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25L ET

DELA IN IZKUŠENJ
se odraža v kvalitetnih sadikah, ki 
vam jih ponujamo na policah ra-
zličnih trgovin in vrtnih centrov 
po vsej Sloveniji, na Hrvaškem in v 
Avstriji. Te dolgoletne izkušnje in ve-
selje do dela so pripomogli, da smo 
se skozi čas razvili v podjetje, kot ga 
predstavljamo danes.  

Naše sadike so pridelane izključ-
no v našem obratu. Vzgojene so z 
minimalno uporabo pesticidov. To 
nam omogoča Envirolyte tehnologija 
za pripravo vode, ki na popolnoma 
naraven način izdela biocid, katerega 
redno uporabljamo kot dodatek pri 
zalivanju. Sadike so zato bolj zdrave 
in odpornejše.

25L ET

25 LET
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EOQ RECOGNIZED

Ker vam želimo ponuditi res dober sortni izbor, 
vam ponujamo sadike, vzgojene iz semen profe-
sionalnih semenskih hiš. Uporabljeno seme sort in 
hibridov je pridelano brez biotehnoloških metod 
in NI GENSKO SPREMENJENO. Vse sadike tudi sami 
posadimo na poskusnih gredicah in se s tem pre-
pričamo, da vam ponujamo res kakovosten izbor. 

Hvala, ker nam zaupate že četrt stoletja. Oblju-
bljamo vam, da se bomo še naprej trudili, da vam 
ponudimo najboljše sadike.

Sandra Belec, direktorica

25 LET
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ENDIVIJA 
(Cichorium endivia) 

Endivija bo hvaležna za sončno lego, 
vlažna in hranljiva ter rahla tla. 
Je odlična poznojesenska zelenja-
va, 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 
hranimo v plastični vrečki v predalu 
za zelenjavo v hladilniku dva do 
tri dni, ne da bi pri tem izgubila 
veliko vitaminov. Če endivijo hranimo 
v temnem prostoru, lahko s tem 
pospešimo rumeno obarvanost srca.

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 40 x 35 cm.

DEČKOVA GLAVA
Potrebuje srednje težka globoko 
obdelana tla z veliko humusa. Če 
presajamo avgusta ali septembra, 
te posevke pokrijemo s tunelom, da 
bomo imeli endivijo do konca leta. 
Listi so sambelilni, izredno mehki ter 
tvorijo veliko kopasto rozeto. Pridelki 
so veliki in odlične kakovosti.

ROSY
Kodrolistna endivija, odlična za svežo 
potrošnjo. Zrelost (št. dni po presa-
janju): 45 - 50. Barva: zelena, sredica 
belo rumena Setev: od marca do 
julija Odlična izbira za spomladans-
ko/poletno pridelavo. Zelo izenačen 
pridelek, primeren za svež trg.

EROS
To je hitrorastoča celoletna sorta. 
Ima široko listje in veliko rumeno 
srce. S spodnje strani so glave dobro 
zaprte, zato ni občutljiva na gnitje. 
Priporočena razdalja sajenja je 40 
x 35 cm.

NATACHA
Srednje zgodnja endivija, primerna 
za proizvodnjo od pomladi do jeseni. 
Dela zelo velike rozete, primerna 
je za proizvodnjo na prostem in v 
pokritih prostorih.

NOVO

SOLATNICE
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RUKOLA (Eruca sativa) 

Rukola je največkrat opisana kot 
solatna zelenjava. Zaradi izredne 
trdoživosti v slabih pogojih ji 
upravičeno lahko pripišemo tudi 
vlogo plevela. Ta dvoletna rastlina 
izvira iz Italije. S svojimi poganjki 
doseže velikost do pol metra. Listi 
so suličasti, proti bazalnemu delu 
globoko nazobčani. Najboljši je okus 
mladih listov, ko pa se rastlina stara 
in se bliža poletje, postajajo grenki.

CAPITALE
Rukola Capitale ima temno zelene 
liste in neverjeten okus. Odporna je 
na prehitro cvetenje, zato jo sejemo 
od spomladi in do konca poletja.

MOTOVILEC
(Valerianella locusta L.) 

Motovilec ni zahteven, saj mu tudi 
temperature do -15 °C ne škodujejo, 
če so le zmrznjeni listi zavarovani 
pred soncem. V zelo mrzlih zimah 
brez snega ga je koristno prekriti 
z agrokopreno ali smrečjem. Lahko 
ga vzgajamo tudi v toplih gredah 
ali ogrevanih rastlinjakih. Primeren 
je tudi za mešane posevke skupaj z 
zimsko čebulo, porom ali zeljem.

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 z polnim 
okusom. Odlično prezimi. Dolgo se 
ga reže.

RADIČI
(Cichorium intybus L.) 

Radiči potrebujejo sončno lego in 
hranljiva, vlažna tla. Sadika naredi 
odprto listno rozeto in glavo z 
zunanjimi 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 zdravilno 
grenčino intybin, ki daje specifični 
okus in pospešuje prebavo.

PAN DI ZUCCHERO
Ima značilno cilindrično obliko s 
svetlo zelenimi listi. Doseže težo do 
800 g. Primeren je za pridelavo v 
rastlinjakih in tunelih. Priporočena 
razdalja sajenja je 40 x 40 cm.

BELI RADIČ

25L ET

SOLATNICE
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CASTELFRANCO
Je srednje zgodnja sorta, ki ne 
prezimi. Okrogle glavice z zelenimi 
in rdeče pegastimi listi so odličnega 
in nekoliko grenkega okusa. Podobno 
kot Palla Rosa jeseni oblikuje prik-
upne glavice zeleno rumene barve z 
rdečimi pegami.

PISANI RADIČ

PALLA ROSA 2
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.

PALLA ROSA 5
Pozna sorta, odporna na zmrzal. 
Ima kompaktne okrogle glavice z 
vinsko rdečimi listi, ki so odličnega 
in nekoliko grenkega okusa. Pobira 
se ga jeseni in zgodaj pozimi. Teža 
glavic je od 250 do 300 g.

RDEČI RADIČ

RDEČI RADIČ

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

RDEČI RADIČ

SOLATA
(Lactuca sativa)

Je rastlina hladnih predelov, zelo 
dobro uspeva pri 10 - 20°C. Pri 
višjih temperaturah je nagnjena k 
prezgodnjemu cvetenju. V poletnem 
času zato izbiramo 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 15 cm 
narazen, večje pa 30 cm.

BATAVIA RUBIA 
ESTIBALIZ
Je v tipu Lede, krhkolistna glavnata 
solata primerna za pridelavo v 
spomladanskem in jesenskem času. 
V razvoju je zgodna, hitro izoblikuje 
uporabno glavo, ki lahko dosega 
težo več kot 1 kg. Listi so svetlo 
zeleno rumene barve, je izredno 
okusna. Sorta je tolerantna na nizke 
temperature in uhajanje v cvet, je 
pa manj tolerantna na visoke julijske 
in avgustovske vročine, kjer se 
odsvetuje proizvodnja te solate.

GLAVNATA SOLATA

NOVO

SOLATNICE
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SOLATNICE

GLAVNATA SOLATA

CANASTA
Solata Canasta je krhkolistna sorta, 
ki jo lahko sadimo celo leto. Glave 
so okrogle rozete z nazobčanim in 
rdeče obarvanimi listnim robom. 
Dobro prenaša poletno vročino in 
tudi zimski mraz.

EOLE
Solata Eole je glavnata solata, ki jo 
priporočamo. Primerna je za celo-
letno pridelavo na prostem. Rastlina 
že zgodaj v vegetaciji oblikuje lepo 
oblikovano glavico. Je zelo odporna 
na uhajanje v cvet in je odličnega 
okusa z zanesljivim pridelkom. 
Doseže težo do 1kg.

GLAVNATA SOLATA MASAIDA
Solata Masaida je kristalka za vzgojo 
na prostem in v plastenjakih (tune-
lih). Primerna je za spomladansko in 
poletno pridelavo. Oblikuje zelo lepe 
in čvrste glavice z ravnimi zunanjimi 
listi, zaradi česar je posebno odpor-
na na glivične bolezni. Doseže težo 
do 800 g.

GLAVNATA SOLATA

COMICE
Solata Comice je krhkolistna solata 
primerna za pomladansko in jesens-
ko pridelavo na prostem. Rastlina 
oblikuje široko, rahlo pokončno 
polodprto rozeto, ki je dobro 
napolnjena s svetlo zelenimi, rahlo 
nakodranimi listi.

ROZETASTA SOLATA

EXQUISE
Solata Exquise je krhkolistna solata, 
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 SOLATA

BACCHUS
Temno rdeč lollo tip solate za 
celoletno pridelavo. Oblikuje rozeto, 
listi pa so značilno nazobčani in 
intenzivno sijoče temno rdeče barve.

ROZETASTA SOLATA
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NOVAPPIA
Zgodnja sorta, lahka za vzgojo, 
primerna od spomladi do jeseni. 
Odporna na plesen (HR). Teža glave 
je 600 - 700 g.

MEHKOLISTNA SOLATA

QUELIO
Solata Quelio je v tipu hrastovega 
lista. Zelo uravnotežena rastlina 
z debelejšimi listi. Svež videz in 
atraktivna zelena barva. Primerna je 
za celoletno pridelavo.

SOLATA HRASTOV LIST

FLAMBINE
Solata Flambine je v tipu rdečega 
hrastovega lista. Odličen kompromis 
med intenzivno rdečo barvo, volum-
nom, težo in odpornostjo. Primerna 
je za celoletno pridelavo.

SOLATA HRASTOV LIST

ZIMSKA SOLATA

BISTRA
Solata Bistra je 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 
pa je rahlo valovit in rdečkast.

NANSEN
Solata Nansen je mehkolistna glavna-
ta solata. Spomladi oblikuje rumeno 
zelene glavice. Da bolje prezimi, jo 
prekrijemo.

ZIMSKA SOLATA

SOLATNICE

NOVO

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

ZIMSKA SOLATA
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VEGORKA
Solata Vegorka je 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 je zato zelo okusna.

ZIMSKA SOLATA

ŠPINAČA
(Spinacia oleracea) 

Čeprav špinača še zdaleč ne vsebuje 
toliko železa, kot je zmotno 
prepričanje veljalo dolgo časa, je 
vseeno zelo zdrava. Vsebuje 
življenjsko pomembne minerale, 
kot so kalij, kalcij, magnezij, 
provitamin A, vitamine B, vitamin 
K, niacin, folno kislino in vitamin 
C. Špinača je poleg brokolija edina 
vrsta zelenjave, ki vsebuje velike 
količine koencima Q 10.

REMBOUR F1
Špinača Rembour F1 je novi hibrid, 
odporen na peronosporo. Počasi raste 
in počasi gre v cvet. Odlično prenaša 
visoke poletne temperature. Ima 
zelene in gladke liste. Namenjena je 
za pomladansko, poletno in jesensko 
setev. Visoko je odporna na špinačno 
plesen seva. Raste 58 dni.

NOVOZELANDSKA 
ŠPINAČA
(Tetragonia tetragonioides)

Novozelandska špinača je bujna 
plazeča se rastlina, zato jo sadimo 
ob plotove ali med rastline z večjo 
medvrstno razdaljo, kjer bo prekrila
tla. Novozelandska špinača je 
toploljubna rastlina, ki pri nas ne 
prezimi. Poleti zelo bujno raste, še 
posebej če jo zalivamo. Obraščanje 
s stranskimi poganjki pospešimo, če 
mladim rastlinam odščipnemo vršičke. 
Liste obiramo tako, da pod vršičkom 
pustimo enega ali dva.

SOLATNICE
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PLODOVKE
ČILIJI
(Capsicum annuum)

A MAZZETTI 
(kajenski poper)
Čili A Mazzetti ali kajenski poper 
je kompaktna rastlina, primerna za 
pridelavo v loncih. Plodovi so valjasti, 
dolgi 4 - 6 cm, na vrhu koničasti 
razporejeni v šopkih. Stene so tanke, 
barva plodov v popolni zrelosti 
preide v bleščeče rdečo. Okus je 
pikanten.

HABANERO
Chocolate/Orange/Red 
Caribbean/White
Čili Habanero prihaja iz amazonske 
regije. Nezreli plodovi so zeleni, z 
dozorevanjem pa spreminjajo barvo. 
Najbolj običajne barve so oranžna in 
zelena. Radi imajo vroče podnebje z 
močnim jutranjim soncem in zemljo 
s pH 5 do 6. V dolžino merijo 2 - 6 
cm. Na lestvici pikantnosti oz. Sco-
villovi lestvici se uvrščajo v sredino.

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

RED CHERRY SMALL F1
Srednje zgodnji čiliji so primerni za 
rastlinjake ali zunanjo uporabo. So 
okrogle oblike, posamezni plod je 
težak približno 30 g. V tehnološki 
fazi so temno zelene barve, ki se v 
fiziološki zrelosti spremeni v rdečo.

TRINIDAD SCORPION
Čili Trinidad Scorpion se uvršča v 
sam vrh pikantnosti na Scovillovi 
lestvici. Na vrhu lestvice se je ob-
držal dobra tri leta, nato ga je leta 
2012 izpodrinil čili Carolina Reaper, 
kateri velja še danes za najbolj pe-
kočega na svetu. Čili je dobil ime po 
zaslugi svoje oblike, saj njegov konec 
spominja na zadek škorpijona.

Čili – kajenska ali pekoča paprika, 
je znan po žgočem okusu, ki ga 
daje nekaterim indijskim, mehiškim 
in kitajskim jedem. Uporabljajo ga 
tudi za spodbujanje prebave in za 
lajšanje bolečin. Za njegove zdravilne 
lastnosti so zaslužne oljne spojine, 
imenovane kapsaicinoidi. Sveža oblika 
čilija ponuja dobremu gurmanu tudi 
zelo širok spekter drugih okusov 
(le-teh ni v posušeni in mleti obliki), 
kar znajo v svoji kulinariki izkoristiti 
domačini v deželah, kjer je čili doma 
(Latinska Amerika, Karibi …).
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FEFERONI
(Capsicum annuum)

Feferoni so grmičaste rastline. 
Plodovi so različnih oblik in barv, 
lahko so sladki ali pekoči. Gojimo 
jih tako kot paprike. Feferoni dajejo 
vsem jedem potrebno ostrino! Pozor: 
feferoni lahko povzročajo resne 
opekline v ustih ali občutne želodčne 
in prebavne tegobe.

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

JAJČEVCI
(Solanum melongena)

Zrastejo v majhne, 60- 70 cm visoke 
grmičke, ki se razrastejo do 60 cm 
široko. Sadež jajčevca je lesketajoče 
bele, vijoličaste ali črne barve in 
kijaste, ovalne ali okrogle oblike. 
Sadež meri v dolžino približno 30 
cm in lahko doseže težo enega 
kilograma. Meso je svetlo zelene 
barve in rahlo gobasto. 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.

BARBARELLA F1
Jajčevec Barbarella F1 v tipu Violeta 
Di Firenze je zelo rodnen. Plodovi so 
gladki, okrogli, s povprečno težo 500 
g, z majhno čašo skoraj brez bodic.  
Plod je bleščeče temno vijolične 
barve z belo sledjo/odtenkom pod 
čašo. Uporaben za sveži trg in 
industrijo.

CLARA F1
Jajčevec Clara F1 je srednje zgoden 
hibrid. Plod in meso sta bele barve 
srednje velikosti. Sorta je primerna 
za pridelavo na prostem in v 
plastenjakih.

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.

PLODOVKE

ERIS F1
Pekoči feferoni Eris F1 so srednje 
zgodnji, ki v tehnološki zrelosti 
preidejo iz zelene v rdečo barvo. 
Rastlina je bujna in tako dobro 
zaščiti plodove pred soncem. So zelo 
rodni.
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PODOLGOVATI JAJČEVEC
RONDONA F1
Jajčevec Rondona F1 je zgodnja 
sorta, primerna za tunele in gojenje 
na prostem. Plod doseže 14 cm 
dolžine, povprečna teža pa znaša 
260 – 300 g.

PLODOVKE

JAJČASTI JAJČEVEC

PODOLGOVATI JAJČEVEC

EPIC F1
Zgodnji hibrid, ki dozori v 64 dneh 
po presajanju, plodovi so dolge 
ovalne oblike - kaplja, dolžina 
plodov 21 cm, barva plodov je lepo 
svetleča, temno vijolična, teža plodov 
okrog 400 g.

RANIA F1
Jajčevec Rania F1 je zgodnja sorta 
srednje bujne rasti. Meso je bele 
barve. Podolgovati plodovi so beli s 
prelivajočim roza odtenkom. V dolži-
no meri 20 cm, premer je 8,5 cm, 
teža pa 250 g. Hibrid je primeren 
za tople grede in na prostem.

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, kapucinko 
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.

DIAMANT F1
Bučke Diamant F1 so kompaktne 
temno zelene bučke cilindrične 
oblike dolžine 18 - 20 cm. Primerne 
za tunele, za rastlinjake in za na 
prosto.

CUKETNE BUČKE

GOLDLINE F1
Zucchini bučka zlato rumene barve, 
cilindrične oblike. Meso je okusno 
in sladko z večjo vsebnostjo beta 
karotena. Pri nižjih temperaturah so 
mladi listi rahlo rumene barve, kar 
je za to sorto značilno. V kasne-
jši razvojni fazi se listi obarvajo 
temno zeleno. Dozorijo 65 dni po 
presajanju.

CUKETNE BUČKE
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VRTNE BUČE

GREYZINI F1
Bučke Greyzini F1 so zgoden hibrid 
z grmičasto rastjo. Prve plodove 
obiramo že 47 dni po presajanju. 
Rastline imajo zbito rast. Nastavl-
jajo veliko število ženskih cvetov, 
kar zagotavlja visoke pridelke. 
Plodovi imajo značilno barvo (svetlo 
zeleno-belo), po obliki so cilindrični, 
z lahkoto se trgajo in zelo dobro 
prenašajo transport.

CUKETNE BUČKE

RONDO F1
Bučke Rondo F1 so zelo zgoden in 
roden hibrid okrogle oblike. Plodovi 
rastejo na grmičku. Rastlina nastavlja 
veliko število ženskih cvetov, kar 
zagotavlja visoke pridelke.

SUPREMO F1
Bučke Supremo F1 so kompaktna 
rastlina z malo bodicami in globoko 
nazobčanimi listi. Plodovi so cilin-
drični, srednje temno zelene barve.

CUKETNE BUČKE

ATLANTIC GIANT
Buča Atlantic Giant je velikanka 
oranžne barve. Ima rebrasto lupino 
ter oranžno meso. Raste od maja do 
polne zrelosti v oktobru. Največja 
buča je dosegla težo do 500 kg, kar 
je rekord iz leta 1996.

VRTNE BUČE

SWEET DUMPLING 
Bučke Sweet dumpling so ene slajših 
bučk. So manjše, ploščato rebraste 
oblike z belo lupino in zelenimi 
črtami. Notranjost je mesnata in 
nežno oranžne barve.

MUSCADE DE 
PROVENCE
Bučka Musade de Provence je 
muškatna, ploščato-okrogla buča. V 
zrelosti je plod sivo oranžne barve, 
barva mesa je intenzivno oranžna, 
ima močan okus in težo plodov 
od 4 do 8 kg. Primerna je za 
skladiščenje.

CUKETNE BUČKE

MUŠKATNE BUČE

PLODOVKE
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NOVOSIBELLE F1
Bučke Sibelle F1 dozorevajo srednje 
zgodno, plodovi so lepe izenačene 
hruškaste oblike, atraktivnega izgleda, 
2 - 3 plodovi/rastlino. Rezistentna 
na pepelasto plesen. Dosežejo težo 
1 - 1,5 kg.

PLODOVKE

MASLENKA ALI BUTTERNUT BUČA

POTIMARRON F1
Bučke Potimarron F1 dozorevajo 
zgodaj, so zelo okusne, intenzivno 
oranžne barve, katerih plodovi 
dosežejo težo 1 - 2 kg.

HOKAIDO BUČA NOVO

KUMARE
(Cucumis sativus)

Kumare so zelo razširjene kulturne 
rastline iz družine bučevk. So plazeče 
enoletne rastline, ki zrastejo 1-3 
metrov. Nedozorele plodove jemo 
surove, kuhane ali konzervirane. So 
rastline toplih krajev in ne prenesejo 
mraza. Poškoduje jih temperatura 
pod 10°C.  V rastni dobi jih je 
potrebno redno zalivati, zlasti po 
presajanju.

BELINI (CUD11031) F1
Kumare Belini F1 so v ‘holandskem’ 
tipu. Plodovi so zelene cilindrične 
oblike, gladki, povprečna dolžina je 
30 cm, teža pa 750 g. Primerne so 
za proizvodnjo v spomladansko-po-
letnem terminu v tunelih na oporo 
ali mrežo. Zaradi svojega dovolj 
bujnega habitusa se jih lahko goji 
tudi na prostem ali na opori.

SOLATNE KUMARE

DARINA F1
Kumare Darina F1 so zgoden hibrid 
solatnih bradavičastih kumar, ki so 
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 bradavica-
mi, povprečna dolžina znaša 20 cm, 
teža pa 250 g.

SOLATNE KUMARE

TASTY KING F1
Kumare Tasty King F1 so izvrsten 
hibrid solatnih kumar temno zelene 
barve. Plodovi so dolgi okoli 35 
cm, skoraj gladki in z redkimi 
bradavicami. Lahko jih gojimo od 
zgodnje pomladi do pozne jeseni na 
prostem, v tunelu in v rastlinjaku. 
So tolerantne na bolezni in odporne 
na vročino.

SOLATNE KUMARE
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LEVINA F1
Kumare Levina F1 so dobro poznan 
in preizkušen hibrid kumaric za 
vlaganje. Oblikujejo kratke zelene 
plodove s srednje velikimi bradavi-
cami, ki tudi v suši in vročini ne 
pogrenijo.

KUMARE ZA VLAGANJE

LUBENICE
(Citrullus lanatus)

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

BEDOUIN F1
Lubenica Bedouin F1 je v tipu 
‘Tiger’ z izraženim kontrastom črt. 
Ima močno in tanko skorjo. Ovalni 
plodovi, težki 8 -13 kg, so izredno 
sladkega in hrustljavega rdečega 
mesa z malo semeni. Je zgodnjega 
dozorevanja in visoke skupne rodno-
sti. Proizvodnja je zanesljiva tudi v 
najbolj stresnih pogojih vzgoje.

TOPGUN F1
Lubenica Top Gun F1 je srednje 
zgodnji hibrid, vegetacija 75 dni, 
okrogle oblike s temno zelenimi 
progami, meso temno rdeče, sočno 
in zelo sladko, več kot 12 Brix. 
Teža plodov od 8 do 10 kg. Odličen 
hibrid za proizvodnjo na odprtem 
in v tunelih, nastavi 2 do 3 plodove 
na vrežo.

MELONE
(Cucumis melo)

Melone so 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. Melone vsebujejo kalcij, 
magnezij, fosfor in železo, poleg tega 
pa še vitamina A in C ter drago-
cene sadne kisline. Melone so zelo 
zdravo sredstvo za pogasitev žeje, 
saj vsebujejo kar 90 odstotkov vode. 
Organizmu vračajo številne minerale, 
ki jih telo izgublja pri potenju.

FREVO F1
Srednje zgodna sorta, ovalno okrogle 
oblike z rumeno lupino in belim 
mesom. Doseže težo od 2 do 2,5 
kg. Idealno za vzgojo na začetku 
in sredi sezone. Plod poberemo, ko 
spremeni barvo. Plodovi so izenačeni 
in okusni. Lupina je čvrsta in ščiti 
plod pred poškodbami - idealno za 
transport.

NOVO

PLODOVKE
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GORDES F1
Zgodnja sorta, okroglo ovalne oblike. 
Rastlina je zelo bujna saj ima lahko 
od 5 do 6 plodov teže od 1 kg do 
1,5 kg. Dobro prenaša transport.

PLODOVKE
PAPRIKA
(Capsicum annuum)

Te enoletnice se grmičasto 
razraščajo, zrastejo do 75 cm 
visoko. Plodovi so navadno 
podolgovati, zelene, kremaste, 
rumene, rdeče, oranžne 
ali temnoškrlatne barve. Zrele 
plodove jemo surove ali kuhane.

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.

Rastline lahko napadejo uši, v 
rastlinjakih pa so zelo nevarni 
rdeči pajki, bele mušice in tripsi. 
Če rastlinam primanjkuje kalcija, 
se na dnu ploda pojavi gniloba.

Hibrid ali križanec (F1) niso 
gensko spremenjeni organizmi. 
Hibrid nastane v naravi ali z 
načrtnim delom človeka. Je potomec 
z različno dedno zasnovo staršev. 
Seme ustreza visokim standardom, 
s katerim vzgojimo pridelke 
prilagojene podnebju in odporne 
proti škodljivcem in boleznim. 
Setev hibrida nam zagotovi 
kakovosten, velik in izenačen 
pridelek zelenjave na domačem vrtu.

BARBIE F1
Razvije močan koreninski sistem, ki 
omogoča dobro oskrbo rastline z 
vodo in hranili, tako da kontinuira-
no nastavlja plodove. Plodovi so 
»kvadratični«, rahlo podolgovati z 
debelim mesom. Enostavna za vzgojo 
na prostem in tudi zelo rodna. 
Odporna  proti površinski gnilobi 
plodov, katere vzrok je pomanjkanje 
kalcija in stres. V tehnološki zrelosti, 
v kateri jo je najbolje pobirati, je 
rumene barve. V končni (fiziološ-
ki) zrelosti preide v rdečo barvo. 
Povprečna teža plodov je 200 g.

BELA BABURA NOVO
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BELA BABURA

BAGOLY F1
Paprika Bagoly F1 je zgodnja močno 
rastoča hibridna sorta; zelo mesnati 
plodovi so viseči, beli, gladki, sladki, 
od 3- do 4-prekatni, rahlo podol-
govate in kvadratne oblike. Sorta je 
primerna za gojenje v plastenjakih 
in na prostem. V tehnološki zrelosti, 
v kateri jo je najbolje pobirati, je 
rumene barve. V končni (fiziološ-
ki) zrelosti preide v rdečo barvo. 
Povprečne značilnosti ploda: teža 150 
- 180 g, dolžina 12 cm, obseg 25 
cm in debelina stene 6 - 7 mm.

BLONDY F1
Zgodni hibrid z močnim koreninskim 
sistemom, neomejene rasti in visokim 
potencialom rodnosti. Plodovi so 
mesnati, čvrsti, kvadratične oblike 
s 3 - 4 prekati in zelo atraktivni. 
Povprečna teža ploda je nad 250 
g, dolžina 10 cm in premer okoli 
8 cm. V tehnološki zrelosti se barva 
iz svetlo rumene spremeni v sijočo 
rumeno. Zelo je odporna proti 
površinski gnilobi plodov (poman-
jkanje kalcija). Odlično prenaša 
transport in najdlje od vseh hibridov 
ostane sveža na prodajnem mestu v 
supermarketu.

BELA BABURA NOVO

BOBITA F1
Paprika Bobita F1 je 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.

ŠOROK ŠARI
Paprika Šorok šari je srednje 
zgodnja sorta, primerna za manj 
intenzivno pridelovanje. Je zelo 
mesnata babura z bledo rumenimi, 
izredno okusnimi plodovi, primernimi 
za svežo uporabo, kisanje in kuhanje. 
V tehnološki zrelosti, v kateri jo je 
najbolje pobirati, je rumene barve. 
V končni (fiziološki) zrelosti preide 
v rdečo barvo. Povprečne značilnosti 
ploda: teža 160 g, dolžina 10 cm, 
obseg 23 cm in debelina stene 8 - 
10 mm.

BELA BABURA

KALIFORNIJSKO ČUDO 
Paprika Kalifornijsko čudo je srednje 
zgodnja temno zelena babura, ki 
v zrelosti prehaja v rdečo barvo. 
Plodovi so veliki, debeli, mesnati in 
sladkega okusa. Odlična paprika za 
takojšno uporabo in predelavo.

ZELENA BABURA

PLODOVKE
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OVATION F1
Paprika (ES 04 -180) Ovation F1 
je srednje zgoden hibrid s temno 
zelenimi plodovi, ki v tehnološki 
zrelosti prehajajo v rdečo barvo. 
Dobra rodnost in stabilen pridelek. 
Povprečne značilnosti ploda: teža 220 
- 250 g, dolžina 13 cm, obseg 27 
cm in debelina stene 4 - 6 mm.

PLODOVKE

ZELENA BABURA

MÓRAHALOM F1
Paprika Mórahalom je hibrid bele 
koničaste paprike v tipu Madžarske. 
V dozorevanju je  zgodnja. Primerna 
je za proizvodnjo na prostem in v 
tunelih. Njen habitus je srednje bu-
jen. V tehnološki zrelosti, v kateri jo 
je tudi najbolje pobirati, je rumene 
barve. V končni (fiziološki) zrelosti 
preide v rdečo barvo. Povprečne 
značilnosti ploda: teža 120 - 150 
g, dolžina 16 cm, obseg 19 cm in 
debelina stene 5 - 7 mm.

KONIČASTA PAPRIKA

KAPTUR F1
Paprika Kaptur F1 je srednje zgod-
nja hibridna paprika s koreninami 
iz Balkana. Primerna je za odprto 
polje ali tunele. Odlična za ajvar in 
pečenje. Ima zelo dolgo obstojnost 
plodov po pobiranju. V tehnološki 
zrelosti je zelene barve. V končni 
(fiziološki) zrelosti preide v rdečo 
barvo. Povprečne značilnosti ploda: 
teža 50 - 200 g, dolžina 16 - 20 
cm, obseg 20 cm in debelina stene 
5 - 8 mm.

KONIČASTA PAPRIKA

KURTOVSKA KAPIJA
Paprika Kurtovska kapija je pozna 
sorta, katere plodovi so podolgovati, 
bočno sploščeni, temno zeleni in 
intenzivno rdeči. Primerna sorta za 
pečenje in vlaganje. V tehnološki 
zrelosti je zelene barve. V končni 
(fiziološki) zrelosti preide v rdečo 
barvo.

KONIČASTA PAPRIKA

SLONOVO UHO
Plodovi so podolgovati, bočno 
sploščeni, prehajajo iz zelene v rdečo 
barvo. Sorta je do 3x večja od 
Kurtovske kapije. Primerna za 
pečenje in vlaganje. Povprečne 
značilnosti ploda: teža 220 g, 
dolžina 17 cm, obseg 24 cm in 
debelina stene 4 - 6 mm.

KONIČASTA PAPRIKA

ESZTER F1
Paprika Eszter F1 je močno rastoča 
hibridna sorta z velikimi, visečimi, 
belimi in sladkimi plodovi. Paprika 
je zelo mesnata. Tehnološko zreli 
plodovi so beli in zorijo v rdeče. 
Zgodnja sorta, ki je le malo občutl-
jiva na pomanjkanje svetlobe, dobro 
prenaša visoko temperaturo, nenehno 
in zanesljivo rodi plodove. Povprečne 
značilnosti ploda: teža 100 - 150 
g, dolžina 6 cm, obseg 26 cm in 
debelina stene 11 mm.

PARADIŽNIK PAPRIKA
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GIALLO D'ASTI
BIGOLD F1
Paprika Bigold F1 je srednje zgodnja 
močno rastoča hibridna sorta z 
velikimi, belimi in zelo mesnatimi 
plodovi. Paprika je primerna za 
odprta področja in rastlinjake. V 
tehnološki zrelosti je zelene barve. V 
končni (fiziološki) zrelosti preide v 
rumeno barvo. Povprečne značilnosti 
ploda: teža 220 - 250 g, dolžina 15 
cm, obseg 23 cm in debelina stene 
5 - 7 mm.

POSEBNA PAPRIKA

HAMIK
Paprika Hamik je temnozelena papri-
ka, ki se obarva v oranžno. Plodovi 
so zelo majhni in sladki. Primerna 
je za svežo proizvodnjo. Povprečne 
značilnosti ploda: teža 30 - 40 
g, dolžina 8 cm, obseg 12 cm in 
debelina stene 4 - 7 mm.

POSEBNA PAPRIKA

KADMIO F1
Paprika Kadmio F1 je srednje bujna 
rastlina, zelo produktivna. V dozore-
vanju je srednje zgodnja. Plodovi so 
gladki, široki, velikosti 16 x 10 cm, z 
debelim mesom (0,8cm). Uporaba za 
sveži trg in industrijo.

POSEBNA PAPRIKA

KROMO F1
Kromo je zgodnji hibrd. Rastlina je 
bujna dobro prekrita z listjem in 
enotna. Plodovi so enakomerni, 
velikosti 10 - 15cm. Privlačne 
rumene barve. Zelo debelo meso (0,9 
mm), povprečna teža 360 - 380 g. 
Uporaba za sveži trg in industrijo.

POSEBNA PAPRIKA

POSEBNA PAPRIKA

PALLADIUS F1
Zelo roden hibrid, Lamuyo tip 
paprike. Zelo zgodnja kompaktna 
rastlina, plodovi zelo zdravi in veliki 
10 x 15 cm.

YOLO WONDER
AMETISTA F1
Bujna rastlina z zgodnjim dozorevan-
jem, ki ima zelo atraktivne vijolične 
plodove. Plodovi rastejo redno in 
zelo izenačeno. Povprečne značilnosti 
ploda: teža 150 - 160 g, dolžina 
8 - 10 cm, obseg 18 cm.

NOVO

NOVO POSEBNA PAPRIKA NOVO

PLODOVKE
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PARADIŽNIK
(Solanum lycopersicum)

Paradižnik 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 okrog-
li, ploščati, hruškasti ali jajčasti, 
različnih velikosti. Paradižnik jemo 
surov ali kuhan. Na prosto ga presa-
jamo, ko so nočne temperature višje 
kot 7 °C in ni več nevarnosti slane. 
Vse sorte paradižnika je potrebno v 
suhem vremenu zalivati.

PLODOVKE

CARMELLO F1
Paradižnik Carmello F1 je inde-
terminanten (visok) mesnat (Beef) 
grozdasti paradižnik. Je srednje 
močne rasti, ima dobro ravnotežje 
med rastjo in rodnostjo. Odlikujeta 
ga izredna aroma in okus. Enako 
dober za vzgojo v plastenjaku ali na 
prostem. Potrebuje oporo. Na grozdu 
je 5 - 7 plodov, kateri so rahlo 
ploščato okrogle oblike, povprečne 
teža ploda znaša 170 - 190 g. 
Dozori zgodaj.

ZGODNJI PARADIŽNIK

CEMILIA F1
Zgoden, bujen in zelo roden hibrid, 4 
- 6 plodov v grozdu, teže 220 - 250 
g, okroglo ploščate oblike, intenzivno 
rdeče barve, tanke lupine in odlične-
ga okusa. Pridelava v plastenjakih in 
na prostem.

ZGODNJI PARADIŽNIK

DEGHEIO F1
Paradižnik Degheio F1 je zgoden 
hibrid tipa Marmande z mesnatimi 
plodovi. Močna rastlina s kratkimi 
internodiji Zgodnja sorta, Plod tehta 
od 200 do 240 g.

ZGODNJI PARADIŽNIK

H11 F1
Paradižnik H11 je ideterminant-
en, visok, debeloplodni in mesnat 
paradižnik v tipu Monte Carlo. 
Primeren je za vzgojo v zgodnji 
spomladi ter poletju v nizkih tunelih 
in na prostem. Rastlina je močna ter 
kompaktna s kratkimi internodiji. 
Okusni plodovi so mesnati, okroglo
sploščeni, teže 220 do 250 g.

ZGODNJI PARADIŽNIK

HORUS F1
Paradižnik Horus F1 je sorta, katera 
ima lepe izenačene plodove, kateri 
dosežejo težo 140 g. V grozdih 
povprečno zraste 4 - 6 plodov. 
Odporen na Verticillium, Fusarium, 
Tmv in Cladosporium.

ZGODNJI PARADIŽNIK NOVO
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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 PARADIŽNIK

NOVOSADSKI JABUČAR
Paradižnik Novosadski jabučar je 
srednje zgodnja visoka sorta s 
ploščato okroglimi plodovi. Sorta je 
primerna za takojšnjo uporabo. 
Teža posameznega plodu je tudi 
250 - 300 g.

SREDNJE ZGODNJI PARADIŽNIK

OPTIMA F1
Paradižnik Optima F1 je srednje 
zgodnja sorta. Poleti in jeseni je 
primeren za vzgojo na prostem in v 
plastenjakih, celo leto (tudi pozimi) 
pa v rastlinjakih. Rastline so močne 
in zdrave. Oblikuje velike okrogle 
mesnate in zelo okusne plodove, 
težke do 250 g, ki so odporni na 
pokanje.

SAINT PIERRE
Paradižnik Saint Pierre je srednje 
zgodnja sorta. Ker je visok in bujen, 
mora rasti ob opori. Plodovi so 
ploščato okrogli, mesnati, bleščeče 
rdeče barve.

SREDNJE ZGODNJI PARADIŽNIK

SREDNJE ZGODNJI PARADIŽNIK

VOLOVSKO SRCE
Paradižnik Volovsko srce je požlaht-
njena domača pozna sorta. Mesnat 
paradižnik značilne ‘srčaste’ oblike, 
primere za pripravo okusnih solat. 
Teža posameznega plodu lahko 
doseže tudi do 800 g.

POZNI PARADIŽNIK

HOMESTEAD
Paradižnik Homestead je pozna 
sorta. Plodovi te sorte niso nagnjeni 
k pokanju. Ta paradižnik je pravi 
velikan, saj lahko doseže težo tudi 
do 1000 g.

POZNI PARADIŽNIK

PLODOVKE
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PLODOVKE

ADAMO GREEN F1
Paradižnik Adamo Green F1 je 
srednje zgodnja sorta, indetermi-
nantne rasti, s podolgovatimi plodovi 
v tipu San Marzano. Primeren je za 
vzgojo tako na prostem kot pokritih 
površinah v spomladansko poletnem 
času. Plodovi se uporabljajo tako v 
sveži potrošnji kot za predelavo. Teža 
plodov je 100 - 150 g.

PELATI PARADIŽNIK

CORSARO F1
Paradižnik Corsaro F1 je srednje 
zgodnja sorta v tipu San Marzano 
s plodovi, kateri so podolgovati, 
dolgi cca 12 cm, z zelenim obročem, 
rahlo koničasti, povprečna teža 150 
gramov. Tako v zaščitenem prostoru 
kot na prostem je pokazal zmerno 
odpornost proti apikalni nekrozi 
zaradi pomanjkanja kalcija.

PELATI PARADIŽNIK

KERO F1
Srednje zgodnja determinantna 
(nizka) sorta pelata, ki je dobro 
prilagodljiva na različne razmere, 
še posebej dobro prenaša vročino. 
Plodovi dosežejo težo 120 g. Odlična 
izbira za omake.

SIBARI F1
Sibari F1 je determinantni (nizki) tip 
paradižnika. Plodovi v tipu »S. Mar-
zano« so zelo čvrsti, povprečna teža 
100 - 110 gramov, rdeče barve, brez 
zelenega obroča v popolni zrelosti. V 
dozorevanju je srednje zgodnji. Pri-
meren za ročno in strojno obiranje, 
za sveži trg, predelavo in sušenje.

PELATI PARADIŽNIK

NOVO PELATI PARADIŽNIK NOVO

CHERRY BELLE F1
Visok (indeterminanten), odporen, 
zelo roden paradižnik češnjevec, 
ki se dobro prilagaja različnim 
klimatskim in vremenskim razmeram. 
Ima okrogle, svetleče rdeče okusne 
plodove. Primeren je za vzgojo v 
tunelih in rastlinjakih. Uporablja-
mo ga svežega in zamrznjenega. 
Dozorevanje je srednje zgodnje. 
Na grozdu zraste 12 - 14 plodov. 
Povprečna teža posameznega plodu 
je okoli 20 g.

ČEŠNJEV PARADIŽNIK NOVO

ČEŠNJEV PARADIŽNIK
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PAKI F1
Paradižnik Paki F1 je zelo zgodnja 
sorta indeterminantnega češnjevega 
paradižnika. Plodovi so klasične 
okrogle oblike. Odporen na pokanje. 
Je izredno okusen in aromatičen 
paradižnik z visoko vsebnostjo suhe 
snovi in je odličen za kuhanje. 
Priporoča se vzgoja na nizki opori 
(količek) ali brez podpore

ČEŠNJEV PARADIŽNIK

PREZIOSO F1
Paradižnik Prezioso F1 je vrsta 
češnjevca. Plod je gladko okrogel z 
intenzivno svetlo rdečo barvo. Dozor-
evanje je srednje zgodnje. Na grozdu 
zraste 14 - 18 plodov. Povprečna 
teža ploda doseže 15 - 20 g.

VALIDO F1
Paradižnik Valido F1 je 
indeterminanten tip paradižnika, 
srednje bujnega habitusa. 
Dozorevanje je zgodnje. Hibrid je 
primeren za vzgojo na prostem in 
pokritih površinah. Je izredno okusen, 
lepe sijoče rdeče barve in ima 
obliko dateljna. Na grozdu zraste 10 
-12 plodov. Plodovi so teže 
15 - 25 g.

ČEŠNJEV PARADIŽNIK

ČEŠNJEV PARADIŽNIK

COUR DI BUE 
D'ALBENGA
Cepljeni paradižnik Cour Di Bue 
D'Albenga je solatni paradižnik 
rebraste oblike. Plodovi so veliki, 
težki in zelo okusni. Dozorevanje je 
srednje zgodnje. Plodovi dosežejo 
težo 220 - 260 g.

GRAPPOLO F1
Cepljeni paradižnik Grappolo F1 je 
zgodnja grozdasta sorta. Ima odličen 
okus in je zelo odporen proti 
boleznim. Primeren je za notranjo ali 
zunanjo gojenje. Na grozdu je 6 - 8 
plodov, ki v povprečju dosežejo 
120 - 140 g.

CEPLJENI PARADIŽNIK

CEPLJENI PARADIŽNIK

PLODOVKE
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PLODOVKE

BOBCAT F1
Paradižnik Bobcat F1 je najbolj 
prodajani srednje zgodnji hibrid v 
segmentu nizkih (determinantih) 
paradižnikov. Razrašča se v obliki 
grma. Zalistnikov ni potrebno trgati. 
Listna masa dobro pokriva plodove 
in jih varuje pred soncem. Plodovi 
so mesnati (»beef tip«), izredno 
veliki, težki 200 – 300 g. Barva 
ploda je izenačena, plodovi so trdni, 
čvrsti in dobro odporni na pokanje.

NIZKI PARADIŽNIK

BLACK KRIM
Paradižnik Black Krim je zgodnja 
sorta, ki prihaja z otoka Krim v 
Črnem morju. Ta redki in izjemni 
paradižnik ima temno rdeče plodove. 
Je rahlo slanega okusa (kar je odlič-
no za tiste, ki ne želijo paradižni-
kom dodajati soli). Na grozdu je 
povprečno 6 plodov, ki dosežejo težo 
150 - 180 g.

POSEBNI PARADIŽNIK

POSEBNI PARADIŽNIK

TUMBLING TOM 
RED/YELLOW
Paradižnik Tumbling Tom je 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 
je tudi za obešanke in korita. Doseže 
višino 30 cm.

YELLOW PEARSHAPED
Paradižnik Yellow Pershaped ima 
obliko hruške in je idealen za 
dekoracijo. Zgodnja močno rastoča 
sorta z bogatim pridelkom plodov, 
saj posamezen plod tehta pribl. 20 
g. Primerno za gojenje na prostem 
in pod steklom.

POSEBNI PARADIŽNIK
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KAPUSNICE
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 še trde in preden se 
cvetovi razcvetijo. Postopoma zorijo 
še stranski poganjki.

MARATHON F1
Hibrid je primeren za proizvodnjo v 
poletnem in jesenskem času. Roža je 
kvalitetna, teže 400 - 600 g. Brokoli 
se pobira približno 75 - 80 dni po 
presajanju, kjer čas pobiranja zavisi 
tudi od letnega časa, v katerem se 
pobira.

LUCKY F1
Brokoli Lucky F1 je zelo roden, za 
pomladansko - poletno in zgodnje 
jesensko pridelavo, vrhnja roža je 
težka od 500 do 700 g, raste 70 
dni. Sorte, ki vam jih ponujamo, 
razvijejo tudi zalistne poganjke. Ko 
odrežete glavno rožo, pustite rastlino 
rasti. Izza listov bo poganjala prav 
tako uporabne poganjke.

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 pozornosti 
moramo posvetiti zaščiti brstičnega 
ohrovta pred škodljivimi insekti. Za 
vzgojo raznih sort in hibridov se 
priporoča lomljenje vrhov (v sredini 
septembra). Brstični ohrovt je tipična 
jesenska in zimska zelenjava, ki 
ji malo mraza koristi, saj rahla 
pozeba naredi aromo brstičev še 
bolj podobno orehom.

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.
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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 
obvarujemo pred obarvanjem v sonč-
nem vremenu tako, da jih prekrije-
mo z obdajajočimi listi. Na voljo so 
novejše sorte, katerih listi samodejno 
prekrivajo glave cvetače.

KAPUSNICE

VERONICA
Cvetača Veronica je hibrid v tipu 
Romanesca, zelene brave. Rože so 
zelo odporne na spremembo barve, 
je zelo močne rasti.. Raste 90 dni.

SPACESTAR F1
Cvetača Spacestar F1 raste 75 - 80 
dni (v slabših pogojih je vegetacija 
lahko daljša). Hibrid močne rasti; 
ima velike liste tudi brez obilnega 
gnojenja z dušikom. Notranji listi 
odlično prekrivajo rožo. Roža je 
bela, zbita, fine zrnate strukture in 
izredne kvalitete. Odporen je na 
stresne pogoje v času rasti. Spacestar 
F1 je eden najbolj prodajanih 
hibridov v naši regiji. Priporočena 
razdalja sajenja je 65 x 50 cm.

SUNSET F1
Cvetača Sunset F1 ima unikatne 
oranžne glave. Lahko jo zaužijemo 
surovo v solati ali kot kuhano 
prilogo. Sadite jo 65 cm narazen.

KITAJSKO ZELJE
(Brassic pekinensis)

Listi kitajskega zelja oblikujejo 
podolgovato ali ovalno razrahljano 
glavo. Listi so nekoliko hrapavi in, 
odvisno od sorte, rumene do temno-
zelene, v sredici rumene do zlatoru-
mene barve. Hrustljavi listi so nežni 
in blagi po okusu in rahlo zeljnati. 
Za razliko od drugih vrst zelja je 
kitajsko zelje lahko prebavljivo, ne 
napenja in je primerna dietna hrana 
(podobno kot brokoli).

BILKO F1
Kitajsko zelje Bilko F1 je sredn-
je pozni hibrid, raste 70 dni po 
presajanju. Kratkega tipa, primeren 
za jesensko pobiranje in odličen za 
skladiščenje. Močne, dobro zaprte 
glavice, odlične notranje strukture 
in atraktivne temno zelene barve. 
Teža glavice je od 1,3 – 2 kg. 

SCARVITA
Scarvita je rdeče kitajsko zel-
je z vegetacijo okoli 60 dni po 
presajanju. Izenačene glave, katere 
imajo lepo homogeno rdečo/violet 
barvo so teže okoli 0,8 - 1,5 kg. Je 
popestritev pri uživanju zelenjave v 
pozno poletnem in jesenkem času.

NOVO
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KAPUSNICE
KOLERABICA 
(Brassica oleracea var. 
Gongylodes)

Kolerabico gojimo v Evropi že 
stoletja. Enostavna je za vzgojo, 
sadimo pa jo od pomladi do poletja. 
Olesenelost preprečimo z rednim 
zalivanjem in prekrivanjem tal. Lahko 
jo sadimo kjerkoli na vrtu, tako da 
zapolnimo prazna mesta.

KOLIBRI F1
Kolerabica Kolibri F1 raste okoli 
70 dni po presajanju. Hibrid je 
atraktivne temno vijolične zunanje 
barve in sveže bele notranje barve. 
Kolerabica je ploščato okrogle oblike, 
sočna in kvalitetna, brez nevarnosti 
olesenitve.

NADZEMNA KOLERABICA

KONAN F1
Kolerabica Konan F1 raste približ-
no 66 dni. Kolerabice so ploščato 
okrogle oblike, ne pokajo, tudi če 
dlje časa stojijo na polju. Listje je 
izrazito pokončno in zdravo. Visoko 
odporen na Fusarium oxysporum.

NADZEMNA KOLERABICA

KOLERABA
(Brassica napus L. var. 
Napobrassica,)

Koleraba je zelo stara kulturna 
rastlina z odebeljenim steblom, ki 
so jo po vsej verjetnosti vzgojili iz 
zelja. Vrh korenaste korenine ima 
vrat, iz katerega rastejo listi. Znotraj 
je oranžna ali rumena. Ni občutljiva 
na mraz. Koleraba je sladka, ker 
vsebuje celo za korenasto zelenjavo 
veliko sladkorjev in niti škroba ji 
ne manjka. V njej je skoraj toliko 
vitamina C kot v limonah, zaradi 
česar je najsvetlejša izjema med 
zimsko zelenjavo.

GLOBUS
Globus je belo rumena, okrog-
lo-ploščata podzemna koleraba. V 
zrelosti ne poka in lahko kratek 
čas počaka tudi na polju. Spravilo 
75 - 85 dni po setvi. Odlična za 
skladiščenje.

PODZEMNA KOLERABA

OHROVT 
(Brassica oleracea var. 
Sabauda)

Vse vrste kapusnic predstavljajo 
izredno zdravo zelenjavo. Ohrovt je 
izredno dragocen zaradi visoke vseb-
nosti vitamina C, s čimer pomem-
bno prispeva h krepitvi imunskega 
sistema in obrambnih mehanizmov 
organizma. Način vzgoje je zelo 
podoben vzgoji zelja. Glavne razlike 
se kažejo pri zimski proizvodnji 
kasnejših hibridov, ki prenesejo zelo 
nizke temperature v zimskem času.

FAMOSA F1
Ohrovt Famosa F1 je temno zelene 
barve, hitro rastoči hibrid, ki ima 
okrogle čvrste glave. Raste 65 dni 
po presajanju sadik.

GLAVNATI OHROVT

REFLEX F1
Kodrolistni ohrovt Reflex F1 je tem-
no zelenih listov. Zelo dekorativen, 
bogat z vitaminom C, specifičnega 
okusa. Priporočamo razdaljo sajenja 
50 x 60 cm. Raste 110 dni od 
presajanja sadik.

KODROLISTNI OHROVT
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BONANZA F1
Listnati ohrovt Bonanza F1 je glad-
kih, zelenih in močnih listov. Prenaša 
različne tipe zemlje in klime. Pri-
poročamo razdaljo sajenja 50x70 cm. 
Raste 120 dni od presajanja sadik.

LISTNATI OHROVT

KAPUSNICE

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 preh-
rani, saj jih naše telo ne proizvaja 
samo. V zelju je tudi precej vlaknin, 
ki ugodno delujejo na prebavo. Zelje 
bo dobro rastlo tam, kjer je dovolj 
vlage in ni prevroče. Potrebuje veliko 
hranil.

BAJONET F1
Zelje Bajonet F1 je zgodnja sorta, 
ima okrogle zelene glave zbite 
strukture, dolgo stoji na polju, 
Primeren je tudi za predelavo, raste 
73 dni.

CAPTURE F1
Zelje Capture F1 je srednje zgodnje 
za neposredno porabo. Doseže težo 
1,5 do 2,5 kg. Ima odlično notranjo 
strukturo, raste 83 dni.

KRAUTMAN F1
Zelje Krautman F1 je srednje pozna 
sorta. Prenaša tudi gostejši sklop, je 
sveže zelene barve, odlične notranje 
strukture, raste 100 dni.

BELO ZELJE

BELO ZELJE

BELO ZELJE

KOSARO F1
Zelje Kosaro F1 raste 82 dni po 
presajanju sadik, ima izrazito velike 
okrogle glave. Ima odlično strukturo 
in visok prinos.

RDEČE ZELJE

CARAFLEX F1
Srednje zgodnje koničasto zelje, 
primerno za vzgojo preko cele-
ga leta, na Primorskem tudi za 
prezimovanje. Ima enakomerne in 
kompaktne glavice. Odporen je na 
prezgodnje cvetenje. Raste 76 dni 
po presajanju.

KONIČASTO ZELJE
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ČEBULA 
(Allium Cepa L.)

Poznamo veliko 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.

HONEYMOON F1
Čebula Honeymoon F1 je hibrid 
močnih čvrstih čebul in izredne 
rodnosti. Čebule so okrogle, dobrih 
luskolistov, intenzivne bele barve 
in brez zelenega vrha. Ima dobro 
odpornost na cvetenje in je prim-
erna za krajše skladiščenje.

BELA ČEBULA

EXHIBITION F1
Čebula Exhibition F1 je 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.

RED BULL F1
Čebula Red Bull F1 ima zelo visok 
prinos temno rdečih debelih čebul. 
Zelo dobro se skladišči.

RJAVA ČEBULA

RDEČA ČEBULA

ČESEN
(Allium sativum)

Česen ima v zemlji podolgovato glav-
no čebulico, okoli katere so tesno 
druga ob drugi razvrščene ukrivljene 
stranske čebulice. Zaradi svojega ost-
rega okusa se v kulinariki uporablja 
kot začimba. Običajno pred uporabo 
vsak strok olupimo, lahko pa celo 
neolupljeno glavico popražimo na 
olivnem olju in zapečemo v pečici. 
Česnov ekstrakt lahko pripravimo 
tako, da iztisnemo strok česna ali pa 
njegovo korenino. Česen se shranjuje 
pri temperaturi 18 °C in v suhem 
prostoru.

ARNO
Česen Arno je spomladanski beli 
česen. Prednosti so pridelek in 
stabilnost. Čas sajenja je do 
sredine maja.

ČEBULNICE
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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.

ELSANTA
Jagoda Elsanta so srednje zgodnja 
sorta z debelimi aromatičnimi 
plodovi. Velja za eno najokusnejših 
sort. Ne uspeva na težjih zemljiščih.

ENKRAT RODNE JAGODE (LETNE)

ARIBA DEEP ROSE F1
Imajo atraktivne vijolične cvetove. 
Jagode so zelo dobrega okusa.

VEČKRAT RODNE (MESEČNE)

JAGODE
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JAGODE

ELAN F1
Jagode Elan F1 so preizkušena sorta, 
zelo primerna za korita in obešanke. 
Zelo aromatična jagoda. Rodi od 
konca junija do pozebe.

VEČKRAT RODNE (MESEČNE)

PISANA F1
Jagode Pisana F1 so roza cvetoče, 
stožčaste oblike odlično rastejo v 
tunelih in v loncih.

VEČKRAT RODNE (MESEČNE)

ROSANA F1
Plodovi imajo okus po gozdnih 
jagodah. Cvetovi so zanimive roza 
barve. Odlično rastejo v tunelih in 
v loncih.

VEČKRAT RODNE (MESEČNE)

VEČKRAT RODNE (MESEČNE)

TOSCANA F1
So roza cvetoče, stožčaste oblike 
odlično rastejo v tunelih in v loncih.

RIFIORENTE
Jagode imajo aromatične plodove, 
relativno velike za divje jagode. So 
večkrat rodne, prija pa jim bolj 
senčna lega.

GOZDNE JAGODE

OSTARA
Jagode Ostara uživajo v vsaki zemlji, 
zato jih lahko posadimo kjerkoli. So 
hitro prilagodljive vsakim razmeram 
in povsod dajejo rezultate. Te 
rastline imajo rade sonce. Jagode 
gojite na sončnem mestu, saj bodo 
tako sladkejše.

VEČKRAT RODNE (MESEČNE)
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POR
(Allium porrum L.)

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

COLUMBUS
Por Columbus je 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. Raste 85 dni.

LANCIA
Por Lancia je zgodnja sorta hitre 
rasti in zdravega izgleda. Beli del je 
dolg, brez okrogle odebelitve. Listje 
je močno, pokončno, srednje zelene 
barve. Ta sorta je primerna za letno 
in zgodnje jesensko pridelavo v 
pogojih kontinentalne klime. 
Raste 85 dni.

LANCELOT
Por Lancelot je modrozelene barve, 
namenjen za pozno letno - jesensko 
pridelavo. Oblikuje zelo dolga bela 
čvrsta podolgovata stebla brez 
okrogle odebelitve. Je hitrorastoča 
sorta temno zelene barve, z močnim 
navpičnim listjem. Raste 90 dni po 
presajanju.

ČEBULNICE
ZELENA
(Apium graveolens)

Ta dvoletnica zraste približno 30 
cm in se razraste do 40 cm široko. 
Razdalja med posameznimi rastlinami 
naj bo od 30 do 40 cm, osnova 
listov mora biti nad tlemi. Po presa-
janju zastiramo in dobro zalivamo.

BALENA
Zgodnja sorta z dobro odpornostjo 
proti cvetenju. Gomolji so okrogli 
in dobro izpolnjeni, listje je kratko, 
pokončno in temno zelene barve. 
List in gomolj sta primerena za 
svežo uporabi in industrijsko pre-
delavo. Raste 142 dni.

GOMOLJNA ZELENA

TANGO
Zelena Tango ima dolga in zelo 
gladka stebla. Nima stranskih 
poganjkov. Dolgo lahko stoji na polju 
in se pobira skozi celo leto. Barva 
listov je srednje zelena.

STEBELNA ZELENA

25L ET
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AMERIŠKI SLAMNIK
(Echinacea purpurea)

Ameriški slamnik je trajnica, ki ima 
ugodne učinke na imunski sistem. 
Cveti od julija do oktobra. Potrebuje 
veliko sonca na vlažnih tleh. Prim-
eren je tudi za domačo uporabo, 
vendar le svež. Ko ga odrežemo, iz 
rastline izhlapijo koristne snovi že 
v eni uri. Doma si lahko pripravimo 
čaj, tinkturo ali sirup.

BLITVA
(Beta vulgaris subsp. 
vulgaris var. vulgaris)

Blitva ima malo kalorij, vsebuje 
pa veliko kalija, kalcija, magnezija, 
železa, folne kisline, vitaminov B1, 
B2, beta karotina in veliko vitamina 
C. Poleg tega vsebuje številne bioak-
tivne snovi, ki jim pripisujejo različne 
zdravilne učinke in oksalno kislino, 
podobno kot špinača in rabarbara. 
Žal lahko v določenih okoliščinah 
(podobno kot špinača in rdeča pesa) 
vsebuje tudi veliko nitrata, ki se 
razvije v zdravju škodljiv nitrit. Blitve 
ne smemo pogrevati, jedem z blitvo 
pa moramo dodajati velike količine 
vitamina C. Njena stebla po okusu 
nekoliko spominjajo na beluše.

DELTA
Blitva Delta ima velike liste in 
močna stebla. Primerna spomladi, 
jeseni in pozimi, ampak v zaprtih 
prostorih. Visoka odpornost na 
razcvet. Priporočeni razmik med 
vrstami je 25 cm, med njimi 
pa 5 - 10 cm.

POSEBNOSTI

SREBRNOLISTNA BLITVA

BALI
Blitva Bali je univerzalna. Ima lepe 
rdeče peclje, zaradi česar je zelo at-
raktivna v kulinariki. Listi so temni, 
ovalne oblike in rahlo mehurjasti. 
Primerna je tudi kot baby solata za 
rezanje. Raste 45 dni.

VEČBARVNA BLITVA

BOB
(Vicia faba)

Skoraj pozabljena stročnica. Recimo 
bobu bob, pravi pregovor. Kako 
ironično. Večina ljudi ga namreč šteje 
samo za debelo vrsto fižola, čeprav 
to ni. Bob in fižol sta le sorodnika, 
pri čemer je bob na naših tleh 
“staroselec”, fižol pa “priseljenec”. 
Bob so v Sredozemlju poznali že več 
kot šest tisoč let pred našim štetjem. 
Pred krompirjem in fižolom je bil 
bob pomemben vir rastlinskih belja-
kovin. Bob obiramo od junija naprej. 
Podobno kot pri fižolu in grahu 
tudi pri bobu lahko uživamo mlade 
stroke. Najpogosteje pa uporabljamo 
zrnje, najprej mlado, nato suho. 
Zrnje pripravljamo enako kot fižol: v 
raznih enolončnicah, juhah, golažih, 
paprikaših, zelenjavnih napitkih ali 
v kombinaciji s krompirjem. Iz boba 
lahko pripravimo tudi odlična peciva 
ali pa zmleta zrna dodamo moki pri 
pripravi kruha.
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ČIČERIKA
(Cicer arietinum)

Čičeriko je odlično vnesti v prehrano, 
saj vsebuje veliko koristnih snovi. 
Polna je proteinov, kar je odlično za 
vegetarijance oz. osebe, ki želijo iz 
prehrane črtati rdeče meso. Vsebuje 
fitoestrogen, rastlinsko verzijo hor-
mona estrogena, 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.

ČRNA REDKEV
(Raphanus sativus)

Črna redkev je zmeren vir vitaminov 
B1, B2, B3, B5, B6, folne kisline in 
dober vir vitamina C. Vsebuje nekaj 
kalcija, železa, magnezija, fosforja, 
žvepla in cinka. Redno uživanje 
povečuje odpornost organizma, 
pomirja, pospešuje izločanje seča, 
pomaga pri vnetju ledvic in mehurja, 
omogoča lažje izločanje žolča, znižuje 
holesterol in maščobe. Pred uživan-
jem jo moramo olupiti. Naribana, 
nastrgana, narezana na kocke, na 
kosu kruha ali v solati: redkev nam 
vedno nudi zadovoljiv okus. Zelo radi 
jo uporabljamo tudi za dekoracijo. 
Najbolje uspeva na rahlo pognojeni 
in dobro pripravljeni gredici, ki smo 
jo pognojili s kompostom, dodamo 
lahko tudi gnojila, ki vsebujejo kalij.

DOBRI SOSEDI:
grah, fižol, blitva, špinača, peteršilj, 
kreša, rdeča pesa, paradižnik, bučke 
in melone.

SLABI SOSEDI:
čebula, kumare, ožepek, zelje, cvetača, 
brokoli, ohrovt, kitajsko zelje in 
ostale kapusnice.

POSEBNOSTI

ARTIČOKA
(Cynara scolymus)

Te trajnice imajo modrosive liste in 
osatu podobne bodljikave cvetove, 
zrastejo 1,2 do 1,5 m visoko in 90 
cm na široko. Gojimo jih zaradi zele-
nih in škrlatnih cvetnih popkov, ki 
imajo užitno sočno sredico na osnovi 
luskastih venčnih listov na vrhu cvet-
nega poganjka. Popke porežemo, ko 
so še težki in luske zaprte. Preden 
jih zamrznemo, odstranimo dlakave 
osrednje dele in stebla. Poleti se 
korenine ne smejo izsušiti in pozimi 
ne smejo biti premokre. Če pričaku-
jemo zmrzal, rastline ogrebamo in 
prekrijemo s plastjo slame. Spomladi 
jih odkrijemo.

ARAŠIDI
(Arachis hypogaea)

Arašidi so tropska rastlina, ki potre-
buje temperaturo 20 do 30 °C. Sad-
imo jih na mesto, kjer ne zmrzuje. 
Dež med časom cvetenja lahko zelo 
zmanjša možnosti oprašitve. Sadimo 
jih v peščeno in dobro odcedno 
zemljo. Potrebujejo do 25 tednov 
od presajanja do pobiranja plodov. 
Zrelost plodov nadzorujemo tako, da 
izkopljemo strok ali dva. Posušene 
lahko hranimo več mesecev.



CORNUS d.o.o., KATALOG SADIK 2017                 37.    

KARDIJ
(Cynara cardunculus)

Najbližja sorodnica je artičoka, zato 
sta si ti dve rastlini zelo podobni. 
Razlikujeta se le po tem, kateri del 
rastline je užiten. Pri kardiju se 
uporabljajo odebeljeni in obeljeni 
spodnji deli listov, ki jih jemo kot 
beluše. Rastlina potrebuje veliko 
toplote in sonca. Je trajnica, ki na 
Primorskem prezimi brez težav.

LIMSKI FIŽOL
(Phaseolus lunatus)

Limski fižol je izredno bogat z 
beljakovinami, vlakninami ter 
fosforjem in kalcijem. Seme kali 7 
- 20 dni. Visok, bujno rastoč (do 4 
m) pozen limski fižol je toleranten 
na vročino. Potrebuje oporo. Stroke 
redno obiramo, ker s tem spodbuja-
mo rast novih. V ploščatih, pribl. 7,5 
cm dolgih strokih, so velika ploščata 
ledvičasta vijolično-bela semena. Fižol 
je idealen za pripravo enolončnic. 
Semena uživamo sveža ali posušena.

OKRA
(Abelmoschus esculentus)

Je eksotična dekorativna rastlina, 
odporna na sušo. Mlade nezrele 
plodove (dolge pribl. 6 -7 cm) redno 
trgamo (z rokavicami). Uživamo jih 
kot pečeno ali kuhano zelenjavo, ali 
pa jih uporabimo kot gostilo za juhe 
in zelenjavne omake.

PAK-CHOI
(Brassica campestris chinensis)

Pak choi se presaja zgodaj spomladi 
ali pozno poleti, kot vsa zelenjava 
ima malo kalorij, ponaša pa se z 
veliko vitamina A in C, od mineralov 
vsebuje kalcij in železo, veliko pa 
ima zelenega listnega barvila klorofi-
la in vlaknin. Zrel je pri višini od 15 
do 20 cm. Nekatere sorte pak choia 
imajo namesto belih zelene listne 
žile. Po okusu je podoben stebelni 
zeleni, gorčici. Zato se mlad pak choi 
odlično obnese v solatah, morda 
celo namazih, tako samostojno kot 
skupaj z jajci, pa tudi z ohlajenim 
krompirjem ali fižolom.

BOPAK F1
Pak-Choi Bopak F1 ustvarja rozeto 
z gladkimi, zelenimi listi, širokimi 
in velikimi belimi žilami. Rastlina je 
bogata z vlakni. Uporabljajo se listi 
s peclji v svežem stanju ali na hitro 
toplotno obdelani. Raste 44 dni.

POSEBNOSTI
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PASTINAK
(Pastinaca sativa)

Pastinak je stara in že skoraj 
pozabljena vrsta zelenjave, ki danes 
ponovno pridobiva priljubljenost. Ta 
sladka, škrobnata zimska korenovka 
je zdrava zamenjava za krompir, saj 
je odličen vir prehranskih vlaknin, 
vitaminov, rudnin in hkrati vsebuje 
le malo kalorij. Sadik pastinaka ne 
sadimo v zemljo, ki je bila pognoje-
na s hlevskim gnojem, saj le-te ne 
prenaša. Zrasli bodo dolgi beli kore-
ni, 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.

PALACE F1
Pastinak Palace F1 je primeren za 
skladiščenje, ima lepo korenasto 
obliko, visoki donos. Presaja se od 
marca do sredine maja.

VOLČJE JABOLKO
(Physalis edulid peruviana)

Stara južnoameriška rastlina s 
sladkokislimi, 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.

RDEČA PESA
(Beta vulgaris)

Rdeča pesa je bogata z vitaminom C, 
niacinom, folno kislino inz minerali, 
kot so fosfor, magnezij, kalij, železo. 
Vsebuje tudi pigmente betalaine, 
ki so odgovorni za rdečo barvo 
in so močni antioksidanti. Zaradi 
tega rdeča pesa sodi med deset 
vrst zelenjave z največjim antioksi-
dativnim učinkom. Mlade rastlinice 
pohrustamo surove, najbolje skupaj s 
solato v solatni skledi.

BOLDOR
Rumena pesa Boldor je okroglega 
korena. Ima izjemno sladki okus, 
zanimiva je za svežo porabo in 
predelavo. Raste 105 dni.

POSEBNOSTI

BORO F1
Rdeča pesa Boro F1 ima okrogel, 
temno rdeči koren. Primerna je za 
vzgojo v različnih vrstah tal 
in klime. Daje odličen prinos in 
ima močno ter zdravo listje. 
Raste 117 dni.

NOVO
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REDKVICA
(Raphanus sativus)

Je odporna na mraz, zato dobro 
prenaša spomladanske zmrzali, 
je pa zelo občutljiva na visoke 
temperature in sušo, zato v takšnih 
pogojih rasti lahko postane pekoča 
in olesenela. Poletna vzgoja zahteva 
veliko zalivanja in pokrivanja ponoči, 
ker se na ta način preprečuje razvoj 
cvetnega stebla, a pospešuje razvoj 
korena. Dozorevanje redkvice je med 
drugim odvisno od kultivarja, števila 
ur in temperature. V spomladanski 
proizvodnji redkvice dozorevajo v 
25 - 30 dneh, medtem ko poleti in 
pozimi redkvice potrebujejo okoli 
50 - 65 dni za dozorevanje. Pobira 
se, ko ima večina rastlin premer 
hipokotilskega gomolja okoli 15 mm. 

ROLEX F1
Primerna za spomladansko, poletno 
in jesensko vzgojo. Uspešno uspeva 
na odprtem in v rastlinjaku. Dozori 
že okoli 30 dni. Odporna je na 
pokanje. Ima enakomerne okrogle 
korene.

REPA
(Brassica rapa var. rapa)

Lahko je podolgovate ali okrogle 
oblike, po barvi pa bele, rumene in 
svetlo rjave barve. Repa ima prijeten 
ostro sladkast okus in značilno 
vlaknasto meso. Vsebuje veliko bal-
astnih snovi in beljakovine, 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 sep-
tembra, kot kisla repa pa vse leto.

KRANJSKA OKROGLA
Repa Kranjska okrogla je ploščato 
okrogla z rahlo rdeče vijoličasto gla-
vo. Odlična je za kisanje. Primerna 
je za takojšnjo uporabo, za kisanje 
in krmo. Če ima dovolj vlage, dobro 
uspeva v vsakih tleh.

POSEBNOSTI
NOVO

SLADKA KORUZA
(Zea mays convar. 
saccharata var. rugosa)

Zraste od 180 do 200 cm. Ima 
storže s sladkimi zrni, ki vsebujejo 
veliko beljakovin in vitaminov. 
Primerna je za svežo rabo (pečenje, 
kuhanje) in vlaganje ter zmrzovanje. 
Potrebuje dobro gnojena tla in 
dovolj vlage. Kot dobri sosedje so 
primerni fižol, kumare, bučke, melone 
in paradižnik.
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SLADKI KOMARČEK
(Foeniculum vulgare var. 
dulce Fiori)

Sladki komarček je zelenjadnica, ki 
jo zaradi okusnega gomolja gojimo 
v vrtovih. Sadike presajamo skupaj s 
koreninsko grudico, saj se izpuljene 
le stežka primejo, pogosto pa zaradi 
šoka tudi poženejo v cvet in se ne 
odebelijo. Rastline so dokaj močne in 
košate, zato je primerna razdalja v 
vrsti vsaj 30, med vrstami pa od 40 
do 50 centimetrov. Tla moramo ves 
čas vzdrževati rahla, priporočljivo je 
tudi ogrinjanje spodnjih delov 
gomolja, ko se le-ta prične debeliti.

SLADKI KROMPIR
(Ipomoea batatas)

Batata je gomoljast slak iz tropske 
Amerike. Batatovi gomolji so zelo 
podobni krompirju, vendar imajo de-
belejšo lupino. Krhko meso razpade 
med kuhanjem v mehko kašo. Sladka 
batata so bodisi oranžne, bele ali 
rumene barve in imajo okus po 
kostanju. Nekatere sorte imajo suho, 
mokasto meso in svetlo rjavo lupino, 
druge spet so sočne in rdečkasto 
rjave.

POSEBNOSTI

NOVO
Sladki krompir ima nizek glikemični 
indeks. Primeren je za ljudi, ki trpijo 
za sladkorno boleznijo. Vsebuje veliko 
vitaminov in mineralov. Vsebuje 
vitamine: provitamin A, B kompleks, 
C, D in E vitamin. Izstopa pred-
vsem vsebnost vitamina E, ki ga 
v zadostni meri zaužijemo v enem 
obroku. Od mineralov zasledimo 
predvsem: železo, megnezij, kalij in 
kalcij. Vsebuje minimalno maščob in 
nevarnega holesterola.  Precej bogat 
je z antioksidanti. 

Sadike lahko posadimo na vrt 
takoj, ko mine nevarnost pozebe, 
najkasneje pa do konca maja. Zemljo, 
kjer bomo sadili batato prekopljemo 
kakor se da globoko. Založno pog-
nojimo z gnojili, ki so primerna za 
krompir, se pravi tista z več kalija 
in manj dušika. Uporabimo lahko 
tudi kompost ali briketirana gnojila 
z dodatkom kalija. Rastlinam lahko 
pripravimo tudi plezalne opore.

Pridelek pobiramo po približno 
80 – 90 dneh. Količina pridelka in 
velikost gomoljev je odvisna tudi 
od podnebja pridelave, vremenskih 
razmer in količine vode. Batato 
je potrebno namakati. Uporabimo 
zastirko iz slame ali kake druge 
organske snovi, ki hkrati pripomorejo 
k zadrževanju vlage in rasti plevelov.

Rad ga obišče voluhar, drugih 
bolezni in škodljivcev zaenkrat nima.

Odsvetujemo vam uživanje 
gomoljev, ki zrastejo na batati 
vzgojeni za okras oz. balkonsko 

cvetje.
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ŠPARGLJI
(Asparagus officinalis L.)

Šparglje prvič pobiramo 2 leti po 
sajenju enoletnih sadik, in sicer 
režemo poganjke največ 2 tedna. 
Leto pozneje 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.

MARY WASHINGTON
Šparglji Mary Washington so eni 
izmed najbolj priljubljenih sort 
špargljev. Primerni za belo in zeleno 
gojenje. Šparglji Mary Washington so 
ravni, mehki, debeli in lepe zelene 
barve z vijoličnim odtenkom. So 
hitro rastoča in zelo odporna sorta.

BALDRIJAN
(Valeriana officinalis L.)

Baldrijan je najboljše rastlinsko zdra-
vilo za pomirjanje živcev pri nervozi, 
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 na 
pod nadzorom zdravnika.

ZAČIMBNICE IN DIŠAVNICE

BAZILIKA
(Ocimum basilicum)

Bazilika je zelo občutljiva na nizke 
temperature. Gojimo jo tudi v okras-
nih loncih (skupaj s cvetlicami), lah-
ko celo leto. Se dobro obrašča, zato 
lističe redno obiramo in uporabljamo 
sveže za začinjanje različnih jedi. 
Cvetovi privabljajo čebele, sicer pa se 
sklada s paradižnikom in kumarami. 
S svojim vonjem odganja muhe.

BOREČ
(Borago officinalis)

Boraga ali boreč je enoletna začimb-
na 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 ne sušimo.

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 lističe 
narežemo in zmrznemo. V vrtu varuje 
sosednje rastline pred napadom 
pepelaste plesni. Lahko raste tudi v 
okrasnem loncu.



42.          CORNUS d.o.o., KATALOG SADIK 2017 CORNUS d.o.o., KATALOG SADIK 2017                 43.    

ZAČIMBNICE IN DIŠAVNICE

KORIANDER
(Coriandrum sativum L.)

Je eksotično enoletno zelišče, ki naj 
raste po celem zelenjavnem vrtu. 
Uporabljamo liste, ki imajo značilen 
vonj, predvsem pa zrela semena 
(rjave barve) kot začimbo pri zeljnih 
in paradižnikovih jedeh, rižu, mesu in 
pecivu. Suha semena dodajajo vložen-
emu sadju in likerjem. Na splošno je 
zelo zdravilna rastlina. V vrtu cvetovi 
privlačijo koristne žuželke.

KREBULJICA 
(Anthriscus cerefolium)

Krebuljica je klasično zelišče fran-
coske 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. Krebuljico 
brez težav vzgajamo doma na vrtu. 
Režemo jo bolj pogosto, ker ima zelo 
kratko življenjsko dobo. Po cvetenju 
ni več primerna za kuhinjsko 
uporabo.

LIMONSKA TRAVA
(Cymbopogon sp.)

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

LISTNI ČESEN
(Allium tuberosum)

Trajnica. lahko tudi enoletnica v 
zelenjavnem vrtu. Nezahtevna za 
vzgojo. Uporabljamo vedno zelene 
ploske liste, ki imajo blag vonj 
po česnu. Sveže liste uporabljamo, 
podobno kot drobnjak, za juhe, 
solate, skutne namaze, ali pa jih 
pripravimo kot zelenjavo.
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LUŠTREK
(Levisticum officinale)

Luštrek je trajnica s pernato 
razdeljenimi listi in kobuli bledo 
zelenih cvetov. Listi imajo močen 
vonj, podoben zeleni, uporabljamo 
jih za odišavljenje juh in enolončnic. 
Aromatična semena dodajamo pečen-
kam in zelenjavnim jedem, dodajamo 
jih likerjem, zdrobljene dodajamo v 
kruh in slaščice. Luštrek je odlična 
začimba v vsaki kuhinji, zato je 
dobro, da si to zelišče omislimo tudi 
na domačem vrtu.

Uspeva na polsenčnem rastišču z 
vlažnimi tlemi in bogatim s hranili. 
Razmnožujemo ga s semeni in 
deljenjem korenin. Sejemo ga aprila, 
pri tem semena zakopljemo približno 
1 cm globoko. Najbolje je, da ga 
sejemo v skupinah, pri čemer naj 
bodo le te v razmaku enega metra, 
saj se rastlina močno razraste.

Liste lahko obrezujemo preko celega 
leta vse do pozne jeseni, ko zeleni 
del rastline odmre. Korenina dobro 
prezimi, saj je luštrek odporen na 
mraz.

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 sušiti.

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.

META
(Mentha piperita)

Meta je zelnata trajnica. Iz listov 
pripravljamo metino omako, zeliščne 
kise, sirupe, čaje, kot dišavo jo doda-
jamo solatam, pijačam, krompirju in 
grahu. Liste trgamo pred cvetenjem.

Najbolj znana je črna ali poprova 
meta. Vsebuje veliko eteričnega olja 
in mentol, zato deluje osvežilno. 
Sveža meta je odličen okras in 
tudi osvežilec daha. S poprovo 
meto začinjamo razne cocktaile 
in brezalkoholne pijače, dodajamo 
jo tudi raznim čajnim mešanicam. 
Meto uporabljajo povsod po svetu 
za začinjanje ogromno vrst jedi. Z 
njo začinjajo tako slaščice kot tudi 
meso, npr. jagnjetino. Z meto lahko 
nadevamo tudi potico ali štruklje. 
Posušena meta ni niti približno tako 
okusna kot sveža.

ZAČIMBNICE IN DIŠAVNICE

25L ET
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ORIGANO
(Origanum vulgare)

Origano je zelnata trajnica, ki 
zraste od 20 do 50 cm visoko. Vsi 
nadzemni deli rastline so poraščeni 
z dlačicami. Steblo se v zgornjem 
delu razraste in je pogosto rdečkasto 
obarvano. Listi so na steblu nasprot-
no nameščeni. Spodnji so večji, proti 
vrhu pa postajajo vse manjši. So 
jajčasti, ovalni, celorobi. Na končnih 
delih poganjkov se razvijejo številni, 
v socvetja združeni cvetovi, ki so 
približno 5 mm veliki in rdeče ali 
rožnate barve.

Nabiramo vse nadzemne dele rast-
line, 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. 
Aromatične liste pri kuhanju zelo 
pogosto uporabljamo zlasti za pice 
in paradižnikove omake. 

Origanove grenčine in tanini blažijo 
težave z napenjanjem in drisko 
ter vzpodbujajo izločanje telesnih 
tekočin. Eterična olja pomagajo proti 
vnetju sluznice v ustni votlini, vnetju 
sluznice žrela, blažijo napade kašlja 
ter pomirjajo vneto grlo.

ZAČIMBNICE IN DIŠAVNICE

PELIN
(Artemisia absinthium)

Pelin je 60 do 120 cm visoka ras-
tlina, 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 zdravl-
jenje številnih obolenj. Dokazano 
zdravi slab apetit, slabo prebavo 
in težave z jetri ter žolčem. Pelin 
vsebuje grenko snov absintin in 
eterično olje s tujonom. Poleg tega, 
da je holagog in digestiv ima tudi 
antimikroben učinek, saj zavira rast 
nekaterih bakterij, zaradi grenkega 
absintina pa se v želodcu refleksno 
poveča izločanje kisline.

Pelina zaradi tujona ne smemo 
uporabljati v prevelikih količinah in 
v daljšem časovnem obdobju, ker 
lahko povzroča bruhanje, trebušne 
krče, glavobol, omotičnost in motnje 
centralnega živčnega sistema. Prav 
tako se uporaba odsvetuje nosečni-
cam in doječim materam. Rastlina je 
ena izmed sestavin alkoholne pijače 
Absinth, zelenega grenkega likerja 
z okusom po janežu in z veliko 
vsebnostjo alkohola. Proizvodnja te 
pijače je danes v mnogih državah 
prepovedana.

PETERŠILJ
(Petroselinum crispum)

Poznamo več imenitnih vrst peteršil-
ja. Vse vsebujejo veliko vitaminov, 
rudnin in antiseptičnega klorofila, 
zaradi česar so tudi blagodejna in 
ne le atraktivna zelišča za garniranje 
številnih jedi. Listi vsebujejo veliko 
vitaminov A in B, železovih soli, mag-
nezija, kalcija in klorofila. Ustreza 
mu zelo sončna ali nekoliko senčna 
lega ter rodovitna, vlažna in globoko 
prekopana prst.
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RABARBARA
(Rheum)

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 posameznimi 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 rastlinah, 
ki jih bomo zavrgli. 

Pri nabiranju odstranimo samo 
tretjino listov, da rastline niso preveč 
v stresu. Za vsak primer tudi ni pri-
poročljivo nabirati stebel po močni 
zmrzali, saj lahko oksalna kislina iz 
listov zaide tudi v stebla. Nabrana 
stebla rabarbare lahko uporabite 
sproti ali jih zamrznete za kasnejšo 
uporabo. Pred zamrzovanjem jih 
olupite in narežite na 2 - 3 cm 
dolge kose.

ROŽMARIN
(Rosmarinus officinalis)

Rožmarin je zimzeleni sredozemski 
grm, ki zraste do 1 meter visoko. 
Njegove iglaste lističe in vršičke 
uporabljamo kot kuhinjsko zelišče. 
Rožmarin je nezahtevna rastlina, ki 
dobro prenese tudi poletne suše. Us-
pešno ga lahko gojimo v cvetličnem 
lončku na okenski polici v domači 
kuhinji. Spomladi lonček preselimo 
na balkon ali na zunanjo stran 
okna, jeseni pa ga znova preselimo 
v notranjost.

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.

ZAČIMBNICE IN DIŠAVNICE

VINSKA RUTICA
(Ruta graveolens)

Vinska rutica je zimzeleni polgrm 
z deljenimi sivozelenimi listi in 
zelenkasto rumenimi cvetovi poleti. 
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.
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STEVIA
(Stevia rebaudiana)

Splošno znana kot sladki list, 
sladkorni list ali preprosto stevia. Z 
izvlečki, ki vsebujejo steviol glikozid 
in so do 300-krat slajši od sladkorja, 
je stevia pritegnila pozornost, ko 
se je povečalo povpraševanje po 
hrani z nizko vsebnostjo ogljikovih 
hidratov in sladkorjev. Ker ima stevia 
zanemarljiv učinek na glukozo v 
krvi, je uporabna kot sladilo za ljudi, 
ki morajo pri prehrani paziti na 
ogljikove hidrate. Stevia je občutljiva 
na temperature pod lediščem, zato 
sadike stevie sadimo na vrt nekoliko 
kasneje, ko je nevarnost pozebe 
mimo. Liste stevije obiramo jeseni 
vse do zmrzali.

ZAČIMBNICE IN DIŠAVNICE

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 dodatek 
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.

TIMIJAN
(Thymus vulgaris)

Je trajno zelišče. Oblikuje grmiček, 
visok od 20 do 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. Timi-
jan se prilega k mesu in zelenjavnim 
jedem.

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 cvetenjem. Aromatične liste 
uporabljamo za mesne jedi, s čebulo 
jih zmešamo v nadev za perutnino, 
kuhamo jih s svinjskim in račjim 
mesom ter s klobasami.
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