primerna tudi za rez.

Enoletnice
Od marca do aprila jih sejemo v vrste, eposredno
v gredo. Lahko sejemo že prej v zabojčke,
in ko je dovolj toplo, rastlinice presadimo v
gredo.
Na mraz občutljive enoletnice
Sejemo aprila in maja v lončke ali v zabojčke in
od srede maja naprej presajamo na prosto.
Lahko pa konec maja sejemo neposredno v
gredo.

BARVITOST MEHIKE

Barvitost Mehike
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MOČNI OKUSI IN
BARVITOST
Za mehiške jedi velja,
da morajo biti barvite
in močnih okusov, kar
dosežemo s pisano
zelenjavo, izbranimi
užitnimi cvetovi, zelišči
in začimbami, kot so
čiliji. V jedi pekoče
začimbe dodajamo po
okusu. Ker je
kapsaicin topen v
maščobi, se (preveč)
pekočega občutka v
ustih ne znebimo z
vodo, temveč s čim
mastnim, denimo s kislo
smetano ali po mehiško
z avokadom.

180128

Redkvica
Falco

180129

289 Jajčevec
White Egg

180130

492 Paradižnik
511
Costoluto Fiorentino

Raphanus sativus L

Solanum meiongena L.

Solanum lycopersicum L.

Izredno velike redkvice,
primerne za vzgojo na
prostem od zgodnje
pomladi do jeseni. Redkvica je okrogla, z nežnim
koreninskim sistemom.
V premeru zraste do 6
cm in kljub temu ohrani
odlično notranjo kvaliteto. V Mehiki imajo zelo
radi velike rdeče
redkvice, kot je
Falco.

Rastejo na prostem in v
tunelu. Plod je rahlo
hruškast, bel, z močnim
leskom. Meso je trdo,
rahlo in zeleno belo.

Visoka, bujno rastoča
sorta, ki potrebuje oporo.
Plodovi so močno rebrasti, svetleče rdeči, težki
približno 120 g, gosto
mesnati, sočni in zaradi
optimalnega razmerja
med sladkorjem in kislino
zelo okusni. Odlični
za omake in pripravo
okusnih
sendvičev.

180122

180123

180124

Barvitost Mehike

180121

Čili
Habanero mix

552 Čili
553 Čili
Red Chery small
Jalapeno

555
554 Čili
Corno di Toro Rosso

Capsicum chinense Jacq.

Capsicum chinense Jacq.

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum

Eden najbolj pekočih
čilijev na svetu: 200.000350.000 enot po Skovilovi lestvici. Zeleni
plodovi se ob zorenju
obarvajo svetleče rdeče
ali rumeno. Plodovi so
zelo dekorativni. Dobro
rastejo tudi v okrasnih
loncih na sončnih terasah
in balkonih. Odlični
so za pripravo
različnih pekočih
jedi.

Zelo roden čili in enostaven za vzgojo. Rahlo
pekoč. Plodovi so majhni,
zeleni in ko dozorijo, so
rdeči. Uporabljamo zelene
in rdeče plodove: v solatah, polnjene ali pečene.

Manj pekoč čili:
2.500-10.000 enot po
Skovilovi lestvici. Plodovi
so zeleni, ko dozorijo pa
rdeči. Uživamo zelene
in rdeče plodove. Čili
Jalapeno je zelo roden
in enostaven za vzgojo.
Cenjen je zaradi dobrega
okusa. V Mehiki ga uporabljajo v zelo različnih
jedeh.

Rahlo pekoč čili:
500-2.500 enot po
Skovilovi lestvici. Mesnati
plodovi so koničasti, dolgi
15-20 cm. So precej veliki
in votli, primerni za polnjenje in pečenje. Zelene
popečemo in olupimo, kar
jim da posebno aromo.
Dozoreli plodovi so rdeči.

Barvitost Mehike

180133

180132

180125

180126

Kumare solatne 676 Bučka
956 Limski fižol
714 Fižol nizki
Silce King F1
mehiški Canadian
Del Papa
Rumena Soleil F1
Wonder
Cucumis sativus L.
Cucurbita pepo L.
Phaseolus lunatus L.
Zgodnja solatna kumara.
Plodovi so srednje dolgi
in valjasti, temnozeleni s
svetlimi progami, sočni in
ne pogrenijo. Vzgajamo
jih na prostem.

Bučke so odlične za
dobro prebavo. Plodovi
so privlačne, zlato rumene barve, cilindrični in
rastejo na kompaktnem in
bujnem grmičku. So tolerantne na pepelovko, zato
jih zelo dolgo obiramo.
Odlične so za pripravo
solat, juh, omak in jedi s
testeninami.

Phaseolus lunatus L.

Je nizek, zgoden fižol za
stročje in zrnje. Okusni stroki brez niti so
zeleni in ploščati. Zrno je
ledvičaste oblike, temno
rdeče barve in odličnega
okusa. Suha zrna uporabimo v različnih mehiških
jedeh.

Barvitost Mehike

180127

Andska
Jagoda

957

Visok, bujno rastoč,
pozen limski fižol, toleranten na vročino.
Zanimiv tudi v okrasnih
posodah na vročih terasah. V ploščatih in dolgih
strokih so velika, ploščata,
ledvičasta, vijolično-bela
semena. Semena imajo
masleno teksturo, idealno
za pripravo enolončnic.
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180149

180138

1075 Ognjič “Fiesta 4470 Mehiška
sončnica
Gitana” mešanica

5455

Physalis peruviana L

Calendula efjicinalis L.

Tithonia sp. Desf. ex Jus s.

Užitni so samo plodovi.
Grmiček je podoben para
dižniku. Majhni plodovi
so podobni češnjevim
paradižnikom. Oviti so s
papirnato lupino, ki služi
kot dekoracija pri jedeh.
Plodovi imajo prijeten,
sladkast okus paradižnika
in ananasa in so odlični za
pripravo svežih
prigrizkov, sadnih
solat, pit in
marmelad.

Raste lahko povsod na
vrtu, posamezno ali v skupini, in v okrasnih loncih.
Polnjeni cvetovi so veliki,
v rumenih in oranžnih
odtenkih. Rastlina je
odlična za rez.
Nepogrešljiva v vsakem
vrtu.

Rastlina je odporna na
sušo, primerna za večje
zelenjavne vrtove. Velika
enoletnica s čudovitimi
cvetovi v briljantno rdeči
in oranžni barvi. Cvetovi
privlačijo čebele in metulje, v premeru so veliki
približno 7-8 cm. Najbolje
raste na peščenih tleh
na soncu. Je odporna na
sušo. Primerna
tudi za rez.
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PROFESIONALNA SEMENA ZA VRTIČKARJE

Profesionalna semena za vrtičkarje
Hibrid ali križanec
Hibrid ali križanec (F1)
je potomec z različno
dedno zasnovo staršev.
Je rezultat dela svetovno najbolj priznanih
žlahtniteljev. Seme
ustreza visokim standardom in omogoča vzgojo
pridelkov, prilagojenih
podnebju in odpornih
proti škodljivcem in
boleznim. Setev hibrida
nam zagotovi kakovosten, velik in izenačen
pridelek zelenjave na
domačem vrtu.

182924

182918

182919

Cvetača
White Excel F1

Brokoli
Marathon F1

Zelje
Candisa F1

Brassica oleracea var.
botrytis L.

Brassica oleracea L. var.
Plenck

Brassica oleracea var. capitata
L.

Dobro pokrivanje rože, ki
ostane bela
Cvetača je primerna
za pridelavo od junija
do oktobra, z dobrim
samopokrivanjem bele
rože. Njegova vegetacija
od presajanja do spravila
je okoli 75 dni. Cvetovi so
težki okoli 1,2 kg.

Zanesljiva izbira, ki ne
razočara
Primeren za pridelavo
od spomladi do jeseni.
Njegov vegetacijski čas je
okoli 80 dni. Poleg glavne
rože, ki je težka okoli 600
g, nastavlja kasneje tudi
stranske rože, ki so običajno težke do 200 g.

Izjemno sladkega okusa
Zelje je primerno za
svežo potrošnjo. Njegova
vegetacija od presajanja
do spravila je okoli 60 dni.
Okusne glavice so okrogle z atraktivnimi zelenimi
listi in težke 1-2 kg.

Profesionalna semena za vrtičkarje

182920

182921

182936

182923

Zelje
Coronet F1

Zelje
Royal Vantage F1

Kitajsko zelje
Yuki F1

Ohrovt
Caserta F1

Brassica oleracea var. capitata
L.

Brassica oleracea var. capitata
L.

Brassica rapa L. subsp.
pekinensis (Lour.) Hanelt

Brassica oleracea var. sabauda
L.

Odličen za skladiščenje
Zelje je primerno za
skladiščenje in svežo
potrošnjo. Njegova
vegetacija od presajanja
do spravila je 110 dni.
Posaditi se ga mora pred
20. julijem. Okrogle glave
so težke 3-4 kg. Zelo
dobro je odporen na
Fusarium.

Za večnamensko
uporabnost
Zelje je primerno za svežo
potrošnjo in kisanje.
lzenačene glave so težke
okoli 2-3 kg, teža je
odvisna predvsem od
gostote sklopa.
Vegetacija od presajanja
do spravila traja okoli 80
dni. Primeren za
pridelavo v
poletno-jesenskem času.

Odličen blag okus
Hibrid kitajskega zelja je
primeren za poletno in jesensko pridelavo. Pridelek
pobiramo okoli 70 dni po
presajanju. Glave so teže
okoli 2 kg in so
odličnega okusa.
Primeren je za svežo
potrošnjo in skladiščenje

Tolerantnost na nizke
temperature, izenačene
glave
Ohrovt je primeren za
poletno in jesensko
pridelavo. Ima temno
zelene liste. Glave so
težke okoli 2 kg. Odporen
je na zmrzali, lahko se ga
pobira tudi v decembru.
Njegova vegetacija od
presajanja do spravila je
okoli 100 dni.

182925

182935

182928

182922

183007

Korenje
Ingot F1

Rdeča pesa
Kestrel F1

Solata
Salakis

Solata
Mariola

Endivija
Natacha

Daucus carota L.

Beta vulgaris L., ssp. vulgaris
var. conditiva Alef.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Cichorium endivia L.

Krhkolistna rozetasta
solata
Primerna za setev in
vzgojo od pomladi do
jeseni. Glave dosežejo
težo do 400 g (in dobro
prenašajo prevoz). Solata
oblikuje visoko rozeto,
včasih sredi rozete
nastane majhna glava.

Krhkolistna glavnata
solata
Primerna za setev in
vzgojo od pomladi do
jeseni. Zgodnja
krhkolistna glavnata
solata dobrega okusa.

Oblikuje bujne, polne
rozete
Primerna za setev zgodaj
poleti do jeseni. Oblikuje
bujne polne rozete, ki se
znotraj obelijo.

Lepa oranžna barva
Korenje je primerno za
svežo potrošnjo in kratko
skladiščenje. Koreni so
izenačeni, dolžine 20
cm, v tipu Nantes. Barva
korenov je intenzivno
oranžna, značilna je
visoka vsebnost
karotenov.

Temno rdeča barva in
odlična jedilna kakovost
Srednje zgoden hibrid
rdeče pese, primeren za
svežo potrošnjo in
predelavo. Koreni so
okrogle oblike, brez
sredinskih kolobarjev in
težki okoli 300 g. Meso
je temno rdeče barve.
Pridelek se pobira okoli
80 dni po setvi.

Profesionalna semena za vrtičkarje

PROFESIONALNA SEMENA ZA VRTIČKARJE

Profesionalna semena za vrtičkarje

65

182931

182932

182933

182934

182937

Paradižnik
Pablo F1

Paradižnik
Troy F1

Paradižnik
Sweet Milion F1

Paradižnik
Pink Rise F1

Paprika
Cohiba F1

Solanum hycopersicum L.

Solanum hycopersicum L.

Solanum hycopersicum L.

Solanum hycopersicum L.

Capsicum annuum L.

Čvrsti plodovi
Srednje zgoden, visok hibrid
paradižnika, ki za svojo rast
potrebuje oporo. Plodovi so
težki 180 g. Priporoča se
gojenje na en vrh z
odstranjevanjem zalistnikov
v pokritih prostorih ali na
prostem. Dobra odpornost
na bolezni omogoča, da je
sezona
obiranja
daljša.

Mesnat paradižnik
Paradižnik je primeren
za pridelavo na prostem.
Hibrid nizkega
(determinantnega)
paradižnika z mesnatimi
plodovi, težkimi okoli
250 g. Rastlina je bujne
rasti in dobro pokriva
plodove pred ožigi sonca.

Sladek aromatičen okus
Primeren za pridelavo
na prostem in pokritih
prostorih. Visok
(indeterminanten) hibrid
češnjevega paradižnika
z okroglimi plodovi teže
15-20 g. Nastavek cvetov
in plodov je velik. Okus je
odličen.

Nenavadne barve, odličnega okusa
Primeren za pridelavo
na prostem in v pokritih
prostorih. Visok (indeterminanten), srednje zgoden
tip paradižnika s svetlo
vijoličnimi do roza plodovi
teže okoli 200 g. Plodovi
so mesnati in
odličnega
okusa.

Srednje pekoči plodovi
Zgoden hibrid paprike
v Kapija tipu. Paprika je
primerna za pridelavo
na prostem in v pokritih
prostorih. Plodovi so
zelene barve, v polni
zrelosti pordečijo. Plodovi
so srednje pekoči.
Rastlina je bujne rasti.

PROFESIONALNA SEMENA ZA VRTIČKARJE
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182938

182926

182927

Paprika
Arcano F1

Solatna kumara
Sakura F1

Solatna kumara
Slice King F1

Capsicum annuum L.

Cucumis sativus L

Cucumis sativus L

Sladka paprika
Zgoden hibrid sladke
paprike, primeren za
pridelavo na prostem
in v pokritih prostorih.
Plodovi so 3-4 prekatni,
teže 200 g in več, zelene
barve, ki se spreminja v
rdečo, ko nastopi polna
zrelost. Rastlina je bujne
rasti in ščiti plodove pred
sončnimi ožigi.

Brez bradavic, lahko se
uporablja s kožo
Partenokarpni hibrid
kumare, primeren za
poletno pridelavo v
pokritih prostorih. Nastavek plodov je visok.
Plodovi so gladki (brez
bradavic) in dolžine okoli
20cm.

Klasična solatna
bradavičasta kumara
Solatna kumara je
primerna za pridelavo
na prostem in v pokritih
prostorih. Hibrid solatne
kumare z izenačeni
bradavičastimi plodovi,
ki ne pogrenijo. Dobra
odpornost na bolezni.
Zaradi tega je sezona
pridelave kumar daljša.

Profesionalna semena za vrtičkarje

182939

182929

182925

Bučka
Suha F1

Melona
Aikido F1

Lubenica
Crimstar F1

Cucurbita pepo L.

Cucumis Melo L.

Enostavno pobiranje,
dober okus
Hibrid svetlo zelene
cilindrične bučke s
plodovi dolžine okoli 15
cm. Plodovi so izenačeni
s konstantnim nastavkom
novih cvetov. Po
vegetaciji je hibrid
srednje zgoden. Hibrid
je odporen na viruse, ki
so redni spremljevalci
pridelave bučk.

Sladek okus
Srednje zgoden hibrid
melone v tipu Galia,
primeren za pridelavo na
prostem in v zaščitenih
prostorih. Plodovi so
težki okoli 2 kg in izredno
sladkega okusa.

Citrullus lanatus (f hunb.)
Matsum et Nakai
Odličen hrustljav okus
Zgoden hibrid lubenice
v Crimson sweet tipu.
Meso je sladko ter
odlične konsistence.
Plodovi so težki 6-8 kg
in so dobro tolerantni na
sončne ožige. Priporoča
se sklop 6000 sadik/ha.
Sadika običajno proizvede
3 plodove.

DOBER TEK!

Fižol za prehrano - ČEŠNJEVEC - Odličnega okusa!
Svetujemo pripravo
enostavne jedi iz
avtohtone slovenske sorte
fižola Češnjevec

BABIČINA KUHINJA
Enostavna fižolova juha z domačimi vlivanci ali rezanci
Zrnje fižola namočimo čez noč.
Skuhamo, malo preveč. Kuhan fižol pretlačimo in ga pustimo
malo čakati.
Prepražimo čebulo sorte Tera, ker ima lepo barvo in bo obarvala temno rjavo juho.
Dodamo pasiran fižol, česen Ptujski, začinimo s svežimi
zelišči po okusu.
Pripravimo vlivanec iz jajca ali zakuhamo domače rezance.
Na koncu solimo in popramo.

ZA RADOVEDNEŽE - FIŽOLOVA RULADA
Zanimivo: modno kombiniranje sladkega in slanega
Testo:
6 jajc, 6 žlic moke, 6 žlic sladkorja,
pol zavitka pecilnega praška
Nadev:
70 g fižola, 250 g kisle smetane, peteršilj, česen, sol
Priprava:
Jajca ločimo. Sladkor in rumenjake penasto stepemo. Nato
počasi dodajamo moko s pecilnim praškom.
Beljake stepemo v trd sneg in ga nežno umešamo v druge
sestavine. Testo zlijemo na pekač, obložen s peki papirjem.
Pečemo v pečici pri 220 stopinjah Celzija 10–15 minut, do
zlato rjave barve. Ko je testo pečeno, ga takoj odstranimo s
peki papirja in zvijemo v rulado po znanem postopku. Ko je
biskvit hladen, ga namažemo z nadevom, ki smo ga pripravili
iz fižolovega pireja, peteršilja, kisle smetane, malo soli in
česna.

Fižol za prehrano - SIVČEK-SEMENARNA 22 - Odličnega okusa!
Svetujemo pripravo
enostavne jedi iz
avtohtone slovenske sorte
fižola
Sivček-Semenarna 22

BABIČINA KUHINJA
Ričet
Prebran in opran ješprenj in fižol čez noč namočimo.
Naslednji dan ju stresemo v lonec, dodamo prekajeno meso,
lovorjev list in sol. Zalijemo z vodo in kuhamo 1 uro.
Na olju prepražimo sesekljano čebulo, sesekljan česen in
na drobne kocke narezan korenček, zeleno in peteršiljevo
korenino. Dodamo v vodo in pustimo vreti 10 minut.
Nato dodamo še na majhne kocke narezan krompir in
paradižnikovo mezgo. Kuhamo še 15 minut.
Jed potresemo s sesekljanim peteršiljem.

ZA RADOVEDNEŽE - FIŽOLOVA SOLATA
Fižol namočimo čez noč, nato ga skuhamo v osoljeni vodi.
Dodamo na drobno sesekljano čebulo in mlete orehe.
Solimo, popramo in dodamo veliko žlico sesekljanega peteršilja.
Po okusu okisamo.
Solato pustimo v hladilniku stati najmanj 2 uri.
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PovpreËni
Ëas kaljenja
(št. dni)

»as
presajanja
»as setve
sadik

Razdalja
sajenja v cm

»as
pobiranja
pridelkov

Dobri sosedje

Slabi sosedje

bazilika, fiæol, Ëebula, koruza,
rdeËa pesa, kapucinka

kumare

Blitva (mangold)

4−14

VIII.−X.

30 x 40

I.−III.

Bob

4−14

III.−IV.

12 x 40

VII.−VIII.

Brokoli

5−10

III.−VII.

IV.−VII.

40−60 x 60−75

VI.−IX.

BrstiËni ohrovt

5−10

III.−V.

IV.−VI.

50 x 70

IX.−III.

BuËke

4−8

V.

V. 90−120 x 90−120

VII.−X.

BuËe

4−8

V.

V.

120 x 250

VIII.−X.

CvetaËa

5−10

I.−VII.

III.−VIII.

50 x 60

V.−X.

nizek fiæol, zelena, paradiænik, facelija

krompir,
kapusnice, Ëebula

»ebula

6−12

III.−V.

IV.−V.

10 x 35

VIII.−IX.

koper, šetraj, kamilice, kumare,
korenËek, paradiænik, pastinak,
solata, rdeËa pesa, jagode, vrtnice

fiæol, grah,
zelje, por

jagode, kumara, korenËek,
paradiænik, sadno drevje,
vrtnice, lilije, tulipani

fiæol, kapusnice,
grah

»esen

Endivija

5−14

VII.

Fiæol nizki

5−9

Fiæol visoki
Grah

30 x 50

VIII.−XII.

fiæol, koprc, grah, kumare,
kolerabica, redkvica, redkev,
rdeËa pesa, špinaËa, paradiænik

peteršilj, zelena

IV.−VII.

10 x 50

VI.−IX.

šetraj, kumare, krompir, kapusnice,
redkvica, redkev, rdeËa pesa,
zelena, paradiænik, koper, jagode

visok fiæol,
Ëebulnice, sladki
komarËek

5−9

V.−VI.

50 x 90

VIII−X.

kumare, rdeËa pesa, solata,
špinaËa, zelena

nizek fiæol, grah,
por, Ëebula

5−8

III.−VII.

5 x 30−40

V.−X.

korenËek, redkvica, redkev, solata,
zelena, špinaËa, buËke, koruza, koper

fiæol, druge
sorte graha,
paradiænik, Ëebula,
por, krompir

JajËevec

7−14

III.−IV.

V.

50 x 80

VII−X.

Kitajsko zelje

5−10

VII.

VII.−VIII.

40 x 50

VIII.−X.

fiæol, grah, kolerabica, špinaËa

redkvica, redkev

Koleraba

5−14

VII.

30 x 40

IX.−X.

Kolerabica

5−10

II−VII.

25 x 30

IV.−X.

fiæol, grah, por, rdeËa pesa,
solata, špinaËa, paradiænik,
zelena, redkvica, krompir

sladki komarËek

KorenËek

7−15

III.−VII.

25 x 50

VI.−IX.

koper, endivija, grah, Ëesen,
zelje, kreša, por, redkvica,
redkev, solata, drobnjak,
paradiænik, Ëebula, mangold

korenËek, meta

Kumare

4−8

IV.−V.

V. 30−45 x 120−160

VII.−X.

bazilika, drobnjak, kapusnice,
solata, zelena, špinaËa, visok fiæol,
Ëebula, sladki komarËek, sladka
koruza, grah, por, rdeËa pesa

redkvica, redkev

Lubenica

5−14

IV.−V.

V.

60 x 100

VIII.−IX.

4−8

IV.−V.

V.

90 x 150−200

VIII.−IX.

Motovilec

7−28

VIII.−IX

10 x 15

X.−III.

Ohrovt

5−10

II.−VI.

III.−VI.

45 x 50

VI.−XII.

nizek fiæol, grah, kumare,
korenËek, facelija, rdeËa pesa,
solata, zelena, špinaËa, paradiænik,
krompir, endivija, por, mangold,
kamilica, kumina, koper

Ëesen, ostale
kapusnice,
Ëebula, jagode

Paprika

10−21

II.−IV.

V.

40 x 75

VII.−X.

Melona

VII.

IV.−VIII.
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Paradiænik

»as
presajanja
»as setve
sadik

»as
pobiranja
pridelkov

Dobri sosedje

Slabi sosedje

Razdalja
sajenja v cm

nizek fiæol, korenËek, kapusnice,
por, pastinak, peteršilj, solata,
radiË, zelena, špinaËa, Ëebula,
sladka koruza, Ëesen, kapucinka

grah, krompir,
kumare, koper

5−14

II.−IV.

V.

50−70 x 120

VII.−X.

10−28

III.−IX.

IV.−IX.

5 x 15

V.−XI.

Por

6−14

III.−VI.

IV.−VI.

15 x 40

VIII.−XII.

jagode, korenËek, Ëesen, zelena,
špinaËa, paradiænik, endivija,
kolerabica, kapusnice, kamilica

fiæol, grah,
rdeËa pesa

RadiË

5−14

IV.−VII.

VII.

20 x 40

VI.−IV.

paradiænik, visoki fiæol,
korenËek, solata

krompir

RdeËa pesa

4−14

III.−VII.

15 x 40

VII.−X.

fiæol, kapusnice, kolerabica,
Ëesen, Ëebula, buËke in buËe,
kumare, šetraj, koper, kumina

špinaËa, visok
fiæol, krompir,
koruza, por

Redkvica

4−10

II.−VII.

10 x 20

IV.−X.

fiæol, korenËek, kreša, solata,
paradiænik, špinaËa, mangold,
kapusnice, kolerabica,
grah, kapucinka

kumare

Repa

5−7

VII.

22 x 40

IX.−XI.

Sladka koruza

4−7

IV.−V.

30 x 80

VIII.−IX.

paradiænik, solata, fiæol, kumare,
buËke in buËe, melone, krompir

zelena, rdeËa pesa

Solata

4−7

II.−VI.;
VIII.−IX.

25 x 30

V.−VII.;
III.−VI.

fiæol, koprc, grah, kumare,
kolerabica, redkvica, redkev,
rdeËa pesa, špinaËa, paradiænik

peteršilj, zelena

ŠpinaËa

7−21

VIII.−IX.

10 x 20

X.−IV.

fiæol, grah, jagode, zelje, redkvica,
redkev, solate, zelena

rdeËa pesa,
špinaËa

Zelena
gomoljna

10−21

III.−V.

IV.−VI.

40 x 40

IX.−XI.

fiæol, grah, kapusnice (predvsem
cvetaËa), por, špinaËa,
paradiænik, kumare, kamilica

zelena, sladkorna
koruza, krompir,
solata

5−10

III.−VII.

IV.−VIII.

60 x 70

V.−XI.

nizek fiæol, grah, kumare, korenËek,
facelija, rdeËa pesa, solata, zelena,
špinaËa, paradiænik, krompir, endivija,
por, mangold, kamilica, kumina, koper

Ëesen, ostale
kapusnice,
Ëebula, jagode

Peteršilj

Zelje

IV.−VII; IX

MEŠANIPoSEVKI
POSEVKI
MEŠanI
Dobri in slabi sosedje v vrtu
Dobri in slabi sosedje v vrtu
»e æelite v vrtu pridelati veliko zdrave zelenjave, poskusite z mešanimi
posevki. Pri mešanih posevkih na eni gredi rastejo razliËne vrste
Če želite v vrtu pridelati veliko zdrave zelenjave,
zelenjave, zaËimbnic in cvetlice. Skupaj sestavljajo pestro, bogato in
poskusite z mešanimi posevki. Pri mešanih posevkih
harmoniËno rastlinsko zdruæbo. Prednost mešanih posevkov ni samo
na eni gredi rastejo različne vrste zelenjave, začimbnic
v dobrih medsebojnih vplivih. Z njimi boste bolje izkoristili grede,
in cvetlice. Skupaj sestavljajo pestro, bogato in
pridelek pa bo pester in obilen.

harmonično rastlinsko združbo. Prednost mešanih
posevkov ni samo v dobrih medsebojnih vplivih. Z
Prednosti mešanih posevkov so:
njimi boste bolje izkoristili grede, pridelek pa bo pester
• razliËne vrste rastlin se medsebojno spodbujajo v rasti,
in obilen.

• kombinacija razliËnih vrst vrtnin in cvetlic odganja škodljivce in
prepreËuje napad bolezni,
Prednosti
mešanih posevkov so:
• zaradi hkratne vzgoje rastlin z globokim in plitvim koreninskim
• različne vrste rastlin se medsebojno spodbujajo
sistemom se tla neprestano rahljajo,
v rasti,
• tla so celo leto prekrita in na gredah je manj plevela,
• kombinacija različnih vrst vrtnin in cvetlic odganja
• mešani posevki spodbujajo æivljenje v tleh.

škodljivce in preprečuje napad bolezni,

Nekaj preprostih pravil pri mešanih posevkih:
• skupaj posejemo/posadimo samo tiste vrtnine, ki se medsebojno
prenašajo,
• zaradi hkratne vzgoje rastlin z globokim in plitvim
• vsakokoreninskim
prazno mesto sistemom
na gredi takoj
z drugo
se zasejemo/zasadimo
tla neprestano rahljajo,
vrtnino,
pa zprekrita
mešanicami
zagredah
zeleno gnojenje
• tlacvetlico
so celoalileto
in na
je manj (facelija,
plevela,
mešanica
Biovrt
itd.). spodbujajo življenje v tleh.
• mešani
posevki

Nekaj preprostih pravil pri mešanih posevkih:

• skupaj posejemo/posadimo samo tiste vrtnine,
ki se medsebojno prenašajo,
• vsako prazno mesto na gredi takoj zasejemo/
zasadimo z drugo vrtnino, cvetlico ali pa z
mešanicami za zeleno gnojenje (facelija, mešanica
Biovrt itd.).

SETVENI KOLEDAR IN MEŠANI POSEVKI - ZELENJAVA

Zelenjava

PovpreËni
Ëas kaljenja
(št. dni)

Nasvet

SETVENI KOLEDAR IN MEŠANI POSEVKI − ZELENJAVA
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Setveni koledar
Setveni
koledarin
inmešani
mešaniposevki
posevki−-zelenjava
zelenjava
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Setvenikoledar
koledar−- diπavnice
dišavnice
Setveni
»as
kaljenja
(št. dni)

Setev/Vzgoja sadik
»as setve na prosto in Ëas
presajanja sadik na prosto

Bazilika

14

BoreË

Vrsta dišavnice

Pridelek

Uporaba

Koristne lastnosti v vrtu

vzgojimo sadike ali
sejemo direktno na
prosto; presajamo
na prosto po zadnji
zmrzali na toplo mesto
zavarovano pred vetrom

pobiramo celo rastlino
ali stranske poganjke
pred cvetenjem

sveæa ali sušena za
solato, ribje, mesne in
paradiænikove jedi

nasploh dobro vpliva
na zdravstveno
stanje vseh vrtnin

16

sejemo direktno na prosto
od marca do maja

trgamo mlade liste
in rastne vršiËke

æametni listiËi se prilegajo
solatam, mesnim jedem
in hladnim pijaËam

odliËna Ëebelja paša

Janeæ

25

si vzgojimo sadike
ali sejemo maja
direktno na prosto

posušena semena
iztresemo iz kobulov

semena uporabljamo za
peciva, kruh, likerje

Kamilica

14

sejemo direktno od
aprila do junija

uporabljamo
posušene cvetove

za Ëaj

izboljša okus zelju, poru,
zeleni, krompirju, zato
naj raste v njihovi bliæini

Koper

21

sejemo direktno na prosto
od aprila do junija

trgamo mlade liste za solate; semena dodajamo
ali cele rastline
vloæenim kumaricam

ugodno vpliva na vznik
semena korenËka, kumar,
rdeËe pese, solate; sam
sebe ne mara zato naj raste
raztreseno po celem vrtu
(se obiËajno zaseje sam)

Majaron

14

sejemo direktno na
prosto sredi maja

pobiramo mlade
listiËe ali celo rastlino
pred cvetenjem

za juhe, omake,
mesne in krompirjeve
jedi ter stroËnice

PekoËi feferoni,
sorte ostri zeleni
in ostri rumeni

15

vzgojimo si sadike in jih
presajamo maja na prosto

plodovi

kot dodatek razliËnim
jedem ali za konzerviranje

Peteršilj

20

marca naprej sejemo
direktno na prosto

listni peclji z listiËi
in korenine

sveæe, sušeno za juhe,
omake, solate, itd.

Šetraj

21

sejemo na prosto
od aprila do julija

pobiramo celo rastlino
pred cvetenjem

za solate, mesne in
fiæolove jedi ter juhe

3

sejemo celo leto v
lonËkih, na prostem pa
od pomladi do jesni na
delno senËni gredici

25

si vzgojimo sadike ali pa
marca naprej sejemo
direktno na prosto

reæemo listiËe pred
in pod cvetenjem

za solate, skuto, juhe,
pice, jajËne jedi

cvetovi so dekorativni

si vzgojimo sadike ali pa
sejemo jeseni in pomladi
direktno na prosto

uporabljamo mlade
listiËe in rastne vršiËke;
lepa okrasna rastlina

za zelenjavne jedi
in likerje

odliËna Ëebelja paša

marca in aprila sejemo
direktno na prosto

seme v drugem letu rasti

seme se prilega k zelju,
rdeËi pesi, krompirju,
raznim juham, mesu

izboljša okus krompirja,
zelja, kumar in rdeËe pese,
zato naj raste povsod po
vrtu v njihovi bliæini

si vzgojimo sadike ali pa
jeseni in spomladi sejemo
direktno na prosto

uporabljamo sveæe
listiËe, od drugega leta
dalje tudi korenine

sveæe ali sušeno za
enolonËnice, mesne
jedi in omake
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ENOLETNICE

70

Vrtna kreša

63

v vrtu naj raste v bliæini
fiæola in boba, ker z
svojim vonjem odganja
uši in jima izboljša okus

uporabimo mlade kalËke za solate, kot namaz na kruh
ali cele rastlinice
skupaj z maslom ali skuto

TRAJNICE
Drobnjak

Iæop

Kimel ali kumina

Luštrek

21

Vrsta dišavnice
Melisa

»as
kaljenja
(dni)

Setev/Vzgoja sadik
»as setve na prosto in Ëas
presajanja sadik na prosto

21

Meta

Pridelek

Uporaba

februarja in marca sadimo
v lonËke ali pa maja
na prosto na sonËno
zavarovano mesto

liste pred cvetenjem

se prilega solatam,
ribam, divjaËini,
perutnini in zelišËnim
omakam; tudi kot Ëaj

si vzgojimo sadike

uporabljamo sveæe
listiËe ali pa celo rastlino
tik pred cvetenjem

zdravilni Ëaj

za juhe, omake

Origano

14

sejemo konec aprila
direktno na prosto; ni tako
zelo obËutljiv na mraz

trgamo mlade listiËe in
rastne vršiËke tik pred
cvetenjem; lep tudi
kot okrasna trajnica

Pehtran

10

sejemo marca in aprila

dodajamo ga solatam,
ribam, perutnini, juham,
kisu, omakam

sadimo sadike

trgamo listiËe pred
in po cvetenju

Roæmarin

za mesne jedi, in Ëaje
ter dodatek k kopelim;
prelepa okrasna rastlina

Sivka

21

si vzgojimo sadike na
20−25 °C ali sejemo maja
direktno na prosto

uporabljamo mlade
rastlinice; Ëudoviti
okrasni grmiËek

Timijan

21

si vzgojimo sadike ali
sejemo direktno na prosto

uporabljamo mlade listiËe
in rastne vršiËke; lep tudi
kot okrasna trajnica

sveæi ali sušeni listiËi
se prilegajo k solatam,
omakam, picam,
testeninam, peËenkam;
Ëaj je proti kašlju

spomladi ali jeseni sejemo
direktno na prosto

uporabljamo mlade
listiËe; glavna æetev
tik pred cvetenjem

za juhe, omake, solate,
skuto in ribe

21 se vzgojimo sadike, maja pa
sejemo direktno na prosto

trgamo listiËe in rastne
vršiËke pred cvetenjem

Vinska rutica

4
Æajbelj

Koristne lastnosti v vrtu

kot zaËimba za mesne
odvraËa mravlje in uši;
in ribje jedi; je zdravilo najlepše raste v bliæini vrtnic
in odoganja molje
odganja polæe in uši,
zato naj raste raztreseno
po celem vrtu

za Ëaj in zaËimba k mesnim odvraËa kapusovega belina,
jedem, testeninam;
polæe in korenjevo muho,
lepa okrasna rastlina
zato naj raste na veËih
mestih v zelenjavnem vrtu
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SETVENI KOLEDAR − DIŠAVNICE

Setveni
Setvenikoledar
koledar−- diπavnice
dišavnice
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Pov
preËni
»as
Ëas setve v
kaljenja zaprtem
(št. dni) prostoru

Enoletnice
Dvoletnice
Trajnice
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Setvenikoledar
koledar−- cvetlice
cvetlice
Setveni

Cvetlice

E

Limonski oæep

20−24

III

IV−V

V

VI−X

45

E

Agerat

10−14

III

III−IV

V

IV−X

30−40

za gredice, obrobke,
okrasne posode

sonËna lega;
ko odcveti poreæemo,
da ponovno zacveti

E

ZajËki

10−20

III

III−IV

IV−V

VI−X

50

za okras gredic, za rez

sonËna in polsenËna lega

E

Astre

7−14

IV

IV−V

IV−V

VII−X

25−60

za okras gredic, za
obrobke, za rez

sonËna lega; vsako leto
sejemo na drugo gredico

E

Balzamina

15−20

III−IV

IV−V

V

VI−IX

50

za gredice, obrobke,
okrasne posode

sonËna lega, vlaæna tla

E

Vodenka

14−20
na
svetlobi

III−IV

IV−V

VI−X

30

za sajenje v skupinah,
gredice, okrasne
posode, obrobke

polsenca, senca;
Ëe preveË gnojimo z
dušikom slabo cveti

E

OgnjiË

10−14

III−IV

IV−V

IV−V

VI−X

50−60

za sajenje v skupinah,
gredice, okrasne posode,
obrobke, za rez

sonËna lega

D

ZvonËnica

14−20

V−VII

VI−VIII

V−VII

V−VI

80

za obrobke, za rez

sonËna in polsenËna lega

E

Glavinec

14−20

IV−V

VI−X

60

za obrobke, za rez

sonce

T

Zlati šeboj

8−14

V−VII

VI−VIII

V−VII

V−VI

50−60

za okras gredic, za rez

dvoletnica; sonËna
in polsenËna lega

E

Trobarvni hlapËek

8−20

III−IV

IV−V

IV−V

VII−X

60

E

Pepelka

7−14

III

IV−V

»as
»as
presa setve na
»as
janja prosto cvetenja

Višina
cvetlice
(v cm)

20
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Uporaba

Razno

za gredice, za rez v toplejših krajih je trajnica

za okras gredic in rez hitro rastoËa; sonËna lega
za zasaditev gredic in
obrobkov, okrasnih
posod in viseËih košar.

ima svetleËe srebrne
liste; prenaša sušo

plezalka

sonËna lega, apnena
tla; ob deæju in zveËer
se cvetovi zaprejo

E

Okrasni slak

10−14

IV−V

VI−X

E

Lepe oËke

12−14

IV−V

VII−X

do 100

poletna cvetlica za
okras gred in rez

sonËna lega

E

MetuljËki ali kozmeja

8−14

IV−V

VII−X

do 150

visoka cvetlica za okras
gred, oblikovanje
æive meje, za rez

sonËna lega; raste
na vsakih tleh; redno
odstranjujemo
odcvetele cvetove

E

Dalija

7−20

III−IV

IV−V

IV−V

VI−X

30−40

za okrasne posode,
obrobke, za rez;
raste naj v skupini

sonËna lega;
oblikuje gomolj

D

Turški nagelj

7−14

IV−VII

V−VII

V−VII

VI−VII

50−60

za gredice,
obrobke, za rez

sonËna lega

E

Kitajski nagelj

7−14

III−IV

IV−V

IV−V

VII−X

40

za sajenje v skupinah
na gredice, obrobke,
okrasne posode, za rez

sonËna lega

E

Šabojev nagelj

7−14

III−IV

IV−V

IV−V

VII−X

50

E

Kalifornijski mak

8−14

IV−V

VII−X

40

za gredice in obrobke

sonËna lega, cvetovi
so odprti samo kadar
sije sonce; lahka tla

E

Gajlardija

14−20

V−VI

70

za rez in okras gredic

sonËna lega

E

Godecija

7−14

50−70

za okras gredic,
obrobkov, za rez
(kratkostebelni šopki)

sonËna lega, ne
preteæka tla

E

PajËolanka

50−70

za rez

sonËna lega; sejemo
v veËih terminih

10−14

III−IV

IV−V

IV−V

IV−V

VII−X

za rez cvetovi dišijo; sonËna lega
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Cvetlice

E

SonËnica

8−10

E

Suha roæa

10−15

III

V

V

VII−X

70

za suhe šopke

sonËna lega

E

Rumeni
helenijum

7−15

III

V

IV−V

VI−IX

50

za obrobke, okras gredic,
za okrasne posode

oblikuje Ëudoviti
kompaktni grmiËek;
nenehno cveti

E

Grenik

7−14

III−IV

IV−V

IV−V

VI−VII

30

za obrobke, za rez

sonËna lega

E

Lepi slak

10−20

IV−V

VII−X

300

plezalka

sonËna lega

E

Krpastolistni
zvezdni slak

20−22

V

VII−X

300

plezalka; tudi za
okrasne posode

sonËna lega

E

Grahor

14−16

IV−V

VII−X

200

plezalka; tudi za rez

bogati tla z dušikom

E

Lavatera

10−20

III−IV

IV−V

IV−V

VII−X

70

bogato cvetoËa za
okras gredic, za rez

sonËna lega

E

Levkoja

7−14

III−IV

IV−V

IV−V

VII−X

do 100

za gredice in rez

sonËna lega

E

Lobelija

20 na
svetlobi

II−IV

III−V

VI−X

20

za gredice obrobke,
okrasne posode

sonËna in polsenËna
lega, se rahlo poveša;
ko odcveti poreæemo,
da ponovno zacveti

T

Lupina

14−20

VII−IX

VII

80

za okras gredic, za rez

trajnica, sonËna lega,
apnenËasta tla

E

VeËernica

7−14

IV−V

VII−X

60

za okras gredic

sonËna lega, moËno
dišeËi cvetovi se odprejo
šele popoldne in so
odprti do jutranjih ur

D

SpominËica

14−20

VI−VII

V−VI

30

za okras gredic in za rez

dvoletnica, sonËna lega

E

Vrtna Ërnika

14−20

III−V

VII−X

50

E

Okrasna facelija

15−21

IV−VII

VI−X

20−30

za okras gredic in
okrasnih loncev

izboljšuje vrtna tla

E

Petunija

E

Floks, plamenka

E

TolšËak

E

»as
»as
presa setve na
»as
janja prosto cvetenja
IV−V

Višina
cvetlice
(v cm)

Uporaba

Razno

60−200

za vrt in rez, nizke za
okrasne posode

sonËna lega, hitro raste

za rez, za suho cvetje, senËna do polsenËna lega
za okras gredic

7−14

II−IV

III−V

V

VI−X

30−50

za okras gredic,
obrobkov in okrasnih
posod v skupinah

sonËna lega

10−20

III−IV

IV−V

IV−V

VII−X

50

za gredice, obrobke,
okrasne posode,
v skupinah

sonËna lega, propustna
ne sveæe gnojena tla,
zelo pisanih barv

7−14

III−IV

IV−V

IV−V

VII−X

15

za obrobke, gredice, sonËna lega in pešËena tla
za skalnjake, ob
suhih zidovih

Salvija, kadulja

10−20

II−IV

III−V

IV−V

VII−X

45

v skupini za gredice,
veËje površine

sonce

E

Salpiglosis

10−20

III−IV

IV−V

IV−V

VII−IX

50−80

za gredice, obrobke, rez

sonËna lega,
apnenËasta ne sveæe
gnojena, odcedna tla,
cvetovi v nenavadnih
barvnih odtenkih

E

Napihnjena mreæica,
statika

7−14

IV−V

VII−X

60−80

za suho cvetje

sonËna lega,
odcedna, lahka tla

E

Æametnica
ali tagetes

7−14

III−V

VII−X

30−80

za okras gredic,
obrobkov, za rez

sonËna lega, zdrava
rastlina za vrt

III−IV

IV−V
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Pov
preËni
»as
Ëas setve v
kaljenja zaprtem
(št. dni) prostoru

Enoletnice
Dvoletnice
Trajnice

SETVENI KOLEDAR − CVETLICE

6

Setveni
Setvenikoledar
koledar−- cvetlice
cvetlice

73

74

Pov
preËni
»as
Ëas setve v
kaljenja zaprtem
(št. dni) prostoru

Enoletnice
Dvoletnice
Trajnice

SETVENI KOLEDAR IN MEŠANI POSEVKI - CVETLICE

Setvenikoledar
koledar−- cvetlice
cvetlice
Setveni

Cvetlice

E

Kapucinka

14−20

III−IV

IV−V

D

MaËeha

14−20

VI−VII

VII−VII

E

Cinija

5−10

»as
»as
presa setve na
»as
janja prosto cvetenja
IV−V

Višina
cvetlice
(v cm)

VII−X

300

VI−VII X; IV−VI

20

V

VII−X

50

Uporaba

Razno

plezalka, za okras gred,
ograj, pergol, za rez

sonËna lega (v senci
skromno cveti),
odcedna ne preveË
gnojena tla, uæitna

za okras gredic, dvoletnica; dobor prezimi,
obrobkov, okrasnih
sonËna in polsenËa lega
posod v skupinah
za okras gredic, za rez

sonËna lega, topla,
odcedna, ne preveË
gnojena tla

67

Izbira primerne travne
mešanice
V naravi ni travne vrste, ki bi
sama imela vse lastnosti, ki
jih pričakujemo od zasejane
trate. S kombinacijo različnih
trav lahko pripravimo mešanico in tako dobimo odgovor
na vprašanje, ki si ga moramo
zastaviti pred setvijo. Prav je,
da vemo, v kakšnih razmerah
bo uspevala naša trata in kaj
od nje pričakujemo.

Bled
Travna mešanica za rekreacijske
površine
Namenjena za ozelenjevanje
rekreacijskih površin in športnih
igrišč. Sestavljajo jo visoko
kakovostne vrste trav, ki dajo
23365
najlepši videz pri intenzivni
oskrbi. Zato so redna košnja,
gnojenje in zalivanje nujni ukrepi.
Pakiranje: 1 kg
Dobro prenaša obremenitve in
zagotavlja odlično trato več let.
23417

Pakiranje: 10 kg
ZA ŠPORTNE IN PARKOVNE
POVRŠINE

Za športne in parkovne površine

ZA POSEBNE
RASTNE RAZMERE

75

24673

ZA DOSEJEVANJE

Pakiranje: 0,25 kg

S TRATO NAZAJ K NARAVI

23711

Pakiranje: 0,5 kg

Tivoli
Vrtna, parkovna trata
Izbrana travna mešanica za vrtne
trate, rekreacijske površine in
parke. Ob primernem
vzdrževanju bo oblikovala lepo,
kompaktno in odporno travno
rušo prijetnega videza,
intenzivno zelene barve.
Primerna je tudi za polsenčne
lege.

23460
23369

Noblesse
Pakiranje: 1 kg

22451

Pakiranje: 5 kg

23416

Pakiranje: 10 kg

TRAVNE MEŠANICE

TRAVNE MEŠANICE

Za športne in parkovne površine

Prestižna travna
mešanica
Posebna travna mešanica, sesta
vljena iz visoko kakovostnih vrst
in sort trav; hitro rastoče trave,
ki imajo nizko rast in tvorijo
gosto travno rušo. Travne bilke
imajo fine in tanke liste, tako da
oblikujejo mehko travno preprogo intenzivno zelene barve.
Vsako seme ima oblogo.
Pakiranje: 1 kg

23710
17

23366

25006

10

22899
20

23331

TRAVNE MEŠANICE
TRAVNE
ME©ANICE

23

24

25

Oaza

*OPATIJA
24672TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

26

24672
*PIKA
PLUS MEŠANICA ZA OBNOVO 2,5 KG

*PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 1 KG

23365
*PIKA
MEŠANICA ZA OBNOVO 1 KG

*BLED TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

10

23710
*BLED TRAVNA MEŠANICA 10 Kg

23417
*OPATIJA
TRAVNA MEŠANICA 1 Kg
23365TRAVNA MEŠANICA 1 kg + 200g GRATIS *BLED
11

*MEDITERAN0,5
TRAVNA
Pakiranje:
kg MEŠANICA 1Kg

23370
*BLED
TRAVNA MEŠANICA 10 Kg

*OPATIJA
23417TRAVNA MEŠANICA 5 Kg

12

23370

23714

23714 TRAVNA MEŠANICA 1Kg
*MEDITERAN

*OPATIJA
23370TRAVNA MEŠANICA 10 Kg

13

12

Hitro
rastoča travna mešanica
opatija
Mediteran
*OSOJA
TRAVNA MEŠANICA 0,5 Kg
23712
23714
Mešanica hitro rastočih sort trav.
13
Travna mešanica
za sonËne
lege
Za sušna obmoËja
Primerna
je za hitro
ozelenitev
Namenjena
za
ozelenitev
vrtov
in
Namenjena ozelenitvi vrtov in
vrtov, rekreacijskih in športnih
*OSOJA TRAVNA MEŠANICA 1 Kg
23367
parkov, kiTrave
so vestvorijo
dan obsijani
s
parkov, po sestavi je prilagojena
površin.
gosto in
trpežno
ki dobro
prenaša
soncem. trato,
Zagotavlja
lep pogled
na
sušnim razmeram. Rastline obliku
23368
obremenitve.
Ni primerna
za
neæne tankolistne
trave, ki dobro
jejo zelo moËan koreninski sistem,
*OSOJA TRAVNA MEŠANICA 5 Kg
23713 z dolgo zimo in vročimi
območja
uspevajo tudi
v vroËem soncu.
kar vpliva na dobro rast, odpornost
poletji.
Raste zelo poËasi in potrebuje tudi Pakiranje:
in trpeænost.
Ob redni in pravilni
1 kg
najmanj košnje.
oskrbi zagotavlja lepo in trpeæno
*OSOJA TRAVNA MEŠANICA 10 Kg
23420
Pakiranje: 10 kg
trato veË let.
Pakiranje: 1 kg
24673

*PIKA PLUS MEŠANICA ZA OBNOVO 2,5 KG

9

11

23331

24671
*PIKA
MEŠANICA ZA OBNOVO 0,250 KG

8

*OPATIJA
24671TRAVNA MEŠANICA 0,5 Kg

9

19

22


Za posebne
rastne
razmere












*OAZA
TRAVNA MEŠANICA 10 Kg
22442

8

18

21













Za posebne
rastne
razmere
7
Za
športne in
parkovne
površine
23418

16

23418

Opatija

23419

Travna
mešanica
za sončne
Mediteran
*MEDITERAN
TRAVNA MEŠANICA
5 Kglege
Namenjena za ozelenitev vrtov 15
sušna obmoËja
inZaparkov,
ki so ves dan obsijani
Namenjena
ozelenitvi lep
vrtov
in
s soncem. Zagotavlja
pogled
parnežne
kov, potankolistne
sestavi je prilagojena
na
trave, ki 16
dobro
tudi
v vročem
sušnimuspevajo
razmeram.
Rastline
obliku
soncu.
Raste
zelo
počasi insistem,
pojejo zelo
moËan
koreninski
trebuje
tudi
košnje.
kar vpliva
nanajmanj
dobro rast,
odpornost
17
Pakiranje: 0,5 kg
in trpeænost. Ob redni in pravilni
oskrbi zagotavlja lepo in trpeæno
trato veË let.
18
Pakiranje: 5 kg

Mediteran
23368

Pakiranje:
1 kg
Za sušna obmoËja
Namenjena ozelenitvi vrtov in
23418
parkov,
po sestavi je prilagojena
su
šnim
razmeram.
Rastline obliku
22899
jejo zelo moËan koreninski sistem,
23710
kar vpliva na dobro rast, odpornost
in trpeænost.
Ob redni in pravilni
Pakiranje:
5 kg
oskrbi zagotavlja lepo in trpeæno
23366
trato veË let.
Pakiranje: 10 kg
23331

*TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 0,250 Kg

25006
19

Pakiranje: 10 kg

Pakiranje: 10 kg
22899

20

7670 Letni program vzdræevanja trate
Opravilo
ZraËenje

Januar

Februar

23331
21

Marec

April

Maj

Valjanje

23712

23367
23

23713
24

Gnojenje
Košnja
Zalivanje
Zatiranje mahu
Zatiranje plevela
Zatiranje bolezni
Zasnova nove trate

Junij

22

Dosejavanje
Peskanje
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Za zagotavljanje najlepše trate
Za zagotavljanje najlepše
jetrate
priporoËljiva
rednaredna
upo
je priporočljiva
raba
mešanice
PikaPika
Plus.Plus.
uporaba
mešanice
Izredno
pa jeje upo
Izrednopomembna
pomembna pa
uporaba
te mešanice,
kotrava
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te mešanice,
ko je
je trava razredčena.
Zaradi
razredËena.
Zaradi lastnosti
lastnosti semena (obloženo
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(obloæeno seme)
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lahko
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z mešanico
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Pika Plus
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Plusaprila
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aprila do
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do sredine
sredine
mesecameseca
oktobra.oktobra.
Zgodaj
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Zgodajpomladi:
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natrati
trati
pomladanskih ukrepih
(prezračevanje, grabljenje
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...) in
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Ëez
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in uniËevanju
uničevanju plevelov ali vse
plevelov
ali vse leto: po košnji,
leto: po košnji, setev povprek
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povprek
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Mešanico uporabljamo tako, da
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povprek, kajti s setvijo
da sejemo povprek, kajti s
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tudi gnojimo.
setvijo sočasno
tudi gnojimo.
Sejemo roËno, zelo pa so pra
Sejemo ročno, zelo pa so
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za za
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ročne
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naprave
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gnojenje.
travo oziroma naprave za
Semena
treba vdelati
v tla.
gnojenje.niSemena
ni treba
vdelati v tla.

S trato nazaj k naravi

Za dosejavanje

24671

23371

Pika Plus

Rožnik

Za celoletno obnovo razredčene
trate
Specialna travna mešanica oblo
ženega semena in počasi delujo
čega kompleksnega gnojila - vse
v enem. Z enostavno uporabo
dosežemo dvojni učinek in tako
pomladimo obstoječo travno
rušo.
Pakiranje: 2,5 kg

Mešanica za cvetoč travnik
Mešanica je sestavljena iz kako
vostnih vrst nizkih parkovnih
trav in različnih vrst travniškega cvetja. Trata je naravna in
privlačna na pogled ter pripomore k ohranjanju biotske
raznovrstnosti. Trato kosimo
le enkrat do dvakrat letno - po
cvetenju. Zato je prav, da jo
posejemo na del vrta, ki ga ne
kosimo tako redno. Gnojimo
manj.
Pakiranje: 1 kg

TRAVNE MEŠANICE

Pika
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Mešanica z obloženim semenom
za dosejavanje
Namenjena je za dosejavanje
manjših površin. Sestavljajo jo
hitro rastoče trave, ki imajo nizko
rast. Prazna mesta, ki so nastala
22442
od mehanskih poškodb, krtov,
uničevanja plevelov, bolezni itd.
počistimo, pregrabimo,
Pakiranje: 0,25 kg
posejemo semena PIKE,
prekrijemo s tanko plastjo
zemlje, povaljamo in redno
zavlivamo.
24672

Pakiranje: 1 kg

S trato nazaj k naravi

23822

23823

23715

Mešanica travniških
cvetlic

Mešanica poletnih
cvetlic

Dihondra

Otok cvetja v vašem vrtu
Mešanico sestavljajo cvetoče
dveletnice in trajnice. Sejemo skupaj s semenom travnih mešanic
pri setvi nove trate. Cvetlice
sejemo na za to posebej namenjeno gredico v trati. Cvetoče
gredice ne kosimo, morebiten
plevel izpulimo ročno. Tako si
na vrtu pričaramo otok cvetoče
pestre narave. Cvetlice cvetijo
od spomladi do jeseni. Sejemo
od aprila do septembra. Gnojimo
manj.
Pakiranje: 0,1 kg

Otok cvetja v vašem vrtu
Mešanico sestavljajo cvetoče
enoletnice, dveletnice in trajnice.
Sejemo skupaj s semenom
travnih mešanic pri setvi nove
trate. Cvetlice sejemo na za to
posebej namenjeno gredico v
trati. Cvetoče gredice ne kosimo,
morebiten plevel izpulimo ročno.
Tako si na vrtu pričaramo otok
cvetoče pestre narave. Cvetlice
cvetijo od spomladi do jeseni.
Sejemo od aprila do septembra.
Gnojimo manj.
Pakiranje: 0,1 kg

O krasna rastlina z majhnimi
zelenimi listi srčaste oblike,
premera 1-1,5 cm, in majhnimi
belimi cvetovi. Ni zahtevna in
dobro uspeva v senci in na soncu. Dobro prenaša sušo, občutljiva pa je na zelo nizke temperature. Tla pripravimo enako kot za
trato. Seme je obloženo
in obdano s hranili, zato je setev
enostavnejša, začetna rast pa je
hitrejša. Dihondre ni treba kositi
in je zelo primerna za setev v
delu vrta pod sedežno garnituro.
Pakiranje: 0,3 kg

Krompir
Krompir raste skoraj povsod.
Pridelek je zelo velik in nasiten. V kulinariki je vsesplošno
uporaben in zlepa se ga ne
prenajemo. Gojimo ga z
lahkoto. Semenski krompir
v 3-kilogramski embalaži
(100-115 gomoljev za 12-15
m2), pakiran glede na namen
uporabe, bo ustrezal vašim
gurmanskim željam. Pripravili
smo najprimernejše sorte
za različne jedi. Na vrtu si
lahko posadimo različne sorte
krompirja.

20765

21329

Zgodnji krompir - primeren Za cvrtje in pečenje
za solate ali cvrtje in pečenje
Zgodnje sorte krompirja sadimo
v želji po čim hitrejši uporabi
sveže zelenjave. Prednost pri
sajenju zgodnjega krompirja je,
da se izognemo boleznim, ki se
pojavijo na krompirju. Zgodnji
krompir dozori že v 60-70 dneh,
kar je običajno lahko v drugi
polovici maja. Večina zgodnjih
sort je primerna za solate ali
cvrtje in pečenje. Skupna last
nost sort je, da se ne razkuhajo.
Pakiranje: 3 kg

Za cvrtje in peko imamo na voljo
temu primerne sorte krompirja.
Če bomo v vrtu namenili
krompirju nekoliko več prostora
in če radi uživamo ocvrt in pečen
krompir, bomo izbrali za to
primerna pakiranja. Mnoge od
teh sort dajo odličen pomirit.
Pakiranje: 3 kg

Semenski krompir
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Sajenje krompirja
Krompir sadimo marca in
aprila, ko se tla otoplijo
nad 9 °C in ohladitev ne
pričakujemo več. Vsako leto
sadimo krompir na drugo
gredo (kolobarimo) ter tako
preprečujemo napad bolezni
in škodljivcev. Sadilna
razdalja naj bo 60 cm med
vrstami in 40 cm v vrsti.
Globina sajenja naj bo 3-6
cm. Gomoljev pred sajenjem
ne režemo zaradi nevarnosti
okužb.
Mešani posevki s
krompirjem
Tagetes, kamilica in mrtva
kopriva so rastline, ki
ugodno vplivajo na rast in razvoj krompirja ter ga varujejo
pred nekaterimi škodljivci.

SEMENSKI KROMPIR

SEMENSKI KROMPIR

Semenski krompir

21319

20406

Za kuhanje in praženje

Za pripravo solat

Ljubitelji praženega krompirja bomo v vrtu lahko posadili
sorte, ki so za to krompirjevo jed
najprimernejše. Skupna lastnost
sort je, da je po kuhanju meso
rahlo vlažno, drobnozrnato in
malomoknate strukture; se
ne razkuha. Iz teh sort lahko
pripravimo tudi odličen pire ali
cmoke.
Pakiranje: 3 kg

Ljubitelji krompirjeve solate ne
bomo razočarani. Pripravili smo
izbor sort, ki so primerne za
solate. Skupna lastnost sort je,
da se ne razkuhajo, saj ostanejo
gomolji čvrsti in jih lahko režemo
na rezine.
Pakiranje: 3 kg

Medovite rastline

21132

25694

Za biološko
pridelavo

V tipu kifeljčar

Za ljubitelje ekološkega vrtnarjenja in zdravega načina prehranjevanja in življenja smo
pripravili šest sort semenskega
krompirja. Njihova skupna
lastnost je, da so zelo dobro
odporne na bolezni, zato so
primerne za ekološko pridelavo.
Pakiranje: 3 kg

Gomolji so izrazito podolgovate
in zavite oblike, barva kožice je
svetlo rjava, barva mesa bela.
Gomolji so številni in srednje
veliki. Krompir v tipu kifeljčar je
primeren predvsem za zgodnjo
pridelavo na vrtovih, za domačo
porabo ali prodajo na tržnici. Pri
nas je izredno cenjen za mlad
pečen krompir. Zaradi njegove
specifične oblike in občutljivosti
na mehanske poškodbe priporočamo ročni izkop.
Pakiranje: 3 kg
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OSKRBA POSEVKA (KROMPIRJA)
Ko dosežejo grmi višino 15-20 cm, krompir dognojimo in
osipamo. Z osipanjem zagotovimo rastlinam boljše razmere
za rast in preprečimo pozelenitev gomoljev. Priporočamo,
da se grede z zgodnjimi sortami prekrijejo z agrokopreno.
Pozorni moramo biti na pojav koloradskega hrošča, pri
poznih sortah pa na krompirjevo plesen. Za varstvo pred
škodljivci in boleznimi so nam na voljo tudi ekološki
pripravki.
NAKALJEVANJE ALI SILJENJE KROMPIRJA
Za zgodnejši pridelek gomolje lahko nakalimo, tako da jih
lepo zložene v plitve zabojčke mesec do dva pred saditvijo
postavimo v svetel prostor s temperaturo 12-16°C. Ko bodo
klice velike 1-2 cm ter bodo izpolnjene tudi druge zahteve
za sajenje, gomolje previdno posadimo. Vznik bo tako
10 dni zgodnejši in enakomernejši, kot če gomoljev ne bi
nakalili.

VREČKE ZA ZELENO GNOJENJE, MEDOVITE
RASTLINE IN PŠENICA ZA SOČENJE

SEMENSKI KROMPIR

Semenski krompir

MEDOVITE RASTLINE
Čebelam lahko pomagamo s
sajenjem in setvijo medovitih
rastlin!
Medovite rastline so
pomembne za življenje čebel.
To so tiste, na katerih si
čebele nabirajo medičino in
cvetni prah. Zelo veliko jih je
v prosti naravi. Vsak posameznik pa lahko prispeva
k ohranitvi čebel in ostalih
opraševalcev s sajenjem
medovitih rastlin na vrtu ali
okoli hiše.
V ponudbi Semenarne
Ljubljana imamo širok izbor
semena cvetlic in zelišč ter
poljščin medovitih rastlin.
Uredite si vaše okrasne
vrtove, gredice ali okolico hiše
z medovitimi rastlinami.

Medovite rastline

26401

Ajda 50g
Ajda sorta DARJA je slovenska avtohtona sorta. Sejemo jo
od meseca maja naprej ter kot
strniščni dosevek do konca julija.
Tla na vrtu ali njivi razpleveli,
obogati z organsko snovjo in
privabi čebele ter koristne žuželke v vrtu.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.

26408

26403

26832

26405

Facelija 50g

Gorjušnica bela 50g

Inkarnatka 50g

FACELIJA je nepogrešljiva
rastlina v vsakem BIOVRTU,
je bujno rastoča enoletnica, ki
ne prenaša bolezni, odvrača
nematode (ogorčice) in s svojimi
modrovijoličnimi cvetovi
privablja številne koristne
žuželke (predvsem čebele) in
polepša vrt.

BELA GORJUŠICA je enoletna
neprezimna vrsta. Tla obogati z
organsko snovjo in prepreči rast
plevelov. Če jo zakopljemo kot
zeleno rastlino, zeleni ostanki pri
razgradnji v tleh izločajo plin, ki
razkuži tla. Cvetoča rastlina
privablja čebele in koristne
žuželke.

INKARNATKA je enkrat
prezimna vrsta. Tla obogati z
dušikom in organsko snovjo.
Cvetoče rastline privabljajo
čebele in koristne žuželke.

Biovrt 50g
Mešanica Biovrt je sestavljena
iz različnih vrst rastlin, ki jih
odlikujeta hitra rast ter globok
in razvejan koreninski sistem.
Razvit koreninski sistem tla zrači
in rahlja ter preprečuje spiranje
hranil. Korenine oljne redkve
in gorjušice izločajo snovi, ki
odvračajo škodljivce,
metuljnice pa bogatijo tla z
dušikom. Mešanica ni odporna
na mraz, obilno zeleno maso pa
vdelamo v tla jeseni ali spomladi.
Tako povečamo vsebnost
humusa in hranil v tleh.
Pakiranje: 0,5 kg

Vrečke za zeleno gnojenje, medovite rastline in pšenica za sočenje

VREČKE ZA ZELENO GNOJENJE, MEDOVITE RASTLINE IN PŠENICA ZA SOČENJE

Vrečke za zeleno gnojenje, medovite rastline in pšenica za sočenje
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26406

26409

26402

26404

Lucerna 50g

Medena detelja 50g

Oljna redkev 50g

Perzijska detelja 50g

LUCERNA je večletna
metuljnica. Tla obogati z
dušikom in organsko snovjo.
Pokošeno zelinje lahko odložimo
na kompost ali uporabimo za
krmo domače perutnine in malih
živali.

MEDENA DETELJA
Značilnost medene detelje je,
da so med semenom medene
detelje rastline, ki so enoletne,
dvoletna in večletne. Medena
detelja je odlična medonosna
rastlina.

OLJNA REDKEV je enoletna
neprezimna vrsta. Tla obogati z
organsko snovjo in prepreči rast
plevelov. Rastlina ima globok
koreninski sistem, ki dobro
zrahlja tla. Cvetoča rastlina
privablja čebele in koristne
žuželke.

PERZIJSKA DETELJA je enoletna
metuljnica. Tla obogati z
dušikom in organsko snovjo.

26407

Pšenica za sočenje 50g
Mlade rastline pšenice
porežemo in uporabimo za
sočenje. Pšenični sok je
namenjen za obogatitev
prehrane in čiščenje organizma.

82

ZAKAJ LAHKO SEME
SLABO KALI:
- Setev v slabo pripravljeno
zemljo.
- Pregloboka in neenakomerna setev.
- Setev v prehladno in
prevlažno zemljo: če
je po setvi hladno in
deževno, se klice počasi
razvijajo in jih uničijo
talni mikroorganizmi.
- V suši komaj nakaljene
klice ne rastejo.
- Ptiči poberejo seme, polži
pojedo komaj vzklile
klice.
- Seme do setve ni bilo
hranjeno v suhem in
hladnem prostoru
(izguba kalivosti).

Zeleno gnojenje

SEME ZA ZELENO GNOJENJE,
KRMNIH RASTLIN IN KORUZE

VREČKE ZA ZELENO GNOJENJE, MEDOVITE RASTLINE IN PŠENICA ZA SOČENJE

Pšenica za sočenje
Izboljševanje tal z zelenimi
rastlinami, primerno za vsak
vrt:
• alternativno gnojenje,
• okolju prijazno,
• veča zaloge hranil in
humusa v tleh,
• izboljšuje strukturo
tal,
• omejuje rast in razvoj
plevelov,
• bogati življenje v in
na tleh,
• ustvarja ravnovesje
med koristnimi in ne
koristnimi organizmi,
• preprečuje spiranje
hranil,
• varuje tla pred
močnim soncem,
vetrom in dežjem,
• pridelamo veliko
zelene mase, s katero
lahko zastiramo grede,
• korenine metuljnic
vežejo dušik iz zraka,
• je naravno.
Vsebino škatle, v kolobarju za
katero koli vrtnino, na gosto
posejete na vašo gredo. Že po
6 do 9 tednih lahko to bujno
rastlinsko maso pokosite,
vdelate v tla in nadaljujete s
setvijo/saditvijo vrtnin.

20979

Facelija
Sejemo jo od maja do
avgusta. Po 6 do 9 tednih
postane dovolj bujna, da jo
pokosimo in vdelamo v tla. V
kolobarju ji lahko sledijo vse
vrtnine, saj z nobeno ni v sorodu.
Pridelamo veliko zelene mase,
korenine se močno razrastejo.
Ne prezimi in ne prenaša bolezni.
Odvrača nematode, cvetoča
facelija nam polepša vrt in je tudi
odlična čebelja paša.
Pakiranje: 0,5 kg

Zeleno gnojenje

Seme krmnih rastlin

22443

26532

Biovrt

Bela detelja

Mešanica Biovrt je sestavljena
iz različnih vrst rastlin, ki jih
odlikujeta hitra rast ter globok
in razvejan koreninski sistem.
Razvit koreninski sistem tla zrači
in rahlja ter preprečuje spiranje
hranil. Korenine oljne redkve
in gorjušice izločajo snovi, ki
odvračajo škodljivce,
metuljnice pa bogatijo tla z
dušikom. Mešanica ni odporna
na mraz, obilno zeleno maso pa
vdelamo v tla jeseni ali spomladi.
Tako povečamo vsebnost
humusa in hranil v tleh.
Pakiranje: 0,5 kg

Trifolium repens
Sejemo 12-14 kg/ha od
marca do srede septembra. Je tip
navadne bele detelje, ki dosega
visoke pridelke in je vsestransko
uporabna tako za pašo kot za
košnjo. Sejemo jo kot
samostojno setev ali v mešanici
s travami.
Pakiranje: 100 g

26219

23448

Črna detelja

Navadna nokota

Mediacgo sativa

Trifolium pratense L.

Lotus corniculatus L.

Črna detelja je dvo- do triletna
dobro prezimna metuljnica.
Najbolje uspeva v vlažni klimi, na
srednje težkih in rahlo kislih tleh.
Sejemo jo od marca do septembra 1-2 cm globoko. Sejemo jo
kot čisti posevek (15-20 kg/ha)
ali v mešanicah s travami. V polnem letu rasti lahko pridelamo
štiri košnje. Pridelek črne detelje
skupaj s travami uporabljamo za
kakovostno svežo krmo, seno ali
silažo.
Pakiranje: 1 kg

Navadna nokota je zelo trpežna
rastlina, saj na njivah zdrži šest
let in več, na travnikih pa celo
dvajset. Za podnebje in tla je
nezahtevna in dobro uspeva
tako v sušnih kakor tudi v vlažnih
razmerah. Sejemo jo v travno-deteljnih mešanicah (12-15
kg/ha) za formiranje ali obnovo
travnikov in pašnikov ter na
njivah za intenzivno pašno-košno rabo.
Pakiranje: 1 kg

Krima je slovenska sorta s
tankimi stebli in visokim deležem
širokih ter dolgih listov. Je
zgodnja sorta, ki dobro prezimi.
Je srednje odporna na bolezni,
odlično prenaša sušo in daje
dobre pridelke.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.

Lucerna
Krima

23372

Pakiranje: 1 kg

24507

Pakiranje: 10 kg

Seme krmnih rastlin

SEME ZA ZELENO GNOJENJE, KRMNIH RASTLIN IN KORUZE

Seme krmnih rastlin
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Lucerna
Soča

Krmna pesa
Brigadier

Mediacgo sativa

Beta vulgaris var. alba

Soča je slovenska sorta z dolgimi
in nežnimi stebli, ki so dobro
olistana s srednje širokimi in
dolgimi listi. Je srednje zgodnja
sorta, ki dobro prezimi. Spomladi
prične zgodaj rasti, po košnji
pa se hitro obnovi in se dobro
razrašča.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.

Krmna pesa Brigadier je oranžne
barve in podolgovato valjaste
oblike. Koren je 1/3 v zemlji, kar
omogoča lažji izkop. Daje visoke
pridelke in ima visoko vsebnost
suhe snovi. Zato se odlično
skladišči.

23374

Pakiranje: 1 kg

20374

Pakiranje: 250 g

23281

20377

Pakiranje: 10 kg

Pakiranje: 500 kg

SEME ZA ZELENO GNOJENJE, KRMNIH RASTLIN IN KORUZE
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Seme krmnih rastlin Semenska koruza

Seme krmnih rastlin

26207

26781

22511

25630

Krmni ohrovt

Semenska koruza
za silažo in za zrnje

Repa kranjska okrogla
250 g

Repa kranjska
podolgovata 250 g

Brassica rapa var. rapa

Brassica rapa var. rapa

Za takojšno uporabo, kisanje in
krmo. Če ima dovolj vlage, dobro
uspeva v vsakih tleh.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.

Koreni so podolgovati z rdeče
vijoličasto glavo. Je izvrstnega
okusa ter odlična za kisanje.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.

Ajda Darja

25634

Brassica oleracea L. var. medullosa
Krmni ohrovt sejemo 4-5 kg/ha
junija in julija. Visoka rastlina, ki
daje velike pridelke zelene mase,
primerne za voluminozno krmo
preko zime. Tudi za podor jeseni
ali spomladi (prezimi).
Pakiranje: 100 g

Koruzo sejemo, ko se tla v
globini setve (3-6 cm) ogrejejo
nad 8-10 °C (dnevna
temperatura okrog 12 °C), to je
po navadi nekje po prvi dekadi
v mesecu aprilu. Rastlina koruze
je do faze treh listov še dobro
odporna na nižje temperature
(do -2 °C temperature zraka), ker
je srčni list še pod površino.
Pakiranje: 5 MK

Seme krmnih rastlin

22512

20356

Koleraba
Rumena maslena 250g

Korenje krmno
Ljubljansko rumeno 100g

Brassica napus ssp. rapifera

Daucus carota L.

Je rumeno zelena koleraba s
finim rumenim mesom. Vsebuje
precej suhe snovi in ima prijeten
vonj. Da velik pridelek.
Primerna je za takojšnjo uporabo
in skladiščenje.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.

Velik (do 30 cm), svetlo rumen
koren. Zelo pozno korenje,
primerno za skladiščenje, svežo
rabo in za krmo domačih živali.
Izboljša okus juham.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji

Ajda sorta DARJA je
slovenska avtohtona sorta.
Sejemo jo od meseca maja naprej ter kot strniščni dosevek do
konca julija. Tla na vrtu ali njivi
razpleveli, obogati z organsko
snovjo in privabi čebele ter
koristne žuželke v vrt.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.

Pakiranje: 0,5 kg

21238

Pakiranje: 5 kg

23633

Pakiranje: 10 kg

Seme krmnih rastlin

Oljna buča
Slovenska golica
Je slovenska avtohtona sorta
buče. Dozorele buče so rumene
barve z zelenimi progami. Zelo
primerna za pridelavo
kakovostnega bučnega olja.
Seme je golo, nima suhe lupine,
zato ga pred predelavo v olje ni
potrebno luščiti.
Sorto vzdržujemo v Sloveniji.
Pakiranje: 250 g

Gorca

21235

Mešanica GORCA je mešanica
trav in podzemne detelje za
ozelenitev medvrstnih
prostorov v sadovnjakih in
vinogradih.
20252

Pakiranje: 250 g
Pakiranje: 1 kg
21382

22035

Pakiranje: 500 g

Pakiranje: 5 kg

85

86

Blagovna znamka Valentin je namenjena ljubiteljem lepega, zelenega in tistim, ki jim je
vrtnarjenje hobi.
Ponuja širok izbor kakovostnih semen vrtnin,
cvetlic, zelišč, travnih mešanic, okrasnih čebulnic, gnojil, zemelj za setev, sajenje in presajanje, okrasnega lubja ter ostalih pripomočkov
za vrtnarjenje.
Linija Valentin EKO je namenjena vrtnarjem,
ki želijo na svojem vrtu pridelati okusno in
zdravo zelenjavo v skladu z naravi prijaznim
načinom vrtnarjenja. Združuje zemlje in gnojila, ki spodbujajo rast vseh vrst rastlin na
ekološkem zelenjavnem ali okrasnem vrtu ter
semena vrtnin in cvetlic.
Valentin OPTIMUM je sinonim za klasiko, ki
združuje zemlje in gnojila za vse vrste rastlin v
okrasnem vrtu.
Pametna linija Valentin SMART je namenjena uporabnikom, ki želijo imeti urejen dom in
njegovo okolico ter okusne domače pridelke,
vendar jim za to primanjkuje časa. Pri hitrem
tempu sodobnega življenja lahko svoj okrasni in zelenjavni vrt gnojite z ekonomičnimi
gnojili, s katerimi boste prihranili čas in denar.
Gnojila SMART veljajo za pametna gnojila, saj
razmišljajo namesto vas. V tem sklopu boste
našli tudi priročna semena na traku, disku ali
komplete za urbano vrtnarjenje.
Jeseni, pozimi in zgodaj spomladi si z gojenjem kalčkov pričaramo mini zelenjavni vrt
kar na kuhinjskem pultu. V ta namen Valentin
združuje širok izbor različnih vrst bio semen za
kaljenje kalčkov.
Legenda:
Domača
avtohtona sorta

Rastlina primerna
za setev v lonce

Udomačena
tradicionalna
sorta

Rastlina posajena
v lonec, potrebuje
oporo

Sorta Semenarne
Ljubljana,
žlahtnitelj sorte

Rastlina, primerna
za sajenje v posode

Cvetlica, značilna
za slovenski vrt
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KAPUSNICE IN KORENOVKE

Cvetača

CVETAČA
BROKOLI
ZELJE IN OHROVT
BRSTIČNI OHROVT
KOLERABA
STRNIŠČNA REPA
KORENČEK
PETERŠILJ
ZELENA
RDEČA PESA
PASTINAK
REDKVICA

Št. semen v gramu:
250-300
Količina semena za
setev: 0,3 kg/ha = 3
g/100 m2 (vzgoja sadik);
0,5-1,2 kg/ha (direktna
setev)

ZAŠČITA
ZELENJAVNIH
POSEVKOV IN
RASTLIN
NA VRTU

Seme kali: 8-12 dni
Čas setve: Marec-april
(zavarovan prostor);
junij-julij (na prosto).
Čas presajanja:
April-maj, julij-avgust
(30-35 dni po setvi).
Sadilna razdalja:
50 x 60 cm
Čas pobiranja pridelka:
Maj-oktober.
Dobri sosedje: Nizek
fižol, zelena, paradižnik,
facelija

187367

Cvetača
Majorca F1

002669

2 Cvetača
Erfurter

Brassica oleracea var. botrytis

Brassica oleracea var. botrytis

Srednje zgodnja sorta
(65-70 dni). Sploščeno
okrogle glave s finimi
tankimi listi so uporabne
sveže in za kisanje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Bele, okrogle rože
pobiramo pozno jeseni.
Pri dobri oskrbi da dober
pridelek.

Zelje

Brokoli
Št. semen v gramu:
330-400

Št. semen v gramu:
200-300

Količina semena za
setev: 0,3 kg/ha = 3
g/100 m2 (vzgoja sadik);
0,5-0,7 kg/ha (direktna
setev)

Količina semena za
setev: 0,3 kg/ha =
3 g/100 m2 (vzgoja
sadik); 0,4-0,6 kg/ha
(direktna setev)

Seme kali: 8-12 dni

Seme kali: 8-12 dni

Čas setve: Marec-april
(zavarovan prostor); maj
(na prosto).

Čas setve: Marec-april
(zavarovan prostor);
maj-julij (na prosto).

Čas presajanja:
April-maj, julij-avgust
(30-35 dni po setvi).
Sadilna razdalja:
50 x 60 cm
Čas pobiranja pridelka:
Julij-oktober
Dobri sosedje: Nizki
fižol, zelena, paradižnik,
facelija

3

Z Valentin
vrtno tkanino
(spomladansko ali
zimsko) zaščitimo
posevke in
rastline pred
mrazom in velikimi
temperaurnimi
nihanji, zato jo
uporabljamo
spomladi in jeseni.
Primerna pa je tudi
za zaščito rastlin pred
različnimi škodljivci
(čebulna muha,
bolhači).

187368

Brokoli
14
Premium Crop F1
Brassica oleracea var. italica
Sredozemska vrtnina,
ki dobro uspeva tudi v
Sloveniji. Oblikuje sivo
zeleno rožo (cvetni
poganjki) že ca. 103 dni
po presajanju. Ko
odrežemo glavno rožo, se
tvorijo manjše stranske.

Čas presajanja:
April-maj, julij-avgust
(30-35 dni po setvi).

187369

Sadilna razdalja:
50 x 60 cm

Zelje
Ditmarscker 2

Čas pobiranja pridelka:
Junij-oktober.

Brassica oleracea var. capitata
L. var. capitata

Dobri sosedje: Nizek
fižol, grah, kumare,
korenček, facelija, rdeča
pesa, solata, zelena,
špinača, paradižnik,
krompir, endivja, por,
blitva, kamilica, kumina,
koper

32

Zgodnja sorta, ki dozori v
treh mesecih po
presajanju. Ima srednje
veliko, okroglo glavo
nežno sladkega okusa.
Lahko jo sadimo tud
pozno poleti.

Zelje

Zelje
Slava

002671

42 Zelje
Varaždinsko 2

002672

47 Zelje
Futoško

002673

56 Zelje
Ljubljansko

002674

69 Kitajsko zelje

Brassica oleracea var. capitata

Brassica oleracea var. capitata

Brassica oleracea var. capitata

Brassica oleracea var. capitata

Srednje zgodnja (90-100
dni) in nezahtevna sorta.
Čvrste, okroglo ploščate,
rumeno zelene glave so
uporabne sveže in za
kisanje. Daje dober
pridelek.

Pozna, rodna in
nezahtevna sorta. Ima
težke in čvrste, okroglo
ploščate glave s tankimi
in okusnimi listi. Uvršča
se med najkvalitetnejše
sorte, ki se uporabljajo za
kislo zelje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Srednje pozna sorta
(95-100 dni). Sploščeno
okrogle glave s finimi
tankimi listi so uporabne
sveže in za kisanje.
Osnovno seme
vzdržujemo v Sloveniji.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Domača pozna sorta,
primerna
za solato, kisanje
in skladiščenje. Cenjena
je zaradi okusnih listov in
velikega pridelka.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Zelje in ohrovt

Brstični ohrovt
Količina semena za
setev: 0,3 kg/ha =
3 g/100 m2 (vzgoja
sadik); 0,5-0,7 kg/ha
(direktna setev)
Seme kali: 8-12 dni
Čas setve: Marec-april
(zavarovan prostor);
maj (na prosto).

Rdeče zelje
Lagendijker
Bewaar 2

002677

79 Ohrovt
Vertus 2

Brassica oleracea var. capitata
f. rubra
Prava sorta za
skladiščenje v kleti.
Ima izrazito vijoličasto
rdečo glavo. Daje velike
pridelke.

Čas presajanja:
April-maj, julij-avgust
(30-35 dni po setvi).

114

Brassica oleracea var.
sabauda
Je najbolj razširjena
jesenska sorta za svežo
uporabo. Zanjo sta
značilni modro zelena
barva in nekoliko manjša
nakodranost listov.
Sejemo jo marca.

Brassica pekinensis
Konec julija do začetka
avgusta ga sejemo na
gredo v vrste. Kasneje
redčimo na razdaljo 30 x
30 cm. Raste 60-65 dni. V
kolobarju sledi krompirju,
korenčku, grahu, nizkemu
stročjemu fižolu. Ima
kompaktno, pokončno
in široko glavo. Zahteva
tople jeseni.

89

Št. semen v gramu:
220-230

002675

71

KAPUSNICE

007134

002678

Sadilna razdalja:
50 x 50 cm

Brstični ohrovt 120
Long Island

Čas pobiranja pridelka:
Oktober-februar

Brassica oleracea var.
gemmifera
Pozna sorta, ki razvije
veliko okroglih in čvrstih
brstov. Je odporna na
mraz. Zamrznjen pridelek
lahko ohranimo zelo
dolgo. V zamrzovalniku
se njegova kakovost ne
zmanjša.

Koleraba

Strniščna repa

Št. semen v gramu:
250-330
Količina semena za
setev: 0,4-0,6 kg/ha =
4-6 g/100 m2 (vzgoja
sadik); 0,8-1 kg/ha =
8-10 g/100 m2
(direktna setev)
Seme kali: 8-12 dni
Čas setve:
Februar-marec
(zavarovan prostor);
april-julij (na prosto).
Čas presajanja:
April-avgust (30-35 dni
po setvi).
Sadilna razdalja:
25 x 30 cm

KAPUSNICE

Čas pobiranja pridelka:
Maj-november

90

Dobri sosedje: Fižol,
grah, por, rdeča
pesa, solata, špinača,
paradižnik, zelena,
redkvica, krompir

002681

002683

002682

005633

Koleraba
161 Koleraba
Rumena maslena
Globus
Brassica napus ssp. rapifera

171 Repa strniščna 166 Repa strniščna
Kranjska okrogla
Kranjska
podolgovata
Brassica napus ssp. rapifera L. Brassica rapa var. rapa L.

167

Koleraba s finim rumenim
mesom in rumeno zeleno
lupino, ki vsebuje precej
suhe snovi in ima prijeten
vonj. Daje velik pridelek.
Primerna je za takojšnjo
uporabo in skladiščenje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Koleraba ima zeleno do
rahlo vijolično lupino.
Sejemo jo od maja do
junija na razdaljo 40 x 30
cm. Primerna je za krmo
in kuho. Dobro prenese
skladiščenje.

Avtohtona slovenska
sorta za takojšno
uporabo, kisanje in krmo.
Če ima dovolj vlage,
dobro uspeva v vsakih
tleh.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Brassica rapa var. rapa L.

187370

002685

032587

002687

Nova slovenska sorta,
katere koreni so
podolgovati z rdeče
vijoličasto lupino na glavi.
Je izvrstnega okusa ter
odlična za kisanje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Korenček
Št. semen v gramu:
550-1200
Količina semena za
setev: 3,5 kg/ha; 40-60
g/100 m2
Seme kali: 20-30 dni
Čas setve:
Februar-junij
Sadilna razdalja:
4-6 x 25-35 cm
Čas pobiranja pridelka:
Junij-november
Dobri sosedje: Koper,
endivija, grah, česen,
zelje, kreša, por, redkvica, redkev, solata,
drobnjak, paradižnik,
čebula, blitva

Korenček
185 Korenček
Pariser Markt 5
Nantaise
Pariški
Amelioree 2

189 Korenček Lange 192 Korenček
Rote Stumpfe ohne
Flakkee 2
H. 2
Daucus carrota L.

Daucus carrota L.

Daucus carrota L.

Je zgoden korenček
okrogle oblike in oranžne
barve. Primeren je za
svežo rabo in vlaganje.
Sejemo ga od zgodnje
pomladi- najprej v zavarovane prostore, kasneje na
prosto.

Korenček oranžno rdeče
barve, s skoraj nevidnim
strženom je sladkega,
nežnega in svežega
okusa.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

198

Dolgi okrogli brez stržena Pri dobrih rastnih
pogojih zrastejo veliki
Daucus carrota L.
korenčki, ki so lahko težki
Pozna, jesensko-zimska,
temno oranžna in okusna tudi več kot 200 g.
Primerni so za
sorta z bujno rastočim
skladiščenje in
listjem (perjem). Odlično
industrijsko predelavo.
se skladišči. Potrebuje
globoko obdelana in
enakomerno
vlažna tla.

Korenček

Peteršilj
Št. semen v gramu:
700-900
Količina semena za
setev: 3-5 kg/ha;
80-100 g/100 m2
Seme kali: 20-30 dni
Čas setve:
Februar-junij (v lončke
celo leto)

Korenje
199
Ljubljansko rumeno
Daucus carrota L.
Pozna sorta, ki daje velike
in svetlo rumene korene
(do 30 cm). Korenje je
primerno za skladiščenje,
svežo rabo in za krmo
domačih živali.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Čas pobiranja
pridelka:
Maj-december (v
lončku celo leto)
Koristen nasvet:
Sejemo plitvo (0,5 cm
globoko).

002689

Peteršilj
Halblange

002690

211 Peteršilj
Commun 2

Berlinski srednje dolgi

Petroselinum crispum (Mill)
Fuss

Je zelo dobra, tradicionalna sorta za pridelavo
aromatičnih korenov in
listov. Korene shranimo
v zasipnici ali kleti, lahko
pa jih nekaj pustimo čez
zimo v vrtu, kajti po navadi ne zmrznejo.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Zelena

Čas setve: Marec-april
(zavarovan prostor), maj
(na prosto)

Čas presajanja
pridelka: Julij-oktober

Koristen nasvet: Sadik
ne sadimo pregloboko.

Petroselinum crispum (Mill)
Fuss

Ima gladke, temno zelene
in izredno aromatične
liste, ki jih uporabljamo
kot začimbo za juhe, jajčne jedi, omake, solate.

Ima zelene, kodraste liste.
Jeseni ga lahko presadimo
v lončke in jih postavimo
v notranje prostore.

91

Čas setve: April-junij
Sadilna razdalja:
15 x 30 cm

Dobri sosedje: Fižol,
grah, kapusnice (pred
vsem cvetača), por,
špinača, paradižnik,
kumare, kamilica

Petroselinum crispum (Mill)
Fuss

Seme kali: 15 dni

Seme kali: 20-25 dni

Čas pobiranja pridelka:
September-november

214

Število semen za setev:
12-20 kg/ha;
150-200 g/100 m2

Količina semena za
setev: 0,03-0,1 kg/ha
= 1 g/100 m2 (vzgoja
sadik); 1,5 kg/ha
(direktna setev)

Sadilna razdalja:
25-30 x 25-30 cm

213 Peteršilj
Mooskrause 2

Rdeča pesa

Število semen v gramu:
2000-3000

Čas presajanja:
Maj-junij

005786

KAPUSNICE

002688

Sadilna razdalja:
10 x 20-30 cm

187371

Zelena
226
gomoljna Maxim
Apium graveolens L.
Kakovostna sorta, ki daje
velike gomolje. Meso je
belo in okusno. Nežne
liste uporabljamo sveže,
posušene ali zamrznjene
kot začimbo za jedi.

Dobri sosedje: Fižol,
kapusnice, kolerabica,
česen, čebula, bučke in
buče, kumare, šetraj,
koper, kumina
Koristen nasvet: Mlade
rastlinice presadimo
ali pa jih kot sočivje
dušimo na maslu. Pred
mrazom, od septembra
naprej, peso pazljivo
populimo in jo z delom
listnih pecljev shranimo v kleti, v vlažnem
pesku. Lahko kuhano
vlagamo v kis ali pa v
rezinah zamrznemo.

002692

Rdeča pesa
Egyptische
platronde

002693

257 Rdeča pesa
Detroit 2

Egiptovka

257

Beta vulgaris var. vulgaris L.

Sorta, ki daje srednje
velike in okrogle gomolje
brez kolobarjev. Primerna
Sorta, ki daje velike,
je za zgodnje in pozno
ploščate, temno rdeče
gomolje, ki so zelo okusni. pridelovanje (setev julija).

Beta vulgaris var. vulgaris

Pastinak

Rdeča pesa

Redkvica
Št. semen v gramu:
100-160
Količina semena za
setev: 50-80 kg/ha;
180-250 g/100 m2
Seme kali: 15 dni
Čas setve: Januar-april
(ogrevan rastlinjak),
april-september (na
prosto)

KAPUSNICE

002694

92

002696

002695

272
266 Pastinak
Dolgi beli gladki

Rdeča pesa
Bikores

262 Rdeča pesa
Cylindra

Beta vulgaris L.

Beta vulgaris L.

Pastinaca sativa L.

Sorta, ki daje živo do
temno rdeče,
podolgovato okrogle
gomolje. Primerna je
za zgodnje in pozno
pridelovanje. Zelo dobro
se skladišči. Je odlična za
vlaganje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Sorta, ki daje podolgovate
gomolje. Na isti
pridelovalni površini da
večji pridelek. Odporna je
na sušo.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Ni zahteven, ne prenaša
hlevskega gnoja in dobro
raste tudi na barjanskih
tleh. Dolg, koničast in bel
koren lahko izkopavamo
vso zimo. Svetlo rumeno
do belo meso je zelo
aromatično. Uporabljamo
tudi aromatične zelene
liste.

Sadilna razdalja:
5 x 15 cm
Dobri sosedje: Fižol,
korenček, kreša, solata,
paradižnik, špinača,
blitva, kapusnice, kolerabica, grah, kapucinka
Koristen nasvet:
Vlažna tla preprečujejo
puhlost, olesenitev in
odvračajo bolhače;
redkvica se obnese
v mešanih posevkih,
npr. s solato, koren
čkom in krešo, za gred
in markirano setev (pri
korenčku).

187372

Redkvica Rudi

287

Raphanus sativus L.
Zgodnja sorta. Okusne in
sočne redkvice so velike,
okrogle, škrlatno rdeče
barve.

Redkvica

VZGOJA VRTNIN NA BALKONIH IN TERASAH

002698

Redkvica
Saxa 3

009899

002699

339
297 Redkvica
315 Redkvica
French Breakfast 3
Runder schw. Winter

Raphanus sativus L.

Raphanus sativus L.

Zimska črna

Idealna za zgodnjo
pridelavo v tunelu, topli
gredi ali na prostem.
Odličen vmesni posevek.

Zgodnja atraktivna sorta,
dozori ca. 35-50 dni po
setvi. Okusne
podolgovate redkvice so
svetlo rdeče barve z belo
konico. Dolgo zdržijo in
ne postanejo puhle.

Raphanus sativus L.
Črna, okrogla redkev z
belim mesom. Pobiramo
jeseni in skladiščimo za
zimsko uporabo.

Kakšno korito, kakšen lonec, kakšna zemlja?
Posoda naj ima na dnu odprtine, ki jih pokrijemo
s kamenjem ali črepinjami. Nato vanjo posujemo
Valentin EKO zemljo za vrtnine in zelišča, ki ji
lahko primešamo tudi Valentin EKO organsko
gnojilo v obliki pelet. Za zelišča in šalotko
zadostuje 20 do 25 cm globoka posoda, za
ostale vrtnine naj bo visoka vsaj 30 cm. Za
cepljeni paradižnik izberemo še nekoliko večji
lonec. Zelo primerna so večja plastična korita.
Vedno bolj iskana so tista z vodno rezervo, pri
katerih je pod prstjo prostor za odvečno vodo.
Postavimo jih v zavetje, da jih poletni nalivi ne
napolnijo z vodo.
Zalivanje in gnojenje
Pri vrtnarjenju v posodah je pomembno,
da redno zalivamo (v času bujne rasti vsak
dan). Občasno v vodi raztopimo tudi Valentin
gnojilo za zelenjavo in sadje. Za gnojenje
plodovk uporabimo Valentin tekoče gnojilo,
za paradižnik. Pri gnojenju ne pretiravamo.
Gnojimo večkrat z manjšimi odmerki.

Št. semen v gramu:
700-1000
Količina semena za
setev: 0,5 kg/ha; 5-10
g/100 m2 (vzgoja sadik);
0,6-1 kg/ha; 15-25
g/100 m2 (direktna
setev)
Seme kali: 7-10 dni
Čas setve: Februar-april
(zavarovan prostor),
april-junij (na prosto)
Čas presajanja: April-
julij; avgust-september
(zimske solate)
Sadilna razdalja:
25-30 x 30 cm
Čas pobiranja pridelka:
Junij-avgust, marec-maj
(zimske solate)
Dobri sosedje: Fižol,
koprc, grah, kumare,
kolerabica, redkvica,
redkev, rdeča pesa,
špinača, paradižnik
Koristen nasvet: Nikoli
ne sadimo pregloboko in
ne upogibamo korenin.

SOLATA
RADIČ

187373

002700

Solata
354 Solata
Ljubljanska ledenka Atraktion

002701

355 Solata
Brasiliana

356

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Poletna slovenska
krhkolistna solata, ki
dobro prenaša vročino in
gre pozno v cvet. Glavice
so velike in kompaktne.
Listi so svetleče rumene
barve. Rob lista je valovit
in nazobčan.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Zgodnja, mehkolistna
solata s trdimi glavicami.
Gre pozno v cvet.
Pridelujemo jo tudi jeseni.

Poletna, krhkolistna
solata. Ima veliko, okroglo
glavico z nazobčanim
listnim robom. Prenaša
poletno vročino in gre
pozno v cvet. Je
udomačena sorta solate.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Solata

93

ENDIVIJA
MOTOVILEC

002702

SOLATNICE

SOLATNICE

Solata

007136

Solata
358 Solata
Laibacher Eis 3
Leda

002703

002704

359 Solata
361 Solata
Dalmatinska ledenka Unicum

370

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Slovenska poletna,
krhkolistna solata, ki
dobro prenaša vročino in
gre pozno v cvet. Glavice
so velike in trde. Listi so
svetleče rumene barve,
rob lista je valovit in
nazobčan.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Slovenska poletna,
krhkolistna solata, ki dobro prenaša vročino in
gre pozno v cvet. Glavice
so velike in kompaktne.
Listi so svetleče rumene
barve, rob lista je valovit
in nazobčan. Je izboljšana
Ljubljanska ledenka.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Poletna, krhkolistna
solata, ki dobro prenaša
vročino in gre pozno v
cvet. Glavice so velike
in trde. Listi so temno
zelene barve, rob lista je
valovit in nazobčan.
Je udomačena sorta.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Poletna, krhkolistna
solata, ki dobro prenaša
vročino in gre pozno v
cvet. Glavice so velike,
trde in zelo okusne. Listi
so temno zelene barve z
rjavo rdečimi pegami. Je
udomačena sorta.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Solata

002705

Solata
May King

002706

Ameriška Rijavka

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

SOLATNICE

002708

002709

379 Solata
380 Solata
381 Solata
396 Solata
Great Lakes 118
Amerikan. Brauner
Nansen’s Nordpool
Brune D’hiver

Majska kraljica

94

002707

Zgodnja, mehkolistna solata, ki prenese tudi manj
ugodne rastne razmere.
Tudi za vzgojo v rastlinja
kih. Velika glavica je trda
in dobro zaprta. Da velik
in kakovosten pridelek.
Tudi jeseni, da velik in
kakovosten pridelek.
Sorto vzdržujemo
v Sloveniji.

Poletna, krhkolistna solata, ki pozno uide v cvet.
Velike glavice so čvrste z
zelenimi nazobčanimi listi.
Primerna za transport.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L..

Mehkolistna, zimska
Krhkolistna solata berivka solata. Zgodaj spomladi
naredi fine, čvrste glavice.
z veliko rozeto. Rdeče
Jeseni jo sejemo dvakrat
rjave, nagubane liste
v razmiku 14 dni.
obtrgujemo. Ne prenese
transporta in skladiščenja. Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

397

Zimska rjavka

Lactuca sativa L.
Zimska, mehkolistna
solata. Zgodaj spomladi
pridelamo velike, čvrste
glavice. Odlična sorta.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Solata
VRTNARJENJE NA
DVIGNJENIH GREDICAH

005636

Solata
Posavka
Lactuca sativa L.

9900

398 Solata
Lollo bionda in
Lollo rosa

Zimska, domača, krhkolistna sorta, ki v toplejših
krajih ali pokrita v
hladnejših krajih dobro
prezimi.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Solata za rezanje

Lactuca sativa L.

002710

414 Solata
za rezanje
Berivka

415

Lactuca sativa L.

Sejemo jo na gosto in
Berivko sejemo v večkrat- večkrat zapored v vrste.
nih zaporednih setvah
Liste obtrgavamo ali
v vrste in jo še mlado
režemo.
porežemo. Od pomladi do
jeseni daje pridelek
rdečih in zelenih listov.

Dvignjene gredice lahko izboljšajo
vzgojo in pridelovanje, prihranijo
prostor, čas in denar. So odlična rešitev pri
težavnih glinenih tleh, v katerih je težko uspešno
vrtnariti. Primerne so tudi za tiste, ki se prvič
srečujejo z vrtnarjenjem, saj so enostavne za
vzdrževanje. Imajo pa še številne druge dobre
lastnosti: izboljšajo dostopnost do rastlin,
omogočajo lažjo nego in pobiranje pridelkov,
poleg tega pa izboljšajo tudi videz našega vrta in
z njimi je vrtnarjenje lažje dostopno tudi starejšim in invalidom.
Dvignjene gredice so višje od tal, sestavljene
iz zemlje in komposta ter obdane z okvirjem, ki
skrbi, da zemlja ostaja na svojem mestu. Med
dvignjenimi gredami so potke, ki omogočajo
lahek dostop do vseh posevkov in rastlin.
Gredice so navadno dolge 3-5 m ter široke
toliko, da omogočajo nemoten dostop s potke
do vseh predelov gredice.

Priložnost za starejše in invalide

Z dvignjenimi gredicami imajo priložnost za
vrtnarjenje tudi ljudje z omejeno mobilnostjo in
invalidi. Če ima okvir dvignjene gredice pritrjeno
poličko, je tako možno vrtnarjenje tudi sede.
30 ali več cm visoke in 100 cm široke gredice
pa so lahko dostopne invalidom, ki uporabljajo
invalidski voziček.

Radič
Količina semena za
setev: 8-10 kg/ha;
15 g/100 m2
Seme kali: 7-10 dni
Čas setve:
Marec-avgust (za rez),
21. 6.-10. 7. (glavnati
radič).
Čas presajanja:
Julij-avgust.
Sadilna razdalja:
30 x 40 cm
Čas pobiranja pridelka:
Maj-november (za rez),
september-februar
(glavnati radič).
Dobri sosedje:
Paradižnik, visoki fižol,
korenček, solata.

Koristen nasvet:
Radiče za rezanje
svežih listov (Tržaški
solatnik, Verona, Treviški rdeči, Katalonski)
sejemo od marca do
avgusta. Ko so rastline
visoke 15-20 cm, režemo. Če sejemo julija in
avgusta v vrste in
razredčimo na 5-8 cm,
radič spomladi oblikuje
okusne glavice (rozete).
Glavnate radiče, ki
oblikujejo glave jeseni
ali pa spomladi, ko
prezimijo (Palla Rossa,
Pan di Zucchero in
Castelfranco, Verona,
Treviški rdeči, Bianco di
Milano, Palla Rossa 4
in Palla Bianca), sejemo
po 21. juniju do konca
julija.
Radiče za siljenje
(Verona, Treviški rdeči,
Castelfranco) sejemo
v prvi polovici maja, v
vrste.

002711

Radič
418 Radič
Pan di Zucchero
Variegata di
Castelfranco
Cichorium intybus L.
Naredi podolgovate, fine
glavice s kompaktnim
osrčjem. Predstavlja
izdatno in dragoceno
solato za jesenske in
zimske mesece, saj na
prostem lahko zdrži do
decembra. Skladiščimo ga
lahko do februarja.

002712

007780

419 Radič
421
Rossa di Verona
Verona

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

Podobno kot Palla
Rossa ta radič jeseni
oblikuje glavice zeleno
rumene barve z rdečimi
pegami. Odličen je za
siljenje.

Zaporedoma ga sejemo
od marca do avgusta in
imamo tako celo poletje
na voljo sveže, zelene
liste. Jeseni listi pordečijo,
spomladi pa oblikujejo
koničaste, rdeče glavice
odličnega, rahlo grenkega
okusa. Primeren je tudi za
siljenje.

Radič

005634

95

002713

422 Radič
Radič
Bianco di Milano
Palla Rossa 2
Cichorium intybus L.
Sejemo ga lahko vse leto,
hitro raste in oblikuje
male, zelene glavice zelo
prijetnega okusa. Prezimi
na prostem.

SOLATNICE

Št. semen v gramu:
600-900

002715

005635

002714

423 Radič
424 Radič
425 Radič prezimni
Zuccherina di Trieste Bianca Invernale
Palla Rossa 4

Cichorium intybus L.

Tržaški solatnik

Okrogle glavice z vinsko
rdečimi listi so odličnega
in nekoliko grenkega
okusa. Sejemo junija in
julija ter pobiramo lepe
glavice jeseni in zgodaj
pozimi.

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

Ima lepe, okrogle, zelene
liste, ki jeseni oblikujejo
Sveža solata od poletja
zeleno glavico. Prezimi na
do pomladi. Svetlo
prostem.
zeleni, gladki in nežni
listi se dobro obraščajo. Po redčenju razvije
koničaste, zelene glavice.
Sejemo na gosto, da listi
ostanejo nežni in obeljeni.
Dobro prezimi.

426

Cichorium intybus L.
Ima lepe, okrogle, zeleno
rjavkasto rdeče liste, ki
jeseni oblikujejo vinsko
rdečo glavico. Prezimi na
prostem.

Endivija

Radič

Št. semen v gramu:
650-750
Količina semena za
setev: 0,5 kg/ha; 4-5
g/100 m2 (vzgoja
sadik); 0,6-1 kg/ha
(direktna setev)
Seme kali: 7-10 dni
Čas setve: Junij
Čas presajanja: Avgust
032585

Mešanica
radičev

SOLATNICE

Cichorium intybus L.

96

005783

427 Radič
428
Catalogna a
Foglie Frastagliate

Mešanico radičev na
gosto sejemo od
pomladi do jeseni.
Nekatere vrste radiča,
ki sestavljajo mešanico,
tudi prezimijo. Pisane
liste sproti režemo, saj
se rastline obrastejo. Če
rastline jeseni razredčimo, spomladi oblikujejo
majhne glavice.

Katalonski

Cichorium intybus L.

Katalonski radič ali
cikorija razvije pokončne,
srednje velike in bujne
rozete z ozkimi, kot regrat
nazobčanimi listi. Lahko
ga gojimo poleti in jeseni
ter pozimi v zavarovanih
prostorih. V toplih krajih
prezimi in je primeren
za rez tudi spomladi. Je
grenkega okusa. Uživamo
mlade liste.

002717

Sadilna razdalja:
30 x 50 cm
Čas pobiranja pridelka:
September-februar
Dobri sosedje: Fižol,
koprc, grah, kumare,
kolerabica, redkvica,
redkev, rdeča pesa,
špinača, paradižnik

002718

430 Endivija
Endivija
Esc. Gruner
Bionda a cuore
Eskariol zelena
pieno

432

Eskariol rumena

Cichorium endivia L.

Cichorium endivia L.

Posebno je odporna na
slabo jesensko vreme in
meglo, prenese mraz do
-5 °C. Zelene, okusne
rozete, ki jih imamo pod
folijo, lahko režemo tudi
pozimi. Primerna je tudi
za skladiščenje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Odporna je na sušo in
nižje temperature. Poleti
in jeseni oblikuje velike,
kopaste rozete. Je ne
skladiščimo.

Motovilec

Endivija

Št. semen v gramu:
700-1100
Količina semena za
setev: 10-12 kg/ha;
150-200 g/100 m2
Seme kali: 8-14 dni
Čas setve:
Avgust-september
Sadilna razdalja:
10 X 20 cm
002719

Endivija
Dečja glava

Čas pobiranja pridelka:
September-marec

442

Cichorium endivia L.
Ima goste, rahlo
navznoter zavihane
liste, ki so samobelilni in
izredno mehki. Primerna
je za poznopoletno in
jesensko pridelavo. Da
velike pridelke odlične
kakovosti.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Koristen nasvet:
Motovilec je odporen
na nizke temperature:
tudi temperature pod
-15 °C mu ne škodujejo, če so zmrznjeni
listi zavarovani pred
soncem. Sejemo ga
v vrste, rahlo prekrijemo z zemljo in do
kalitve senčimo. Boljše
prezimi, če ga prekrijemo z agrokopreno
Valentin.

002721

Motovilec
Ljubljanski
Valerianella locusta L.

002722

455 Motovilec
Hollandischer
Breitblattriger

lma temno zelene, dolge,
svetleče in zelo okusne
liste.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Holandski

008112

457 Motovilec
Žličar

458

Valerianella locusta L.

Je slovenska sorta. lma
srednje velike rozete z
Ima velike, široke, rumeno ovalnimi, temno zelenimi listi z rahlo navzgor
zelene liste.
zavihanim listnim robom,
ki daje listu obliko žlice.
Listi so polnega okusa, so
gladki, svetleči. Dolgo se
ga reže in odlično prezimi.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Valerianella locusta L.

ŠPINAČA
BLITVA ALI
MANAGOLD

Blitva ali mangold

Št. semen v gramu:
90-110

Št. semen v gramu:
50-70

Količina semena za
setev: 15-30 kg/ha;
300 g/100 m2

Količina semena za
setev: 8-25 kg/ha;
120-150 g/100 m2

Seme kali: 8-15 dni

Seme kali: 12-17 dni

Čas setve: Marec-april
avgust-september

Čas setve:
April-avgust.

Sadilna razdalja:
10 x 30 cm

Sadilna razdalja:
30 x 30 cm

Čas pobiranja pridelka:
Oktober-junij
Koristen nasvet: Gnojimo harmonično, tako
da je v tleh dovolj kalija
in klora ter ne preveč
dušika. Preveliki količini
nitratov v špinači se
lahko ognemo tako, da
ne jemo listnih pecljev;
uporabljamo jo direktno iz vrta, kuhane ne
pogrevamo.

002723

Špinača
Matador

Čas pobiranja pridelka:
Maj-marec.

467

002725

Mangold White 483
Silver 3

Spinacea oleracea L.

Beta vulgaris L.

Ima velike, temno
zelene, svetleče liste, ki
nam obogatijo jedilnik
zgodaj spomladi in jeseni
obogatijo jedilnik. Dobro
prezimi.

Temno zelene,
nagubane liste z belimi
rebri in mesnatim belim
pecljem uporabljamo
kot špinačo. Samo listne
peclje pa lahko
uporabljamo kot šparglje.
Dobro prezimi.

Blitva ali mangold

97

KAJ POTREBUJEMO ZA ZAČETEK
VRTNARJENJA

009928

009901

Mangold
484 Mangold
485
Verde Da Taglio
Rdečelistni
Rhubard Chard
Beta vulgaris L.
Hitro rastoča sorta z
zelenimi, nagubanimi listi
in zelenimi listnimi peclji.
Liste in peclje režemo od
poletja do jeseni in jih
uporabljamo kot špinačo.

Beta vulgaris L.

Hitro rastoča sorta z
zelenimi, nagubanimi listi
in zelenimi listnimi peclji.
Liste in peclje režemo od
poletja do jeseni in jih
uporabljamo kot špinačo.

SOLATNICE

ŠPINAČNICE

Špinača

Za začetek potrebujemo dobro seme in sadike.
Seveda pa potrebujemo tudi nekaj vrtnega
orodja, kot so vilasta lopata, motika, zalivalka,
lopatka, lopata za sajenje ter ročno orodje za
rahljanje tal in odstranjevanje plevela. Tako
na vrtnih gredicah kot na terasah in balkonih
spomladi uporabimo Valentin vrtno tkanino
(agrokopreno), da bodo mlade rastline v
hladnejših dneh zavarovane. Za vrtnarjenje na
balkonih in terasah si omislimo večje posode ali
korita, v katerih bomo gojili zelenjavo. Pri izbiri
zemlje svetujemo Valentin EKO zemljo za vrtnine
in zelišča, ki jih lahko primešamo tudi Valentin
EKO organsko gnojilo v obliki pelet.
Predstavitev semen in drugih vrtnarskih
potrebščin najdete na
www.semenarna.si/prodajni-program.

PLODOVKE

Jajčevec

Paradižnik
Št. semen v gramu:
250-400
Količina semena za
setev: 0,2 kg/ha; 2-4
g/100 m2 (vzgoja
sadik); 1-2 kg/ha; 2040 g/100 m2 (direktna
setev)
Seme kali: 10-15 dni
Čas setve:
Februar-april

187374

Jajčevec

490

Solanum melongena L.

Sadilna razdalja:
50 x 80 cm
Čas pobiranja pridelka:
Avgust-september

Paradižnik
Marmande

002726

507 Paradižnik
508
Novosadski jabučar

Solanum lycopersicon L.

Solanum lycopersicon L.

Ima velike, škrlatno rdeče
in mesnate plodove, ki so
prijetnega okusa.

Pozna sorta, ki obilno
rodi. Veliki, ploščato
okrogli plodovi bleščeče,
svetlo rdeče barve so
zelo okusni. Zahteva
sonce, s hlevskim gnojem
pognojena tla in obilno
zalivanje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

032586

002727

007140

510 Paradižnik
Val

515 Paradižnik
Saint-Pierre

ŠPINAČNICE

Zgodnja sorta, primerna
za vzgojo v plastenjakih,
rastlinjakih in na prostem.
Srednje dolgi, debeli plo
dovi so zelo slastni dušeni
in pečeni.

Dobri sosedje: Nizek
fižol, korenček, kapusnice, por, pastinak,
peteršilj, solata, radič,
zelena, špinača, čebula,
sladka koruza, česen,
kapucinka
Koristen nasvet:
Najbolje uspeva, če ga
vsako leto sadimo na
isto gredo.

JAJČEVEC

98

007138

Čas presajanja:
Maj

PARADIŽNIK

Paradižnik

PAPRIKA
FEFERONI
KUMARE
BUČKE IN BUČE

007139

Paradižnik
Heinz 1307

525
522 Paradižnik
San Marzano 2

Solanum lycopersicon L.

Solanum lycopersicon L.

Solanum lycopersicon L.

Solanum lycopersicon L.

Je zgodnja sorta
paradižnika.
Veliki in sočni plodovi
rastejo na grmičkih brez
opore.

Mesnat paradižnik
značilne “srčaste” oblike,
za pripravo okusnih solat.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Pozna, visoka sorta, ki
obilno rodi in ima
mesnate plodove
bleščeče, svetlo rdeče
barve. Plodovi so zelo
okusni. Osnovno seme
vzgajamo v Sloveniji.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Srednje zgodnja, visoka
sorta z mesnatimi, podolgovatimi plodovi, ki vsebujejo manj semen. Okus
plodov, ki jih imenujemo
tudi pelati, je zelo izrazit.
Med kuhanjem se zelo
tanka lupinica praktično
raztopi, pomeša s
paradižnikovo
sredico in
da edinstven
okus.

Paprika

Feferoni

Št. semen v gramu:
120-160
Količina semena za
setev: 0,4 kg/ha; 4-8
g/100 m2 (vzgoja
sadik); 2-3 kg/ha
(direktna setev)
Seme kali: 10-14 dni
Čas setve:
Februar-april
Čas presajanja: Maj

002728

007141

007142

007143

Sadilna razdalja:
25 x 40 cm.

Paprika
Sivrija

564 Feferoni
Crveni ljuti

565

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Je srednje zgodnja sorta.
Plodovi so podolgovati
(rog), svetlo zeleni in
rdeči. Uživamo jih predvsem surove, primerni
pa so tudi za vlaganje in
pečenje.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

,,Paradižnikova paprika”.
Srednje zgodnja paprika
(110-120 dni) za svežo
rabo in vlaganje. Bledo
rumeni in rdeči plodovi
imajo debelo in sladko
meso.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Srednje zgodnja sorta
(115 dni) z rumenimi
plodovi, ki so zelo pekoči
in primerni za vlaganje in
svežo uporabo.

Srednje zgodnja sorta
(115 dni) z zelenimi
plodovi, ki so zelo pekoči
in primerni za vlaganje in
svežo uporabo.

Feferoni

Paprika

007144

002729

Feferoni
sladki

530 Paprika
551 Feferoni
Botinska rumena
Žuti ljuti

PLODOVKE

Koristen nasvet: Do
srede junija in od
začetka septembra
odlično raste pod
foljskim tunelom.

99

007145

002730

566 Paprika
570 Paprika
569 Paprika
Kurtovska Kapiya 1 Soroksari
California Wonder

574

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Srednje zgodnja sorta
(115 dni) Semenarne Ljubljana z rdečimi plodovi,
ki imajo sladek okus.
Primerni so za vlaganje in
svežo uporabo.

Zelo pozna sorta (135
dni), tip babura. Ima
velike plodove, intenzivne
zelene in rdeče barve, ki
so zelo mesnati in sladki.
Primerna je za takojšno
uporabo, vlaganje in
polnjenje.

Srednje pozna in zelo
rodna sorta (125 dni). Ima
podolgovate plodove, ki
so bočno sploščeni ter zelene in intenzivno rdeče
barve. Primerni so za
svežo uporabo, pečenje in
vlaganje. Je udomačena
sorta.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Pozna sorta (130 dni), tip
babura. Daje velik
pridelek rumenih, sladkih
in okusnih paprik. Plodovi
so najboljši za pripravo
polnjenih paprik. Je udomačena sorta.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Kumare
Št. semen v gramu:
33-50
Količina semena za
setev: 1 kg/ha; 10
g/100 m2 (vzgoja sadik); 3-4 kg/ha;
30-40 g/100 m2
(direktna setev)
Seme kali: 10-12 dni
Čas setve: Marec-maj
Čas presajanja: Maj

002735

PLODOVKE

Sadilna razdalja:
50 x 100 cm

002739

180266

Čas pobiranja pridelka:
Julij-september

Kumare
Marketer

Dobri sosedje: Bazilika,
drobnjak, kapusnice,
solata, zelena, špinača,
visoki fižol, čebula,
sladki komarček, sladka
koruza, grah, por, rdeča
pesa.

Cucumis sativus L.

Cucumis sativus L.

Dolge, lepe solatne kumare, ki zrastejo na bujni
rastlini.

Hibrid, ki je zelo
odporen na bolezni.
Velike, temno zelene,
gladke solatne kumare,
ki so odličnega okusa.
Lahko jih vzgajamo na
prostem, pod tunelom in
v rastlinjaku.

Cucumis sativus L.

005788

002740

621 Kumare
Darina F1

Koristen nasvet:
Kumare zahtevajo
veliko toplote, vode
in zatišje. Po naravi
so ovijalke, zato jim
ponudimo ogrodje za
vzpenjanje ali napnemo
mrežo.

007146

630 Kumare
637 Kumare
za vlaganje
Marketmore
Parisian Pickling
Cucumis sativus L.
Imajo drobne, temno
zelene plodove za
vlaganje. Redno jih
obtrgujemo, da zrastejo
novi.

662

Dolge, lepe solatne
kumare, ki zrastejo na
bujni rastlini.

Bučke in buče

100

Št. semen v gramu:
Bučke 3-10; seme buče
je ca. 2 g
Količina semena za
setev: Bučke 1 kg/ha;
10 g/100 m2 (vzgoja
sadik); 3-5 kg/ha; 3050 g/100 m2 (direktna
setev)
Seme kali: 8-12 dni.
Čas setve/presajanja:
April-maj

002737

Kumare
Levina F1

673

Cucumis sativus L.
Hibrid je odporen proti
boleznim, zato so pridelki
veliki. Plodovi ne
postanejo trpki in so
odlični za vlaganje. Zrele
plodove redno pobiramo,
da zrastejo novi.

Sadilna razdalja:
100 x 100 cm,
200 x300 cm
Čas pobiranja pridelka:
Junij-september
Dobri sosedje: Bazilika,
fižol, čebula, koruza,
rdeča pesa, kapucinka
Koristen nasvet: Bučke
ali cukini rastejo na
grmičku, buče pa na
dolgih poganjkih oz.
vrežah

Bučke
Elite F1

697 Bučke
Indatlan Feher

180267

698 Bučke
Uchiki Kuri

700

Cucurbita pepo L.

Cucurbita pepo L.

Cucurbita maxima L.

Zelo zgoden, roden in
odporen hibrid. Okusne,
marmorirano zelene,
svetleče bučke rastejo na
grmičku (brez vrež).

Zgodnja sorta bujne rasti,
ki oblikuje grmiček (brez
vrež). Bučke so
marmorirane, belo-zelene
z rumenkastim mesom.

Oranžne buče so
hruškaste oblike, težke
1,5-2,5 kg in imajo
oranžno rdeče meso.
Rastejo na dolgih
poganjkih. Lahko jih dolgo
skladiščimo.
So zelo dekorativne.

Bučke
Greyzini F1

009906

007147

701 Buča
710 Melona
Slovenska Golica
Ananas

750

Cucurbita pepo L.

Cucurbita pepo L.

Cucumis melo L.

Rodovitne in okusne,
marmorirane, belo-zelene
bučke, ki so zelo odporne
na bolezni. Rastejo v
grmičku.

Dozorele buče so rumene
barve z zelenimi programi
in vsebujejo veliko semen.
Srednje veliki, ploščato
okrogli plodovi dozorevajo od poznega poletja
do jeseni. Pridelujemo jo
zaradi semen.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Zelo zgodnja sorta, ki
pravočasno dozori, še
posebej če jo sadimo na
črno folijo ali v tunel. Ima
zelo aromatično meso.
Vzgojimo si sadike in jih
presadimo na najtoplejše
mesto v gredi, saj
potrebujejo veliko
toplote. Obilno gnojimo
in zalivamo.

GRAH

Bučke in buče

007148

Melona
Honey Dew

Medena rosa

NIZEK IN VISOK
FIŽOL

005637

751 Lubenica
813
Crimson Sweet

Cucumis melo L.
Pozna sorta z jajčastimi
plodovi in z izredno
sladkim mesom.
Vzgojimo si sadike in jih
presadimo na najtoplejše
mesto v gredi, saj
potrebujejo veliko
toplote. Še bolje je, če jih
sadimo na črno folijo,
kajti le ta zelo segreje
tla. Obilno gnojimo in
zalivamo.

Št. semen v gramu:
3-7
Količina semena za
setev:
100-250 kg/ha;
2,5 kg/100 m2
Seme kali: 8-10 dni
Čas setve: Marec-junij
Sadilna razdalja:
3-5 x 30-60 cm
Čas pobiranja pridelka:
Maj-september
Dobri sosedje:
Korenček, redkvica,
redkev, solata,
zelena, špinača, bučke,
koruza, koper

Grah

180272

Sladkorni Grah 838
Hendriks

Citrullus lanatus (Thunb)
Mansf. L.

Pisum sativum convar.
saccharatum

Srednje pozna sorta, ki
dozori v 85 dneh. Plodovi
so ovalno okrogli, veliki in
imajo sladko, rdeče meso.
Lupina je svetlo zelena in
ima temno zelene proge.
Najbolje raste v globokih,
humoznih, dobro pognojenih in vlažnih tleh. Potrebuje toploto in sonce.

Visok je 100-120 cm,
poln rumenkasto zelenih
strokov. Sladke in okusne
stroke trgamo in uporabljamo mlade.

STROČNICE IN SLADKA KORUZA

002741

Grah

STROČNICE

Bučke in buče

101

Čebula

Št. semen v gramu: 2-4
Količina semena za
setev: 120-180 kg/ha
oz. 0,8-1,3 kg/100 m2
(nizki fižol); 50-80 kg/
ha oz. 0,7-1,3 kg/100
m2 (visoki fižol)
Seme kali: 6-10 dni
Čas setve: April-julij

STROČNICE IN SLADKA KORUZA

Sadilna razdalja:
Nizki fižol: 10 x 50 cm;
visoki fižol: 20 x 80 cm
Čas pobiranja pridelka:
Maj-september
Koristen nasvet: Nizek
fižol sadimo na prosto
vsake 3-4 tedne od
konca aprila do konca
julija. Spomladi in
jeseni, ko je mraz, ga
zavarujemo s folijskim
tunelom ali agrokopreno Valentin. Visoki fižol
sadimo od srede maja
do srede junija. Prekle,
ki so lesene ali kovinske (lahko 2 m visoke),
postavimo v razdalji 70
x 60, največ 50 x 100
cm. Okoli prekel
položimo 8-10 zrn v
3 cm globoko jamico.

008113

008114

Fižol Capitano 950 Fižol
951
nizek z rumenimi
A Cosse Violette
stroki
Phaseolus vulgaris L.
Phaseolus vulgaris L.

Stroki so svetlo rumeni,
ravni in ploščati, dolgi
okoli 16 cm in široki
1,8-2,0 cm. Stroke
začnemo obirati zelo
zgodaj, ko so še mladi (60
dni od setve). Sejemo ga
v presledkih treh tednov.
S tem podaljšamo čas
zorenja.

032589

Količina semena za
setev:
Seme: 5-8 kg/ha;
50-80 g/100 m2;
Čebulček: 300-500 kg/
ha; 5 kg/100 m2
Seme kali: 20-30 dni
Čas setve: Februar-maj,
september
Sadilna razdalja:
10x35 cm
Čas pobiranja pridelka:
Julij-september; maj.

Koristen nasvet: Da se
ognemo napadu čebulne
muhe, čebulček sadimo
meseca maja.

ČEBULA
POR

180271

Št. semen v gramu:
250-300

Dobri sosedje: Koper,
šetraj, kamilice, kumare,
korenček, paradižnik,
pastinak, solata, rdeča
pesa, jagode, vrtnice

Stročji fižol, ki zraste
približno 2 m visoko.
Odporen je na bolezni
in dobro prenaša sušo.
Uspeva v toplih in hladnih
krajih. Z obiranjem
vijoličnih strokov
začnemo zelo zgodaj.
Vijolični stroki, ki niso
nitasti, se pri kuhanju
obarvajo svetlo zeleno. Na sadilno mesto
posadimo 6-9 zrn 3-5 cm
globoko.

102 Nizek in visok fižol

032588

ČEBULNICE

Nizek in visok fižol

Čebula

002731

Fižol
992 Fižol
955 Fižol
980
Berggold nizek
Top Crop nizek
Merveille de
Piemonte nizek
Phaseolus vulgaris L.
Phaseolus vulgaris L.

Čebula
577
Bianco di Maggio

Okusna tradicionalna
evropska sorta. Seme kali
8-10 dni. Zgoden nizki
fižol z rumenimi,
okroglimi stroki. Dozori v
ca. 55 dneh.
Rumenostročni.
Najzgodnejši nizki fižol,
ki dozori v dveh mesecih.
Ima zlato rumene, fine,
okrogle stroke. Tudi za
zamrzovanje. Poživi
solate.

Phaseolus vulgaris L.

Allium cepa L.

Zgoden fižol, ki dozori v
55-60 dnevih. Uporabljamo ga kot stročji fižol in
zrnje. Stroki so brez niti,
ploščati, široki in mesnati,
vijolično marmorirani.
Pri kuhanju se obarvajo
rumeno. Seme je
marmorirano
(pisano).

Je zimska čebula, ki jo v
hladnejših krajih čez zimo
pokrijemo. Sejemo jo
avgusta in septembra na
prosto. Spomladi jo
redčimo. Mlade rastlinice lahko presadimo ali
porabimo pri kuhi. Dozori
maja in ni primerna za
skladiščenje.

Stroki so zeleni. Daje
velike, kakovostne
pridelke dolgih in debelih,
mesnatih, okusnih,
okroglih strokov.
Zgodaj zori.

Majski srebrnjak

Začimbnice

Količina semena za
setev: 0,7-1 kg/ha;
12-16 g/100 m2 (vzgoja
sadik); 2 kg/ha;
20 g/100 m2 (direktna
setev)
Seme kali: 15-20 dni
Čas setve: Marec-junij
Čas presajanja:
April-julij

002733

Sadilna razdalja:
15x40 cm
Čas pobiranja pridelka:
Avgust-marec
Dobri sosedje: Jagode,
korenček, česen, zelena, špinača, paradižnik,
endivija, kolerabica,
kapusnice, kamilica.

Por
Carentan 3

614

Allium porrum L.
Ima srednje dolgo, belo
steblo. Preživi tudi ostre
zime in zdrži na prostem
do pomladi.
Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.

Por

Zeliščni vrt
Zeliščni vrt je mešanica
zelenjavnega in okrasnega vrta. Zelišča in
začimbnice so sestavni
del vsakega vrta. Navadno rastejo na posebej
urejenih gredah
zelenjavnega vrta ali
pomešane med drugimi
vrtninami, lahko pa so
tudi del okrasnega vrta.
V zadnjem času se uporabljajo tudi za balkonske in okenske nasade.
Ljudje jih cenijo zaradi
njihove kulinarične,
kozmetične in zdravilne
uporabnosti.

005782

Rukola

Eruca sativa

1070

Rukolo sejemo od aprila
do avgusta. Od pomladi
do jeseni imamo na voljo
sveže, okusne lističe.
Rukola zraste do 40 cm
visoko. Liste, tako kot pri
peteršilju, vedno znova
režemo. Je aromatična
rastlina posebnega okusa.

Začimbnice

103

JESENI JE PORU
POROVA
ZAVRTALKA
VELIKO
NEVARNEJŠA

002734

Por
Elefant

616

Allium porrum L.
Ima srednje dolgo, belo
steblo. Pimeren je za
jesensko uporabo. V
toplejših krajih lahko
prezimi.

Na Terminator
rumenih lepljivih
ploščah jo zlahka
prepoznamo po njeni
rumenkasto-rjavi
barvi. Je večja od
čebulne muhe. Njen
napad se začne nekje
v sredini septembra
in lahko traja vse
do pričetka slane.
Težavna je zato, ker je
por takrat velik in ga
je veliko težje pokriti.
Posajen med korenje
bo delno zavarovan,
vendar je pokrivanje
z Valentin vrtno
tkanino (agrokopreno)
še vedno najboljša
naravna zaščita.

002742

Bazilika

ZAČIMBNICE

Št. semen v gramu:
300-400

ZAČIMBNICE IN KORUZA

Por

002743

1076 Majaron

1094

Ocimum basilicum L.

Origanum majorana L.

Na mraz občutljiva enoletnica zahteva sončno in
toplo rastišče. Skozi vse
leto (poleti v vrtu in
pozimi v lončku) obiramo
sveže in nežne liste.

Na mraz občutljiva
enoletnica, ki potrebuje
sončno mesto. Prilega se
h gosji pečenki, divjačini,
jetrcam, enolončnicam in
paradižniku (kuhamo ga
z jedmi). Svežje dober za
solate, juhe, krompirjeve
jedi. Gojimo ga tudi v
lončku.

Cvetlice

CVETLICE

Koruza

002744

Sladka koruza 1300

CVETLICE

Zea mays convar. saccharata
Tasty Sweet
Storže nabiramo, ko
začnejo laski na koncih
rumeneti. Zrna morajo
biti še mehka in mlečna.
Ker potrebuje samo 70
dni za rast in razvoj, jo
lahko sejemo večkrat na
leto in si s tem podaljšamo čas pobiranja zrelih
storžev. Potrebuje dobro
pognojena tla.

104 Koruza

Nepostarnik
moder

002746

2036 Zajčki
mešanica

002744

1300 Astra pajkovka 2260
mešanica

Ageratum mexicanum

Antirrhinum majus

Callistephus chinensis

S: jan-apr
C: maj-sep
Priljubljena cvetlica, ki
krasi obrobke, grede, terase. Potrebuje hranljiva
tla in veliko vode.

S: feb-apr
C: jun-okt
Srednje visoke rastline, ki
cvetijo v različnih barvah.
Primerne so za okras gred
in rezanje.

S: mar-apr
C: jul-sep
Visoka rastlina z dolgimi
peclji in raznobarvnimi
cvetovi.

002749

002750

Legenda:
S. = čas setve
C. = čas cvetenja

Cvetlice

180270

Koruza za
popcorn

002745

002748

1301

Zea mays ssp. everta
Približno 150 cm visoka
rastlina, ki ima 2-3 storže,
dolge približno 12 cm. Iz
zrelih zrn si pripravimo
popkorn (kokice).

Astra
2362 Astra nizka
2402 Astra Princes 2404
Nojevoperna mešanica
mešanica
mešanica
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis

Callistephus chinensis

S: mar-apr
C: jul-sep
Visoka rastlina z dolgimi
peclji, odlična za rezano
cvetje. Cvetovi so beli,
rdeči, rožnati in vijolični
do modri. Cveti celo
poletje do prve slane.

S: feb-apr
C: jul-sep
Močna, nizka enoletnica,
ki se dobro razraste in je v
času cvetenja polna
pisanih cvetov.

S. mar-apr
C: jul-sep
Visoka rastlina z dolgimi
peclji in značilnimi blazinastimi cvetovi, ki imajo
svetlo sredino. Odlična za
rezano cvetje.

Cvetlice

002751

Astra enojna
mešanica

002753

2405 Vodenka
mešanica

002754

002755

2632 Vrtna
Zvončnica
mešanica
Calendu!a offtcinalis

2460 Vrtni ognjič
mešanica

Impatiens walleriana

S. mar-apr
C: jul-sep
Visoka rastlina z dolgimi
peclji in lepimi enostavnimi cvetovi. Pisani
cvetni lističi so razvrščeni
okoli rumenega cvetnega
kroga.

S: mar-apr
C: maj-okt
Bogato cvetoča enoletnica, odlična za
okras cvetličnih gredic,
zabojčkov in posod na
balkonih in terasah.

Visoka cvetlica, ki naj
raste povsod v vrtu, saj s
svojim vonjem preganja
talne škodljivce in polže.

2678 Zlati šeboj

Campanula medium
S. maj-jul
C: maj-avg
Dvoletna, velika in lepa
zvončnica, primerna za
okras vrta in za rez.

2813

Cheiranthus cheirii
S: maj-jul
C: apr-jul
Dvoletnica in trajnica, ki
ima prijeten vonj. Njeni
cvetovi so zanimivi, zlato
oranžni, rdeče rjavi in so
posebnost spomladanskega vrta.

CVETLICE

Callistephus chinensis

002757

Cvetlice
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002760

Cosmos
mešanica

002761

2979 Dalija
mešanica

002762

3045 Turški
nageljček

002763

002765

3133 Kitajski nagelj 3138 Šabojev
nageljček
Dianthus chinensis

Cosmos bipinnatus

Dahlia pinnata

Dianthus barbatus

S: mar-jun
C: jul-okt
Dobro rastejo na sončnih
gredah in obrobkih.
Zaradi svoje bujnosti so
primerne za živo mejo.
Prelepe za oblikovanje
pestrih šopkov v vazah.
Rastejo tudi na suhih in
revnih tleh.

S: feb-apr
C: maj-sep
Rastejo na gredah in
obrobkih. Rastline oblikujejo gomolj. Primerne so
tudi za rezano cvetje.

S: apr-jun
C: jun-jul
Dvoletnica, ki krasi grede
in je primerna za rezanje.
Dobro uspeva in poživi
balkone in terase. Potrebuje sonce in apnenčasta
tla.

S: feb-apr
C: jul-sep
Enoletnica, s katero si v
vrtu ustvarimo pisano
preprogo v rdeči, roza in
beli barvi.

3245

Dianthus caryophyllus
S. jan-apr
C: jul-okt
Rastejo na gredah in
obrobkih, primerni so tudi
za rezano cvetje.

Cvetlice

002769

Okrasna
sončnica
mešanica

CVETLICE

Helianthus annuus

008115

002770

002771

3695 Sončnica nizka 3696 Suho cvetje
3720 Grenik
okrasna
mešanica
mešanica
mešanica
Helichrysum monstrosum
Iberis umbellata
Helianthus annuus

S: apr-maj
C: jul-sep
Nezahtevna, visoka
cvetlica, odporna na
vročino in sušo. Veliki
cvetovi so pisano
rumenih odtenkov.
Uspeva tudi v večjih
posodah.

S: apr-jul
C: jul-okt
Nizka sončnica, ki oblikuje veliko rumenih, enostavnih cvetov. Cveti približno 3-4 tedne. Primerna
je za saditev v skupinah v
okrasne posode in korita
ter na gredice. Raste na
soncu in v
polsenci.

002772

3788 Lepi slak
mešanica

3810

Ipomoea purpurea

S: mar-maj
C: jul-okt
Suho cvetje v svetlečih
barvah, primerno za oblikovanje suhih šopkov.

S: mar-maj
C: jul-sep
Obilno cvetoča, pokrivna
rastlina, primerna za
obrobke, skalnjak in rezano cvetje. Sejemo jo na
prosto na stalno mesto.

S: mar-apr
C: jul-okt
Zanimiva plezalka s
pisanimi cvetovi.

002782

002783

002784

106 Cvetlice

002776

Lobelija
modra

002781

4120 Petunija
mešanica

4570 Plamenka
mešanica

4710 Polnjeni
tolščak
mešanica

Lobelia erinus

Petunia hybrida

Phlox drummondi

S: feb-apr
C: maj-sep
Nizka, modra, pokrivna
cvetlica, primerna za
obrobke, nizke skupine na
gredicah ter setev v posode na balkone.

S: feb-mar
C: apr-sep
Ima lijakasto oblikovane
cvetove. Primerna je za
vzgojo na obrobkih, v
gredah in cvetličnih
posodah na balkonih in
terasah.

S: mar-maj
C: jun-sep
Bogata cvetoča enoletnica različnih barv.

4830 Salvija
5174
okrasna kadulja
rdeča

Portulaca grandiflora

Salvia splendens

S: apr-maj
C: jun-okt
Enoletnica z mesnatimi
listi in dvojnimi cvetovi.

S: jan-mar
C: maj-okt
Zelo primerna za oblikovanje atraktivnih, rdečih
skupin, ki nam celo poletje krasijo vrt. Dobro raste
tudi na revnih tleh.

Cvetlice

002787

002788

002789

5436 Visoka
Napihnjena
5381 Žametnica
5440 Kapucinka
nizka
mešanica
mrežica (statica)
žametnica
mešanica (Tagetes)
mešanica
mešanica (Tagetes)
Tropaeolum majus

Statice sinuata

Tagetes patula

Tagetes erecta

S: mar-maj
C: jul-okt
Suha roža s cvetovi, ki
dobro ohranijo pisane
barve.

S: apr-maj
C: maj-okt
Nizke rastline, ki zgodaj
cvetijo in imajo cvetove
svetlečih barv. Do pozne
jeseni jih sejemo v grede,
obrobke, v posode na
balkone in terase.

S: apr-maj
C: jun-okt
Visoke cvetlice sončnih
barv. Za okras gred in
trat.

007166

5474 Mačeha
5720/1
rdeča z očesom
Viola tricolor

S: apr-maj
C: jul-okt
Ima zelo dolge, cvetoče
poganjke, ki prekrivajo
vrtna tla, zidove, ograje.
Bogato cveti, rastlina pa
zraste tudi do 4 metre.
Sejemo jo aprila in maja,
da cveti poleti.

S: jun-avg
C: sep, mar-jun
Cvetijo jeseni in spomladi.
Najlepše so v skupinah.

CVETLICE

002786

Cvetlice

007167

107

007168

002790

Mačeha
5720/2 Mačeha
5720/3 Mačeha
modra z očesom
rumena z očesom
mešanica

002791

5888 Cinija
kaktusna
mešanica

Viola tricolor

Viola tricolor

Viola tricolor

S: jun-avg
C: sep, mar-jun
Cvetijo jeseni in spomladi.
Najlepše so v skupinah.

S: jun-avg
C: sep, mar-jun
Jeseni in spomladi
cvetoče dvoletnice. Lepe
tudi kot “zimsko” balkonsko cvetje.

S: jun-avg
C: sep, mar-jun
Jeseni in spomladi
cvetoče mačehe. Cvetovi
so različnih barv.

009905

5901 Cinija
Pepermint
mešanica

5905

Zinnia elegans “Cactus”

Zinnia elegans

S: mar-maj
C: jun-okt
Dolgotrajno cvetoče
cvetlice, odlične za
cvetlične grede in rez.

Veliki, raznobarvni
cvetovi so posuti s
temno rdečimi pegami in
progami.

Seme na traku

002792

Cinija
mešanica

5971

SEMENA NA TRAKU

Zinnia elegans
S: mar-maj
C: jun-okt
Veliki, raznobarvno
svetleči cvetovi na dolgih
in močnih pecljih. Idealna
za rez.

108 Cvetlice

ENOSTAVNO ZA
UPORABO!
Trak lahko razrežemo na
različne dolžine – odvisno od dolžine vrstic.
Pripravimo gredico,
naredimo plitve jarke in
vanje položimo trakove.
Razmak med vrsticami
naj bo 25–30 cm. Plitvo
zasujemo s prstjo. Skrbimo za zadostno vlago
v tleh.
Seme je na biorazgradljivem traku, zato posevek ne bo pregost.
Dolžina setvenega
traku: 5 m.
Setveno ploščo ali disk
položimo v lonček s
prstjo na svetli okenski
polici, lahko jo položimo
tudi na gredico. Plitvo
zasujemo s prstjo.
Skrbimo za zadostno
vlago v tleh.
Trak ali disk pred setvijo
navlažimo, da se bo
hitreje razgradil.

183915

183914

Korenček Flakkee
3 in Korenček dolgi
okrogli brez stržena

Korenček
Nantaise
Amelioree 2

Daucus carota L.

Daucus carota L.

Dve odlični sorti na traku.
Flakeer razvije dolge,
koničaste korene intenzivno oranžne barve, Dolgi okrogli brez stržena pa
ovalne, zelo dolge, rdeče
oranžno obarvane korene
brez rumeno zelenega
stržena na sredini. Seme
kali 20 do 30
dni. Obrodi tudi
v težjih tleh.

Dobro znana sorta Nantes z izrazito
oranžnimi koreni. Seme
je na biorazgradljivem
traku, zato posevek ne bo
pregost.

Seme na traku

002793

Cinija
“Liliput”
mešanica

SEMENA NA TRAKU

Cvetlice

6002

Zinnia elegans ‘’Liliput”
S: mar-maj
C: jun-okt
Drobni, raznobarvno
svetleči cvetovi na dolgih
in močnih pecljih. Odlična
je za rezanje.

183919

183920

183925

Solata
Laibacher Eis 3

Solata Leda

Rukola

Lactuca sativa L.

Eruca sativa

Zelo okusna slovenska
krhkolistna solata z
velikimi in čvrstimi,
rumeno zelenimi glavami.
Dobro prenaša vročino in
gre pozno v cvet. Seme je
na biorazgradljivem traku.
Seme kali 8–10 dni.

Aromatične liste večkrat
režemo. Uživamo jih
sveže v različnih mešanih
solatah, dodajamo jih tudi
kuhanim jedem. Seme je
na biorazgradljivem traku.
Seme kali 6–8 dni.

Lactuca sativa L.
Zelo okusna krhkolistna
solata z velikimi, čvrstimi,
rumeno zelenimi glavami.
Seme je na biorazgradljivem traku. Seme kali
8–10 dni.

183924

183918

183913

183912

183916

Motovilec
Breitblattriger
(Holandski)

Rdeča pesa
Bikores in Cylindra

Cinija
mešanica

Ognjič

Mesečne redkvice

Beta vulgaris L.

Zinnia elegans

Calendulla officinalis

Raphanus sativus L.

Čudovita enoletnica z
zlato rumenimi in oranžni
mi cvetovi, ki ne sme
manjkati v zelenjavnem
vrtu. Seme je na
biorazgradljivem traku.

Seme treh sort (Saxa,
Zlata, Viola) okusnih in
hrustljavih mesečnih
rdečih, rumenih in
vijoličnih redkvic. Seme
je na biorazgradljivem
traku, zato posevek ne bo
pregost. Seme kali
10- 15 dni.

Lactuca sativa L.

Izredno kakovostni sorti
z izrazito temno rdečimi
Seme zelo okusnega,
zgodnjega motovilca z ve- gomolji okrogle (Bikor) in
podolgovate (Cylindra)
likimi, širokimi listi. Kasnejše setve se obnesejo v oblike. Seme je na
biorazgradljivem tramanj mrzlih zimah. Seme
ku, zato posevek ne
je na biorazgradljivem
traku, zato posevek ne bo bo pregost. Seme kali
10–15 dni.
pregost. Seme kali
20–25 dni.

Priljubljene, poleti
cvetoče cvetlice z
barvitimi cvetovi so stare
znanke naših vrtov. Rade
imajo sonce in
odcedna tla. V višino
zrastejo 70–80 cm. Seme
je na biorazgradljivem
traku, zato posevek ne bo
pregost.

Seme na traku

183921

Solata Mix
Lactuca sativa L.
Tri odlične, celoletne
sorte solate. Lolla Rossa
in Lolla Bionda sta
hrustljavi, rozetasti solati
s temno rdečimi oziroma
zelenimi listi, ki ju sejemo
v intervalih od marca do
julija. Štirje letni časi je
mehkolistna glavnata
solata, ki jo prav tako
sejemo v več intervalih.
Seme je na biorazgradljivem traku, zato
posevek ne bo
pregost. Seme
kali 8–10 dni.

SEMENA NA TRAKU

Seme na traku
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183917

184003

183922

Peteršilj Commun 2

Peteršilj Commun 2

Bazilika

Domači listnik

Domači listnik

Petroselinum crispum (Mill.)
Fuss

Petroselinum crispum (Mill.)
Fuss

Seme zelo aromatičnega
peteršilja na biorazgradljivih setvenih trakovih.
Seme kali 20 do 30 dni.

Seme zelo aromatičnega
peteršilja na 3 biorazgradljivih setvenih
ploščah. Seme kali 20 do
30 dni.

Occimum Basilicum
Seme zelo aromatičnih
bazilik Genovese in Rubin
na setvenih ploščah. Obe
sorti sta zelo aromatični
in imata velike, svetleče
liste. Seme kali 10-15 dni.

SEMENA NA TRAKU

Seme na traku - DOBRI SOSEDJE
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186731

186732

186730

Rdeča pesa Bikores,
čebula Tera,
Šetraj

Peteršilj Commun 2,
solata Leda,
kumare Marketer

Seme rdeče pese kali 5-15 dni. Je
srednje zgodnja sorta, ki ima srednje
velike, pokončne okrogle gomolje,
izrazito temno rdeče barve brez
kolobarjev.
Seme čebule kali 20-25 dni. Je ploščato okrogla čebula, temno rdeče barve
do vijolične, na prerezu vijolična.
Šetraj je enoletnica, ki zraste 30-60
cm visoko. Rastlina ima suličaste,
temno zelene liste, ki so
na spodnji strani dlakavi.

Seme peteršilja kali 20-30
dni. Ima veliko gladkih in aromatičnih listov, ki jih pogosto
režemo, da je čim manj stebel.
Seme solate kali 8-10 dni.
Je poletna krhkolistna solata
s čvrstimi rumeno-zelenimi
glavicami, z valovitimi in
nazobčanimi listi.
Seme kumar kali 10-12 dni.
Dolgi, temno zeleni plodovi
so dolgi 20-30 cm.
Okusne solatne
kumare.

Korenček Nantaise
Amelioree 2,
redkvica Non plus
ultra, solata Leda
Seme korenčka kali 20-30 dni.
Je srednje zgoden, okusen,
oranžno-rdeč korenček, ki se
dobro skladišči.
Seme redkvice kali 8-10 dni.
Zgodnja, velika, okrogla, škrlatno rdeča redkvica.
Seme solate kali 8-10 dni. Je
poletna krhkolistna
solata s čvrstimi rumenozelenimi glavicami,
z valovitimi in
nazobčanimi listi.

Seme na traku

186733

186734

187009

Mešanica medovitih
rastlin

Zaščita
proti polžem

Mini vrt na tkanini

Seme navadne mačje
mete kali 7-21 dni. Ima
majhne okrogle liste in
cvetove vijolične barve.
Facelija je enoletnica s
šopastim koreninskim
sistemom, ki zraste do
100 cm visoko. Medovita
rastlina. Seme grobeljnika
kali 8-14 dni. Blazinasta
enoletnica, primerna za
skalnjak. Po cvetenju jo
porežemo 10
cm od tal in
znova bo
zacvetela.

Anthirum majus L., Dianthus caryophyllus L., Nigella
damsacena L., Zinnia elegans,
Myosotis alpestris, Penstemon
Mešanica cvetlic: ANTIRRHINUM (zajčki), CYNOGLOSSUM (spominčica),
DIANTHUS (nagelj mix),
DRACOCEPHALUM,
NIGELLA (vrtna črnika),
PENSTEMON MIX,
RUDBECKIA in
ZINNIA (cinija
mix).

Pripravljena kombinacija vrtnin
dobrih sosedov v vrtu. Tkanino
lahko uporabite na 1 gredi ali pa jo
razrežete na več različnih
delov. Primerna je za različno
velike površine. Za hitro in
enostavno vzgojo zelenjave
morate le posaditi tkanino in zaliti
zemljo. Uporaba je zelo preprosta!
Mini vrt je bio-razgradljiva tkanina
na kateri je že posejana mešanica
5 vrtnin, kombinacija mešanih
sosedov.
Mešanica vsebuje: solata Leda,
korenček Nantaise Amelioree 2,
endivija Bubikopf 2,
rdeča pesa Bikores,
blitva White Silver 3.

Lep in zdrav zelenjavni vrt mora bi privlačen za
čebele, ki oprašujejo rastline, da nam bodo te dobro
rodile. Ko razmišljamo o rastlinah, ki jih bomo sejali
in vzgajali, razmišljajmo zato tudi o rastlinah, ki so
privlačne za čebele.

Rastline, ki jih čebele rade obiskujejo
Veliko cvetlic in začimbnic, ki jih imamo radi in
jih redno sejemo je medovi h. Izberemo med
cvetlicami in zelišči, ki jih potrebujemo in ki so nam
všeč.
Čebele zelo dobro vidijo in zato hitro najdejo nektar in
cvetni prah. Barve, ki so čebelam privlačne, so modra,
vijolična, bela in rumena. Posadimo torej čim več
rastlin s cvetovi takšnih barv. Poznamo veliko različnih
vrst čebel, ki so različne velikos in imajo različno
dolžino jezika ter se hranijo na različnih oblikah cvetov.

Zato izberemo cvetlice in začimbnice z
različnimi oblikami cvetov.

Nasvet

ČEBELAM PRIJAZEN ZELENJAVNI VRT

V čebelam prijaznem vrtu ne uporabljajmo
pes cidov.

Kje posejemo rastline za čebele
Rastline, ki jih čebele rade obiskujejo, posejemo v
skupinah povprek po celem vrtu ali pa si ustvarimo
ko ček, obrobke ali gredico za čebele. Izberemo
sončni del vrta, zaščiten pred vetrom. Čebele nimajo
rade vetra, saj jih mo pri pristajanju. Raje imajo sonce
kot senco. Če delamo „čebeljo gredico“, naj rastejo
nižje rastline ob robu in višje v sredi gredice oz. pro
severu. Na čebelji gredici morajo ime vse rastline
dovolj prostora.

Medovite rastline

111

MIKRO ZELENJAVA

Mikro zelenjava
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Mikro zelenjava na okenski polici skozi vse leto.
Zakladnica hranilnih snovi in odličen vir vitaminov v vseh letnih časih.
Navodila za pripravo in vzgojo:
• Blazinico iz mineralnih vlaken namestite
v sadilni pladenj in jo zalijte z vodo (približno 0,5 l).
• Semena enakomerno potresite po vsej
površini blazinice in jih narahlo vtisnite
vanjo.
• Semena previdno zalijte ali poškropite s
pršilko.
• Pladenj postavite na dobro osvetljeno
mesto na okenski polici.
• Semena bodo vzklila v 3 – 7 dneh. V
času kaljenja jih enkrat do dvakrat na dan
popršite, tako da bo blazinica ostala vlažna. Izogibajte se stoječi vodi v pladnju.
• Po 10 do 14 dneh je vaša mini zelenjava pripravljena na uporabo. Rastlinice
lahko s škarjami odrežete tik nad blazinico, ko se pojavi prvi par pravih (in ne
kličnih) listov.
• Ko poberete vso mini zelenjavo, zamenjajte blazinico iz mineralnih vlaken z
novo ter ponovite celoten postopek
setve. Na ta način vam bo svež vitaminski dodatek na voljo skozi vse leto, tudi
Blazinica ali rastni medij za
pozimi.
mikrozelenjavo
Komplet vsebuje:
Sadilni pladenj, blazinica iz mineralnih
vlaken, izbrana semena (vrtna kreša, rukola, redkev ali brokoli).
Nasveti za uporabo:
za solate, namaze, priloge, napitke.
Vrtna kreša

Redkev

Rukola

Brokoli

Lepidum Sativum L.

Raphanus sativus L.

Eruca sativa Mill.

Brassica oleracea L

187438

187440

187439

187441

VALENTIN SMUTI

"Smuti" napitek
Smuti
EKO paket vsebuje:
• Lonček in podstavek iz BIOPLASTIKE,
ki se po uporabi odvrže med biološke
odpadke.
• Semena pšenice za sočenje.
• Mešanico zemlje za sajenje.
Navodila za uporabo:
Semena za 6 ur namočimo v vodo. Zrna
razporedimo v posodo, v katero smo
predhodno dodali zemljo za sajenje. Po
7 dneh je pšenična trava primerna za
uporabo.
Izdelajmo si zeleni napitek smuti!
Potrebujemo:
2 pesti špinače (200 g)
1 šopek sveže pšenične trave
1 banana
250 ml jogurta
1 datelj
Priprava:
Vse sestavine zmešajte v mešalniku. Po
želji lahko napitek razredčite z
mandljevim mlekom.
Dober tek!
Ali ste vedeli, da vsak od nas porabi že okoli 140 kg plastike na leto in
da veliko večino teh odpadkov še vedno odpeljejo na lokalna odlagališča,
kjer razpadajo tudi po 500 let? Imamo rešitev za vas! Biološko
razgradljivo plastiko, ki se po uporabi odvrže med biološke odpadke.
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BIO SEME VRTNIN IN ZELIŠČ
TER KALČKI

MIKRO ZELENJAVA

Bio seme

BIO SEME

Kakovostno seme za
ekološko pridelavo
vrtnin in zelišč.

007615

Korenček
Nantaise
Amelioree 2

007616

007617

189 Peteršilj
Commun 2

213 Rdeča pesa
Detroit 2

Domači listnik

Daucus carota L.

Petroselinum crispum

Korenček potrebuje
globoka, humozna tla,
ki jih ne smemo gnojiti s
hlevskim gnojem. Vedno
naj raste skupaj s čebulo
ali porom, saj se medsebojno varujejo pred
napadom škodljivih muh
ali moljev. Dobri sosedje
so še grah, paradižnik,
radič, redkvice, blitva.

Potrebuje humozna in
prepustna tla, ki jih ne
smemo gnojiti s hlevskim
gnojem. Vsako leto ga
sejemo na drugo
mesto. Dobri sosedje so
paradižnik, čebula,
redkvica in redkev.

185400

031564

260

Beta vulgaris var. vulgaris
Sorta, ki daje srednje
velike in okrogle gomolje
brez kolobarjev. Primerna
je za zgodnje in pozno
pridelovanje (setev julija).
Peso lahko dognojujemo
npr. z gabezovo brozgo,
ki vsebuje kalij, potreben
predvsem za nastanek
korenov. Dobri sosedje so
kolerabica, berivka,
kumare in grah.

Bio seme

007618

009978

BIO SEME ZA KALČKE

Redkvica
Saxa 3

297 Solata
Krauthauptel

Raphanus sativus var.
sativus
Zahteva humozna, rahla
in enakomerno vlažna tla,
ki ne ustrezajo bolhačem.
Ti požeruhi namreč več
nevšečnosti povzročajo na suhih tleh. Dobri
sosedje so kreša, solata,
fižol, paradižnik, špinača,
zelje in korenček.
Redkvico lahko v bližini
drugih vrtnin ali cvetlic
gojimo kjer koli v vrtu.

Lactuca sativa L.

365 Solata
417 Radič
423
Salad Bowl
Palla Rossa 2
Pisana mešanica
Cichorium inrybus var.

Poletna slovenska krhkolistna solata, ki dobro
prenaša vročino in gre
pozno v cvet. Glavice
so velike in kompaktne.
Listi so svetleče rumene
barve. Rob lista je valovit
in nazobčan.

Lactuca sativa

faliosum

Krhkolistna solata z voluminozno in odprto rozeto,
ne dela glavic. Rozete so
rdeče in zelene barve in
imajo krhke liste v obliki
hrastovega lista. Režemo
samo liste ali cele rozete.
Ne gre v cvet. Raste naj v
sosedstvu z redkvico, kolerabico, špinačo, zeljem,
paradižnikom, fižolom in
čebulo.

Zgodnji radič, ki oblikuje
rdečo, okroglo glavico.
Je občutljiv na mraz.
Zahteva prvovrstno vrtno
zemljo. Dobri sosedje so
paradižnik, visoki fižol,
korenček, solata, šetraj,
slab sosed je peteršilj.

Bio seme

031563

009979

007621

428 Endivija
430 Vrtna kreša
Radič
424 Radič
Bionda a cuore
gladkolistna
Zuccherina di Trieste Grumolo Verde
pieno
Tržaški solatnik
Cichorium inrybus var.
Lepidium sativum L.
Cichorium inrybus var.
faliosum

faliosum

Ima svetlo zelene, gladke
in nežne liste, ki se dobro
obraščajo. Po redčenju
razvije zelene, koničaste
glavice. Sejemo ga gosto,
od pomladi do jeseni, da
listi ostanejo nežni in obeljeni. Dobro prezimi. Dobri
sosedje so paradižnik, visoki
fižol, korenček, solata,
šetraj, slab sosed je peteršilj.

Spomladi oblikuje rozeto
s kompaktnimi listi zelene
barve. Sejemo ga v vrste
ali povprek. Dobri sosedje
radiču so paradižnik, visoki fižol, solata, korenček
in koper.

Cichorium inrybus var.
faliosum

Poletna sorta z velikimi,
kopastimi, rumeno
zelenimi rozetami.
Ugajajo ji tople, zavetne
lege in primerno vlažna
tla. V kolobarju sledi
ranim kapusnicam,
zgodnjemu krompirju,
grahu, nizkemu fižolu,
čebuli, rdeči pesi.

007622

446 Špinača
Matador

467

Spinacea oleracea

Je rastlina, ki zelo hitro
raste in ima osvežujoč,
pikanten okus zaradi
vsebnosti gorčičnega
olja. Sejemo jo vse
leto na prostem, pozimi
pa jo gojimo v stanovanju,
na okenskih policah. Ko
zraste 10 cm, jo porežemo. Hitro se obrašča. Z
redkvico sta dobri sosedi
in medsebojno ugodno
vplivata na aromo.

Hitrorastoča sorta,
primerna za jesensko in
spomladansko setev. Ima
velike, temno zelene,
svetleče liste. Uspeva na
humoznih tleh z dovolj
vlage. Vonj špinače
odvrača škodljivce, zato
naj posamezne rastline
rastejo po celem vrtu. Po
spravilu korenine pustimo
v zemlji.

Bio seme
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185620

Mangold
White Silver 3

BIO SEME VRTNIN IN ZELIŠČ

007620

185402

009980

483 Paradižnik
Marmande

Beta vulgaris L.
Temno zeleni, nagubani
listi (uporabljamo jih kot
špinačo) z belimi rebri in
mesnatim belim pecljem
(uporabljamo kot
šparglje). Blitvo
uživamo celo poletje.
Dobro prezimi.

504 Paradižnik
Cuor di Blue
(Val)
Solanum lycopersicon L.
Ima velike, škrlatno rdeče
in mesnate plodove, ki so
prijetnega okusa.

031562

515 Por
Carentan 3

Solanum lycopersicum
Plodovi so značilne
“srčaste oblike”, mesnati
in bleščeče rdeči.
Potrebuje humozno in
dobro pognojeno zemljo.

009981

614 Kumare
Marketmore

675

Allium porrum L.

Cucumis sativus

Beli del stebla pora Carentan je srednje dolg, debel
in na spodnjem koncu
rahlo čebulasto odebeljen.
Odlično prezimi. Najbolje
uspeva na rodovitnih,
globokih tleh, pognojenih
s kompostom. Dobri
sosedje so predvsem
korenček, pa tudi zelena,
paradižnik, solata,
kapusnice in jagode.

Okusne solatne kumare,
primerne za pridelovanje
na prostem. Temno zeleni,
bradavičasti plodovi so
dolgi 20-25 cm. Kumare
zahtevajo dobro pognojena tla, veliko toplote in
vode ter zavetno lego.

Bio seme

007624

185401

BIO SEMENA ZA KALJENJE

Bučke
Black Beauty

703 Grah
Rondo

185398

915 Nizek fižol
Ferrari

009983

007625

940 Fižol Borlotto Lingua Rukola
Di Fuoco Nano 200g
Eruca sativa
škatla

Cucurbita maxima L.

Pisum sativum L.

Phaseolus vulgaris L.

Zelo zgoden, roden in
odporen hibrid. Okusne,
marmorirane, zelene,
svetleče bučke rastejo na
grmičku (brez vrež).

Zgodnja in srednje visoka
sorta, katere stroki so
temno zeleni in dolgi
10-12 cm. Zrnje je oglato,
nagubano in zelo okusno.
Dobri sosedje so korenček, kumara, solata,
zelje in koper.

Srednje zgodni (90-100
dni), nizek fižol. Ima
okrogle stroke, dolge
11-13 cm. Seme je belo.

Phaseolus vulgaris L.
Visoki fižol za pisano zrnje. Srednje zgodni in bujno rastoči fižol. Stroki so
rdeče beli, marmorirani, z
rdeče belimi marmoriranimi semeni. Je zelo okusen
fižol, pri katerem lahko
uživamo mlade stroke in
suho zrnje.

1070

Rukolo sejemo od aprila
do avgusta tako, da
imamo od pomladi do
jeseni na voljo sveže in
okusne lističe. Rukola
zraste do 40 cm
visoko. Liste, tako kot pri
peteršilju, vedno znova
režemo. Je aromatična
rastlina posebnega okusa,
primerna za solate in kot
priloga k raznim jedem.

Bio seme za kalčke
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Kalčki

009982

Bazilika

185406

1076 Origano

185405

1095 Timijan

1112

Ocimum basilicum

Origanum vulgare L.

Thymus vulgaris L.

Bazilika je enoletnica,
ki zraste v obliki 50 cm
visokega grmička. Ima
večje, svetlo zelene,
aromatične liste, ki jih
dodajamo zelenjavi,
solatam, mesu in
paradižnikovim mezgam.
V vrtu lepo uspeva ob
paradižniku in kumarah,
posadimo pa jo lahko tudi
v lončke. Prijata ji sončna
lega in humozna prst.

Origano je začimbna in
okrasna trajnica, ki raste v
obliki grmička (do 50 cm).
Potrebuje sonce in rahla
tla. Prilega se k mesnim
jedem, juham, picam in
omletam. Med cvetenjem
ga porežemo in posušimo,
kajti tudi posušeni listi
ohranijo aromo.

Običajno enoletnica, vendar je v toplejših krajih
trajnica. Sveže poganjke
režemo celo leto, za
sušenje pa ga režemo tik
pred cvetenjem. Prilega
se k mesu, enolončnicam,
krompirjevim jedem.
Odvrača listne uši in
gosenice kapusovega
belina. Gojimo ga lahko v
lončkih.

Kalčki imajo visoko
hranilno vrednost, saj
so naravni vir vitaminov, mineralov,
beljakovin, balastnih
in eteričnih snovi ter
nenasičenih maščobnih kislin. Uporabljamo jih za solate,
namaze, dušene jedi,
priloge, narastke in
omlete. Prednosti
gojenja kalčkov: vsak
dan, še posebej v
jesenskem in zimskem
času, predstavljajo
svežo in zdravo
zelenjavo, ki jo lahko
vzgojimo v kalilniku
kar na domačem
kuhinjskem pultu.
Seme za kalčke najlažje kalimo v kalilnikih.
Ti so enostavni za
uporabo in omogočajo pravilno
gojenje in nego
kalčkov skozi celo
kalitveno obdobje.

35607

Brokoli
Brassica oleracea L.
Kalčki brokolija imajo
močan in rahlo pekoč
okus. So bogat vir vitaminov in mineralov. Primerni so za solate, mesne,
zelenjavne in ribje jedi
ter jedi iz stročnic. Z njimi
popestrimo sendviče
in namaze za kruhke.
Čas kaljenja do uporabne
zrelosti: 5-7 dni.

35619

35614

35621

35606

35617

Gorčica

Lucerna
(alfa alfa)

Pšenica

Rdeča pesa

Redkev Daikon

Triticum aestivum

Beta vulgaris L.

Raphanus sativus L.

Kalčki pšenice so rahlo
sladkastega okusa. So
naravni vir vitaminov in
mineralov. Sveže dodajamo müslijem, žitnim in
sadnim solatam. Primerni so tudi za vse vrste
zelenjavnih jedi (narastki,
enolončnice, juhe). Čas
kaljenja do uporabne
zrelosti: 2-4 dni.

Kalčki rdeče pese so
rdeče vijolične barve
in prijetnega okusa. So
naravni vir vitaminov
in mineralov. Odlični
so za solate, mesne,
zelenjavne in ribje jedi.
Čas kaljenja do uporabne
zrelosti: 6-8 dni.

Kalčki redkve Daikon
imajo izrazito aromatičen
ter rahlo pekoč okus. So
naravni vir vitaminov in
mineralov. Uživamo jih v
omakah, narastkih, jajčnih
jedeh, s pečenim mesom
in ribami, v skutnih jedeh
in kruhovih namazih ter
v listnatih in zelenjavnih
solatah. Čas kaljenja do
uporabne zrelosti: 5-7
dni.

Sinapis alba L.
Kalčki gorčice imajo zelo
pikanten okus in so bogat
naravni vir beljakovin,
olja, vitaminov in mineralov. Gorčične kalčke
uporabljamo kot začimbo
v omakah, juhah, krompirjevih jedeh in raznih
namazih. Solatam dopolnijo okus. Čas kaljenja do
uporabne zrelosti: 5-7
dni.
Kalčki gorčice so alergeni!

Medicago sativa L.
Kalčki lucerne so zelo okusni, hrustljavi, nežni in sočni.
So naravni vir beljakovin, vitaminov in mineralov. Kalčki
lucerne jedi osvežijo in so
tudi zelo dekorativni. Primerni so kot nadev za omlete
in palačinke. Uživamo
jih tudi v ostalih jajčnih
in krompirjevih jedeh, v
vseh svežih solatah. Čas
kaljenja do uporabne
zrelosti: 4-6 dni.

Bio seme za kalčke

BIO SEME VRTNIN IN ZELIŠČ TER KALČKI

Bio seme za kalčke
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35618

35613

35622

Redkev Rambo

Vrtna kreša

Raphanus sativus L.

Lepidium sativum L.

Zeleni fižol
Mungo

Kalčki so rdeče vijolične
barve in imajo izrazito
aromatičen, rahlo pekoč
okus. So naravni vir vitaminov in mineralov.
Uživamo jih v omakah,
narastkih, jajčnih jedeh, s
pečenim mesom in ribami, v skutnih jedeh in
kruhovih namazih ter v
listnatih in zelenjavnih
solatah. Čas kaljenja do
uporabne zrelosti: 5-7
dni.

Kalčki vrtne kreše so
izrazito ostrega, aromatičnega okusa. So
naravni vir vitaminov in
mineralov. Uporabljamo jih v paradižnikovih
jedeh, juhah, zelenjavnih
narastkih, v omakah ter k
jajčnim jedem, pečenemu
mesu in ribam. Odlični
so v skutinih jedeh in
solatah. Čas kaljenja do
uporabne zrelosti: 5-7
dni.

Vigna radiata
Kalčki zelenega mungo
fižola so hrustljavi in
imajo svež okus. So
naravni vir beljakovin,
škroba, vitaminov in
mineralov. Uporabljamo
jih kot zelenjavo v narastkih, riževih, prosenih
in ješprenjevih jedeh, v
omakah, v jajčnih jedeh
ter v zelenjavnem pecivu.
Čas kaljenja do uporabne
zrelosti, 4-6 dni.

TRAVNE MEŠANICE

Travne mešanice
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24188

24674

24187

Valentin Classic
travna mešanica

Valentin Sport
travna mešanica

Valentin Sport
travna mešanica

Hitrorastoča travna mešanica je
namenjena ozelenjevanju rekre
acijskih površin, športnih igrišč
in parkov. Sestavljajo jo predvsem različne sorte trpežnih
ljuljk, ki dobro prenašajo obremenitve. Ob redni in pravilni
negi nam več let zagotavlja lepo
trato.
Pakiranje: 0,25 kg

Hitrorastoča travna mešanica je
namenjena ozelenjevanju rekre
acijskih površin, športnih igrišč
in parkov. Sestavljajo jo predvsem različne sorte trpežnih
ljuljk, ki dobro prenašajo obremenitve. Ob redni in pravilni
negi nam več let zagotavlja lepo
trato.
Škatla ima posebno odprtino za
lažjo setev.
Pakiranje: 1 kg

24185

24186

25978

Valentin Sunny
travna mešanica

Valentin Shadow
travna mešanica

Valentin obliž za trato
Smart

Travna mešanica je zaradi svoje sestave posebej prilagojena
sušnim razmeram. Močen koreninski sistem rastlin dobro
vpliva na rast, odpornost in
trpežnost. Ob redni in pravilni
negi nam več let zagotavlja
lepo trato.
Škatla ima posebno odprtino
za lažjo setev.
Pakiranje: 1 kg

Specialna travna mešanica je
namenjena setvi na senčnih
površinah. Ob redni in pravilni
negi nam več let zagotavlja lepo
trato.
Škatla ima posebno odprtino za
lažjo setev.
Pakiranje: 1 kg

Obliž za trato je posebna
mešanica za hitro obnovo
poškodovanih in praznih mest
na trati.
Mešanica vsebuje: seme okrasnih trav, pospeševalec kalitve
Quickstart, ki pripomore k
hitrejši kalitvi, hranilni kokosov
substrat omogoča optimalno
podlago za zdravo rast rastlin,
apnenec iz alg, ki zmanjšuje
kislost tal in deluje kot gnojilo
ter geohumus, ki deluje kot
zbiralnik vode in gnojil.
Pakiranje: 1,2 kg

Travna mešanica je namenjena
ozelenjevanju vrtov, parkov in
rekreacijskih površin. Sestavljajo jo visokokakovostne vrste
trav, zato je izredno trpežna in
dobro prenaša obremenitve. Ob
redni in pravilni negi nam več let
zagotavlja lepo trato.
Škatla ima posebno odprtino za
lažjo setev.
Pakiranje: 1 kg

Travne mešanice

Poletno-jesenke
čebulnice
Sadimo spomladi,
cvetijo poleti in jeseni.
Gomoljne begonije
Gomoljne begonije sadi
mo februarja in marca
v posode, ki jih postavimo na toplo in svetlo,
vendar ne na direktno
sonce. Redno jih zalivamo. Ko mine nevarnost
slane, mlade rastline
presadimo v okrasne
posode oz. balkonska
korita in v vrt. Begonije najlepše rastejo v
polsenci.

7364

7386

Begonija Grandiflora Begonija Fimbriata
mešanica
mešanica
Begonia x tuberhybrida

Begonia x tuberhybrida

Velikocvetna pokončna
Sadilna razdalja: 15-20
cm
Globina sajenja: 1-2 cm
Čas sajenja 1-V
Čas cvetenja: VI-X Višina
rastline: 30 cm.

Pokončna
Sadilna razdalja: 15-20
cm
Globina sajenja: 1-2 cm
Čas sajenja 1-V
Čas cvetenja: VI-X Višina
rastline: 30 cm.

180172

Begonija Marmorata
Frige Star
rdeča in bela
Begonia x tuberhybrida
Pokončna
Sadilna razdalja: 15-20
cm
Globina sajenja: 1-2 cm
Čas sajenja 1-V
Čas cvetenja: VI-X Višina
rastline: 30 cm.

Gomoljne begonije
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GOMOLJNE
BEGONIJE
DALIJE ALI
GEORGINE
GLADIOLE
LILIJA
KANE
KALE
DRUGE POLETNOJESENSKE
ČEBULNICE
TULIPANI
NARCISE
ŽAFRANI ALI
KROKUSI
HIACINTE
PERUNIKE
DRUGE POMLADNE
ČEBULICE

POLETNO-JESENSKE ČEBULNICE

OKRASNE ČEBULNICE

TRAVNE MEŠANICE

Gomoljne begonije

7366

8492

35562

180171

Begonija Pendula
rdeča

Begonija Pendula
mešanica

Begonia x tuberhybrida

Begonia x tuberhybrida

Begonija Pendula
roza šampanjska
mešanica

Begonija Cascade
Picotee Sunray
oranžna

Viseča
Sadilna razdalja: 15-20
cm
Globina sajenja: 1-2 cm
Čas sajenja 1-V
Čas cvetenja: VI-X Višina
rastline: 30 cm.

Viseča
Sadilna razdalja: 15-20
cm
Globina sajenja: 1-2 cm
Čas sajenja 1-V
Čas cvetenja: VI-X Višina
rastline: 30 cm.

Begonia x tuberhybrida

Begonia x tuberhybrida

Viseča
Sadilna razdalja: 15-20
cm
Globina sajenja: 1-2 cm
Čas sajenja 1-V
Čas cvetenja: VI-X Višina
rastline: 30 cm.

Pol viseča
Sadilna razdalja: 15-20
cm
Globina sajenja: 1-2 cm
Čas sajenja 1-V
Čas cvetenja: VI-X Višina
rastline: 30 cm.

Dalije ali georgine

POLETNO-JESENSKE ČEBULNICE

Dalije cvetijo od srede
poletja do prve jesen
ske slane. Z žarečimi
barvami nam polepšajo
vrt, primerne so tudi za
rez. Vse so občutljive na
mraz, zato gomolje pred
zimo izkopljemo in jih
do pomladi hranimo v
suhem in hladnem pro
storu, kjer ne zmrzuje.
Dalije razdelimo glede
na velikost in obliko
njihovih cvetnih koškov.
Blagovna znamka
Valentin ima pester
izbor.

8463

35552

8475

8466

Dalija Vuurvogel
rumena z rdečimi
konicami

Dalija Tahiti Sunrise
bordo rdeča z belo
zeleno sredino

Dalija Arabian Night
temno rdeča

Dalija Duet
rdeča z belimi
konicami

Dahlia hyb.
Kaktus dalija
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: VII-X
Višina rastline: 75-100
cm.

Dahlia hyb.
Kaktus dalija
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: VII-X
Višina rastline: 75-100
cm.

Dahlia hyb.
Dekorativna dalija
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: VII-X
Višina rastline: 100 cm.

Dahlia hyb.
Dekorativna dalija
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: VII-X
Višina rastline: 100 cm.

120 Dalije ali georgine

8474

8476

35549

35551

180166

Dalija Glory van
Noordwijk
oranžna

Dalija Lavender
Perfection
ciklamno roza

Dalija Motto
oranžna z rumeno
sredino

Dahlia hyb.

Dahlia hyb.

Dalija Caribbean
Fantasy
bela z roza rdečo
sredino

Dalija Osirium
vijolični cvetovi s
temno zelenimi
listi

Dahlia hyb.

Dekorativna dalija
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

Dekorativna dalija
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

Dekorativna dalija
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

Dekorativna dalija
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

Dahlia hyb.

Dahlia hyb.
Dekorativna dalija
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

8481

8482

35553

180169

8477

Dalija Boy Scout
roza

Dalija Sunny Boy
rumena z rdečo
sredino

Dalija Eveline bela z
rahlo rožnatimi
konicami

Dalija Marble Boll
z vijolično
marmorirani cvetovi

Dalija Bantling
oranžna

Dahlia hyb.

Dahlia hyb.

Dahlia hyb.

Kroglasta ali Ball dalija
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 90 cm.

Kroglasta ali Ball dalija
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 90 cm.

Kroglasta ali Ball dalija
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 90 cm.

Dahlia hyb.
Kroglasta ali Ball dalija
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 90 cm.

Dahlia hyb.
Pompon dalija
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 80-90 cm.

Dalije ali georgine
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8480

7362

35554

180170

8483

Dalija Nescio
temno rdeča

Dalija La
Gioconda
rdeča z rumeno
sredino

Dalija lmpression
Fantastico
bordo vijolična

Dalija Edge of Joy
mešanica
bela z vijoličnim
navdihom

Nizka “Anemone”
dalija
mešanica

Dahlia hyb.

Večbarvna ali “Collarette” Dahlia hyb.

Dahlia hyb.
Pompon dalija
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 80-90 cm.

Večbarvna ali “Collarette”
dalija
Sadilna razdalja: 70 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 50 cm.
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Dalije ali georgine

Dahlia hyb.
dalija
Sadilna razdalja: 70 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 50 cm.

Mignon dalija
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 45-50 cm.

Dahlia hyb.
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 35-40 cm.
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Dalije ali georgine

7361

7383

7382

7379

35555

Dalija Arnhem
rdeča

Dalija Musette
rdeča z belimi
konicami

Dalija
Orange Nugget
oranžna

Dalija Berliner
Kleene
oranžno roza

Dalija Crazy Love
roza z belo sredino

Dahlia hyb.

Dahlia hyb.

Dahlia hyb.

Dalija za obrobke ali
“Border” dalija,
dekorativna
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 40-50 cm.

Dalija za obrobke ali
“Border” dalija,
dekorativna
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 40-50 cm.

Dalija za obrobke ali
“Border” dalija,
dekorativna
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 40-50 cm.

Dalija za obrobke ali
“Border” dalija,
dekorativna
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 40-50 cm.

Dahlia hyb.
Dalija za obrobke ali
“Border” dalija,
dekorativna
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 40-50 cm.

Dahlia hyb.
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35556

35559

180168

7380

35560

Dalija Sisa
živo rumena

Dalija Mingus Toni
roza z vijolično
rdečimi Iisami

Dalija Fascination
roza

Dalija Park Princess
roza

Dalija Garden
Princess oranžno
rumena do roza

Dahlia hyb.
Dalija za obrobke ali
“Border” dalija,
dekorativna
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 40-50 cm.

Dahlia hyb.
Dalija za obrobke ali
“Border” dalija,
dekorativna
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 40-50 cm.

Dahlia hyb.
Dalija za obrobke ali
“Border” dalija,
dekorativna
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 40-50 cm.

Dahlia hyb.
Dalija za obrobke ali
“Border” dalija, kaktusna
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 40-50 cm.

Dahlia hyb.
Dalija za obrobke ali
“Border” dalija, kaktusna
Sadilna razdalja: 50 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 40-50 cm.

Dalije ali georgine

Gladiole

7363

7384

Dalija “Topmix”
roza

Dalija “Topmix”
rdeča

Dahlia hyb.

Dahlia hyb.

Nizka dalija za sajenje
v posode
Sadilna razdalja: 30 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline; 30-45 cm.

Nizka dalija za sajenje
v posode
Sadilna razdalja: 30 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: VII-X
Višina rastline: 30-45 cm.

Za sajenje izberemo
sončno in pred vetrom zaščiteno mesto.
Podobno kot ostale
čebulnice imajo tudi
gladiole rade dobro
odcedna in z organsko
snovjo bogata tla, zato
jih ob sajenju pognojimo z Valentin EKO
organskim gnojilom
v obliki pelet. Visoke
rastline med rastjo po
potrebi podpremo, da
ne pride do preloma
stebel. Sproti odstranjujemo posamezne odcvetele cvetove, ob koncu
cvetenja pa odrežemo
tudi celotno cvetno
steblo. Liste pustimo, da
si lahko rastlina nabere
dovolj moči za naslednjo
sezono

7370

8455

Gladiola Hunting
Song
oranžno rdeča

Gladiola Hunting
Song
oranžno rdeča

Gladiolus hyb.

Gladiolus hyb.

Sadilna razdalja:
10 cm cm
Globina sajenja: 10
Čas sajenje: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm
Vsebina: 25 čebulic.

Gladiole
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Gladiole imajo lepe
klase lijakastih cvetov
najrazličnejših barv, ki
na 1 m visokih steblih
dajejo privlačen izgled v
obrobnih nasadih. Zelo
so primerne za rez. Ne
prezimijo.
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7372

8456

8449

8451

7371

Gladiola Oscar
temno rdeča

Gladiola Oscar
temno rdeča

Gladiola Espresso
temno rdeča

Gladiola Traderhorn
rdeča z belo liso

Gladiolus hyb.

Gladiolus hyb.

Gladiolus hyb.

Gladiolus hyb.

Sadilna razdalja:
10 cm cm
Globina sajenja: 10
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: VII-X
Višina rastline: 100 cm
Vsebina: 25 čebulic.

Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: ll-Vl
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenje: ll-Vl
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

Gladiola Pr. Marg.
Rose / jester
rumena z rdečim
robom
Gladiolus hyb.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: ll-Vl
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.
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Gladiole

8450

35548

7368

7369

8453

Gladiola Nova Lux
živo rumena

Gladiola Nova Lux
živo rumena

Gladiola Fidelio
temno roza

Gladiolus hyb.

Gladiolus hyb.

Gladiola Blue Isle
vijolično modra
z belo liso

Gladiola Wine and
Roses
svetlo roza z rdečo
liso

Sadilna razdalja:
10 cm cm
Globina sajenja: 10
Čas sajenja: ll-Vl
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm
Vsebina: 25 čebulic.

Gladiolus hyb.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: ll-Vl
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

Gladiolus hyb.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenje: ll-Vl
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

Gladiolus hyb.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: ll-Vl
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

124 Gladiole

7374

8454

8452

7373

35545

Gladiola Venetie
oranžna

Gladiola White
Prosperity
bela

Gladiola Priscilla
bela z roza robom

Gladiolus hyb.

Gladiola Praha
bakreno oranžna z
rumeno liso

Gladiola Frizzled
Coral Lace
losos roza in bela

Sadilna razdalja:
10 cm cm
Globina sajenja: 10
Čas sajenja: ll-Vl
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

Gladiolus hyb.

Gladiolus hyb.

Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: VII-X
Višina rastline: 100 cm.

Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: ll-Vl
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

Gladiolus hyb.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenje: ll-Vl
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

Gladiolus hyb.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: ll-Vl
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

35546

35547

180162

180164

180163

Gladiola Green Star
rumeno zelena
z rdečimi lisami

Gladiola lmpressive
nežno roza
z vijoličnimi Iisami

Gladiola Pasoss z
marmorirano
vijoličnimi cvetovi

Gladiola Glamini
mešanica nizkih
gladiol

Gladiolus hyb.

Gladiolus hyb.

Gladiolus hyb.

Gladiola Glamini
Emilly
nizka z roza rdečim
cvetom

Sadilna razdalja:
10 cm cm
Globina sajenja: 10
Čas sajenja: ll-Vl
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: VII-X
Višina rastline: 100 cm.

Gladiolus hyb.

Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: ll-Vl
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: ll-Vl
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenje: ll-Vl
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 100 cm.

Gladiolus hyb.

Lilija
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Gladiole
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Lilije imajo na vitkih steblih nenavadno pestre
cvetove osupljivih barv
in eksotičnih oblik. So
trajne in jih sadimo v
skupini. Lepe so v kombinaciji z drugimi čebulnicami ali trajnicami.
Ustreza jim, če so tla
okoli njihovih cvetnih
stebel zasenčena, rahla
in vlažna.
7359

7376

35566

180173

Lilija Nove Cento
rumena

Lilija Navona
bela s pikami

Lilija Landini
s črnim cvetom

Lilium sp.

Lilium sp.

Lilija Lollypop
bela z rožnatimi
vrhovi

Azijski križanec
Sadilna razdalja:
20-30 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 80-90 cm.

Azijski križanec
Sadilna razdalja:
20-30 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 80-90 cm.

Lilium sp.
Azijski križanec
Sadilna razdalja:
20-30 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 80-90 cm.

Lilium sp.
Azijski križanec
Sadilna razdalja:
20-30 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 80-90 cm.

Kane

Lilija
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Kane konec februarja najprej posadimo
v posode. Ko mine
nevarnost slane, jih
presadimo na prosto.
Poznamo nizke in visoke
rjavolistne ter zelenolistne kane.

180174

180175

7360

35567

Lilija Orange Pixie
nizka z oranžnim
cvetom

Lilija Distant drum
intenzivno roza
s polnjenim cvetom
mešanica

Lilija Stargazer
roza s pikami in
belim robom

Lilija Triumphator
bela z višnjevo rdečo
sredino

Lilium sp.

Lilium sp.

Lilium sp.

Orjentalska lilija
Sadilna razdalja:
20-30 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 80-90 cm.

Orjentalska lilija
Sadilna razdalja:
20-30 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 80-90 cm.

Lilium sp.
Azijski križanec
Sadilna razdalja:
20-30 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 80-90 cm.

Azijski križanec
Sadilna razdalja:
20-30 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-VI
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 80-90 cm.
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Kane najbolje uspevajo
na bogatih in dobro
odcednih tleh, zaradi
česar pred sajenjem v
sadilno jamo dodamo
nekaj komposta ali
zrelega hlevskega gnoja.
Za dobro rast in lepo
cvetenje potrebujejo
polno sonce. Lahko jih
sadimo tudi v posode
in korita, kjer bodo prav
tako dobro uspevale in
lepo cvetele. Poleg
sonca potrebujejo kane
tudi dovolj vlage in
hranil.

Kale
Kale potrebujejo rodovitna tla in veliko vode.
Zelo so uporabne za rez
in lepe v šopkih.

8486

8487

35570

8488

Kana Golden Lucifer
nizka zelenolistna
z rumeno oranžnim
cvetom

Kana Lucifer
nizka zelenolistna z
rdečim cvetom
z rumenim robom

Kana Salmon Pink
nizka pisanolistna
z losos roza cvetom

Kala Rehmannii
roza

Canna sp.

Canna sp.

Canna sp.

Sadilna razdalja: 40 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-V
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline:
50-100 cm.

Sadilna razdalja: 40 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-V
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline:
50-100 cm.

Sadilna razdalja: 20 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-V
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 50 cm.

Sadilna razdalja: 40 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-V
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline:
50-100 cm.

Zantedescia sp.

8489

35571

35572

180177

Kala Solfatare
rumena

Kala Mango
oranžno rdeča

Kala Albomaculata
bela

Kala Black Beauty
črna

Zantedescia sp.

Zantedescia sp.

Zantedescia sp.

Zantedescia sp.

Sadilna razdalja: 20 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-V
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 50 cm.

Sadilna razdalja: 20 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-V
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 50 cm.

Sadilna razdalja: 20 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-V
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 50 cm.

Sadilna razdalja: 20 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: II-V
Čas cvetenja: Vll-X
Višina rastline: 50 cm.

Druge poletno-jesenske čebulice
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Kale

Tulipani
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Pomladne čebulnice
Sadimo jeseni, cvetijo
spomladi.

35573

35577

Kresnica Fanal
temno rdeča

Potonka Sarah
Bernard roza, dišeča

Astilbe sp.

Dicentra spectabilis

Kresnice uspevajo v
dobro gnojeni zemlji in v
polsenci. Najlepše so med
okrasno drevnino in ob
vodi. Poleti nas razveseljujejo s cvetnimi pahljačami, ki jih sestavljajo
drobni, barviti cvetovi.
Sadilna razdalja: 20 cm
Globina sajenja: 30 cm
Čas sajenja: IV-V
Čas cvetenja: VII-VIII
Višina rastline: 80 cm.

Raste v rahlih, s humusom
bogatih tleh. Potrebuje
dovolj prostora in veliko
sonca. Koreninski popki
naj bodo tik pod površjem. Potrebujejo nekaj
časa, da se razrastejo.
Cveteti začnejo šele po
dveh ali treh letih.
Sadilna razdalja: 20 cm
Čas sajenja: IV-V
Čas cvetenja: V-IX
Višina rastline: 100 cm.

Tulipani
Tulipane razdelimo v
skupine glede na obliko
cvetov in višino rastlin.
Vrstni red cvetenja
visokih tulipanov: enojni
zgodnji, polnjeni zgodnji,
polnjeni pozni, Triumph,
Darwinovi, papagajevi,
lilijski, Viridiflora, enojni
pozni. Tulipane sadimo v
skupinah 5-11 čebulnic.
Zasadimo več skupin s
komplementarnimi ali
kontrastnimi barvami.
Tulipani ne prenesejo
svežega hlevskega gnoja
in jih ne sadimo v zbita,
kisla in zamočvirjena
tla. Tulipane sadimo na
obrobke, v skalnjake in
okrasne posode.

8014

34330

Tulipan Daystemon
Tulipan Little Beauty
Tarda
ciklamno roza
bel z rumeno sredino z modrikasto sredino
Tulipa sp.

Tulipa sp.

Botanični nizki tulipani
So zelo nizki in posebni tulipani, primerni za
popestritev skalnjakov in
obrob gredic.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: II-IV
Višina rastline: 10 cm.

Botanični nizki tulipani
So zelo nizki in posebni tulipani, primerni za
popestritev skalnjakov in
obrob gredic.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: II-IV
Višina rastline: 10 cm.
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Tulipani

8009

8010

8005

8006

8007

Tulipan Johann
Strauss kremasto
belo rdeč

Tulipan Stresa
rdeče rumen

Tulipan Pinocchio
belo rdeč

Tulipan
mešanica barv

Tulipa sp.

Tulipa sp.

Tulipan Red Riding
Hood
živo rdeč

Kaufmanniana tulipani
So nizki in zgodnji tulipa
ni. Ob primerni negi in
na ustreznem rastišču
nemoteno rastejo več let
zapored.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 25 cm.

Greigii tulipani
So nizki tulipani, ki imajo
na listih marmorirane
vzorce, sestavljene iz
zelenih in temno rdečkastih odtenkov.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 25 cm.

31276

34331

34333

8012

8013

Tulipan
mešanica barv

Tulipan Candela
rumen
Tulipa sp.

Tulipan Praestans
tub. Variety
rdeč

Tulipan Toronto
roza

Tulipa sp.

Tulipan Orange
Emperor
oranžen

Greigii tulipani
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 25 cm
Vsebina: 30 čebulic.

Fosteriana tulipani
Nizki in zelo dekorativni
tulipani imajo lepo oblikovane cvetove.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 35 cm.

Fosteriana tulipani
Nizki in zelo dekorativni
tulipani imajo lepo oblikovane cvetove.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 35 cm.

Večcvetni tulipani
Nizki in zanimivi tulipani,
ki imajo več cvetov na
enem cvetnem peclju.
Sadimo jih v skalnjake in
na grobove.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 25 cm.

Tulipa sp.
Kaufmanniana tulipani
So nizki in zgodnji tulipa
ni. Ob primerni negi in
na ustreznem rastišču
nemoteno rastejo več let
zapored.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 25 cm.

Tulipa sp.
Greigii tulipani
So nizki tulipani, ki imajo
na listih marmorirane
vzorce, sestavljene iz
zelenih in temno rdečkastih odtenkov.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 25 cm.

Tulipa sp.
Greigii tulipani
So nizki tulipani, ki imajo
na listih marmorirane
vzorce, sestavljene iz
zelenih in temno rdečkastih odtenkov.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 25 cm.
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Tulipa sp.

Tulipa sp.

Tulipa sp.
Večcvetni tulipani
Nizki in zanimivi tulipani,
ki imajo več cvetov na
enem cvetnem peclju.
Sadimo jih v skalnjake in
na grobove.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 25 cm.

34336

34334

34335

Tulipan Candy
Ciuh kremno bel z
rožnatimi robovi

Tulipan Prinses Irene Tulipan Red Flair
rdeč
oranžen z rdečimi
zublji
Tulipa sp.

Večcvetni tulipani
Nizki in zanimivi tulipani,
ki imajo več cvetov na
enem cvetnem peclju.
Sadimo jih v skalnjake in
na grobove.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 25 cm.

Enojni zgodnji tulipani
Imajo kratko in kompaktno steblo, cvetovi so zelo
lepi.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 45-55 cm.

Tulipa sp.

Tulipa sp.

Enojni zgodnji tulipani
Imajo kratko in kompaktno steblo, cvetovi so zelo
lepi.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 45-55 cm.

34337

7997

Tulipan Yokohama
rumen

Tulipan Abba
rdeč

Tulipa sp.

Tulipa sp.

Enojni zgodnji tulipani
Imajo kratko in kompaktno steblo, cvetovi so zelo
lepi.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 45-55 cm.

Polnjeni zgodnji tulipan
So nizki in zgodnji tulipani
s polnjenimi (vrstnatimi)
cvetovi.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 35-40 cm.

Tulipani
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34338

34339

7984

31265

7986

Tulipan Monsella
rumen z rdečim
robom

Tulipan Upstar
roza

Tulipan Dreaming
Maid
belo vijoličen

Tulipan Kees
Nelis rdeč z
rumenim robom

Tulipa sp.

Tulipa sp.

Tulipan Happy
Generation bel z
rdečimi tankimi
lisami
Tulipa sp.

Triumph tulipani
Enojni in veliki cvetovi so
na dolgih pecljih.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-Xll
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 40-50 cm.

Tulipa sp.

Polnjeni zgodnji tulipan
So nizki in zgodnji tulipani
s polnjenimi (vrstnatimi)
cvetovi.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 35-40 cm.
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Tulipani

Polnjeni pozni tulipani
So srednje visoki in pozni
tulipani s polnjenimi (vrstnatimi) cvetovi.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-Xll
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 35-40 cm.

Triumph tulipani
Enojni in veliki cvetovi so
na dolgih pecljih.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-Xll
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 40-50 cm.

Triumph tulipani
Enojni in veliki cvetovi so
na dolgih pecljih.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-Xll
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 40-50 cm.

Tulipa sp.

POMLADNE ČEBULNICE

Tulipani

31264

7990

7993

34333

34346

Tulipan Hemisphere
kremno bel do rdeč

Tulipan
mešanica barv

Tulipan Apeldorn
rdeč

Tulipan Golden
Oxford rumen

Tulipa sp.

Tulipa sp.

Tulipa sp.

Tulipan Olympic
Flame rumen z
rdečimi lisami

Triumph tulipani
Enojni in veliki cvetovi so
na dolgih pecljih.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-Xll
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 40-50 cm.

Triumph tulipani
Enojni in veliki cvetovi so
na dolgih pecljih.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-Xll
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 40-50 cm.

Darwinovi tulipani
Zelo bujno rastejo. Imajo
velike cvetove v živih
barvah. Cvetni listi so
bleščeči in svilnati.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 45-55 cm.

Tulipa sp.

Darwinovi tulipani
Zelo bujno rastejo. Imajo
velike cvetove v živih
barvah. Cvetni listi so
bleščeči in svilnati.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 45-55 cm.

31268

34355

34353

7991

Tulipan Roccoco
temno rdeč z
ognjeno rdečim
robom

Tulipan White
Elegans bel

Tulipan Artist
oranžno rdeč z
zelenimi progami

Tulipan Shirley
Tulipan Queen of
Night črn (temno lila) bel z vijoličnim
robom
Tulipa sp.

Tulipa sp.

Enojni pozni tulipani
Cvetovi so rahlo okrogli, skoraj štirioglatega
preseka, ovalno zaobljeni
ali izrazito pokončno
razpotegnjeni.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-Xll
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 45-60 crn.

Darwinovi tulipani
Zelo bujno rastejo. Imajo
velike cvetove v živih
barvah. Cvetni listi so
bleščeči in svilnati.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 45-55 cm.

Tulipa sp.
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Tulipa sp.
Papagajevi tulipani
Imajo značilne, svojevrstno nakodrane oblike
cvetov. Sadimo jih v vrtu
in so zelo lepi tudi za rez.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 45-55 cm.

Tulipa sp.
Lilijski tulipani
S svojimi cvetovi spominjajo na nekatere oblike
lilij. Stebla so visoka,
tanka in močna.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-Xll
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 45-55 cm.

Viridiflora tulipani
So zelo nenavadni, saj so
v običajno obarvanem
cvetu prisotne pege v
zelenih barvnih odtenkih.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-Xll
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 40-55 cm.

34351

Tulipa sp.

Enojni pozni tulipani
Cvetovi so rahlo okrogli, skoraj štirioglatega
preseka, ovalno zaobljeni
ali izrazito pokončno
razpotegnjeni.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 45-60 cm.

Narcise

TULIPANE SADIMO NA
SONČEN DO DELNO
SENČEN PROSTOR
Sadimo jih jeseni in vse do prve zmrzali. Tla za
rast naj bodo srednje težka, z zadostnim deležem
humusa. V pretežkih in prevlažnih tleh bodo
čebulice pričele gniti, preveč peščena zemlja pa
ne bo zadržala dovolj vode za rast rastlin.

Hrana za lepše cvetenje
Pred sajenjem zemljo pomešamo z Valentin
gnojilom za balkonsko cvetje s podaljšanim
delovanjem, iz katerega se hranila počasi
sproščajo. Nikakor ne gnojimo s hlevskim
gnojem, ki lahko čebulice "požge".

Narcise razvrščamo v
različne skupine: trobentaste, skledičaste,
pladnjaste, polnjene oz.
vrstnate, drobnocvetne
in večcvetne.
So hvaležne čebulnice,
ki lepo prezimijo. Najlepše so v skupinah na
trati. Imajo strupene
čebule, (vsebujejo alkaloide), zato se jim tudi
glodavci (npr. voluharji)
izognejo.

8029

8030

Narcisa Ice Follies
Narcisa Carlton
bela s svetlo rumeno rumena
sredino
Narcissus sp.

Globina in razdalja sajenja

Narcissus sp.

V vlažna tla sadimo tulipane bolj globoko kot v
težja. Znano je tudi, da globlje posajene čebulice
bolj prezimijo, spomladi pa razvijejo bolj čvrsto
steblo. Običajno sadimo tulipane v globimo
10-15 cm. Tudi razdalja je pomembna. Tulipani
bodo izgledali najlepše, če jih bomo posadili v
skupine. Razdalja med čebulicami v skupini naj
bodo 10-15 cm. Tulipane lahko posadimo tudi v
večje posode ali lonce, ki jih postavimo na balkon
ali teraso. Pri tem pazimo, da izberemo lonec, ki
prenaša tudi mraz. Za sajenje uporabimo Valentin
zemljo za lončnice.

Skledičaste narcise
Imajo velik, skledičasto
razširjen privenček, ki
je lahko enako obarvan
kot cvetni listi ali v drugi
barvi.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 35 cm.

Skledičaste narcise
Imajo velik, skledičasto
razširjen privenček, ki
je lahko enako obarvan
kot cvetni listi ali v drugi
barvi.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 35 cm.

Narcise
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8031

8032

8033

34359

Narcisa Prof.
Einstein
bela z oranžno
sredino

Narcisa Red Devon
rumena z oranžno
sredino

Narcisa Salome
bela z roza oranžno
sredino

Narcisa Mount Hood Narcisa Recurvus
bela
bela z oranžno
rumeno sredino
Narcissus sp.

Narcissus sp.

Narcissus sp.

Narcissus sp.

Skledičaste narcise
Imajo velik, skledičasto
razširjen privenček, ki
je lahko enako obarvan
kot cvetni listi ali v drugi
barvi.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 35 cm.

Skledičaste narcise
Imajo velik, skledičasto
razširjen privenček, ki
je lahko enako obarvan
kot cvetni listi ali v drugi
barvi.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 35 cm.

Skledičaste narcise
Imajo velik, skledičasto
razširjen privenček, ki
je lahko enako obarvan
kot cvetni listi ali v drugi
barvi.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 35 cm.

Skledičaste narcise
Imajo velik, skledičasto
razširjen privenček, ki
je lahko enako obarvan
kot cvetni listi ali v drugi
barvi.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 35 cm.
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34360

Narcissus sp.
Skledičaste narcise
Imajo velik, skledičasto
razširjen privenček, ki
je lahko enako obarvan
kot cvetni listi ali v drugi
barvi.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 35 cm.

Narcise

8034

34361

8036

8037

34362

Narcisa
mešanica barv

Narcisa
Delnashaugh
bela z roza oranžno
sredino

Narcisa Dick Wilden
rumena

Narcisa
Cheerfulness in
Yellow Cheerfulness
rumena in bela

Narcisa Orangery
bela in oranžna

POMLADNE ČEBULNICE

Narcissus sp.
Skledičaste narcise
Imajo velik, skledičasto
razširjen privenček, ki
je lahko enako obarvan
kot cvetni listi ali v drugi
barvi.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 35 cm.

Narcissus sp.
Vrstnate ali polnjene
narcise
Imajo polnjene cvetove
s povečanim številom
cvetnih listov.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 35 cm.
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Narcisa Tete a Tete
rumena
Narcissus cyclamineus
Vrtne narcise
Imajo značilno oblikovane
cvetove.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 25 cm.

Vrstnate ali polnjene
narcise
Imajo polnjene cvetove
s povečanim številom
cvetnih listov.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 35 cm.

Narcissus sp.
Vrstnate ali polnjene
narcise
Imajo polnjene cvetove
s povečanim številom
cvetnih listov.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 35 cm.

Narcissus sp.
Butterfly narcise
Imajo posebne polnjene
cvetove.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenje: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: III-IV
Višina rastline: 40 cm.

Žafrani ali krokusi

POSADIMO
OKRASNE
ČEBULNICE V
LONCE

8039

Narcissus sp.

Okrasne čebulice
lahko posadimo tudi
v lonce ali korita
in si tako okrasimo
balkone, terase.
Rastline, ki jih gojimo
na terasi ali balkonu,
so malo bolj odvisne
od naše oskrbe kot
tiste na vrtu. Brez
rednega zalivanja se
bo njihova rast
hitro končala. Ne
pozabite na redno
zalivanje!

Pomladanski žafran
spada med prve pomladanske cvetlice. Izberemo mu sončno mesto
ali vsaj takšno, ki je
izpostavljeno pomladnemu soncu, še preden
grmovnice in drevje odženejo liste. Ugajajo mu
propustna tla, spomladi
mnogo vlage, poleti pa
bolj sušna obdobja. Pri
žafranih v trati počakamo s košnjo, dokler
listje ne porumeni.

8022

8023

Krokus
vijolično moder

Krokus
rumen

Crocus sp.

Crocus sp.

Velikocvetni krokusi
Sadilna razdalja: 7 cm
Globina sajenja: 8 cm
Čas sajenja: IX-Xll
Čas cvetenja: Il-IV
Višina rastline: 12 cm.

Velikocvetni krokusi
Sadilna razdalja: 7 cm
Globina sajenja: 8 cm
Čas sajenja: IX-Xll
Čas cvetenja: Il-IV
Višina rastline: 12 cm.

Hijacinte
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8024

34364

8025

8026

Krokus
bel

Krokus Pickwick
črtast

Krokus
mešanica barv

Krokus
vijolično moder

Crocus sp.

Crocus sp.

Crocus sp.

Crocus chrysanthus

Velikocvetni krokusi
Sadilna razdalja: 7 cm
Globina sajenja: 8 cm
Čas sajenja: IX-Xll
Čas cvetenja: Il-IV
Višina rastline: 12 cm.

Velikocvetni krokusi
Sadilna razdalja: 7 cm
Globina sajenja: 8 cm
Čas sajenja: IX-Xll
Čas cvetenja: Il-IV
Višina rastline: 12 cm.

Velikocvetni krokusi
Sadilna razdalja: 7 cm
Globina sajenja: 8 cm
Čas sajenja: IX-Xll
Čas cvetenja: Il-IV
Višina rastline: 12 cm.

Sadilna razdalja: 7 cm
Globina sajenja: 5 cm
Čas sajenja: IX-Xll
Čas cvetenja: Il-III
Višina rastline: 10 cm.

Hijacinte

8016
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Lahko jih gojimo na
prostem in v posodi v
notranjih prostorih. Na
vrtujih sadimo v rahla
in propustna tla. Če jih
bomo pustili v zemlji, jih
ob cvetenju pognojimo
in skrbimo, da imajo
dovolj vlage, dokler listje
ne začne rumeneti.

Perunike

8017

Hijacinta Blue Jacket Hijacinta Jan Bos
temno modra
rdeča
Hyacinthus oriantalis

Hyacinthus oriantalis

Velikocvetni krokusi
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-Xl
Čas cvetenja: IIl-IV
Višina rastline: 15 cm.

Velikocvetni krokusi
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-Xl
Čas cvetenja: IIl-IV
Višina rastline: 15 cm.

8018

8020

8050

Hijacinta City of
Haarlem
rumena

Hijacinta
mešanica barv

Perunika mešanica
barv

Hyacinthus oriantalis

Iris reticulata

Velikocvetni krokusi
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-Xl
Čas cvetenja: IIl-IV
Višina rastline: 15 cm.

Mrežasta perunika
Ima cvetove v modri,
vijoličasti, škrlatno
vijoličasti in beli barvi, z
dodatkom rumenih, belih
ali oranžnih žilic in peg.
So zelo nizke in zacvetijo
ko je še sneg.
Sadilna razdalja: 5 cm
Globina sajenja: 7 cm
Čas sajenja: IX-Xll
Čas cvetenja: II-III
Višina rastline: 15 cm.

Hyacinthus oriantalis
Velikocvetni krokusi
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-Xl
Čas cvetenja: IIl-IV
Višina rastline: 15 cm.
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8052

8055

8045

8046

34367

Perunika
vijolično modra

Perunika
mešanica barv

Iris sp.

Iris sp.

Cesarski tulipan
Rubra
rdeč

Cesarski tulipan
Aurora
oranžen

Cesarski tulipan
Lutea
rumen

Holandska perunika
Holandske perunike
sadimo v peščena in propustna tla ter na sončno
lego. Zahtevajo poletno
presušitev. Tako nam lahko rastejo kot trajnica.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenje: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII, IV-V
Čas cvetenja: IV-V,
VII-VIII
Višina rastline: 50 cm.

Holandska perunika
Holandske perunike
sadimo v peščena in propustna tla ter na sončno
lego. Zahtevajo poletno
presušitev. Tako nam lahko rastejo kot trajnica.
Sadilna razdalja: 10 cm
Globina sajenje: 10 cm
Čas sajenja: IX-XII, IV-V
Čas cvetenja: IV-V,
VII-VIII
Višina rastline: 50 cm.

Fritillaria imperialis

Fritillaria imperialis

Fritillaria imperialis

Cesarske tulipane vedno
gojimo na soncu.
Sadilna razdalja: 20 cm
Globina sajenje: 20 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 100 cm.

Cesarske tulipane vedno
gojimo na soncu.
Sadilna razdalja: 20 cm
Globina sajenje: 20 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 100 cm.

Cesarske tulipane vedno
gojimo na soncu.
Sadilna razdalja: 20 cm
Globina sajenje: 20 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 100 cm.

8043
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34368

34369

8042

Okrasni luk
Purple Sensation
vijoličen

Okrasni luk
Sphaerocephalon
lila

Allium sp.

Allium sp.

Limbar Madonna Lily Hrušica ali grozdek
bela
Armeniacum
modra
Lilium candidum

Okrasni luki so čudovite
trajnice z značilnimi dekorativnimi cvetovi. Rastejo tudi na “nekošenih”
travnikih po Sloveniji.
Cvetovi privlačijo čebele.
Sadilna razdalja: 15 cm
Globina sajenje: 10 cm
Čas sajenja: IX-X
Čas cvetenja: IV-VI
Višina rastline: 60-90 cm.

Okrasni luki so čudovite
trajnice z značilnimi dekorativnimi cvetovi. Rastejo tudi na “nekošenih”
travnikih po Sloveniji.
Cvetovi privlačijo čebele.
Sadilna razdalja: 15 cm
Globina sajenje: 10 cm
Čas sajenja: IX-X
Čas cvetenja: IV-VI
Višina rastline: 60-90 cm.

Limbar sadimo zgodaj
jeseni. Najlepši je, če je
sajen v skupine. Tla okoli
cvetnih stebel naj bodo
zasenčena, nekoliko vlažna in rahla.
Sadilna razdalja: 15 cm
Globina sajenja: 10 cm
Čas sajenja: IX-X
Čas cvetenja; V-Vl
Višina rastline: 90 cm.

Muscari sp.

Hvaležna, nizka, prezimno trdna cvetlica, ki se
odlično razrašča pod grmovjem. Cvetovi so živo
modri, modro vijolični in
beli. Na istem mestu
raste več let.
Sadilna razdalja: 7 cm
Globina sajenja: 7 cm
Čas sajenja: IX-XII
Čas cvetenja: IV-V
Višina rastline: 15 cm.

MINERALNA GNOJILA
TEKOČA GNOJILA

45859

45857

45860

Optimum
gnojilo za iglavce

Optimum
gnojilo za jagode

Specialno gnojilo za iglavce je
namenjeno gnojenju smreke, jelke,
bora, tise, tuje, brina ter ostalih
iglavcev. Prednosti: magnezij preprečuje rjavenje iglic, rastline so bolj
odporne na mraz in bolezni. Uporaba:
približno 30g za manjšo rastlino, za
večje rastline količino podvojimo.
Gnojilo enakomerno potresemo okoli
rastline, ga plitvo zadelamo v zemljo,
rastline po gnojenju zalijemo. Prvič
gnojimo zgodaj spomladi (marec, april),
drugič v jeseni (september, oktober).
Pakiranje: 1 kg
Transportno pakiranje:
12 kos

Specialno gnojilo za jagode je
namenjeno gnojenju vseh vrst
jagod in ostalega jagodičevja.
Prednosti: vsebnost kalija
omogoča kakovostne in okusnejše plodove.
Uporaba: 40g/m2, gnojilo
potresemo okoli rastline ter
ga plitvo zadelamo v zemljo,
rastline po gnojenju zalijemo.
Prvič gnojimo zgodaj spomladi
(marec), drugič po obiranju
jagod.
Pakiranje: 1 kg
Transportno pakiranje:
12 kosov

Optimum
gnojilo za rododendrone
in borovnice
Gnojilo je namenjeno gnojenju
rododendronov, borovnic, azalej,
resja, hortenzije in vseh vrst rastlin,
ki potrebujejo kisla tla. Prednosti:
gnojilo vsebuje vse potrebne hranilne
snovi, ki omogočajo optimalno rast in
bogat cvetni nastavek.
Uporaba: 25g za rastlino (ena pest).
Gnojilo enakomerno potresemo okoli
rastline in ga plitvo zadelamo v zemljo, rastline po gnojenju zalijemo. Prvič
gnojimo zgodaj spomladi v marcu in
drugič v avgustu.
Pakiranje: 1 kg
Transportno pakiranje:
12 kosov

Mineralna gnojila Optimum

GNOJILA

GNOJILA

Mineralna gnojila Optimum
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ORGANSKO GNOJILO

45858

45440

45437

Optimum
gnojilo za vrtnice

Optimum
gnojilo za travo

Optimum
NPK 15-15-15

Specialno gnojilo za vrtnice je
namenjeno gnojenju vseh vrst vrtnic.
Prednost: intenzivna barva cvetov.
Uporaba: 25g za vrtnico (približno
ena pest). Gnojilo enakomerno
potresemo okoli rastline, za večje
vrtnice količino podvojimo. Gnojilo
plitvo zadelamo v zemljo, rastline
po gnojenju zalijemo. Prvič gnojimo zgodaj spomladi, drugič takoj,
ko se pojavijo cvetovi in tretjič
med prvim in drugim cvetenjem.
Pakiranje: 1 kg
Transportno pakiranje:
12 kos

Specialno mineralno gnojilo
za travo z dodatkom železa je
primerno za gnojenje vseh vrst
travnih površin.
Prednosti: velika vsebnost železa preprečuje rast mahu.
Uporaba: gnojilo potrosimo po
travni površini, najbolje pred
dežjem in zalijemo. Ne smemo
nanašati ob močnem soncu.
Prvič gnojimo v mesecu marcu
ali aprilu, nato sredi poletja ter
nazadnje v jeseni.
Pakiranje: 5 kg
Transportno pakiranje: 3 kos

Univerzalno mineralno gnojilo
uporabljamo za gnojenje zelenjave, okrasnega in sadnega vrta
ter travnih površin.
Prednost: hitro delujoče gnojilo
z razmerjem hranil, ki omogočajo
razvoj močnih in zdravih korenin.
Uporaba: gnojilo potresemo
okoli rastlin in ga zagrebemo. Priporočljivo je gnojiti pred dežjem.
Prvo gnojenje opravimo v času
med koncem februarja in do konca aprila, kasneje dognojujemo
po potrebi na 3-4 tedne.
Pakiranje: 5 kg
Transportno pakiranje: 3 kos

GNOJILA

Mineralna gnojila Smart

45040

45037

45039

45041

Smart
gnojilo za dodajanje
substratom

Smart
gnojilo za travo

Smart
gnojilo za okrasne rastline

Smart za rože

Specialno gnojilo za trato s kontroliranim
sproščanjem skozi celo rastno dobo se
uporablja za gnojenje vseh vrst travnih
površin. Prednosti: gnojimo 1 krat v sezoni, manjša poraba gnojil, kontrolirano
delovanje skozi celo rastno dobo
Uporaba: 1 kg na 50m2, trato gnojimo
v začetku rastne sezone, gnojilo enakomerno potresemo, najboljše tik pred
dežjem. Preden posejemo travo, gnojilo
dodamo v 10 cm globoko obdelano
zemljo in jo izravnamo, nato posejemo
travno seme, povaljamo in zalijemo.
Pakiranje: 1 kg
Transportno pakiranje: 8 kosov

Specialno gnojilo s kontroliranim
sproščanjem skozi celo rastno dobo se
uporablja za gnojenje vseh vrst okrasnih rastlin, živih mej in iglavcev.
Prednosti: gnojimo 1 krat v sezoni,
manjša poraba gnojil, kontrolirano delovanje skozi celo rastno dobo. Gnojila se
sproščajo glede na temperaturo zemlje.
Uporaba: 1 kg na 50 m2, gnojilo
potresemo po površini in ga plitvo
zadelamo v zemljo, rastline po gnojenju
zalijemo. Gnojimo v začetku rastne
dobe.
Pakiranje: 1 kg
Transportno pakiranje: 8 kosov

Uporabljamo za izboljšanje substrata
pred sajenjem in presajanjem rastlin
ter za gnojenje rastlin.
Prednosti: gnojimo 1 krat v sezoni,
kontrolirano delovanje skozi celo
rastno dobo, manjša poraba gnojil.
Uporaba: 250g zadošča za 100 l zemlje, gnojilo dodamo v zemljo. Ostale
rastline gnojimo aprila, gnojilo plitvo
zadelamo v zemljo, rastline po gnojenju zalijemo. Gnojimo enkrat v sezoni.
Pakiranje: 2 x 250 g
Transportno pakiranje: 9 kos

Mineralno gnojilo v koncentrirani
vodotopni obliki, uporabljamo za
gnojenje bujno cvetočih in hitro
rastočih rastlin.
Prednosti: hitro topno gnojilo.
Uporaba: 1 vrečka na 2 L vode
za zalivanje ali 1 vrečka na 4 L
vode za aplikacijo preko listov.
Pakiranje: 20 g
Transportno pakiranje: 16 kos
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45840

45841

45190

45191

Optimum
tekoče gnojilo za citruse

Optimum
tekoče gnojilo za orhideje

Optimum
Optimum
univerzalno tekoče gnojilo univerzalno tekoče gnojilo

Tekoče gnojilo za citruse je namenjeno za gnojenje limon, pomaranč,
mandarin ter ostalih sredozemskih
rastlin.
Uporaba: ¼ zamaška gnojila na 4L
vode. Gnojiti začnemo 2-3 teden
po sajenju ali presajanju med celo
rastno dobo enkrat tedensko, v
zimskem času ne gnojimo. Vsebuje
optimalno razmerje hranil za zdravo
rast, dober cvetni nastavek in
kvaliteten pridelek.
Pakiranje: 500 ml
Transportno pakiranje:
8 kos

Tekoče gnojilo za orhideje je
namenjeno gnojenju vseh vrst
orhidej.
Uporaba: 1 mala žlička (5 ml)
gnojila na 2L vode.
Med celo rastno dobo gnojimo
vsaka 2 tedna, v zimskem času
gnojimo na 4-6 tednov.
Vsebuje optimalno razmerje hranil
za dolgo cvetenje in bujno rast.
Pakiranje: 500 ml
Transportno pakiranje:
8 kos

Univerzalno tekoče gnojilo je
namenjeno za gnojenje balkonskih, sobnih in vrtnih rastlin.
Uporaba: ½ pokrovčka na 5 l
vode. Med rastno dobo gnojimo
enkrat tedensko, v zimskem času
pa na 2-3 tedne. Vsebuje optimalno razmerje hranil za dobro
razrast korenin ter za dolgo in
bujno cvetenje.
Pakiranje: 500 ml
Transportno pakiranje: 20 kos

Univerzalno tekoče gnojilo je
namenjeno za gnojenje balkonskih, sobnih in vrtnih rastlin.
Uporaba: ½ pokrovčka na 5 l
vode. Med rastno dobo gnojimo
enkrat tedensko, v zimskem času
pa na 2-3 tedne. Vsebuje optimalno razmerje hranil za dobro
razrast korenin ter za dolgo in
bujno cvetenje.
Pakiranje: 1 l
Transportno pakiranje: 12 kos

Tekoča gnojila Optimum in Eko

SAJENJE, GNOJENJE IN
NEGA OKRASNIH
GRMOVNIC

45194

Optimum
Eko
univerzalno tekoče gnojilo tekoče gnojilo za
paradižnik in zelenjavo
Univerzalno tekoče gnojilo je
namenjeno za gnojenje balkonskih, sobnih in vrtnih rastlin.
Uporaba: ½ pokrovčka na 5 l
vode. Med rastno dobo gnojimo
enkrat tedensko, v zimskem času
pa na 2-3 tedne. Vsebuje optimalno razmerje hranil za dobro
razrast korenin ter za dolgo in
bujno cvetenje.
Pakiranje: 3 l
Transportno pakiranje: 4 kos

Tekoče organsko gnojilo uporabljamo za gnojenje paradižnika,
paprike ter ostalih vrtnin.
Prednosti: gnojilo pridobljeno
iz visokokakovostne rastlinske
mase, 100% rastlinske pridelave
Uporaba: 1 pokrovček na 1L
vode. Gnojiti začnemo 2-3 tedne
po presajanju in 1krat na teden
skozi celo rastno dobo.
Pakiranje: 1 L
Transportno pakiranje: 12 kosov

45193

Eko
univerzalno tekoče gnojilo
Univerzalno tekoče organsko
gnojilo uporabljamo za vse
cvetoče, sobne, balkonske rastline in za vse vrtnine.
Prednosti: gnojilo pridobljeno
iz visokokakovostne rastlinske
mase, 100% rastlinske pridelave
Uporaba: 1 pokrovček na
1L vode, za sobne rastline ½
pokrovčka na liter vode.
Pakiranje: 1 L
Transportno pakiranje: 12 kosov

Organsko gnojilo Eko

Grmovnice in drevje
posadimo tako, da najprej
pripravimo sadilno jamo,
vanjo dodamo kompost ali
humus ter Valentin EKO
organsko gnojilo v obliki
pelet ter zemljo. Rastline
namestimo v pripravljeno
sadilno jamo, zasujemo z
zemljo ter dobro zalijemo.
Tla okrog rastlin prekrijemo
z zastirko iz Valentin
okrasnega lubja ali Valentin
lesnih sekancev.

GNOJILA

45192

Jeseni sadimo vrtnice,
hortenzije, ciprese,
rododendrone ter druge
cvetoče in necvetoče
grmovnice ter sadno in
okrasno drevje.
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45172

45633

45171

Eko
gnojilo za vrt

Eko
Eko
specialno organsko gnojilo specialno organsko gnojilo

Uporabljamo ga za osnovno gnojenje in dognojevanje vseh vrst vrtnin
in okrasnih rastlin na gredicah in v
loncih.
Prednosti: gnojilo pridobljeno iz
visokokakovostne rastlinske mase,
100% rastlinske pridelave.
Uporaba: 300 g/m2 za paradižnik,
papriko ter ostale plodovke in 150g/
m2 za ostale vrtnine in okrasne
rastline. Gnojilo lahko dodamo k
substratu pred presajanjem in
sajenjem rastlin 5-10g/1 L zemlje.
Pakiranje: 600 g
Transportno pakiranje: 12 kosov

Gnojilo v obliki pelet uporabljamo za
gnojenje vrta, sadovnjaka, vinograda,
zelenic in okrasnih rastlin.
Prednosti: 100 % organsko gnojilo
slovenskega porekla, deluje 9 mesecev,
dobra topnost pelet.
Uporaba: spomladi kot začetno gnojenje
v količini 20 kg na 200 m2, potresemo
ga po zemlji in ga rahlo zagrebemo.
Travo gnojimo spomladi s 1 kg/m2, ob
sajenju sadnega drevja 1-3 kg na sadiko,
gnojilo lahko primešamo tudi substratu
za balkonske rože v količini 0,5-1 kg/ 50
L zemlje.
Pakiranje: 20 kg
Transportno pakiranje: 40 kosov

Gnojilo v obliki pelet uporabljamo za
gnojenje vrta, sadovnjaka, vinograda,
zelenic in okrasnih rastlin.
Prednosti: 100 % organsko gnojilo
slovenskega porekla, deluje 9 mesecev, dobra topnost pelet.
Uporaba: spomladi kot začetno
gnojenje v količini 7,5 kg na 75 m2,
potresemo ga po zemlji in ga rahlo zagrebemo. Travo gnojimo spomladi s 1
kg/m2, ob sajenju sadnega drevja 1-3
kg na sadiko, gnojilo lahko primešamo
tudi substratu za balkonske rože v
količini 0,5-1 kg/ 50 L zemlje.
Pakiranje: 7,5 kg
Transportno pakiranje: 120 kosov

SUBSTRATI

Substrati Optimum
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Valentin zemlje
Valentin zemlje so narejene v skladu z novimi
evropskimi smernicami,
ki pozivajo k varovanju
naravnega okolja in
odgovornemu črpanju
šote. Valentin zemlje so
pripravljene iz humusa
lubja, komposta in gline,
v kombinaciji z vlaknasto belo in črno šoto.
45179

45181

45182

Optimum
substrat za orhideje

Optimum
zemlja za grobove

Specialna zemlja je
namenjena za presajanje
vseh vrst orhidej.
Prednosti: vsebuje
borovo lubje in hranilno
šoto. Lubje omogoča
zelo zračno strukturo za
optimalni prehod vode in
zraka.
Pakiranje: 5L
Transportno pakiranje:
385 kosov

Zemlja za prekrivanje
grobov in sajenje
nagrobnih rastlin.
Uporaba: 6-10 l zemlje/
m2.
Prednosti: vsebuje črn
predelan humus in črno
šoto. Ima mrvičasto strukturo. Ne pušča madežev
na spomenikih.
Pakiranje: 20 l
Transportno pakiranje:
132 kosov

Optimum
zemlja za
rododendrone
Zemlja za sajenje vseh
vrst rastlin, ki za svoj
razvoj potrebujejo kisel
substrat (rododendroni,
azaleje, hortenzije, rese,
kamelije ipd.).
Prednosti: vsebuje belo
šoto. Ima ustrezno kislost,
in sicer pH 3,4-4,5. Vsebuje rastlinam prilagojena
hranila.
Pakiranje: 45 l
Transportno pakiranje:
54 kosov

Substrati Optimum
Lastnosti zemelj
Valentin
Zemlja je zračna,
rahle strukture, zato so
korenine dobro preskrbljene s kisikom.
Zemlja se v loncih zaradi
vsebnosti humusnih
komponent ne izsuši in
se ne krči.
Na površini se ne pojavlja mah.
Zemlja ne vsebuje
semen plevelov, škodljivcev in bolezni, saj ob
vročem kompostiranju
ta propadejo.
Humus lubja in zeleni
kompost sta bogata
z organsko vezanimi
hranilnimi snovmi, ki se
postopoma sproščajo
glede na potrebe posameznih rastlin.
4-5 tednov po presajanju rastlin ni potrebno
dognojevati.
Z zemljami Valentin
skrbimo za okolje, saj za
njih potrebujemo manj
črne šote.

45180

45842

45175

Optimum
zemlja za setev in
pikiranje

Optimum
zemlja za citruse

Optimum
zemlja za lončnice

Za sajenje, presajanje in
nadaljnjo vzgojo limon, pomaranč in ostalih agrumov.
Prednosti: vsebuje belo
šoto, kompostirano
lubje in zeleni kompost.
Glina in ekspandirana
glina omogočata vlažnost
zemlje. Naravna gnojila se
sproščajo postopoma.
Pakiranje: 20 l
Transportno
pakiranje:
144 kosov

Zemlja za setev,
presajanje in nadaljnjo
vzgojo sobnih, balkonskih
in okrasnih rastlin.
Prednosti: vsebuje belo
šoto, kompostirano lubje
in zeleni kompost. V tleh
aktivira delovanje mikroorganizmov.
Izboljšuje strukturo in
zračnost tal. Naravna
gnojila se sproščajo
postopoma.
Pakiranje: 20 l
Transppakiranje: 144
kosov

Zemlja za setev, vzgojo in
pikiranje mladih rastlin.
Prednosti: drobna struktura. Dodana visokokakovostna gnojila.
Primerna za setev in
pikiranje.
Pakiranje: 20 l
Transportno pakiranje:
132 kosov

45183

45184

45174

45177

45176

Optimum
vrtna zemlja

Optimum
vrtna zemlja

Zemlja za sajenje vrtnin,
dišavnic, čebulnic ter
ostalih rastlin. Lahko jo
uporabimo kot izboljševalec vrtne zemlje.
Prednosti: vsebuje belo
in črno šoto, naravni
kompost in humus, lesna
vlakna, dodana so ji
dolgo delujoča hranila,
ki omogočajo optimalno
rast rastline.
Pakiranje: 45L
Transportno pakiranje: 54
kosov

Zemlja za sajenje vrtnin,
dišavnic, čebulnic ter
ostalih rastlin. Lahko jo
uporabimo kot izboljševalec vrtne zemlje.
Prednosti: vsebuje belo
in črno šoto, naravni
kompost in humus, lesna
vlakna, dodana so ji
dolgo delujoča hranila,
ki omogočajo optimalno
rast rastline.
Pakiranje: 45L
Transportno pakiranje: 54
kosov

Optimum
zemlja za balkonske
rože

Optimum
zemlja za balkonske
rože

Optimum
zemlja za balkonske
rože

Zemlja za sajenje in presajanje rastlin.
Prednosti: sestavljena je
iz kakovostnih vrst bele
in črne šote. Dodana so
ji potrebna hranila (NPK)
ter sredstva za izboljšanje vodne kapacitete in
zračnosti (perlit in glina).
Pakiranje: 20 I
Transportno pakiranje:
144 kosov

Zemlja za sajenje in
presajanje rastlin.
Prednosti: sestavljena je
iz kakovostnih vrst bele
in črne šote. Dodana so
ji potrebna hranila (NPK)
ter sredstva za izboljšanje vodne kapacitete in
zračnosti (perlit in glina).
Pakiranje: 45 l
Transportno pakiranje: 54
kosov

Zemlja za sajenje in
presajanje rastlin.
Prednosti: sestavljena je
iz kakovostnih vrst bele
in črne šote. Dodana so
ji potrebna hranila (NPK)
ter sredstva za izboljšanje vodne kapacitete in
zračnosti (perlit in glina).
Pakiranje: 70 l
Transportno pakiranje: 39
kosov

Substrati Optimum in Eko

SUBSTRTI

Substrati Optimum
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PRESAJANJE
RASTLIN

45178

45187

45185

45186

Optimum
zemlja za lončnice

Eko
zemlja za paradižnik

Eko
univerzalna zemlja

Eko
univerzalna zemlja

Zemlja za setev, presajanje in nadaljnjo vzgojo
sobnih, balkonskih in
okrasnih rastlin.
Prednosti: vsebuje belo
šoto, kompostirano
lubje in zeleni kompost.
V tleh aktivira delovanje
mikroorganizmov. Izboljšuje strukturo in zračnost
tal. Naravna gnojila se
sproščajo postopoma.
Pakiranje: 5
Transportno pakiranje:
385 kosov

Zemlja za sajenje
paradižnik in ostalih
plodovk, primerna za
mešanje z obstoječo
vrtno zemljo.
Prednosti: vsebuje belo in
črno šoto, naravni humus,
kompost, lesna vlakna,
dodana so gnojila organskega izvora, pravilno
razmerje vseh komponent
omogoča rastlinam optimalno rast in razvoj.
Pakiranje: 45L
Transportno pakiranje: 54
kosov

Univerzalna zemlja za
vrtnine, zelišča in okrasne
rastline se lahko uporablja za direktno sajenje in
presajanje.
Prednosti: vsebuje belo in
črno šoto, naravni humus,
kompost, lesna vlakna,
dodana so gnojila organskega izvora, pravilno
razmerje vseh komponent
omogoča rastlinam optimalno rast in razvoj.
Pakiranje: 20L
Transportno pakiranje:
144 kosov

Univerzalna zemlja za
vrtnine, zelišča in okrasne
rastline se lahko uporablja za direktno sajenje in
presajanje.
Prednosti: vsebuje belo in
črno šoto, naravni humus,
kompost, lesna vlakna,
dodana so gnojila organskega izvora, pravilno
razmerje vseh komponent
omogoča rastlinam optimalno rast in razvoj.
Pakiranje: 45L
Transportno pakiranje: 54
kosov

Valentin zemljo
pred presajanjem
zmešamo z
Valentin gnojilom
z dolgotrajnim
delovanjem za
balkonske rastline
(gnojilo deluje 4-6
mesecev). Na dno
posode nasujemo
glinopor in nekoliko
Valentin zemlje.
Rastlino posadimo in
posodo dopolnimo
z zemljo. Zemljo
stisnemo in zalijemo.
Prvih 10 dni po
presajanju zalivamo
z manjšo količino
vode. Presajene
rastline varujemo
pred soncem. 4-5
tednov po presajanju
rastline pričnemo
gnojiti z Valentin
tekočim gnojilom.
Dognojujemo enkrat
tedensko.

DODATNA PONUDBA

Dodatna ponudba
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84683

84684

84679

84680

Valentin šotni lončki
o 6 cm - 20/1 zav.

Valentin šotne
tablete
o 38 mm - 20/1 zav.

Valentin
agrokoprena letna
17 g/m2 - 15 m2

Valentin
agrokoprena letna
17 g/m2 - 21 m2

Za setev in vzgojo sadik
in potaknjencev vrtnin in
cvetlic.
Prednosti: šotne tablete
so razgradljive. Visoka
sposobnost zadrževanja
vode. Omogočajo hiter
razvoj korenin in sadik.
Vsebujejo gnojilo z
mikroelementi.
Pakiranje: 20 kosov
Transportno pakiranje:
100 zavitkov

Tanka, prosojna tkanina za Teža tkanine: 17 g/m2
zaščito rastlin pred poze- Transportno pak.:
bami, temperaturnimi
25 kosov
nihanji, vetrom, močnim
dežjem in točo.
Prednosti: rastline varuje
pred napadom škodljivcev. lzenačena mikroklima omogoča hiter razvoj rastlin. Jeseni podaljša
rastno dobo. Pridelekje
večji in kvalitetnejši.
Teža tkanine: 17 g/m2
Transportno pakiranje:
25 kosov

Za setev ter vzgojo sadik
in potaknjencev vrtnin in
cvetlic.
Prednosti: lončki iz šote
so razgradljivi. Visoka
sposobnost zadrževanja
vode. Omogočajo hiter
razvoj korenin in sadik.
Pakiranje: 20 kosov
Transportno pakiranje:
100 zavitkov

Dodatna ponudba
SMART

TUNEL ZA TOPLO GREDO
TUNEL ZA TOPLU GREDICU

ENOSTAVNA

POSTAVITEV

Loke čez gredo upognemo na želeno
širino in jih zabodemo v tla.
Lukove preko gredice nategnemo na
željenuširinu i zabodemo ih u tlo.

FOLIJA: 1,6 x 3,5 m
LOKI: 6 kos
SPONKE: 2 kos
FOLIJA: 1,6 x 3,5 m
LUKOVI: 6 kos
KLINOVI: 2 kos

Folijo razprostremo čez loke.
Foliju razširimo preko lukova.

Konce folije napnemo in pritrdimo z
sponkami v tla. Ostala dva loka pritrdimo
čez folijo, da lahko tunel zračimo.
Krajeve folije napnemo i pričvrtsimo sa
klinovima u tlo. Ostala dva luka
učvrstimo preko folije tako, da
lakše tunel prozračimo.

TUNEL ZA TOPLO GREDO

Omogoča zgodnje pridelovanje zelenjave in večji pridelek. Nudi zaščito pred pomladansko in jesensko
pozebo. Varuje pred neugodnimi vremenskimi razmerami in pred napadom škodljivcev ter ptičev. Prispeva k
boljši izrabi sončne energije in k podaljševanju ugodnih rastnih razmer. Dvojni loki olajšajo zračenje tunela v
toplih dneh. Hitra in lahka montaža.

TUNEL ZA TOPLU GREDICU

Omogućuje rani uzgoj povrća i veći prinos. Štiti od proljetnog i jesenskog mraza. Štiti od vremenskih
nepogoda te napada štetnika i ptica. Pridonosi boljem iskorištenju sunčeve energije i produžuje dobre uvjete rasta.
Dvostruki lukovi olakšavaju prozračivanje tunela za vrijeme toplijih dana. Brza i laka montaža.

V Sloveniji prodaja: SEMENARNA Ljubljana, d.d.
Dolenjska cesta 242, Ljubljana,
Poreklo: Slovenija
Za HR uvozi: Cipro d.o.o.,
Lepanjci 4a, 49000 Krapina
Za BiH uvozi i distribuira: AGRICOM d.o.o.,
Donji Hadžići 135, Hadžići
Uvoznik/Distributer za Srbiju: Domel d.o.o.,
Slobodana Đuriča 21, 11283 Beograd-Zemun
Uvoznik za Crnu Goru: Veletex a.d.,
Cijevna b.b., Podgorica
Importues Kosove: Agrium sh.p.k.,
Livagje, Gracanice (tek rrethi i QMI-se) 10500
Увозник за МК: СЕМЕНАРНА СК дооел,
Скопје, Првомајска 18 бр. 23, Скопје

84681

84682

191215

13311

Valentin
agrokoprena zimska
30 g/m2 - 15 m2

Valentin
agrokoprena zimska
30 g/m2 - 21 m2

Valentin pritrdilni
klini za agrokopreno
6/1 zav.

Valentin tunel za
toplo gredo

Tanka, prosojna tkanina
Teža tkanine: 30 g/m
za zaščito rastlin pred
Transportno pakiranje:
pozebami, temperaturnimi 18 kosov
nihanji, vetrom, močnim
dežjem in točo.
Prednosti: Rastline varuje
pred napadom škodljivcev. lzenačena mikroklima omogoča hiter razvoj
rastlin. Jeseni podaljša
rastno dobo. Pridelek je
večji in kvalitetnejši.
Teža tkanine: 30 g/m2
Transportno pakiranje:
25 kosov
2

Uporabljamo jih za
pritrjevanje Valentin
agrokoprene v tla.
Prednosti: Preprečuje
vetru, da odkrije agrokopreno. Ima večkratno
uporabo.
Pakiranje: 6/1 kosov
Transportno pakiranje:
130 kosov

Za zgodnje setve vrtnin in
cvetlic. Jeseni varuje
rastline pred zmrzaljo.
Prednosti: Zavaruje
rastline pred mrazom in
vetrom. Omogoča
zgodnjo pridelavo vrtnin.
Transportno pakiranje:
15 kosov

Zastirke

Za kompostni kup si
izberemo polsenčno,
pogledom zakrito
lego v vrtu. Pot do
kompostnega kupa
si tlakujemo, tako
nam bo dnevna pot
z gospodinjskimi
odpadki do njega
olajšana. Za manjši
vrt si kupimo
kompostnik.
Pravi vrtnarji
vedo, da je dober
kompost nujen za
pridelovanje vrtnin,
zato mu namenijo
veliko prostora
in pozornosti.
Pomembno pri
kompostiranju je, da
pazimo, kaj dajemo
na kompostni kup
oz. v kompostnik.
Skrbimo za pravo
zračnost in vlago.

45189

45188

Valentin Optimum
okrasna zastrika

Valentin Optimum
okrasno lubje

Okrasno zastirko
uporabljamo za prekrivanje okrasnih vrtov,
gredic, grobov in okrasnih
loncev.
Prednosti: prekrita
površina je dekorativna,
plevel pod zastirko ne
raste, zemlja se ne izpira
in ne izsušuje in je
toplotno izolirana,
velikost delcev 0-4 cm.
Pakiranje: 70 L
Transportno pakiranje: 39
kosov

Okrasno lubje pinij (vrsta
bora - Pinus pinea)
uporabljamo za prekrivanje okrasnih vrtov, gredic,
grobov in okrasnih loncev.
Prednosti: zelo obstojno
lubje, prekrita površina je
zelo dekorativna, plevel
pod lubjem ne raste,
zemlja se ne izpira in ne
izsušuje in je toplotno
izolirana, velikost delcev
2-4 cm.
Pakiranje: 70 L
Transportno pakiranje: 39
kosov

DODATNA PONUDBA

KOMPOSTNI KUP
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Blagovna znamka Terminator je namenjena
varstvu pred škodljivci na vrtu in v domu.
Izdelki so okolju in ljudem prijazni in hkrati
učinkovito delujejo proti nezaželenim obiskovalcem vrtov, drevja, kmetij in gospodinjstev.
Izdelki so v različnih pakiranjih, v obliki zaščitnih plošč, vab, insekticidnih pršil, sprejev in
posipov.
Pri uporabi sredstev proti škodljivcem je poleg učinkovitosti pomembna tudi ekološka ustreznost.
Izdelki Terminator so neškodljivi za ljudi, uporaba pa je varna in enostavna.

TERMINATOR X

Sredstva za varstvo pred škodljivci Terminator
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44983

44984

44981

Terminator plus
mehka vaba za miši
in podgane

Terminator plus mehka
vaba za miši in podgane

Terminator plus
žitna vaba za miši
in podgane

Za zatiranje vseh vrst miši in
podgan v kleteh, na podstrešjih,
v skladiščih in drugih gospodarskih prostorih.
Prednosti: mišim in podganam
privlačna in sočna vaba. Dodana
ima sredstva, ki privabljajo škodljivce. Dodano ima grenčino, ki
pripomore k manjšemu tveganju
za neciljne vrste organizmov.
Pakiranje: 250 g
Transportno pakiranje:
30 kosov

Pakiranje: 500 g
Transportno pakiranje: 24 kosov

Za zatiranje vseh vrst miši in
podgan v kleteh, na podstrešjih,
v skladiščih in drugih gospodarskih prostorih.
Prednosti: kakovostno žito, ki
privablja glodavce. Praktična
uporaba vrečke. Dodano ima
grenčino, ki pripomore k manjšemu tveganju za neciljne vrste
organizmov.
Pakiranje: 250 g
Transportno pakiranje: 32 kosov

Sredstva za varstvo pred škodljivci Terminator

44982

42291

42296

Terminator plus
žitna vaba za miši
in podgane

Lepilo za miši

Hišni muholovec
z medom

Pakiranje: 500 g
Transportno pakiranje:
20 kosov

Za lovljenje miši, podgan,
ščurkov in drugih insektov.
Uporabljamo ga tudi na vrtu in
v sadovnjakih za preprečevanje
prehoda škodljivcev v drevesno
krošnjo.
Prednosti: ne vsebuje
insekticidov.
Uporablja se za pripravo vab. Se
ne suši.
Pakiranje: 150 ml
Transportno pakiranje: 25 kosov

Za zatiranje muh v zaprtih
prostorih, kuhinjah in shrambah
v obliki lepljivega traku.
Prednosti: enostaven za uporabo. Ne vsebuje insekticidov.
Pakiranje: 1 kos
Transportno pakiranje:
100 kosov

43054

42304

42306

42312

Hišni muholovec
z medom

lnsekticidni posip

Hlevski muholovci
mali (14 x 33 cm)

Hlevski muholovci
veliki (55 x 33 cm)

Pakiranje: 4 kosi
Transportno pakiranje:
10 kosov

Za zatiranje muh v hlevih, stajah,
klavnicah, skladiščih, rastlinjakih
in živilski industriji.
Prednosti: privabljajo muhe.
Enostavni so za uporabo. Ne
vsebujejo škodljivih snovi. Primerni so za ekološko živinorejo.
Pakiranje: 4 kosi
Transportno pakiranje: 10 kosov

Pakiranje: 4 kosi
Transportno pakiranje: 14 kosov

Za zatiranje plazečih insektov,
kot so mravlje, ščurki, stenice,
bolhe itd., v stanovanjih,
shrambah, na terasah, balkonih.
Prednosti: stabilen na zraku in
svetlobi. Deluje kontaktno in ima
podaljšano delovanje.
Pripravljen za uporabo.
Pakiranje: 100 g plastenka
Transportno pakiranje: 10 kosov

Sredstva za varstvo pred škodljivci Terminator
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42501

45548

45546

42294

Terminator Iepljivi trak

Terminator lepljive
plošče male

Terminator lepljive
plošče velike

lnsekticid za rastline

Pakiranje: 10 plošč
Transportno pakiranje: 7 kosov

Prednosti: predstavljajo okolju
prjazno zaščito rastlin. Rumene
plošče so prekrite s prozornim
lepilom. So pokazatelj napada škodljivcev. Rumena barva
privablja škodljive insekte, kot so
čebulna muha, češnjeva muha,
listne uši, hruševa osica.
Zmanjšujejo populacijo insektov.
Čas uporabe: lll-IX
Pakiranje: 10 plošč
Transportno pakiranje: 9 kosov

Uporablja se za zaščito sadnih
dreves pred plazečimi insekti.
Prednosti: predstavlja okolju
prijazno zaščito rastlin. Trak je
prevlečen s prozornim lepilom.
Plazečim insektom (mravlje, gosenice, pedici) preprečuje dostop
v krošnjo drevesa.
Zmanjšuje populacijo insektov.
Je pokazatelj napada škodljivcev.
Čas uporabe: lll-Xl
Pakiranje: 3 m
Transportno pakiranje: 8 kosov

TERMINATOR X

Sredstva za varstvo pred škodljivci Terminator

Za zatiranje listnih uši in resarjev
na okrasnih, sobnih in balkonskih
rastlinah ter vrtninah.
Prednosti: kratka čakalna doba,
saj se na svetlobi hitro razgradi.
Učinkuje hitro. Izdelan iz naravne
snovi - ekstrakta bolhača.
Pakiranje: pršilka 500 ml
Transportno pakiranje:
6 kosov

TERMINATOR X

Sredstva za varstvo pred škodljivci

42324

42305

43255

42293

Sprej proti muham
in komarjem

Univerzalni insekticid

Vaba za kuhinjske molje

Past za mravlje

Za zatiranje vseh vrst insektov
v gospodinjstvih. Zatira plazeče
insekte, kot so mravlje, pajki,
srebrne ribice in ščurki.
Prednosti: deluje kontaktno
in ima podaljšano delovanje.
Ne pušča madežev. Pripravek
razpršimo po insektih ali po
površini, kjer se gibljejo.
Pakiranje: pršilka 500 ml
Transportno pakiranje: 6 kosov

Za ugotavljanje napada in
lovljenje kuhinjskih moljev v
shrambah, kuhinjah in drugih
prostorih, kjer shranjujemo živila.
Prednosti: vsebuje feromon,
ki privablja samce kuhinjskih
moljev. Ne vsebuje insekticidov.
Ima lepljivo površino za lovljenje.
Učinkuje 6-8 tednov.
Pakiranje: 1 vaba
Transportno pakiranje: 7 kosov

Učinkovito sredstvo za
uničevanje mravelj v hišah in na
terasah. Mravlje odnesejo vabo v
mravljišče in z njo hranijo matico
in ličinke.
Prednosti: enostavna
uporaba. Vsbuje vabo z
zapoznelim učinkom, ki uniči
matico in ličinke. Uničuje
mravlišča. Oblika pasti omogoča
lahek dostop do vabe.
Pakiranje: 2 vabi
Transportno pakiranje: 8 kosov

Za zatiranje muh in drugih
letečih in plazečih insektov v
zaprtih prostorih.
Prednosti: vsebuje naravni
piretrin. Hitro delovanje. Na
dnevni svetlobi se hitro razgradi.
Prijeten vonj po cvetlicah.
Pakiranje: 400 ml
Transportno pakiranje: 6 kosov
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42292

43378

Vaba za polže

Vaba za polže

Učinkovito sredstvo za zatiranje
vseh vrst polžev na vrtninah,
okrasnih rastlinah, jagodah,
sadovnjakih in vinogradih.
Prednosti: učinkovito delovanje.
Uničuje vse vrste polžev. Vaba
privlači polže. Obstojen v vseh
vremenskih razmerah.
Pakiranje: 250 g
Transportno pakiranje: 30 kosov

Pakiranje: 500 g
Transportno pakiranje: 24 kosov

Blagovna znamka Bonami združuje širok izbor
različnih hran za male živali in tako omogoča
hišnim ljubljencem zdravo in zadovoljno življenje.
Mešanicam kakovostnih semen za različne
vrste ptic in glodalcev so dodani vitamini in
minerali, ki skrbijo za pravilen in zdrav razvoj
ter lepo in svetleče perje ali dlako.
Široka ponudba semen in mešanic za prehrano ptic v naravi je obogatena z različnimi
vrstami lojnih pogač in krmilnicami iz naravnih
materialov.
Bonami hrana za pse in mačke ponuja uravnoteženo in popolno hrano v obliki briketov
ter sočnih mesnih koščkov in patejev. Hrani so
dodani vitamini in minerali, ki skrbijo za pravilno rast in razvoj hišnega ljubljenca.
Za hišno higieno mačk pa blagovna znamka ponuja naraven in dobro vpojen pesek za
mačke, ki se grudi in nevtralizira neprijetne
vonjave.
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Hrana za male živali

Hrana za pse

Bonami briketi za pse
Bonami briketi so
popolna, uravnotežena
suha hrana za normalno
aktivne pse vseh starosti.
Bonami briketi za mačke
Bonami briketi so
popolna, uravnotežena
suha hrana za normalno aktivne mačke vseh
starosti.
Hrana za ptice v
stanovanju
Hrana za ptice je sestavljena iz različnih vrst
semen in dodatkov
(vitamini, minerali) za
dolgo in zdravo življenje.
Hrana za glodavce
Hrana za glodavce
vsebuje vse osnovne
hranilne snovi za dolgo
in zdravo življenje.
Različnim očiščenim
semenom sta dodana
sadje in zelenjava.

67003

67004

67005

Bonami briketi z
govedino in
žitaricami za pse

Bonami briketi s
piščancem in
žitaricami za pse

Bonami briketi z
govedino in
žitaricami za pse

Bonami briketi so popolna in uravnotežena hrana
za normalno aktivne
odrasle pse. Priporočen
dnevni obrokje izražen v
gramih in ga prilagajamo
glede na telesno kondicijo
psa.
Pakiranje: 10 kg
Transportno pakiranje: 1

Bonami briketi so popolna in uravnotežena hrana
za normalno aktivne
odrasle pse. Priporočen
dnevni obrokje izražen v
gramih in ga prilagajamo
glede na telesno kondicijo
psa.
Pakiranje: 10 kg
Transportno pakiranje: 1

Bonami briketi so popolna in uravnotežena hrana
za normalno aktivne
odrasle pse. Priporočen
dnevni obrokje izražen v
gramih in ga prilagajamo
glede na telesno kondicijo
psa.
Pakiranje: 20 kg
Transportno pakiranje: 1

Hrana za pse

67006

67001

67002

Bonami briketi s
piščancem in
žitaricami za pse

Bonami briketi z
govedino in
žitaricami za pse

Bonami briketi s
piščancem in
žitaricami za pse

Bonami briketi so popolna in uravnotežena hrana
za normalno aktivne
odrasle pse. Priporočen
dnevni obrok je izražen v
gramih in ga prilagajamo
glede na telesno kondicijo
psa.
Pakiranje: 20 kg
Transportno pakiranje: 1

Bonami briketi so popol- Bonami briketi so popolna in uravnotežena hrana na in uravnotežena hrana
za normalno aktivne
za normalno aktivne
odrasle pse. Priporočen odrasle pse. Priporočen
dnevni obrokje izražen v dnevni obrokje izražen v
gramih in ga prilagajamo gramih in ga prilagajamo
glede na telesno kondicijo glede na telesno kondicijo
psa.
psa.
Pakiranje: 3 kg
Pakiranje: 3 kg
Transportno pakiranje: 4 Transportno pakiranje: 4

Pes mora imeti na
razpolago vedno
posodo s svežo čisto
vodo.
Priporočen dnevni
obrok prilagajamo
glede na telesno
kondicijo psa.
Da bo vaš pes zdrav,
se redno posvetujte
z veterinarjem.
Briketirano hrano
Bonami hranite na
hladnem in suhem
prostoru.

Hrana za pse
Bonami hrana v
pločevinkah za pse
Okusni in sočni koščki
v omaki so popoln in
uravnotežen obrok za
psa. Hrana vsebuje vse
življenjsko pomembne
sestavine, vitamine in
minerale.

66516

66512

66510

Bonami okusni
koščki z divjačino in
rižem

Bonami koščki z
govedino in
zelenjavo

Bonami okusni
Bonami okusni
koščki z jagnjetino in koščki s piščancem
divjačino
in puranom

Pakiranje: 1230 g
Transportno pakiranje: 12

Pakiranje: 1230 g
Transportno pakiranje: 12

Pakiranje: 1230 g
Pakiranje: 1230 g
Transportno pakiranje: 12 Transportno pakiranje: 12

Hrana za pse
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66514
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66524

66522

66515

66511

66509

Bonami pate
divjačina

Bonami pate
govedina in jetra

Pakiranje: 150 g
Transportno pakiranje: 24

Pakiranje: 150 g
Transportno pakiranje: 24

Bonami okusni
koščki z divjačino in
rižem

Bonami koščki z
govedino in
zelenjavo

Bonami okusni
koščki z jagnjetino in
divjačino

Pakiranje: 400 g
Transportno pakiranje: 24

Pakiranje: 400 g
Transportno pakiranje: 24

Pakiranje: 400 g
Transportno pakiranje: 24

Hrana za pse

Hrana in oprema za mačke
Bonami pločevinke za
mačke

HRANA ZA MALE ŽIVALI

Okusni koščki mesa
v omaki so popoln in
uravnotežen obrok za
mačke. Hrana vsebuje
vse življenjsko pomembne sestavine, vitamine
in minerale.
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66513

66998

67000

66999

Bonami okusni
koščki s piščancem
in puranom

Bonami briketi s
piščancem in
zelenjavo za mačke

Bonami briketi s
tuno in zelenjavo
za mačke

Bonami briketi z
govedino in
zelenjavo za mačke

Pakiranje: 400 g
Transportno pakiranje: 24

Pakiranje: 2 kg
Transportno pakiranje: 6

Pakiranje: 2 kg
Transportno pakiranje: 6

Pakiranje: 2 kg
Transportno pakiranje: 6

Hrana in oprema za mačke

66506

66507

66505

Bonami okusni
koščki z govedino in
jetri

Bonami okusni
koščki s kuncem in
divjačino

Bonami okusni
Bonami okusni
koščki z morsko ribo koščki s piščancem
in tuno
in puranom

Pakiranje: 400 g
Transportno pakiranje: 24

Pakiranje: 400 g
Transportno pakiranje: 24

Pakiranje: 400 g
Transportno pakiranje: 24

66508

Pakiranje: 400 g
Transportno pakiranje: 24

Dnevni obrok za
srednje veliko
mačko: 400 gramov
proizvoda v 2–3
obrokih.
Postrezite na sobni
temperaturi ali
pogreto.
Živali vedno pustite
svežo in čisto vodo.

Hrana in oprema za mačke

Hrana za glodavce

Higienski posip je
narejen iz
100-odstotne naravne gline. Fina
zrnca omogočajo
hitro absorpcijo in
zato majhno porabo
peska. Takoj nevtralizira
neprijeten vonj. Ne
vsebuje azbesta in ni
kemijsko obdelan. Je
zelo ekonomičen, saj
odstranjujemo samo
grudice, napojene z
urinom.

69506

60042

60067

67316

Kompaktni posip
za mačke

Bonami krmna
mešanica za hrčke

Kompaktnega posipa
zaradi njegove fine
strukture porabimo manj
kot navadnega
(40-odstotni prihranek).
Pakiranje: 3 kg
Transportno pakiranje: 4

Mešanica semen in
dodatkov
Pakiranje: 400 g
Transportno pakiranje: 9

Bonami krmna
mešanica za morske
prašičke

Bonami krmna
mešanica za
pritlikave kunce

Mešanica semen in
dodatkov
Pakiranje: 400 g
Transportno pakiranje: 9

Mešanica semen in
dodatkov
Pakiranje: 400 g
Transportno pakiranje: 9

Hrana za ptice v stanovanju

HRANA ZA MALE ŽIVALI

Bonami posip za mačke
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60033

60032

60031

60034

60043

Bonami krmna
mešanica za
eksotične ptice

Bonami
krmna mešanica za
kanarčke

Bonami krmna
mešanica za male
papige

Bonami krmna
mešanica za srednje
velike papige

Bonami konoplja

Mešanica semen in
dodatkov
Pakiranje: 500 g
Transportno pakiranje: 9

Mešanica semen in
dodatkov
Pakiranje: 500 g
Transportno pakiranje: 9

Mešanica semen in
dodatkov
Pakiranje: 500 g
Transportno pakiranje: 9

Mešanica semen in
dodatkov
Pakiranje: 400 g
Transportno pakiranje: 9

Posamično krmilo za
prehrano ptic
Pakiranje: 500 g
Transportno pakiranje: 9

Hrana za ptice v stanovanju

Hrana za zunanje ptice
Ptice, ki živijo v vrtu in
bližnji okolici, bodo za
ponujeno hrano zelo
hvaležne. Še posebej
pozimi, ko hrano v
naravi težko najdejo. Blagovna znamka
Bonami združuje različne mešanice semen
za celoletno prehrano
zunanjih ptic ter lojne
pogače.

HRANA ZA MALE ŽIVALI

60047

60052

Bonami lan

Bonami proso

Posamično krmilo za
prehrano ptic
Pakiranje: 500 g
Transportno pakiranje: 9

Posamično krmilo za prehrano ptic
Pakiranje: 500 g
Transportno pakiranje: 9

Bonami hrana za
zunanje ptrice
Hrana za zunanje ptice
je mešanica različnih
vrst semen ali le
posamičnih krmil, ki
skrbijo za uravnoteženo
prehrano ptic v naravi.
Dodatna hrana za ptice
v stanovanju

60065

60066

Bonami prvovrstna
mešanica semen za
zimsko krmljenje
prostoživečih ptic

Bonami prvovrstna
mešanica semen za
zimsko krmljenje
prostoživečih ptic

Pakiranje: 1 kg
Transportno pakiranje: 20

Pakiranje: 20 kg
Transportno pakiranje: 1

Posamične vrste semen
obogatijo ptičje
jedilnike.
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61341

63093

63812

60057

60058

Bonami seme
sončnic za krmljenje
prostoživečih ptic

Bonami prvovrstna
mešanica semen za
zimsko krmljenje
prostoživečih ptic

Bonami seme
sončnic za krmljenje
prostoživečih ptic

Bonami seme
sončnic za krmljenje
prostoživečih ptic

Bonami seme
sončnic za krmljenje
prostoživečih ptic

Mešane
Pakiranje: 1 kg
Transportno pakiranje: 20

Pisane
Pakiranje: 5 kg
Transportno pakiranje: 3

Mešane
Pakiranje: 5 kg
Transportno pakiranje: 3

Pisane
Pakiranje: 1 kg
Transportno pakiranje: 20

Pakiranje: 5 kg
Transportno pakiranje: 3

Hrana za zunanje ptice
Bonami Iojne pogače

160547

160139

Bonami pisane
sočnice za ptice

Bonami pisane
sočnice za ptičjo
hrano

Bonami proso za
zunanje ptice

Pakiranje: 1 kos - 20 kg
Transportno pakiranje: 1

Pakiranje: 5 kos - 2,5 kg
Transportno pakiranje: 1

69556

XXL Iojna pogača
Dopolnilna hrana za
zunanje ptice.
Sestava: žitni kosmiči,
žita, sončnična semena,
jedilno olje in mast.
Pakiranje: 1 kos - 500 g
Transportno pakiranje: 12

Pakiranje: 1 kos - 5 kg
Transportno pakiranje: 1

Hrana za zunanje ptice

HRANA ZA MALE ŽIVALI

160854

Lojne pogače so bogate
s hranilnimi snovmi.
Raznovrstna sestava
privablja ptice pevke in
jim zagotavlja energijo,
vitamine, minerale in
tudi mikroelemente.
Optimalna sestava
Iojne pogače in žitni
kosmiči zagotavljajo
dobro prebavo. Je
celoletna slastna
pojedina za vse ptice
pevke v vrtu.
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69555

160047

69554

69557

Lojna pogača 2/1

Lojna pogača 20/1

Lojna pogača 6/1

Dopolnilna hrana za
zunanje ptice. Sestava: ovseni in pšenični
kosmiči, žita, sončnična
semena, jedilno olje.
Pakiranje: 2 kosa - 170g
Transportno pakiranje: 20

Dopolnilna hrana za
zunanje ptice.
Sestava: ovseni in
pšenični kosmiči, žita,
sončnična semena,
jedilno olje.
Pakiranje: 20 kosov 1700 g
Transportno pakiranje: 5

Dopolnilna hrana za
zunanje ptice.
Sestava: ovseni in
pšenični kosmiči, žita,
sončnična semena, jedilno olje.
Pakiranje: 6 kosov 500 g
Transportno pakiranje: 16

Zimski miks za
zunanje ptice
Dopolnilna hrana za
zunanje ptice.
Sestava: 3 Iojne pogače,
1 vrečica z lešniki, 1 lojna
palčka.
Pakiranje: 5 kosov 400 g
Transportno pakiranje: 12

HRANA ZA MALE ŽIVALI

Krmilnice za zunanje ptice
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60826

160555

69443

63181

Krmilnica za
zunanje ptice
Breza

Krmilnica za
zunanje ptice
Kalin

Krmilnica za
zunanje ptice
Leska

Krmilnica za
zunanje ptice
Silos

Transportno pakiranje: 1

Transportno pakiranje: 1

Transportno pakiranje: 1

Transportno pakiranje: 1

Priporočamo, da jim
hrano nastavljate
zjutraj, pred svitom in
zvečer, dve uri pred
mrakom. Hranimo
redno, vsak dan.
Ptice je potrebno
opazovati. Če se
prevečkrat vračajo
k hišici in neumorno
iščejo hrano, je bilo
hrane premalo. Ptice
nikoli ne hranimo s
slanim in začinjenim
kruhom, pecivom in
kuhinjskimi odpadki.

Krmilnice za zunanje ptice

Krmilnice postavimo na višimo 1,5 m nad tlemi,
na nedostopno mestom mačkam. V bližini
krmilnic je zaželena krošnja dreves oz grmovje,
ki pticam predstavlja zavetje.
Najboljše so lesene krmilnice, odprte iz vseh
strani, tako imajo ptice lahek dostop do hrane.
Krmilnice moramo redno čistiti.
69444

63183

63182

Krmilnica za
zunanje ptice
Sinica

Krmilnica za
zunanje ptice
Srnica

Krmilnica za
zunanje ptice
Lubje

Transportno pakiranje: 1

Transportno pakiranje: 1

Transportno pakiranje: 1
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VRT NA BALKONU ALI TERASI
Nimate vrta pa bi vseeno želeli jesti doma
pridelano zelenjavo? Ne, ne bo vam treba vsako
soboto na tržnico. Dovolj je nekoliko večji balkon
ali terasa in že boste lahko uživali domačo solato,
redkvice, korenček in še marsikaj, direktno z
domačega vrtička.
Ne dolgo nazaj, smo na balkonih, terasah in
okenskih policah videli le cvetje in sem ter tja
kakšen lonček z zelišči. Zadnja leta pa tudi domača
zelenjava ni več le privilegij lastnikov vrtov, temveč
si jo lahko vzojimo tudi na domačem balkonu
ali terasi. Tako tudi balkoni spreminjajo videz in
na marsikaterem se v koritih že v maju namesto
bršljank bohoti krasna zelena ljubljanska ledenka.
Je lega balkona pomembna?
Terasa ali balkon, kamor bomo postavili posode z
zelenjavo, naj bosta na sončnem mestu, saj večina
zelenjave ne mara sence. Vseeno pa je prednost
vzgoje zelenjave v posodah ta, da »gredice« z
zelenjavo lahko tudi poljubno premikamo in
obračamo ter na ta način rastlinam najdemo
najbolj primerno in sončno mesto.
Kaj pa posoda?
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in 45 cm, odvisno od rastlin, ki bodo rasle v njih.
Zeliščem manjše grmičaste rasti bodo zadostovale
manjše posode, korenasta zelenjava bo zahtevala
bolj globoke posode. Precej velike posode so
primerne tudi za zelenjavo višje rasti, na primer
paradižnike, čeprav so za v posode najbolj
priljubljeni češnjevi, ki imajo grmičasto rast. Prav
tako tudi paprike in feferoni. Solato posejemo v
dolgo korito, vmes pa damo redkvice ali peteršilj,
da popestrimo posevek. Za krompir so na voljo
posebne globoke vreče, ki imajo pri strani poseben
žep, ki ga odpremo in iz zemlje sproti pobiramo
pridelek gomoljev.
Posoda ali korito morata imeti na dnu odprtine za
odtok vode, sicer lahko pride do gnitja korenin in
propada rastline. Še posebej je na zastajanje vode
občutljiva korenasta zelenjava, pri kateri moramo
paziti tudi na dovolj rahlo prst, v katero jo bomo
sadili.
Material za posode, v katerih bomo gojili zelenjavo
je lahko različen. Lepega, naravnega izgleda so
glinene posode, vendar pa njihove stene srkajo
vodo. Pri tem se prst hitreje suši, zato je potrebno
tudi pogostejše zalivanje. Najbolj praktične so
plastične posode in če so izdelane iz dobre plastike
so čvrste, odporne na zmrzal in dobro zadržujejo
tudi vlago.

Zanimive so lesene posode, ki morajo biti
primerno zaščitene, da ne trohnijo. Zelenjava
ki raste v lesenih posodah sicer potrebuje bolj
pogosto zalivanje, vendar pa les zagotavlja tudi
zaščito korenin pred ekstremnimi, tako nizkimi
kot visokimi temperaturami. V vrtnih centrih so
na voljo tudi sadilne vreče, ki imajo na dnu že
drenažne odprtine.
Zemlja za vrt brez vrta
Za rast zelenjave izberemo univerzalno zemljo
za rastline, še boljša pa je zemlja za vrt. Zemlja
mora zadrževati dovolj vlage, hkrati pa ne sme
imeti preveč šote. Pogosto je tej zemlji že dodano
gnojilo z dolgotrajnim delovanjem. Če gnojila ni,
ga lahko dodamo ob sajenju, poleti pa rastline tudi
enkrat ali dvakrat dognojujemo.
Izbira vrtnin
Večina zelenjave, ki dobro uspeva v vrtu, bo
uspevela tudi v posodah. V široki ponudbi različnih
sort zelenjave bomo našli mnoge z nizko grmičasto
rastjo, majhnimi glavicami in drobnimi plodovi, ki so
za vzgojo v posodah še posebej primerne. To so na
primer češnjevi paradižniki, sladki feferoni, pariški
ali amsterdamski korenček, redkvice, solate, ki ne
naredijo velikih glav, kumare in bučke grmičaste
rasti, ki ne rabijo opore. Od ostale zelenjave pa
lahko sadimo tudi fižol (večinoma nizki), grah,
čebulo, česen, papriko, redkvice, rukolo, radič in
tudi krompir.
Pozabiti ne smemo tudi na zelišča, med katerimi
so najbolj popularna peteršilj, bazilika, timijan,
rožmarin in origano.
Sajenje in nega
V korita in posode lahko sejemo, ko je zunaj
dovolj toplo ali pa posadimo sadike, ki smo jih
že prej sami vzgojili iz semena. Loncu, v katerega
bomo sejali ali sadili zelenjavo, najprej prekrijemo
drenažne odprtine z glinenimi črepinjami, tako bo
voda z dna še vedno odtekala. Nato napolnimo
lonec z zemljo in vanjo posejemo ali posadimo
sadike na primerno razdaljo ter zemljo okoli vsake
sadike rahlo pritisnemo. Po zalivanju se bo zemlja
v posodi še nekoliko usedla, zato naj je bo dovolj.
Po sajenju površino zemlje zalivamo, oziroma
pršimo s pršilko toliko časa, da se voda pojavi
v podstavku. Potrebo po zalivanju preverjamo
vsak dan, saj je odvisna od vremenskih razmer,
predvsem od vetra in sonca. Čim manjša je
posoda, tem pogosteje zalivamo. Za dognojevanje
uporabljamo tekoče gnojilo za zelenjavo, poskrbeti
pa moramo tudi za plevel in rastline redno pleti.
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ODKRIJTE,
KAKO PREPROSTO JE VRTNARJENJE.
Pridružite se gibanju za vrtnarjenje Svet, ki raste z vami
in si ustvarite domači vrt po svojih željah. Z gibanjem
promoviramo Vrtnarjenje in vas vabimo, da skupaj
ponovno ozelenimo okolico, pridelamo zdravo hrano in
poskrbimo za kakovost našega življenja.
Obiščite našo stran na Facebook-u, kjer vas čakajo
številni nasveti, primerni tako za začetnike kot izkušene
vrtnarje.

www.semenarna.si
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VSEBINA
Semenarna Ljubljana
Kapusnice
Korenovke
Solatnice
Špinačnice
Plodovke
Čebulnice
Čebulček in semenski česen
Začimbnice, sladka koruza in božično žito
Cvetlice
Velika pakiranja
Pridih Azije v vašem vrtu
Magic herbs
Vonj in okus Mediterana
Barvitost Mehike
Profesionalna semena za vrtičkarje
Dober tek!
Setveni koledar in mešani posevki - zelenjava
Setveni koledar - dišavnice
Setveni koledar - cvetlice
Travne mešanice
Semenski krompir
Vrečke za zeleno gnojenje, medovite rastline in
pšenica za sočenje
Seme za zeleno gnojenje, krmnih rastlin in koruze
Valentin
Kapusnice in korenovke
Solatnice
Špinačnice
Plodovke
Stročnice
Čebulnice
Začimbnice in koruza
Cvetlice
Semena na traku
Mikro zelenjava
“Smuti” napitek
Bio seme vrtnin in zelišč ter kalčki
Travne mešanice
Okrasne čebulice
Gnojila
Substrati
Dodatna ponudba
Terminator X
Sredstva za varstvo pred škodljivci
Bonami
Hrana za male živali

VABLJENI NA NAŠO
SPLETNO STRAN
www.semenarna.si
Na spletnem mestu
www.semenarna.si
objavljamo tiskane izdaje
katalogov, v prodajnem programu nudimo poglobljene
informacije o naših izdelkih,
preko spletnega obrazca nam
lahko pošljete vaše vprašanje in
se pridružite gibanju
"SVET, KI RASTE Z VAMI."

PRIDRUŽITE SE NAM NA
SOCIALNEM OMREŽJU
FACEBOOK

VELIKI VRTNI
KATALOG

Založila: Semenarna Ljubljana, d.o.o, Ljubljana
Fotografije na platnici:
Prva stran: Paradižnik Coctail supersweet, Solata Dalmatinska ledenka, Dianthus Barbathus,
Feferoni žuti ljuti, Fižol Češnjevec, Buča Sweet Dumpling F1, Fižol Semenarna 22, Radič Solkanski,
Paprika Sivria, Por Elefant, Lubenice Crimson Sweet, Calendula Officinalis mešana, Kumare Levina,
Koleraba Globus, Viola modra z očesom, Buča Connecticut Field, Bučke Greyzini, Bob Aquadulce,
Bazilika mix, Paprika Jerneja, Mirabilis Jalpa mešana, Radič Palla Rossa 2, Ohrovt Vertus 2, Špinača
Matador, Korenček Curoda, Rdeče zelje pozno, Pesa zlata, Jajčevec, Paradižnik Bon Piere,
Viola Helen Mount.
Zadnja stran: Lupinus, Fižol Etna, Buča Muškatna Muscade de Provence, Redkvica Lanquette,
Špinača Previa, Solata pisana mešanica, Radič Pan di Zuccero, Paradižnik San Marzano 2,
Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Redkev zimska črna, Feferoni crveni ljuti, Boreč, Korenček Flakeer 2, Helianthus Annus rumena,
Dolenjska cesta 242
Zelje Slava, Sladka koruza, Solata Leda, Brstični ohrovt Lunet F1, Nigella Damasce mešana,
Endivija Bubikopf 2, Astra Nojevoperna mešana, Zelje Varaždinsko 2, Redkvica Rudi,
1000 Ljubljana
Paprika Kurtovska kapija 1, Fižol Merveille de Piemonte.
telefon: 01 475 92 00 • faks: 01 427 35 38
Fotografije: Aleksander Lilik, Arhiv Semenarna Ljubljana, d.o.o. in Shutterstock.com
e-pošta: info@semenarna.si
Naklada: 3.000 izvodov
Ljubljana, januar 2017
www.semenarna.si

