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PLODOVKE

GREYZINI F1
Zgoden hibrid z grmičasto 
rastjo. Prve plodove obiramo 
že 47 dni po presajanju. Rast-
line imajo zbito rast. Nastav-
ljajo veliko število ženskih 
cvetov, kar zagotavlja visoke 
pridelke. 

RONDO F1
Zelo zgoden in roden hibrid 
okrogle bučke. Plodovi so 
marmorirane svetlo zelene 
barve in rastejo na grmičku. 
Rastlina nastavlja veliko 
število ženskih cvetov, kar 
zagotavlja visoke pridelke. 

GAMBIT F1 
Srednje zgoden hibrid temno 
zelenih bučk. Plodovi so 
cilindrične oblike in izenačeni. 
Daje stabilne pridelke. 
Odlikuje ga dobra odpornost 
na pepelasto plesen in oidij.

CUKETNECUKETNEŠPAGETARICA

CUKETNE

JEDILNE BUČKE
(Cucurbita pepo, Cucurbita moshata, Cucurbita maxima, 

Momordica charantia)

Vzgoja je enostavna: sončna lega, veliko sonca, veliko 
hranil in veliko vlage. Pazimo, da ima dovolj prostora 
za rast. Če smo na tesnem s prostorom, si popenjave 
buče napeljemo na ograjo ali pa jih posadimo na 
kompostni kup. Obvezno naj rastejo v mešanem 
posevku s fižolom, koruzo, kapocinko in drugimi 
cvetočimi zelišči. Cuketne bučke redno trgamo, da 
rastejo nove, vrtne buče pa pobiramo šele jeseni, ko 
dozorijo in jih lahko skladiščimo celo zimo. 

VEGETABLE 
SPAGHETTI
Buča naredi podolgovate 
plodove težke 1-3kg z mesom 
in lupino rumene barve. Celo 
bučo kuhamo približno 20 
minut, meso pa med kuhan-
jem razpade v obliko podob-
no špagetom, te se največkrat 
postreže kot prilogo.
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YELLOW 
ZUCCHINI
So lepe zlate barve v 
notranjosti pa kremasto bele. 
Rastejo predvsem na sončnih 
lokacijah. Zaužije se jih lahko 
surove, pečene ali kuhane. 
Najboljše so ko zrastejo od 
10c-25cm.

ATLANTIC 
GIANT
Zelo velika buča oranžne 
barve, ki ima rebrasto lupino 
in oranžno meso. Raste od 
maja do polne zrelosti v 
oktobru. Največja buča je 
dosegla težo do 500 kg, kar 
je rekord iz leta 1996.

MOSCATA DE 
PROVENCE
Muškatna, ploščato-okrogla 
buča. V zrelosti je plod-sivo 
oranžne barve, barva mesa 
je intenzivno oranžna, ki 
ima močan okus in težo od 
4 do 8 kg. Primerna je za 
skladiščenje.

VRTNE BUČE

MUŠKATNE

SWEET 
DUMPLING 
Ene izmed najslajših bučk. 
So manjše, ploščato rebraste 
oblike z belo lupino in 
zelenimi črtami. Notranjost 
je mesnata in nežno oranžne 
barve.

VRTNE BUČE

ONION F1
Zelo okusne bučke, inten-
zivno oranžne barve, katerih 
plodi dosežejo težo do 1,5 kg.

HOKAIDO

LISCIA
Zelo rodna srednje zgodna 
sorta. Ima podolgovate 
hruškaste plodove z gladko 
lupino ter sladko 
rumeno-oranžno meso. 
Zaradi njene oblike jo je 
veliko lažje lupiti.

PLODOVKE

CUKETNE

MASLENKA 
ALI BUTTERNUT
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LOMBARDO
Sladki feferoni rumeno 
zelene barve, dolgi do 15 cm, 
primerni za svežo uporabo 
in za vlaganje. Proizvajajo se 
na prostem, dobro prenesejo 
tudi manj ugodne razmere.

PLODOVKE

SLADKI

ERIS F1
Srednje zgodnji zeleni hudi 
feferoni, ki v tehnološki 
zrelosti preidejo v rdečo 
barvo. Rastlina je bujna in 
tako dobro zaščiti plodove 
pred soncem. So zelo rodni.

PEKOČI

A MAZZETI 
Kompaktna rastlina, primerna 
za pridelavo tudi v loncih. 
Plodovi so valjasti, dolgi 
4-6 cm, na vrhu koničasti in 
razporejeni v šopkih. Stene so 
tanke, barva plodov v popolni 
zrelosti preide v bleščeče 
rdečo. Okus je pikanten.

KAJENSKI POPER

JALAPENO
So srednje veliki, podolgovato 
okrogli čiliji kateri dosežejo 
končno velikost 5-10 cm in 
težo od 100-120g. Na lestvici 
pikantnosti oz. Scovillova 
lestvica se uvršča med manj 
pekoče čilije zato so primerni 
za začetnike. 

FEFERONI
(Capsicum annuum L.)

Feferoni so grmičaste rastline, ki zrastejo tudi do 
višine 2m. Listi so dolgi približno 10 cm, trdni in 
ovalni. Feferoni cvetijo spomladi ali poleti, odvisno 
od sorte. Plodovi so različnih oblik in barv, lahko so 
sladki ali pekoči. Rastline morajo biti razsajene na 
gredi 60 cm narazen, gojimo jih tako kot paprike, le 
da potrebujejo več vode. Feferoni dajejo vsem jedem 
potrebno ostrino! Pozor: feferoni lahko povzročajo 
resne opekline v ustih ali občutne želodčne in 
prebavne tegobe.

ČILI
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HABANERO
Ta vrsta čilija prihaja iz 
amazonske regije. Nezreli so 
zeleni z dozorevanjem pa 
spreminjajo barvo. Najbolj 
običajne barve so oranžna in 
zelena. V dolžino merijo 2-6 
cm. Na lestvici pikantnosti ali 
Scovillovi lestvici se uvršča na 
7. mesto od 10.

Chocolate/
Orange/

Red Caribbean

TOPIK F1
Srednje zgodnji feferoni, ki 
so primerni za rastlinjake ali 
zunanjo uporabo. So okrogle 
oblike premera 3-3,5 cm. 
Posamezni plod je težak 
približno 20g. V tehnološki 
fazi so temno zelene barve, 
ki pa se v fiziološki zrelosti 
spremeni v rdečo. Odporen je 
na HR in TMv.

OKROGLI ČILI

PLODOVKE

CRIMSON SWEET
Zahteva toplo in senčno 
lego 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 do-
bro prenaša transport.

LUBENICE 
(Citrullus lanatus)

Lubenice so veliki okrogli, podolgovati ali ovalni 
sadeži, ki lahko tehtajo do 12 kg in imajo 3 do 4 me-
tre dolga razrasla stebla. Imajo čvrsto temnozeleno 
ali svetlejšo progasto lupino in živo roza ali rdeče 
meso z majhnimi temnimi semeni. Meso je izredno 
vodeno, sladko in osvežilno. Sadimo jih 1 meter 
narazen na sončne lege, v zavetju v dobro odcedno, 
peščeno - ilovnato prst s srednjimi vsebnostmi 
dušika.

BEDOUIN F1
Ovalni plodovi, težki 8-13kg 
so izredno sladkega in 
hrustavega rdečega mesa z 
malo semeni. Dobro prenaša 
gostejši sklop (do 7.000 rast-
lin/hal). Proizvodnja je zanes-
ljiva tudi v najbolj stresnih 
pogojih vzgoje. Kompatibilna 
je z vsemi standardnimi pod-
logami za cepljenje. Odlično 
prenaša tudi transport.
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PLODOVKE

MOMO F1
To je melona okroglo ovalne oblike tipa italijanski kantalup. 
Plod, ki je teže okoli 1,5 kg ima mrežasto strukturo in 
podolgovato narezane reže. Meso je oranžne barve in sladko. 
V dozorevanju je zgoden. Vzgoja je priporočljiva v tunelih 
in na prostem v poletnem času. Rezsitenten je na fusarium 
0,1,2. Olistanost rastline je srednje bujna.

MELONE
(Cucumis melo)

Tropske rastline, ki jih lahko vzgajamo tudi kot 
vzpenjavke. Potrebujejo rodovitna tla z veliko 
humusa in dušika ter temperature nad 20°C. Sadimo 
na zelo sončne, zavetne lege na razdaljo 1 meter. 
Melone vsebujejo kalcij, magnezij, fosfor in železo, 
poleg tega pa še vitamina A in C ter dragocene sadne 
kisline. Melone so zelo zdravo sredstvo za pogasitev 
žeje, saj vsebujejo kar 90 odstotkov vode. Organ-
izmu vračajo številne minerale, ki jih telo izgublja pri 
potenju.
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PLODOVKE

BAGOLY F1
Močno rastoča hibridna sorta, 
zelo mesnati plodovi so viseči, 
beli, gladki, sladki od 3- do 
4-prekatni, rahlo podolgovate 
in kvadratne oblike. Teža 
plodu je 150 do 190 g. 
Sorta je primerna za gojenje 
v plastenjakih in na prostem.

BELA BABURA

BOBITA F1
Hibrid bele babure z visečimi, 
velikimi belimi plodovi z 
veliko mesa. Teža ploda znaša 
od 140 do 180 g. Sorta je 
primerna za gojenje 
v rastlinjakih in na prostem.

BELA BABURA

ŠOROK ŠARI
Sorta je primerna za manj 
intenzivno pridelovanje. Je 
zelo mesnata babura z bledo 
rumenimi, izredno okusnimi 
plodovi, primernimi za svežo 
uporabo, kisanje in kuhanje.

BELA BABURA

KALIFORNIJSKO 
ČUDO
Temno zelena babura, ki v 
zrelosti prehaja v rdečo barvo. 
Plodovi so veliki, debeli, 
mesnati in sladkega okusa. 
Odlična paprika za takojšnjo 
uporabo in predelavo.

ZELENA BABURA

PAPRIKA 
(Capsicum annuum)

Sadimo jih na sončna, zavetna mesta in v precej 
globoka, rodovitna in dobro odcedna tla s srednjimi 
vsebnostmi dušika. Sadike sadimo na prosto šele, ko 
mine nevarnost zmrzali. Paprike redno zalivamo, da 
preprečimo odpadanje listov in popkov. Med rastno 
dobo dodajamo na dva tedna uravnovešeno gnojilo 
v prahu ali v tekočini. Sadimo jo 50 cm narazen. Ras-
tline lahko napadejo uši, v rastlinjakih pa so zelo ne-
varni rdeči pajki, bele mušice in tripsi. Če rastlinam 
primanjkuje kalija, se na dnu ploda pojavi gniloba.
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PLODOVKE

VANESSA F1
Srednje zgoden hibrid s 
temno zelenimi plodovi, ki v 
tehnološki zrelosti prehajajo 
v rdečo barvo, velikost ploda 
10 x 10 cm, povprečna teža 
ploda 300 g, dobra rodnost 
in stabilni pridelek.

KAPTUR F1
Zgodnja hibridna paprika 
s koreninami iz Balkana. 
Plodovi so podolgovati in 
dosežejo velikosti 6-7cm v 
širino pa 18-20cm. Povprečna 
teža ploda znaša 150-200g. 
Primerna je za odprto polje 
ali tunele. Odličen material za 
ajvar in pečenje. Ima dolgo 
obstojnost plodov.

KONIČASTA

KURTOVSKA 
KAPIJA
Pozna sorta, katere plodovi 
so podolgovati, bočno 
sploščeni, temno zeleni in 
intenzivno rdeči. Primerna 
sorta za pečenje in vlaganje.

KONIČASTA

SLONOVO UHO
Koničasta paprika, imenovana 
tudi “kozji rog”. Plodovi so 
podolgovati, bočno sploščeni, 
prehajajo iz zelene v rdečo 
barvo. Sorta je do 3 x večja 
od Kurtovske kapije. 
Primerna je za pečenje in 
vlaganje.

KONIČASTA

H 11526 F1
To je hibrid bele koničaste 
paprike v tipu Madžarske s 
plodovi teže 130-160 gr. 
Plodovi so svetlo rumene 
barve, dimenzije 3-5 cm x 
12-14 cm ki kasneje prehajajo 
v rdečo barvo. Debelina stene 
paprike je širine 5-7 mm. 
Primerna za proizvodnjo na 
prostem in v tunelih.

KONIČASTAZELENA BABURA

DIABLO F1
Zelo bujna sorta koničaste 
paprike. Ustvari dolge 
podolgovate plode kateri po 
navadi dozorijo, ko dosežejo 
16cm. V fazi dozorevanja 
prehaja iz zelene v rdečo. 
Koža je gladka, meso pa je 
debelo, hrustljavo in sladko.

KONIČASTA
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ESZTER
Močno rastoča hibridna sorta 
z velikimi, visečimi, belimi, 
sladkimi in rahlo rebrastimi 
plodovi. Perikarp je debel, 
teža plodu od  je 60 do 90 g, 
tehnološko zreli plodovi so 
beli in zorijo v rdeče. Zgodnja 
sorta, ki je le malo občutljiva 
za pomanjkanje svetlobe.

PAPRIKA 
PARADIŽNIK

BIGOLD F1
Močno rastoča hibridna sorta 
z velikimi, rumenimi in zelo 
mesnatimi plodovi. Paprika je 
primerna za odprta področja 
in rastlinjake. Plodovi so veliki 
v dimenziji 14-16 x 9-10 cm.

POSEBNE HAMIK
Temno zelena paprika, ki se 
obarva v oranžno. Teža plodu 
je od 45 – 50 g, širine 4,5 cm 
in dolžine do 10 cm. Meso je 
zelo sladko. Primerno za svežo 
proizvodnjo.

POSEBNE

PLODOVKE

MAVRAS F1
Zgodnja hibridna sorta  tipa 
babure, z visečimi, vijoličnimi, 
sladkimi in izredno velikimi 
plodovi debelega mesa. Teža 
plodu je od 140 do 180 g. 
Sorta je primerna za gojenje v 
plastenjakih in na prostem.  

MACIO F1
Je  močno rastoča hibridna 
sorta, rdeče barve in 
sladkega okusa. Plodovi so 
veliki, debeli, zelo mesnati 
z gladko lupino. Paprika je 
primerna za odprto področje 
in rastlinjake. Povprečna 
velikost je: 14-16 x 9-10 cm.

POSEBNE

SILBA F1
Odličen hibrid bele babure. 
Plodovi so v povprečju dolgi 
do 9 cm in široki 7 cm. Teža 
posameznega ploda znaša 
okoli 180 g.

BELA BABURAPOSEBNE
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PLODOVKE

ARLETTA F1
Zgoden tip paradižnika za 
vzgojo na prostem in v rastlin-
jakih. Dobro se obnese tudi 
v vlažnejših pogojih. Plodovi 
so srednje veliki, ploščato 
okrogli, enakomerno rdeče 
obarvani, z rahlim zelenim 
obročem. Plodovi so mesnati 
in okusni, težki 150 do 160 g.

ZGODNJI

DEGHEIO F1
Zgoden hibrid tipa Marmande 
z mesnatimi plodovi. Močna 
rastlina s kratkimi internodiji. 
Zgodnja sorta primerna za 
konzerviranje. Plod tehta od 
200 - 240 g.

H11 F1
Indeterminanten debelop-
lodni mesnat paradižnik v 
tipu Monte Carlo. Primeren je 
za vzgojo v zgodnji pomladi 
in poletju v nizkih tunelih ter 
na prostem. Okusni plodovi 
so mesnati, okroglo sploščeni, 
težki od  220 do 260 g. Ras-
tlina je močna ter kompaktna 
s kratkimi internodiji.

ZGODNJI

ZGODNJI

PARADIŽNIKI
(Solanum Lycopersicum)

Potrebuje veliko sonca, bogato gnojena tla in dovolj 
vode. Raste naj ob opori, glavna stebla visokih 
paradižnikov lahko zrastejo do 2,5 m. Plodovi 
so rdeči, rumeni, oranžni ali rožnati ter okrogli, 
ploščati, hruškasti ali jajčasti, različnih velikosti. 
Paradižnik jemo surov ali kuhan. Na prosto ga 
presajamo, ko so nočne temperature višje kot 7°C 
in ni več nevarnosti slane. Vse sorte paradižnika je 
potrebno v suhem vremenu zalivati.

VALIDO F1
Valido je indeterminanten 
tip paradižnika, srednje 
bujnega habitusa. 
Dozorevanje je zgodnje. 
Hibrid je primeren za 
vzgojo na prostem in pokritih 
površinah. Plodovi so teže 
okoli 25 gr. in imajo obliko 
datelna. So izredno okusni in 
lepe sijoče rdeče barve. 

ZGODNJI
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PLODOVKE

OPTIMA F1
Indeterminanten tip 
paradižnika, ki je nekaj dni 
poznejši kot Arletta F1. Poleti 
in jeseni je primeren za vzgojo 
na prostem in v plastenjakih, 
celo leto (tudi pozimi) pa v 
rastlinjakih. Oblikuje velike, 
okrogle, mesnate in zelo 
okusne plodove, težke do 
250 g.

SREDNJE ZGODNJI

NOVOSADSKI 
JABUČAR
Srednje zgodnja, visoka sorta 
s ploščato okroglimi plodovi. 
Teža posameznega plodu je 
do 140 g. Sorta je primerna za 
takojšnjo uporabo.

SREDNJE ZGODNJI

BON PIERR
Sadike sadimo poševno 
in globoko, pustimo do 2 
poganjka. Zemlja: humozna in 
dobro pognojena. Ker je visok 
in bujen, mora rasti ob opori. 
Plodovi (135 g) so ploščato 
okrogli, mesnati, bleščeče 
rdeče barve.

VOLOVSKO SRCE
Požlahtnjena domača sorta. 
Mesnat paradižnik značilne 
"srčaste" oblike, za pripravo 
okusnih solat. Vedno naj raste 
na isti gredi. Dobri sosedje: 
novozelandska špinača, 
kapucinka, zelena, peteršilj, 
kapusnice.

POZNI

HOMESTEAD
Ideterminanten tip 
paradižnika z živahno rastjo. 
Plodovi so rumene barve, 
veliki, mesnati in težki do 
1000 g.

POZNI

FLORIDA 47R F1
Determinanten srednje 
zgoden hibrid z zelo bujno 
rastjo. Plodovi dosežejo težo 
200-250g. Je zelo dobrega 
okusa in je primeren tudi 
za sokove. Odlična izbira za 
vzgojo na prostem. 

SREDNJE ZGODNJI

NIZKI
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PLODOVKE

GARDEL F1
Srednje zgodnja grozdasta 
bujna sorta, s ploščato 
okroglimi plodovi. 
Plodovi so čvrsti, teža 
posameznega plodu je 
od 190 do 220 g

SREDNJE ZGODNJI

BRILLIANT F1
Najbolj priljubljen grozdasti paradižnik, ki ga lahko najdete 
v slovenskih prodajalnah znanega slovenskega pridelovalca 
lahko sedaj vzgojite tudi na svojem vrtu. Paradižnik prepoznate 
po izrazitem vonju in še boljšem okusu.

SREDNJE ZGODNJI

ČEŠNJEV

PAKI F1
Zelo zgodnja sorta indeterminantnega 
češnjevega paradižnika. Plodovi so klasične 
okrogle oblike. Povprečni plod ima 25g. 
Odporen na verticilijsko in fuzarijsko 
uvelost.
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PLODOVKE

Paradižnik je sočen, 
rdeč, svetleč sadež, ki 
izvira iz Južne Amerike. 
Je ena najpomembnejših 
in najzanimivejših 
zelenjav naše kuhinje. 
Zaradi njegovega 
bogatega okusa in blage 
kislosti ga uporabljamo 
za mnoge jedi. Pripravi-
mo ga lahko v solatah, 
kot samostojno jed ali 
pa naredimo omako. 
Dozorel paradižnik 
vsebuje več vitamina C 
kot tisti, ki je bil odtrgan 
zelen. Je bogat vir vi-
tamina E, betakarotena, 
magnezija, kalcija in 
fosforja. Vsebuje tudi 
bioflavonoid likopen, 
ki zmanjšuje škodljive 
vplive prostih radikalov.

Hibrid ali križanec (F1) 
niso gensko spremen-
jeni organizmi. Hibrid 
nastane v naravi ali z 
načrtnim delom človeka. 
Je potomec z različno 
dedno zasnovo staršev. 
Seme ustreza visokim 
standardom, s kat-
erim vzgojimo pridelke 
prilagojene podne-
bju in odporne proti 
škodljivcem in boleznim. 
Setev hibrida nam zago-
tovi kakovosten, velik in 
izenačen pridelek 
zelenjave na domačem 
vrtu.
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CUZCO F1
Srednje zgodnja 
determinanta sorta, ki je 
dobro prilagodljiva na 
različne razmere, še posebej 
dobro prenaša vročino. 
Plodovi dosežejo težo 
130-160g. Odlična izbira 
za omake.

PLODOVKE

SWEET MILION F1
Češnjev paradižnik, ki ima 
20 do 30 plodov na grozd s 
težo od 15 do 20 g. Primeren 
za sejanje v rastlinjakih in na 
prostem. Odporen na V, TMV, 
F1 in F2.

ČEŠNJEV

COUR DI 
BUE D'ALBENGA
Solatni paradižnik srčaste 
oblike. Plodovi so veliki, težki 
in zelo okusni. Priporočena 
sadilna razdalja je 40 cm 
v vrsti.

ELISIR F1
Okrogel paradižnik živo rdeče 
barve. Odličen v okusu in 
zelo odporen proti boleznim. 
Primeren za notranjo ali 
zunanjo gojenje. Sadi se ga 
od januarja in pa do konec 
marca. Plodovi v povprečju 
dosežejo 140-160 g.

CEPLJENI CEPLJENI

PELAT

BLACK KRIM
Prihaja iz otoka Krim 
v Črnem morju. Ta redki in 
izjemni paradižnik ima temno 
rdeče plodove v velikosti od 
8 do 10cm. Je rahlo slanega 
okusa (kar je odlično za tiste, 
ki ne želijo paradižnikom 
dodajati soli).

POSEBNI

ADAMO GREEN F1
Hibrid indeterminantne rasti, 
s podolgovatimi plodovi (v 
tipu San Marzano) teže od 
140-160 gr. Primeren je za 
vzgojo tako na prostem kot 
pokritih površinah v 
spomladansko poletnem 
času. Plodovi so dimenzije 
okoli 12x4 cm. Dozorevanje 
je srednje zgodno. Plodovi 
se uporabljajo tako v sveži 
potrošnji kot za predelavo.

PELAT
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PLODOVKE

TY-1103 F1
Dobra zgodnja sorta 
primerna od spomladi do 
jeseni. Poseben je prav 
zaradi svoje roza barve. 
Plodovi tehtajo 260-300g 
Primeren za pridelavo v 
rastlinjakih in na prostem. 

TUMBLING TOM 
RED/YELLOW
Najboljši balkonski paradižnik. 
Ta zgodnji češnjevec obrodi 
bogate pridelke sočnega in 
sladkega okusa. Je enostavna 
sorta za gojenje tako na 
prostem kot v rastlinjakih. 
Primeren tudi za obešanke in 
korita. Doseže višino 30 cm.

POSEBNI

YELLOW 
PEARSHAPED
Ima obliko hruške in je 
idealen za dekoracijo. 
Zgodnja, močno rastoča sorta 
z bogatim pridelkom plodov, 
Posamezen plod tehta pribl. 
20 g. Primerno za gojenje na 
prostem in pod steklom.

POSEBNI

JAJČEVCI
(Solanum melongena)

Ko rastlina zraste 60 cm visoko, jo privežemo ob 
oporo. Redno jih zalivamo. Zrele plodove potrgamo, 
da spodbudimo nadaljnje zorenje in rast. Ko plodovi 
izgubijo sijaj, postane meso grenko.

POSEBNI

GALINE F1
Zgodnji hibrid jajčevca. 
Primeren za odprto in zaprto 
pridelavo. Temno vijolične 
barve in ovalne (kaplja) 
oblike. Zelo produktiven tip 
jajčevca. 
Doseže težo 0,5 - 1 kg.

JAJČAST



18 / CORNUS d.o.o. - KVALITETNE – RAZNOLIKE SLOVENSKE SADIKE

CLARA F1
Srednje zgoden hibrid 
jajčevca. Plodovi in meso je 
bele barve, srednje velikosti. 
Sorta je primerna za pridelavo 
na prostem in v plastenjakih.

VIOLETTA 
DI FIRENZE
Srednje pozna sorta. Rastlina 
je bujna, kompaktna, z malo 
trni. Plodovi  okroglo ovalne 
oblike so rahlo rebrasti, 
temno vijoličaste barve, težki 
350-380 gramov. 

JAJČAST

MADONNA F1
Ovalno jajčaste oblike temno 
vijolične/črne barve. Rastlina 
zraste do 80 cm. Plodovi pa 
dosežejo višino 17-20cm ter 
težo 300-350g. Notranjost je 
sočna krem/bele barve.

JAJČAST

PLODOVKE

SOLATNE

DARINA F1
Zgoden hibrid solatne 
bradavičaste kumare 
primerne za vzgojo v tunelih 
ter na prostem. 
Rastlina je zelo bujna, vendar 
dovolj odprta, da se plodovi 
zlahka oberejo. Plodovi so 
temno zelene barve z 
majhnimi bradavicami, dolgi 
okrog 22 cm.

RANIA F1
Je zgodnja sorta jajčevca sred-
nje bujne rasti. Meso jajčevca 
je bele barve. Podolgovati 
plodovi so beli z prelivajoče 
roza barvnimi odtenki. Hibrid 
je primeren za tople grede in 
na prostem.

JAJČAST JAJČAST

MADRID F1
Zelo zgodnja sorta jajčevca 
zelo bujne rasti. Plodovi so 
enakomerne velikosti temno 
vijolične barve. To je sorta, ki 
je primerna tudi za 
profesionalno vzgojo. 
Vzgaja se ga lahko v 
rastlinjakih, tunelih in na 
prostem.  

PODOLGOVATI
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RAIDER F1
To so odlične solatne kumare. 
So temno zelene barve in brez 
večjih izrastkov. Ko so kumare 
zrele, dosežejo dolžino 30 cm.

SOLATNE

TASTY KING F1
Hibrid solatnih kumar temno 
zelene barve. Plodovi so dolgi 
okoli 35 cm skoraj gladka 
in z redkimi bradavicami. 
Lahko jih gojimo od zgodnje 
pomladi do pozne jeseni na 
prostem, v tunelu in v rastlin-
jaku. So tolerantne na bolezni 
in odporne na vročino.

SOLATNE

LEVINA F1
Dobro poznan in preizkušen 
hibrid kumaric za vlaganje. 
Oblikuje kratke, zelene 
plodove s srednje velikimi 
bradavicami, ki tudi v suši in 
vročini ne pogrenijo.

ZA VLAGANJE

PLODOVKE

KUMARE
(Cucumis sativus)

Nedozorele plodove jemo surove, kuhane ali konz-
ervirane. So rastline toplih krajev in ne prenesejo 
mraza. Poškoduje jih temperatura že pod 10°C. Sadi-
mo jih na razdaljo 45 cm. V rastni dobi jih je potrebno 
redno zalivati, zlasti po presajanju.

CUD 11031
Hibrid kumare v “holand-
skem” tipu. Plodovi so zelene 
cilindrične oblike, gladki, 
dolžine do 30 cm in širine do 
4 cm. Zaradi svojega dovolj 
bujnega habitusa, se jih lahko 
goji tudi na prostem, na opori.

SOLATNE
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GLOBUS F1
Pobira se jo 75-85 dni po 
setvi vse do začetka junija do 
jeseni. V zrelosti ne poka in 
lahko kratek čas počaka tudi 
na polju. Odlično se skladišči 
vse do aprila/maja. Primerna 
za okusne zelenjavne juhe.

KOLERABA
(Brassica napus L. var. Napobrassica,)

Je zelo stara kulturna rastlina, ki so jo po vsej 
verjetnosti vzgojili iz zelja z odebeljenim steblom. 
Vrh korenaste korenine ima vrat, iz katerega rastejo 
listi. Znotraj je oranžna ali rumena. Ni občutljiva na 
mraz. Dokler niso poznali krompirja, je bila glavna 
hrana revnih kmetov in živine. Vse do dandanes se je 
obdržal njen sloves hrane za reveže.

KAPUSNICE

PODZEMNA

SOTSJI F1
Srednje zgoden hibrid, 
pobira se 65 dni po sajenju, 
glave so kompaktne čvrste in 
lepe sodčaste oblike. Dobra 
skladiščna sposobnost, višina 
glave cc 30 cm, teža glave cc 
3 kg. Dobra tolerantnost na 
vročino, dobra transportna 
sposobnost.

KITAJSKO ZELJEKITAJSKO ZELJE
(Brassic pekinensis)

Listi kitajskega zelja oblikujejo podolgovato ali 
ovalno razrahljano glavo. Listi so nekoliko hrapavi 
in, odvisno od sorte, rumene do temnozelene, v 
sredici rumene do zlatorumene barve. Hrustavi listi 
so nežni in blagi po okusu in rahlo zeljnati. Kitajsko 
zelje je milega in osvežujočega okusa. Primerno je 
za sladkorne bolnike, pomaga pa tudi pri kroničnem 
zaprtju. Iz mladega zelja naredimo špinačo, kasneje, 
ko se razvijejo glavice, jih uporabljamo kot ohrovt.



CORNUS d.o.o., Logarovci 63, 9242 Križevci pri Ljutomeru, Tel.: 02 587 17 74  / 21   

NATALINO F1
Italijani gojijo to sorto že 
več kot 400let. Cvetača, ki ji 
nekateri pravijo kar brokoli 
saj mu je zelo podobna. Ima 
blag kremast okus. Poskusite 
jo lahko surovo ali poparjeno. 
Posamezne glave dosežejo 
težo 1-1,5kg.

FREEDOM F1
Srednje zgodnji hibrid, ki 
zori 70–75 dni po presajanju. 
Odporna na stres. Odlična 
sposobnost oblikovanja 
glave, tudi pri visokih 
temperaturah. Primerna za 
vse vrste predelave, vključno 
z zamrzovanjem. Dobra izbira 
za pridelavo pomlad-poletje 
in poletje-jesen.

SUNSET F1
Unikatne oranžne glave. 
Lahko jo zaužijemo surovo v 
solati ali kot kuhano prilogo. 
Sadite jo 65 cm narazen.

AVISO F1
Zelo trpežen hibrid odličnega 
okusa. Goji se jo lahko na vseh 
vrstah tal. Ima močne liste in 
je dobro prilagojena na pozne 
jesenske razmere. Čas setve 
od aprila in vse do sredine av-
gusta. Čas pobiranja od junija 
do novembra.

CVETAČA 
(Brassica oleracea var. Botrytis)

Cvetača je vrtnina hladnih predelov in navadno ne 
uspeva dobro v predelih s poletno vročino. Številne 
sorte so odporne proti mrazu. Med rastjo cvetačo 
redno zalivamo. Dušikova ali tekoča organska 
gnojila dodajamo že spomladi. Bele glave obvaru-
jemo pred obarvanjem v sončnem vremenu tako, 
da jih prekrijemo z obdajajočimi listi. Na voljo so že 
novejše sorte, ki imajo že po naravi liste upognjene 
prek bele glave.

KAPUSNICE
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KAPUSNICE

MARATHON F1
Hibrid je primeren za 
proizvodnjo v poletnem 
in jesenskem času. Roža je 
kvalitetna, teže 400-600 gr. 
Poleg glavne rože nastavlja 
tudi stranske, ki so nekoliko 
manjše in lažje. Brokoli se 
pobira približno 75 – 80 dni 
po presajanju.

BROKOLI 
(Brassica oleracea var. Italica) 

Brokoli uspeva v hladnejših predelih, mlade rastline 
prenesejo celo nekoliko zmrzali. Sadimo ga na 
prosto, v vlažno in rodovitno zemljo s srednjo 
vsebnostjo dušika. Sadimo ga na razdaljo 30 do 40 
cm in ga v suhem vremenu zalivamo. Ko porežemo 
glavne glave, pognojimo grede z dušičnimi ali 
organskimi gnojili, da spodbudimo rast stranskih 
poganjkov. Dozori zelo hitro. Glavne glave režemo 
preden se cvetovi razcvetijo in so še trde. Hkrati in 
postopoma zorijo še stranski poganjki.

KOLERABICA
(Brassica oleracea var. Gongylodes) 

Kolerabico gojimo v Evropi že stoletja. Je enostavna za 
vzgojo, jo sadimo od pomladi do poletja. Olesenelost 
prepračimo z rednim zalivanjem in prekrivanjem tal. 
Lahko jo sadimo po vsem vrtu, tako da zapolnimo prazna 
mesta. 

ERIKA F1
Bela okrogla kolerabica, 
lepo belo krem meso brez 
olesenelosti, primerna za 
pobiranje približno 50-55 dni 
po presajanju.
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KAPUSNICE

OHROVT 
(Brassica oleracea var. Sabauda)

Vse vrste zelja predstavljajo izredno zdravo 
zelenjavo. Ohrovt je izredno dragocen zaradi visoke 
vsebnosti vitamina C, s čimer pomembno prispeva h 
krepitvi imunskega sistema in obrambnih mehaniz-
mov organizma. Način vzgoje je zelo podoben vzgoji 
zelja. Glavne razlike se kažejo pri zimski proizvodnji 
kasnejših hibridov, katere prenesejo zelo nizke 
temperature v zimskem času.

CAPPRICIO F1
Listi, ki napolnijo 1-2 kg težko 
glavo, so enakomerno 
mehurjasti, temno zelene 
barve. Pobiranje pridelka 
je možno okoli 80 dni po 
presajanju. Hibrid je primeren 
za pridelavo in pobiranje 
v poletnem in jesenskem 
terminu.

REFLEX F1
Kodrolistni ohrovt, temno 
zelenih listov. Zelo dekora-
tiven, bogat z vitaminom 
C, specifičnega okusa. 
Priporočamo razdaljo sajenja 
50x60 cm. Raste 90 dni.

KODROLISTNI

BONANZA F1
Listnati ohrovt gladkih, 
zelenih in močnih listov. 
Prenaša različne tipe zemlje 
in klime. Priporočamo 
razdaljo sajenja 50x70 cm. 
Raste 90 dni.

LISTNATI GLAVNATI

KORIST F1
Zelo zgodnji hibrid za vzgojo 
v plastenjaku ali na prostem. 
Raste približno 65 dni po 
presajanju. Kolerabice so 
okrogle do ploščato okrogle, z 
močnim, zdravim, temno zele-
nim listjem, odlična odpor-
nosti proti cvetenju. Ta hibrid 
ne leseni, je odporen na 
pokanje in odlične kvalitete.
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KAPUSNICE

BOSWORTH F1
Brstični ohrovt, ki ga boste 
res vzljubili! Ima enako 
oblikovane glave brstičnega 
ohrovta, ki ležijo tesno druga 
ob drugi na veji. Imajo zelo 
dolg čas spravila, od 
septembra do pozne zime. 
Vrhunska sorta z izvrstnimi 
glavami brstičnega ohrovta, 
ki imajo odličen okus. 

RINDA F1
Srednje zgoden hibrid, ki 
dozori 80 do 90 dni po 
presajanju. Odličen za svežo 
uporabo in kisanje. Oblikuje 
okrogle, zelo zbite zelene 
glave, ki tehtajo od 4 do 8 
kg. Listi so tanki s srednje 
močnimi listnimi žilami in zelo 
okusni.

BRSTIČNI OHROVT 
(Brassica oleracea var. Gemmifera)

Zaradi zelo dobre odpornosti na zmrzovanje je 
čas pobiranja brstičnega ohrovta precej daljši kot 
pri zelju in se podaljšuje v pozno jesen. Vzgoja 
brstičnega ohrovta je podobna vzgoji zelja. Več po-
zornosti moramo posvetiti zaščiti brstičnega ohrovta 
pred škodljivimi insekti. Za vzgojo raznih sort in 
hibridov se priporoča lomljenje vrhov (v sredini sep-
tembra). Brstični ohrovt je tipična jesenska in zimska 
zelenjava, ki ji malo mraza koristi, saj rahla pozeba 
naredi aromo brstičev še bolj podobno orehom. 

ZELJE 
(Brassica oleracea var. Capitata)

Zelje je ena najstarejših vrtnin na svetu. Ljudje so 
ga že od nekdaj cenili predvsem zaradi vitaminov 
in drugih pozitivnih učinkov. Vsebuje življenjsko 
pomembne aminokisline, ki jih moramo dnevno 
imeti v prehrani, saj jih naše telo ne proizvaja samo. 
V zelju je tudi precej vlaknin, ki ugodno delujejo 
na prebavo. Zelje bo dobro raslo tam, kjer je dovolj 
vlage in ni prevroče. Potrebuje veliko hranil. 

BELO ZELJE
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KAPUSNICE

PYRAMID F1
Koničasto zelje v obliki 
piramide. vzgojeno v Veliki 
Britaniji in je vsestransko. 
Primerno je za celoletno 
gojenje. Zraste do 30 cm v 
širino pa do 40 cm.

KONIČASTO

RED DYNASTY F1
Zgoden hibrid rdečega zelja, 
primeren za svežo porabo. 
Dozori približno v 80 dneh po 
presajanju. Glave so 
velike s privlačno rdečo barvo, 
zrasejo od 14 do 18 cm v 
premeru in imajo povprečno 
maso 1,5 do 2,0 kg.

RDEČE ZELJE

RDEČE ZELJE 
(Brassica oleracea var. Rubra) 

Pospešuje metabolizem in zavira razvoj raka. 
Sveže zelje in njegov sok pomagata pri črevesnih 
težavah, čiru na želodcu, boleznih ščitnice, cirozi 
jeter, slabokrvnosti, nervozi in depresiji. Sveže zelje 
uporabljamo tudi kot dietno hrano pri shujševalnih 
kurah. V zelju je malo maščob, veliko več je miner-
alnih snovi. Rdeče zelje največkrat uporabljamo za 
pripravo sladkega zelja, svežega pa kot solato.

RDEČE ZELJE

ROOKIE F1
Hibrid, primeren za spom-
ladansko in poletno setev. 
Odporen na pokanje, prim-
eren za svežo uporabo in za 
predelavo, izrednega okusa.
Čvrste in kompaktne glavice 
ki dosežejo težo 1-2kg z ma-
jhnim strženom. Pobira se ga 
70-75 dni po presajanju sadik.

VARAŽDINSKO F1
Je srednje pozna udomačena 
sorta, ki dozori v 105-115 
dnevih po presajanju. Ima ve-
liko ploščato okroglo glavo z 
rumeno-zelenimi tankimi listi. 
Je najboljše zelje za kisanje! 
Ugaja mu vlažno podnebje 
ter humozna tla pognojena s 
hlevskim gnojem. Je bogato z 
vitamini in minerali.

BELO ZELJE
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SOLATNICE

EOLE
Krhkolistna glavnata solata 
primerna za celoletno 
pridelovanje v rastlinjakih in 
tunelih. Rastlina hitro oblikuje 
glavico in doseže v končni 
zrelosti do 1 kg. Izredna 
toleranca na rjavenje listnega 
roba.

BOCADO 
Srednje zgodnja rdečelistna 
glavnata solata, primerna 
za celoletno pridelavo na 
prostem. Atraktivno obarvana 
in okusna solata. Primerna za 
spomladansko, poletno ter 
jesensko in zgodnje zimsko 
pridelovanje v rastlinjakih in 
tunelih. 

GLAVNATA

GLAVNATA

GRAZER 
EISHÄUPTEL
Različica avstrijske kristalke 
Grazer Krauthauptel, Graška 
ledenka. Ta sorta solate 
uspeva najbolje na prostem. 
Sorta je robustna in primerna 
za celoletno sajenje.

GLAVNATA

SOLATA 
(Lactuca sativa)

Je rastlina hladnih predelov, zelo dobro uspeva pri 
10°C do 20°C. Pri višjih temperaturah je nagnjena k 
prezgodnjemu cvetenju. V poletnem času zato izbi-
ramo sorte, ki so odpornejše na višje temperature. 
Zahteva rodovitna tla, ki zadržujejo vodo. Sejance 
presajamo, ko imajo pet do šest listov. Sadimo jo 
večkrat zapored v razmiku enega do dveh tednov. 
Manjše sorte sadimo na 15 cm narazen, večje pa 
30 cm. Če solata raste počasi, je treba gnojiti z 
dušičnimi gnojili. V suhem vremenu jo zalivamo. 

GRAZER 
KRAUTHÄUPTEL 
Priljubljena avstrijska 
kristalka. Hrustljave, 
svetlozelene glave z 
rdečo obrobo prepričajo 
z aromatičnim okusom. 
Odporna proti vročini. 

GLAVNATA
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SOLATNICE

LEDA 
Slovenska glavnata 
krhkolistna solata, ki dobro 
prenaša vročino in gre pozno 
v cvet. Glave so velike in 
kompaktne. Listi so svetleče, 
rumeno-zelene barve, rob 
lista je valovit in nazobčan.

GLAVNATA

MASAIDA
Kristalka z zaprto rozeto za 
vzgojo na prostem in v 
plastenjakih (tunelih).
Primerna za spomladansko in 
poletno pridelavo. Oblikuje 
zelo lepe in čvrste glavice z 
ravnimi zunanjimi listi, zaradi 
česar je posebno odporna na 
glivične bolezni.

GLAVNATA

COMICE 
Krhkolistna solata je primerna 
za pomladansko in 
jesensko pridelavo na pros-
tem. Rastlina oblikuje široko, 
rahlo pokončno polodprto 
rozeto, ki je dobro napolnjena 
s svetlo zelenimi, rahlo 
nakodranimi listi. 

ROZETASTA

EXQUISE 
Krhkolistna solata je primerna 
za celoletno pridelavo na 
prostem. Sklenjena, dobro 
napolnjena odprta rozeta z 
nakodranimi, svetlo zelenimi 
listi. Solata je zelo odporna na 
uhajanje v cvet. 

ROZETASTA

VARDAC
Odlična glavnata solata prim-
erna za celoletno proizvod-
njo. Odporna proti uhajanju v 
cvet. Naredi kompaktne glave 
teže 1-1,5kg. Primerna je tudi 
za vzgojo na prostem.

GLAVNATA

Solato poznamo kot 
osvežilno in zdravo 
zelenjavo. Poznali so jo 
že stari Grki in Rimljani. 
V takratnem času so jo 
priporočali kot sredstvo za 
miren spanec in lajšanje 
bolečin. Solata vsebuje 
zmerne količine grenčin 
in citronove kisline, ki 
pospešujejo tek in prebavo. 
Bogata je z vitamini C, B in 
E, od mineralov pa vsebuje 
kalcij, železo, magnezij, 
natrij in kalij. Pripravi-
mo jo lahko na veliko 
načinov. Dobro ohlajena je 
nepogrešljiva v poletnem 
času.
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SOLATA

GOURMANDINE
Krhkolistna solata v obliki 
hrastovega lista. Listi so 
zobati in rdeče barve.

BISTRA
Krhkolistna solata, ki jo 
sejemo spomladi in jeseni. 
Dobro prezimi. Glava je zelo 
velika, ploščato okrogla, 
bledo zelene barve in čvrsta. 
List je mehurjast, listni rob je 
rahlo valovit in rdečkast.

ZIMSKA

SPECTACION
Solata v tipu Lolla Rossa. 
Oblikuje rozeto, listi pa so 
značilno nazobčani in rdeče 
barve. Primerna za celoletno 
pridelavo. 

ROZETASTA

MARINA
Mehkolistna glavnata solata 
za pridelavo na prostem od 
julija pa do konca septembra. 
Visoka odpornost na uhajanje 
v cvet in ožganost listnih 
robov. Primerna za svežo 
potrošnjo.

MEHKOLISTNA

NANSEN
Je zimska mehkolistna solata, 
ki spomladi oblikuje rumeno 
zelene glavice. Da bolje 
prezimi, jo prekrijemo.

ZIMSKA

QUENTY
Hrastolistna solata svetloze-
lene barve.  Zelo stežka gre 
v cvet. Visoko odporna na 
peronosporo in uši. Primerna 
za gojenje skozi vso leto.

HRASTOV LIST

HRASTOV LIST
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SOLATNICE

RJAVKA
Odlična domača sorta. 
Zimska mehkolistna solata, ki 
spomladi oblikuje velike 
glavice zeleno-rjavo-rdeče 
barve. Je domača, slovenska 
sorta, izredno prilagojena na 
naše podnebje (odlično 
prezimi) in zato tudi zelo 
okusna.

VEGORKA
Domača zimska krhkolistna 
solata, ki spomladi oblikuje 
fine, lepe in hrustljave zelene 
glavice z rjavimi pegami. Da 
bolje prezimi jo prekrijemo. 
Dobri sosedje: špinača, zimska 
čebula majski srebrnjak.

ZIMSKA

ZIMSKA

ENDIVJA
(Cichorium endivia) 

Endivija bo hvaležna za sončno lego in vlažna ter 
hranljiva, rahla tla. Je odlična poznojesenska 
zelenjava, z zaščito pred mrazom pa jo lahko trgamo 
še pozno v zimo. Uživamo predvsem surovo v solati 
ali pa jo pripravimo kako drugače kot presno hrano. 
Endivijo lahko v plastični vrečki v predalu za zelen-
javo v hladilniku hranimo dva do tri dni, ne da bi pri 
tem izgubila veliko vitaminov. Če endivijo hranimo v 
temnem prostoru, lahko s tem pospešimo, da se srce 
obarva rumeno.

ASCOLANA
Zimska sorta z zelenimi, 
hrustljavimi zunanjimi listi in 
svetlo rumeno, kompaktno 
sredico z visokim odstotkom 
"samo beljenja". Ima veliko 
glavo z velikimi listi. Odporna 
na prvo zmrzal. Še posebej 
primerna za trg sveže zelen-
jave.

DAVOS
Kodrasti tip endivije, zbite 
glavice z rumenim srcem. 
Zelo odporna na visoke tem-
perature in s tem posledično 
na razcvet. Priporočljiva za 
poletje in jesen.
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NATASCHA
Srednje zgodnja endivija, 
primerna za proizvodnjo 
pomlad - jesen. Dela zelo 
velike rozete, primerna za 
proizvodnjo na prostem in v 
pokritih prostorih.

EROS
To je hitrorastoča jesenska 
sorta. Ima široko listje in 
veliko rumeno srce. 
S spodnje strani so glave 
dobro zaprte, zato ni 
občutljiva na gnitje. 
Priporočena razdalja sajenja 
40x35 cm.

BOSSA
To sorto lahko pobiramo v 
širokem časovnem obdobju. 
Mogoča je zgodnja poletna in 
jesenska setev. Daje odličen 
pridelek, je enakomerne rasti, 
pri pobiranju ostane zunanje 
listje kompaktno ob glavici. 
Razdalja sejanja je 40x35 cm.

DEČKOVA GLAVA
Potrebuje srednje težka, 
globoko obdelana tla, z 
veliko humusa. Če presajamo 
avgusta ali septembra, te 
posevke pokrijemo s tune-
lom, da bomo imeli endivijo 
do konca leta. Listi so samo 
belilni, izredno mehki ter 
tvorijo veliko kopasto rozeto. 

SOLATNICE

MOTOVILEC
(Valerianella locusta L.) 

Glede podnebja in tal motovilec ni zahteven, saj mu 
tudi temperature do -15°C ne škodujejo, da so le zm-
rznjeni listi zavarovani pred soncem. V zelo mrzlih 
zimah brez snega ga je koristno prekriti z agroko-
preno ali smrečjem. Motovilec lahko vzgajamo tudi 
v toplih gredah ali ogrevanih rastlinjakih. Primeren 
je tudi za mešane posevke skupaj z zimsko čebulo, 
porom ali zeljem.
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LJUBLJANSKI
Slovenska avtohtona sorta. 
Je zgodnji domači 
motovilec, cenjen zaradi 
izredno dobrega okusa. Listi 
so srednje veliki, podolgovati, 
ozki, gladki, zelene barve in 
se svetijo. Je odporen proti 
mrazu. Bogat z vitaminom C, 
klorofilom in železom.

ŽLIČAR
Slovenska avtohtona sorta. 
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 ne kosmati s 
polnim okusom. Odlično 
prezimi. Dolgo se ga reže.

SOLATNICE

RADIČI
(Cichorium intybus L.) 

Potrebuje sončno lego in hranljiva, vlažna tla. 
Sadika naredi odprto listno rozeto in glavo z zu-
nanjimi listi, ki je velika približno kot pest, trdna in 
tehta od 200 do 600 g. Jeseni moramo biti z radiči 
potrpežljivi, saj tvorijo glavice šele, ko je dovolj 
hladno. Je odlična in zdrava solata. Vsebuje zdravil-
no grenčino intybin, ki mu daje specifični okus in 
pospešuje prebavo. 

PAN DI ZUCCHERO
Značilne cilindrične oblike s 
svetlo zelenimi listi. Doseže 
težo do 800g. Primeren za 
pridelavo v rastlinjakih in 
tunelih. Priporočena razdalja 
sajenja 40x40 cm.

CASTELFRANCO
Je srednje zgodnja sorta, ki 
ne prezimi. Okrogle glavice z 
zelenimi in rdeče pegastimi 
listi so odličnega in nekoliko 
grenkega okusa. Grenke 
sestavine (intybin) radiča 
uravnavajo prebavo, 
pospešujejo cirkulacijo krvi in 
telesno presnovo.

PISANIBELI
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PALLA ROSA 2
Je zgodnja sorta, ki ne 
prezimi na prostem. Okrogle 
glavice z vinsko rdečimi listi, 
ki so odličnega in nekoliko 
grenkega okusa. Pobiramo ga 
jeseni in zgodaj pozimi.

RDEČI

PALLA ROSA 5
Je srednje zgodnja sorta, 
ki pa ni odporna na zmrzal. 
Ima kompaktne okrogle 
glavice z vinsko rdečimi listi, 
ki so odličnega in nekoliko 
grenkega okusa. Pobira se ga 
oktobra in novembra. Teže 
glavic dosežejo 250 do 300 gr. 

RDEČI

TREVIŠKI
Je zgodnja sorta, ki prezimi 
na prostem. Okrogli, ozki, 
zeleni listi oblikujejo čvrsto 
rdečo glavico v majhni rozeti. 
Suličasti listi so primerni za 
rezanje.

RDEČI

SOLATNICE

ZELENA
(Apium graveolens)

Ta dvoletnica zraste približno 30 cm in se raz-
raste do 40 cm široko. Odebeljeni del na osnovi 
stebla kuhamo ali jemo surovega v solati. Liste 
uporabljamo kot sezonsko vrtnino. Je vrtnina 
zmerno hladnih predelov. Gomolji se razvijejo po 6 
mesecih. Razdalja med posameznimi rastlinami naj 
bo 30 do 40 cm, osnova listov mora biti nad tlemi. 
Po presajanju zastiramo in dobro zalivamo.

BRILLIANT
Srednje zgodnja sorta s 
temno zelenimi in visokimi 
listi. Gomolji so beli, gladki 
in okrogli. Namenjena za 
svežo porabo, predelavo in 
skladiščenje.

GOMOLJNA
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TANGO
Stebelna zelena z zelo dol-
gimi in gladkimi stebli. Nima 
stranskih poganjkov. Dolgo 
lahko stoji na polju in se po-
bira preko celega leta. Barva 
listov je srednje zelena.

STEBELNA

KORENOVKE

POR
(Allium porrum L.)

Rad ima peščena, rahla, hranljiva tla. Por sadim 
na gosto in ga tekom leta redčimo in uporabljamo 
še mladega in svežega v kuhinji. Tako imamo por 
na voljo že poleti. Posadimo ga lahko na različna 
mesta v vrtu, saj je odličen sosed jagodam, 
korenčku, zeleni, paradižniku, solati in kapus-
nicam. 

LANCELOT
Plavo-zeleni por namenjen 
za pozno letno-jesensko 
pridelavo. Oblikuje zelo dolga, 
bela, čvrsta podolgovata 
stebla, brez okrogle ode-
belitve. Je hitrorastoča 
sorta, temno zelene barve, z 
močnim navpičnim listjem. 
Raste 90 dni po presjanju.

COLUMBUS 
Sorta za poletno in zgodnje 
jesensko pridelavo. Je hitro 
rastoča sorta, ki doseže velik 
pridelek. Ima enakomerno 
zeleno barvo z močnim 
navpičnim listjem. Stebla 
so dolga, brez okrogle 
odebelitve. 

LANCIA
Zgodnja sorta, hitre rasti in 
zdravega izgleda. Beli del je 
dolg, brez okrogle odebelitve. 
Listje je močno, pokončno, 
srednje zelene barve. Ta 
sorta je za letno in zgodnje 
jesensko pridelavo v pogojih 
kontinentalne klime.

ČEBULNICE
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MAJSKI 
SREBRNJAK
Ploščato okrogla čebula srebrno bele barve z belim sladkim 
mesom. Predvsem primerna je za Primorski konec. Sadike te 
čebule zelo dobro prenašajo presajanje. Zelo dobro pa tudi 
prezimi zimo. Zgodaj spomladi jo okopljemo, v aprilu pa jo 
lahko že pobiramo kot mlado čebulo oz. počakamo do sredine 
maja da dokončno obrodi. Čebula rabi sončno lego in lahka 
peščena, humusna tla. Najpogosteje se jo sadi v oktobru in 
pobira maja.

BELA

EXHIBITION
Srednje zgodnja čebula z 
izjemnim okusom. Ta sorta 
čebule je zaradi svoje velikosti 
in teže (1 do 1,5 kg) uporabna 
kot priloga za hamburgerje, 
kebabe in solate.

RJAVA

ČEBULNICE

ČEBULA
(Allium Cepa L.)

PTUJSKA RDEČA
Odlična domača avtohtona 
sorta z rožnatim do svetlo 
vijoličnim mesom, z zmerno 
ostrino. Primerna je za 
skladiščenje.

RDEČA

Poznamo ogromno različnih sort čebule, ki se 
razlikujejo po obliki in barvi. Pri nas so najbolj 
priljubljene enoletne sorte (spomladanska čebula) 
in jedilna čebula. Jedilna čebula ima zelo začinjen in 
oster okus, medtem ko je okus spomladanske čebule 
bolj nežen, pri tej sorti pa lahko jemo tudi zelenje. 
Čebulo shranjujemo razprostrto v hladnem in 
suhem prostoru. Ne smemo je shranjevati v plastični 
vrečki, saj se v njej poti in začne gniti. 
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ARNO
Spomladanski beli česen. 
Prednosti: pridelek in 
stabilnost. Čas sajenja do 
sredine maja.

POMLADANSKI

ČESEN
(Allium sativum)

V zemlji ima podolgovato glavno čebulico, okoli ka-
tere so tesno druga ob drugi razvrščene ukrivljene 
stranske čebulice. Česen se zaradi svojega ostrega 
okusa v kulinariki uporablja kot začimba. Običajno 
pred uporabo vsak strok olupimo, lahko pa celo 
neolupljeno glavico popražimo na olivnem olju 
zapečemo v pečici. Česnov ekstrakt lahko pripravi-
mo tako, da iztisnemo strok česna ali pa njegovo 
korenino. Česen se shranjuje pri temperaturi 18 °C 
in v suhem prostoru. 

ČEBULNICE
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JAGODE

ALEXANDRIA
Gozdne jagode, ki obrodijo 
mesečno. Zelo rade imajo 
vlažna tla s pH 6-7. Lahko jih 
gojite tudi v koritih.

GOZDNE

ELSANTA
Srednje zgodnja sorta z 
debelimi, aromatičnimi 
plodovi. Velja za eno 
najokusnejših sort. 
Ne uspeva na težjih 
zemljiščih.

ENKRAT RODNE

MERLAN F1
Zgodnje jagode z roza cvetovi 
in obilico jagod. Idealna sorta 
za profesionalne pridelovalce. 
Primerne so tudi za gosto 
nasaditev. Okus in aroma zelo 
spominjata na jagode "Loran 
F1".

VEČKRAT RODNE

TRISTAN F1
Ta kompaktna in zgodaj 
cvetoča jagoda se lepo poda 
na vsak vrt. Ima roza cvetove 
podobno kot "Merlan F1". Je 
sladkega okusa.

VEČKRAT RODNE

JAGODE
(Fragaria)

Jagode sodijo med jagodičevje. Sadeži različnih sort 
jagod se razlikujejo po obliki in barvi. Široka paleta 
sega od divje gozdne jagode z majhnimi plodovi, do 
velike gojene jagode. Barva sadeža je lahko svetlo 
rdeča ali temno rdeča, izredna aroma pa je skupna 
vsem sortam jagod.
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ELIANA F1
Zelo rodna sorta jagod, s 
svetlo rdečimi plodovi, 
sladkega okusa. Zori od 
pomladi do jeseni.

LORAN F1
Zgodnja sorta večkrat rodnih 
jagod. Rastlina je kompaktna 
z velikim pridelkom. Cvetovi 
so bele barve, plodovi pa so 
okrogle kompaktne ob-
like, bleščeče rdeče barve, 
aromatični in prijetno slad-
kega okusa. Sorta je primerna 
za nasajanje v obešanke.

VEČKRAT RODNE

VEČKRAT RODNE

ŠPINAČA
Spinacea oleracea

Najbolje jo bomo izkoristili, če jo bomo sadili spom-
ladi in jeseni povsod po vrtu, na prazne gredice ali 
na prazna mesta med že rastoče vrtnine. Ker njene 
korenine izločajo saponine, ki vzpodbujajo rast 
vseh vrtnini in pospešujejo godnost tal. Njene liste 
uporabljamo kot zastirko in za zeleno gnojenje. 
Vonj špinače odvrača škodljivce, posebno bolhače. 
Pri sajenju moramo paziti, da je ne sadimo v zemljo, 
ki je bila pognojena s svežim hlevskim gnojem. 
Špinačo uživamo surovo ali kuhano neposredno z 
vrta. 

ŠPINAČNICE
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POSEBNOSTI

ČIČERIKA
(Cicer arietinum)

Čičeriko je odlično vnesti v 
prehrano, saj vsebuje veliko 
koristnih snovi. Polna je 
proteinov, kar je odlično 
za vegetarijance oziroma 
osebe, ki želijo iz prehrane 
črtati rdeče meso. Vsebuje 
fitoestrogen, rastlinsko 
verzijo hormona estro-
gena, ki pozitivno vpliva na 
zmanjševanje možnosti za 
raka dojk, zmanjševal naj bi 
tudi možnosti za pojav 
osteoporoze ter vročinskih 
valov v menopavzi. Bogata je 
tudi z vlakninami, tako da je 
zelo nasitna, poleg tega pa 
pozitivno vpliva na prebavo. 

Za razliko od drugih stročnic 
je znana po tem, da ne 
povzroča vetrov. Bogata je 
tudi z manganom in železom, 
ki je glavna sestavina 
hemoglobina, ki prenaša kisik 
iz pljuč do naših celic. Hrana, 
bogata z železom poskrbi za 
višji nivo energije, ter je 
posebej primerna za ženske 
med mesečnim perilom, 
noseče ženske, ter tiste, ki 
dojijo.

ARAŠIDI
(Arachis hypogaea)

Arašidi so tropska rastlina, ki 
potrebuje temperaturo 20 do 
30°C. Sadimo jih na mesto, 
kjer ne zmrzuje. Dež med 
časom cvetenja lahko zelo 
zmanjša možnosti oprašitve.

Sadimo jih v peščeno in 
dobro odcedno zemljo s pH 
5,5 - 6,5 z dovolj kalija, kalcija, 
fosforja in nizko vsebnostjo 
dušika. Razdalja med rastli-
nami naj bo 20 do 30 cm, med 
vrstami pa 60 cm. Po potrebi 
jih zaščitimo s tunelom. 

Ko so rastline visoke 15 cm, jih 
ogrebemo, zemljo okoli stebla 
pa stalno prekopavamo, 
da oplojeni cvetovi lahko 
prodrejo vanjo. Redno jih zali-
vamo, le med cvetenjem ne, 
da omogočimo oprašitev. 

Rastline napadajo uši, tripsi in 
gosenice. Glivična listna pega-
vost, rja sejancev in virusi so 
lahko neprijetna nadloga. 
Potrebujejo do 25 tednov 
od presajanja do pobiranja 
plodov. Zrelost plodov nad-
zorujemo tako, da izkopljemo 
strok ali dva. Posušene lahko 
hranimo več mesecev.

ARTIČOKA
(Cynara scolymus)

Te trajnice imajo modrosive 
liste in osatu podobne bodlji-
kave cvetove, zrastejo 1,2 do 
1,5 m visoko in 90 cm široko. 
Gojimo jih zaradi zelenih in 
škrlatnih cvetnih popkov z 
užitno, sočno sredico, na 
osnovi luskastih venčnih 
listov na vrhu cvetnega 
poganjka. Jemo jih kuhane 
ali vložene.

Grede z artičokami je treba 
redno pleti in obilo zastirati, 
da ostanejo tla vlažna. Poleti 
se korenine ne smejo izsušiti 
in pozimi ne smejo biti 
premokre. Če pričakujemo 
zmrzal, rastline ogrebemo in 
prekrijemo s plastjo slame. 
Spomladi jih odkrijemo.

Včasih lahko že prvo leto 
pozno jeseni porežemo nekaj 
cvetnih popkov. Drugo leto 
bo imela rastlina več popkov. 
Porežemo jih, ko so popki 
še težki in luske še zaprte. 
Preden jih zamrznemo, 
odstranimo dlakave osrednje 
dele in stebla.
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DOLGA VIGNA
(Vigna unguiculata 
sesquipedalis)

Priporočamo jo za vzgojo v 
sončnih in toplih vrtovih ter 
za južne terase in balkone, 
kjer je sonce res močno. Ven-
dar jo sadimo v velike lonce 
z veliko zemlje. Zalivamo jo 
obilno zjutraj in zvečer ter 
pazimo, da ne omočimo 
listov.

Uživamo mlade liste in mlade 
zelene stroke. Stroki so bogati 
z beljakovinami, vitaminom 
A, tiaminom, riboflavinom, 
železom, fosforjem in kalijem. 
Vsebujejo pa tudi vitamin C, 
magnezij in mangan. Stroke 
obiramo redno, uživamo jih 
surove ali kuhane. Uporablja-
jo jih v kitajski (imenujejo se 
stir fries) in malezijski kuhinji. 
Najbolj enostavna priprava je 
v zelenjavni omleti. Po svetu 
iz zrelih strokov delajo moko 
ali pa jih krmijo domačim 
živalim.

V ljudski medicini kuhajo liste 
z rižem in jih uporabljajo proti 
bolečinam v ušesu.

OKRA
(Abelmoschus esculentus)

Hitro zoreče sorte te enolet-
nice zrastejo do 1 m visoko 
in 30-40 cm v širino. Imajo 
10-25 cm dolge bele, zelene 
ali rdeče stroke. Nezreli 
plodovi so užitni kuhani, zrele 
pa sušijo, zmeljejo in dodajajo 
jedem kot začimbo. 

V tropskih in subtropskih 
predelih uspevajo rastline na 
prostem le na sončnih legah. 
Uspešno rastejo in se razvijejo 
le pri 20-30°C. Sadimo jih 
v dobro odcedno zemljo, 
obilo pognojeno z organskimi 
snovmi in srednjimi 
vsebnostmi dušika. Pretirano 
gnojenje z dušikom spodbuja 
rast listov, ne pa cvetenja.  
Visoke rastline je potrebno 
privezovati ob opore in pred 
močnim vetrom zaščititi s 
plastično folijo. Rastne vršičke 
pinciramo, ko so rastline 
visoke 60 cm, da spodbudimo 
razraščanje. 

Okro rade napadejo uši, 
gosenice in pepelasta plesen; 
pod steklom jih lahko na-
padejo bele mušice, pršice ali 
rastlinjakov rdeči pajek, tripsi 
in glivična listna pegavost.

PERUJSKO 
VOLČJE JABOLKO
(Physalis edulid peruviana)

Stara južnoameriška rastlina 
s sladko-kislimi, aromatičnimi 
in vitaminsko polnimi 
plodovi. Zraste do 150 cm 
visoko. Plodovi so zreli, ko 
se lampijončki posušijo in 
obarvajo. Uporabljamo sveže 
ali za marmelade in kompote.

ŠPARGLJI
(Asparagus officinalis L.)

Šparglje prvič pobiramo 2 leti 
po sajenju enoletnih sadik in 
sicer režemo poganjke največ 
2 tedna. Leto kasneje čas 
trajanja rezanja poganjkov 
podaljšamo na 4 do 5 tednov, 
vsa nadaljnja leta pa režemo 
šparglje 8 tednov letno. Če 
jih režemo predolgo časa, 
odrežemo preveč poganjkov, 
rastlino izčrpamo in prihodnje 
leto bo pridelek slabši.

POSEBNOSTI
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ČRNA REDKEV
(Raphanus sativus)

Je zmeren vir vitaminov B1, 
B2, B3, B5, B6, folne kisline in 
dober vir vitamina C. Vsebuje 
nekaj kalcija, železa, magn-
ezija, fosforja, žvepla in cinka. 
Redno uživanje povečuje 
odpornost organizma, 
pomirja, pospešuje izločanje 
seča, pomaga pri vnetju led-
vic in mehurja, omogoča lažje 
izločanje žolča, znižuje ho-
lesterol in maščobe. Najbolje 
uspeva na rahlo pognojeni in 
dobro pripravljeni gredici, ki 
smo jo pognojili s
kompostom, dodamo lahko 
tudi gnojila, ki vsebujejo kalij. 
Če jo sejmo čez celo gredico 
pridelek redčimo na razdaljo 
15 cm. črno redkev lahko 
sejemo tudi v vrste, sadike v 
vrsti odlagamo na razdaljo 
okrog 15 cm, vrste naj bodo 
med sabo oddaljene dobrih 
20 cm. 

DOBRI SOSEDI:
grah, fižol, blitva, špinača, 
peteršilj, kreša, rdeča pesa, 
paradižnik, bučke in melone.
SLABI SOSEDI:
čebula, kumare, ožepek, zelje, 
cvetača, brokoli, ohrovt, kita-
jsko zelje in ostale kapusnice.

PASTINAK
(Pastinaca sativa)

Pastinak ali navadni rebrinec 
je stara in že skoraj pozablje-
na vrsta zelenjave, ki danes 
ponovno pridobiva na prilju-
bljenosti. Ta sladka, škrobnata 
zimska korenovka je zdrava 
zamenjava za krompir, saj 
je odličen vir prehranskih 
vlaknin, vitaminov, rudnin in 
hkrati vsebuje le malo kalorij. 

Sadike pastinaka ne sadimo 
v zemljo, ki je bila pogno-
jena s hlevskim gnojem saj 
le te ne prenaša. Zrasli bodo 
dolgi, beli koreni, ki jih zaradi 
odpornosti na mraz lahko 
izkopavamo iz zemlje tudi v 
toplejših zimskih dneh.

Da dobi svoj značilen 
poseben okus, mora malo 
zmrzniti saj se zaradi mraza 
začne škrob spreminjati v 
sladkor in tako bo svetlo 
rumeno do belo meso korena 
le še bolj aromatično. Sveže 
korene lahko več tednov 
hranimo v pokriti posodi ali 
vrečki v hladilniku. Lahko pa 
jih skladiščimo tudi v vlažni 
mivki v hladni kleti kjer zdržijo 
še dlje.

RABARBARA
(Rheum spp.)

Je ena izmed 
najenostavnejših rastlin za 
gojenje na vrtu. V njej je obilo 
vitamina C, listi niso v nobeni 
obliki  užitni, saj vsebujejo 
veliko oksalne kisline. Iz stebel 
pa delamo kompot, sok ali 
marmelado. Koreninsko 
grudo posadimo tako, da 
so brsti približno 5 cm pod 
površino tal. Med posamezn-
imi rastlinami naj bo vsaj slab 
meter prostora. Prvo leto po 
sajenju stebel ne nabiramo, 
saj rastline potrebujejo 
energijo, za rast koreninskega 
sistema. Naslednje leto lahko 
pobiramo stebla 1-2 tedna, 
naslednja leta pa čez celo 
sezono (8-10 tednov). Jeseni 
nabiramo stebla samo pri ras-
tlinah, ki jih bomo zavrgli. Pri 
nabiranju odstranimo samo 
tretjino listov, da rastline 
niso preveč v stresu. Za vsak 
primer tudi ni priporočljivo 
nabirati stebel po močni zm-
rzali, saj lahko oksalna kislina 
iz listov zaide tudi v stebla. 
Nabrana stebla rabarbare 
lahko uporabite sproti ali jih 
zamrznete za kasnejšo upo-
rabo. Pred zamrzovanjem jih 
olupite in narežite na 2-3 cm 
dolge kose.

POSEBNOSTI
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REPA
(Brassica rapa var. rapa)

Lahko je podolgovate ali ok-
rogle oblike. Po barvi pa bele, 
rumene in svetlo rjave barve.

Repa ima prijeten ostro 
sladkast okus in značilno 
vlaknasto meso. Repa vsebuje 
veliko balastnih snovi in bel-
jakovine, maščobo, ogljikove 
hidrate, elemente v sledeh, 
natrij, kalij, fosfor, magnezij, 
železo, vitamine B1, B2, C in 
folne kisline. Sveža mlada 
repa se lahko uporablja od 
meseca julija do septembra, 
kot kisla repa pa vse leto.

DOBRI SOSEDI:
solata, špinača, fižol, koper
SLABI SOSEDI:
zelje, ohrovt, cvetača, brokoli, 
brstični ohrovt, kitajski kapus, 
listnati ohrovt, koleraba, 
kolerabica, redkev, redkvica 
in hren.

PEHTRAN
(Artemisia dracunculus)

Je trajnica, visoka 60 do 120 centimetrov. Sadike pehtrana 
sadimo v sredini aprila. Kot začimbo uporabljamo vršičke in 
mlado suličasto listje, ki ga lahko nabiramo večkrat letno. 
Najboljši okus in vonj ima tik pred cvetenjem. Lističe raje 
zamrznite, saj se s sušenjem izgubi precej vonja in okusa. Mlade 
poganjke posušimo tako, da jih v šopih obesimo v hladen in 
zračen prostor.

ŽAFRANIKA
(Carthamus tinctorius L.)

Domovina žafranike so suhe stepe Irana in zahodne Indije. 
Danes je kot kulturna ali podivjana rastlina razširjena po 
Sredozemlju, severni Afriki in Aziji, gojijo pa jo tudi drugod po 
svetu. Je zelnata enoletna rastlina, ki cveti od junija do sep-
tembra . Za začimbo se uporabljajo cvetovi. Manj znano je, da 
so užitna tudi kuhana semena in mladi pomladanski poganjki. 
Včasih so semena uporabljali kot rastlinsko sirilo in kot sredstvo 
za barvanje naravnih tkanin. cvetove ali njihova naravna barvila 
se uporabljajo tudi za barvanje različnih likerjev in drugih pijač. 

ZELIŠČA IN DIŠAVNICE
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BALDRIJAN
(Valeriana officinalis L.)

Baldrijan je najboljše rastlinsko zdravilo za 
pomirjanje živcev pri nervoznosti, nemiru, 
živčni izčrpanosti, tesnobnosti in nespečnosti. 
Pomaga prenašati stres, jezo, razburjenost in 
žalost. Otroci do 3 leta baldrijana ne smejo 
uživati, od 3 do 12 leta pa le pod 
nadzorom zdravnika.

BAZILIKA
(Ocimum basilicum)

Bazilika je zelo občutljiva na nizke tem-
perature. Gojimo jo tudi v okrasnih loncih 
(skupaj s cvetlicami), lahko celo leto. Se dobro 
obrašča, zato lističe redno obiramo in 
uporabljamo sveže za začinjanje različnih 
jedi. V vrtu cvetovi privabljajo čebele, 
drugače pa se sklada s paradižnikom in 
kumarami. S svojim vonjem odganja muhe.

BOREČ
(Borago officinalis)

Boraga ali boreč je enoletna začimbna rastlina, 
ki zraste do 70 cm visoko. Izhaja iz Orienta. Ima 
debelo kosmato steblo in kosmate, mesnate 
liste. Cvetovi imajo močno modro barvo. 
V kulinariki se uporabljajo sveži listi. 
Listov se ne suši.

DROBNJAK
(Allium schoenoprasum)

Je nezahtevna trajnica. Spomladi lepo cveti. 
Celo poletje režemo cevaste liste, ki jih 
uporabimo v različne namene. Drobnjak vsebuje 
veliko C vitamina in železa. Za zimo lahko lističe 
narežemo in zmrznemo. V vrtu varuje 
sosednje rastline pred napadom pepelaste 
plesni. Lahko raste tudi v okrasnem loncu na 
terasi ali balkonu.
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JANEŽ
(Pimpinella anisum)

Jánež je enoletna začimbna rastlina, ki zraste 
do pol metra visoko. Cvete v kobulih iz 
drobnih belih cvetov. V kulinariki 
uporabljamo semena, cela ali zmleta. 
Janež ima sladkast okus, malo spominja 
na mentol.

KORIANDER
(Coriandrum sativum L.)

Je eksotično enoletno zelišče, ki naj raste po 
celem zelenjavnem vrtu. Sejemo ga večkrat 
zapored, da imamo na voljo sveže lističe. 
Uporabljamo liste, ki imajo značilen vonj, 
predvsem pa zrela semena (rjave barve): 
kot začimbo zeljnih in paradižnikovih jedi, 
riža, mesa in peciva. Semena so sestavni del 
začimbne mešanice (Curry). 

KREBULJICA 
(Anthriscus cerefolium)

Krebuljica je klasično zelišče francoske kuhinje 
in je zelo podobna peteršilju, od katerega se loči 
po malce manjših in svetlejših listih, njen okus 
pa je bolj sladkast in je nagnjen bolj k janežu.
Krebuljica ni primerna za dolgo shranjevanje, 
zato sveže pri nas skoraj ni mogoče kupiti. Brez 
težav pa krebuljico vzgojimo doma na vrtu.

LIMONSKA TRAVA
(Cymbopogon sp.)

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

ZELIŠČA IN DIŠAVNICE
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LISTNI ČESEN
(Allium tuberosum)

Trajnica. Lahko tudi kot enoletnica v zelen-
javnem vrtu. Nezahtevna za vzgojo. Upora-
bljamo vedno  zelene, ploske liste, ki imajo 
blag vonj po česnu. Sveže liste uporabljamo, 
podobno kot drobnjak, za juhe, solate, ali 
skutne namaze ali pa jih pripravimo kot 
zelenjavo..

LUŠTREK
(Levisticum officinale)

Luštrek je trajnica s pernato razdeljenimi listi 
in kobuli bledo zelenih cvetov. Listi imajo 
močan vonj, podoben zeleni, uporabljamo jih 
za odišavljenje juh in enolončnic. Aromatična 
semena dodajamo pečenkam in zelenjavnim 
jedem, dodajamo jih likerjem, zdrobljene 
dodajamo v kruh in slaščice. Luštrek je 
odlična začimba v vsaki kuhinji.

MAJARON 
(Origanum majorana)

Oblikuje lep grmiček s finimi aromatičnimi lističi. 
Mlade vršičke poganjkov in lističe obiramo 
celo poletje. Tik preden se okrogli cvetni popki 
odprejo, zelišče porežemo in ga damo sušit.

MELISA 
(Melissa officinalis)

Melisa je šopasta trajnica z ovalnimi 
nazobčanimi listi. Liste uporabljamo za napitke, 
sladice in zeliščne čaje. Drobno sesekljane liste 
dajemo v solate, bele omake za ribe, majonezo, 
kislo zelje, v jedi s perutnino in svinjino. Liste 
nabiramo pred cvetenjem in uporabljamo sveže 
ali posušene.
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META
(Mentha piperita)

Meta je zelnata trajnica. Iz listov pripravljamo 
metino omako, zeliščne kise, sirupe, čaje, kot 
dišavo jo dodajamo solatam, pijačam, krom-
pirju in grahu. Liste trgamo pred cvetenjem.
Meto uporabljajo povsod po svetu za 
začinjanje ogromno vrst jedi. Z njo začinjajo 
tako slaščice kot tudi meso, npr. jagnjetino. 

ORIGANO
(Origanum vulgare)

Origano je zelnata trajnica, ki zraste od 20 do 
50 cm visoko. Nabiramo vse nadzemne dele 
rastline, bolje je, da nabiramo zgornje dele 
rastline, ker je spodnji del olesenel in vsebuje 
manj eteričnih olj. Najbolj učinkovit je med 
cvetenjem od junija do septembra. Potrebuje 
toploto in veliko sonca, da razvije aromo. 
Sušimo ga v senci. 

PELIN
(Artemisia absinthium)

Pelin je 60 do 120 cm visoka rastlina, z 
aromatičnim vonjem in zelo grenkim okusom. 
Zdravilno učinkujejo listi in rumeno cvetoči 
poganjki, ki jih nabiramo ob koncu cvetenja, od 
sredine poletja do zgodnje jeseni. Pravi pelin 
se uporablja za zdravljenje številnih obolenj. 

ZELIŠČA IN DIŠAVNICE

PETERŠILJ
(Petroselinum crispum)

Poznamo več imenitnih vrst peteršilja. 
Vse vsebujejo veliko vitaminov, rudnin in 
antiseptičnega klorofila, zaradi česar so tudi 
blagodejna in ne le atraktivna zelišča za 
garniranje številnih jedi. Listi so fino narezljani, 
skodrani z nazobčanimi robovi, svetlo zelene 
barve in svežega okusa.
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ROŽMARIN
(Rosmarinus officinalis)

Rožmarin je zimzeleni sredozemski grm, ki 
zraste do 1 meter visoko. Njegove iglaste 
lističe in vršičke uporabljamo kot kuhinjsko 
zelišče. Je nekoliko grenkega, trpkega in 
aromatičnega okusa, ki spominja na smolo, 
vonj pa je izrazit in zelo prijeten. Rožmarin 
je nezahtevna rastlina, ki dobro prenese tudi 
poletne suše. 

SIVKA
(Lavandula officinalis)

Je trajen polgrm, ki zraste do 60 cm visoko ( 
v primorju tudi do 1 m). Uspeva na odprtih, 
sončnih rastiščih, v suhih, lahkih, delno 
apnenčastih tleh. Tudi v celinskih območjih 
Slovenije večinoma dobro prezimi. Cveti 
junija in julija. Največ učinkovin je v cvetovih. 
Nabiramo jih julija in avgusta, ko se začnejo 
odpirati cvetovi. 

STOLETNA ČEBULA
(Allium fistulosum)

Je sorodnica čebule, vendar ne razvije čebul 
in ima votle liste in votlo belo "steblo". 
Nepogrešljiva v azijski kuhinji. Odlična kot do-
datek k solatam, ni zahtevna za vzgojo, 
posadimo pa jo ob gredici korenčka.

ŠETRAJ
(Satureja montana)

Šetraj je gosta, močno razvejana, zelo 
aromatična enoletna rastlina, ki zraste do 40 cm 
visoko. Sveže liste trgamo kadarkoli, za sušenje 
in zamrzovanje pa takrat, ko začne oblikovati 
cvetne popke. Za šetraj je poleg močnega vonja 
značilen tudi nekoliko oster in pekoč okus. Za 
začinjanje uporabljamo nadzemne dele rastline. 
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TIMIJAN
(Thymus vulgaris)

Je trajno zelišče. Oblikuje grmiček, visok 
20-40 cm. Mlade poganjke lahko trgamo celo 
leto. Običajno pa tik pred cvetenjem, ko ima 
timijan največjo moč, poganjke odrežemo in 
jih posušimo. Naj raste povsod po vrtu, ker 
odvrača polže, listne uši in kapusovega belina. 
Timijan se prilega k mesu in zelenjavnim 
jedem.

VINSKA RUTICA
(Ruta graveolens)

Vinska rutica je zimzeleni polgrm z deljenimi sivo-zelenimi listi in zelenkasto- 
rumenimi cvetovi poleti. Vinska rutica je bila v ljudskem zdravilstvu ena najbolj 
uporabljenih zeli, danes pa ni več tako. Pa ne zato, ker bi bila neučinkovita, pač 
pa zato, ker je njen učinek premočan. Priporoča se uporaba gotovih pripravkov, 
če si čaj pripravimo sami, pa je potrebna previdnost. Dandanes priporočajo 
uporabo vinske rutice le po predhodnem posvetu z zdravnikom. Brez posveta 
pa jo lahko uporabimo za preganjanje nadležnega mrčesa iz stanovanja. Pri 
nabiranju uporabimo rokavice, saj lahko rastlinica povzroča kožna vnetja. 

ŽAJBELJ
(Salvia officinalis)

Žajbelj je trajni grmiček, ki zraste od 60 do 70 
cm visoko. Všeč so mu sončna rastišča in dobro 
odcedna tla bogata s kalcijem. Liste nabiramo 
sveže po potrebi, za sušenje pa tik pred cvet-
enjem. Aromatične liste uporabljamo za mesne 
jedi, s čebulo jih zmešamo v nadev za perutnino, 
kuhamo jih s svinjskim in račjim mesom ter s 
klobasami.

ZELIŠČA IN DIŠAVNICE
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