KATALOG

sadik, zelišč in cvetlic

PURISSIMA

Kmetijsko razvojni center slovenske Istre

Vse za
vrtičkarje in
pridelovalce
Pred vami je katalog sadik
in zelišč Agrarijinega
kmetijskega razvojnega
centra Purissima. Sadike
so vzgojene z veliko
strokovnega znanja in
ljubezni do slovenske,
domače pridelave. Kot
take so najbolj primerne za
mediteransko podnebje in
istrsko zemljo.

Kje nas najdete
Sadike, zelišča, gnojila in vse potrebno za zalivanje,
analizo vaših tal lahko nabavite v agrocentrih KZ Agrarija.
V pomladnih mesecih pa vas vabimo, da obiščete Purissimo
in direktno v rastlinjaku izberete najboljše sadike za vaš vrt.
Naši tehnologi bodo odgovorili na vsa vaša vprašanja in vam
pomagali do lepega in bogatega vrta!

Urnik agrocentrov in Purissime najdete na
www.kz-agraria.si.
Mediteranski vrt in razvojni center Purissima
Spodnje Škofije 11e, Škofije
purissima@kz-agraria.si
tel.: +386 059 09 44 25

Moj vrt
Vrt ni le mesto pridelave zdrave sveže in okusne
zelenjave, temveč je tudi okno v naravo. Učimo se
opazovati naravo, slediti razvoju rastlin, spoznati
deželo in gojiti najboljše sorte iz vseh družin
zelenjave. Uspešno gojenje zelenjave je odvisno
predvsem od naslednjih šestih dejavnikov:
Lega: vaš vrt mora biti v polni svetlobi
Kakovosten sadilni material: sadike in semena
Voda: rastline potrebujejo vodo za rast
Tekstura tal: srednja, rodovitna in propustna
Človeški dejavnik: to niso le pridne roke, ampak tudi zdrava pamet
Vreme: žal na to nimamo vpliva
Vrt mora biti udoben in na dosego rok. Ne sme biti preveč oddaljen
od naše hiše. Vmesne poti morajo povezovati vsa področja vrta.
Širina poti mora biti vsaj 40 cm.

Koliko prostora je
potrebno za vrt?
30 m2 je primeren vrt za družino s 3/4 osebami
60 m2 je približno dovolj, da je vrt zračen in imate
zelenjavo za vse leto.
100 m2 je približno dovolj še za gojenje krompirja,
belušev in artičok.

Ali ste začetnik?

Ne bojte se! Zelenjavni vrt je lažje gojiti, kot izgleda.
Upoštevajte naše nasvete in uporabo naših rastlin.
Zadovoljstvo, ki ga boste čutili pri pobiranju vašega
lastnega pridelka bo izjemno.

Ali je zemlja v našem vrtu dovolj
rodovitna?
Potrebne hranilne snovi za rastline so običajno že v tleh. Če je
pomanjkanje nekaterih hranilnih snovi, bo pridelek manjši. Zato
uporabljamo gnojila, da izboljšamo in pripravimo zemljo za sajenje.
Pred vsakim sajenjem vam priporočamo, da zemlji dodate organsko
gnojilo BIOAKTIV in sicer 2 kg/10 m2. Z gnojilom BIOAKTIV
izboljšujemo humus v tleh in vnašamo zelo pomembne mikroorganizme
in koristne bakterije. Humus pa ima izredno velik pomen, saj bolj kot so
tla obogatena s humusom, več je v tleh koristnih mikroorganizmov.
Preprosta analiza tal vam bo pomagala izmeriti, kako rodovitno in
produktivno zemljo imate v svojem vrtu ali na njivi. Obrnite se na
prodajalce v Agrocentrih KZ Agraria in vam bodo pri tem pomagali ter
svetovali.
Da bi omejili izkoriščanje zemlje vašega vrta, je priporočljivo, da vsako
leto namenite cca. eno četrtino vrta za zeleno gnojenje. Ta četrtina
je lahko medvrstni prostor med sadikami, lahko je črna detelja, rukola
ali špinača. Pomembno je, da pred osemenitvijo te rastline porežemo
in zadelamo v tla. Tako bomo izboljšali rodovitnost tal, preprečili
izhlapevanje in razpoke v tleh. Lahko pa tudi med vrste položimo
slamo. Ta nam bo služila za zadrževanje vlage v tleh, preprečevala rast
plevelov in povečala humus v tleh.

Namakanje vrta
Prvo zlato pravilo je, da zalivamo na vrtu ob sončnem
zahodu ali zgodaj zjutraj, tako da se prepreči toplotni
šok za rastline. Nikoli ne zalivamo po rastlini in sredi
belega dne!
Kdo ve, kolikokrat smo se spraševali, kaj je bolje,
da zalivamo zvečer ali zjutraj? Obstaja namreč
razlika. Poleti rastline potrebujejo več vode, zato
jih namakamo v večernih urah, po sončnem zahodu,
tako da bodo imele več časa skozi hladnejšo noč
absorbirati vodo.
Spomladi bomo morali zalivati zjutraj, da preprečimo,
da ponoči rastline ne zamrznejo. Spomladi tudi
hitreje pride do poškodb korenin.
Koliko zalivati: 50 m2 zelenjavnega vrta potrebuje
dnevno največ 50 litrov vode. Od povprečne stopnje
pretoka pipe med 15 in 25 l / minuto bo 10 minut
na dan dovolj za ročno zalivanje. Eden od najbolj
priporočljivih načinov je namakanje “kap na kap”. To
je majhna plastična cev z majhnimi luknjami, ki se
položi v bližini rastlin. Zalivanje je tako počasno, vendar nam zagotavlja bolj smotrno porabo vode. Rastlina pri počasnem
kapljanju utegne posrkati vodo in tako je izkoristek maksimalen. Pri ročnem zalivanju z zalivalnikom ali s cevjo za zalivanje
direktno iz pipe nikoli ne dosežemo takšnega učinka. Obrnite se na naše prodajalce v Agrocentrih KZ Agraria in vam bodo z
veseljem svetovali, kako vzpostavite svoj namakalni sistem.

Kolobar
Na sosednjem vrtu je rast bujnejša kot na vašem, le zakaj? Ne pozabite
vsako leto spremeniti razporeditev in lokacije določenih sort rastlin,
da dosežemo naravno biološko ravnovesje. Rotacija je temeljnega
pomena za ohranjanje produktivnosti tal v vašem vrtu.
Rotacija in vrstenje rastlin vsako leto ni najbolj enostavno. Vendar je
osnovno načelo dokaj preprosto: nikoli ne posadimo enake rastline na
enako mesto, kot lani.
Primer: 1. leto: paradižnik, 2. leto: listnata zelenjava, 3 leto: zelje.
Nekatere rastline, ki rastejo blizu, spodbujajo medsebojni razvoj in
se branijo pred škodljivci. Iz korenin izločajo izločke, ki dobrodelno
vplivajo na sosednje rastline, npr. korenine paradižnika spodbujajo
rast zelene in korenja, odganjajo čebulno in korenovo muho. Ekološko
kmetovanje uporablja ravno te simbioze med rastlinami, da se prepreči
uporaba kemičnih gnojil in pesticidov.

Presajanje
Sadike zelenjave posadimo v klasične vrstice. To je
zelo praktična rešitev, kot tudi estetska, saj bo vrt zelo
prijeten, različnih oblik, velikosti in barv, ki nam jih
daje narava. V prekopanih, pognojenih in zrahljanih
tleh naredimo luknje, kamor bomo posadili rastline.
Luknje naj ne bodo večje od koreninske grude sadike.
Sadiko tudi ne sadimo pregloboko. Najboljše je, da
koreninski vrat pustimo zunaj. Edina vrtnina, ki ji prija
globlje sajenje, je paradižnik. Pri sajenju pazimo, da ne
poškodujemo korenine in zemljo ob sadiki stisnemo.
Po sajenju pravilno zalijemo. En teden po sajenju
sadikam, katerim potrebujejo oporo, le-to priskrbimo.

Dognojevanje
Listnate rastline običajno ne potrebujejo dognojevanja. Vrtovi
so večinoma dobro založeni s humusom ter hranilnimi snovmi in
dognojujemo samo, če je res nujno potrebno. V kolikor smo naredili
analizo tal, bo ta odločitev veliko lažja, saj točno vemo, kaj naša zemlja
potrebuje. V nasprotnem primeru pa uporabimo gnojilo za plod ali
BIOAKTIV.

Obdelovati kos zemlje in videti rasti rdeči paradižnik nam daje moč,
da v duhu pozabimo na skrbi in vsakdanje delo. Okusna zelenjava,
polna vonjav v vseh letnih časih poskrbi za naše zdravje, dobro počutje,
samooskrbo in tudi varčevanje. Vse to na samem dosegu roke.
Pripravila Patricija Pirnat, vodja proizvodnje KZ Agraria

SADIKE

Paradižnik
SOLATNI ZGODNI

Paradižnik
SOLATNI DEBELOPLODEN

OPTIMA F1
ČAS
PRESAJANJA

april - maj

RAZDALJA
SAJENJA

80 x 40 cm

OBIRANJE

JALARI F1

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

plodovi veliki,
okrogli, mesnati
čvrsti in zelo okusni,
teža 250 g

plodovi odporni
na pokanje

april - maj

50 dni po presajanju

Paradižnik vsebuje antioksidante (likopen), vitamin C, E, beta karoten,
kalcij, kalij in magnezij.

april - maj

80 x 40 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

mesnati, sploščeni
rebrasti plodovi,
v tipu Marmande,
teža 200 - 240 g

mesnat
primeren tudi za
predelavo, veliki
plodovi 240 g

april - maj

80 x 40 cm

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

v tipu Volovsko srce,
sredica je polna,
zelo mesnata,
odličnega okusa

plodovi
do 270 g,
zelo mesnati,
odličnega okusa

80 x 40 cm

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

ploščato okrogel,
mesnat, 170 - 190 g

izredna aroma
in okus

80 x 40 cm

vsestransko
uporaben, veliki
plodovi 220-230 g

50 dni po presajanju

RAZDALJA
SAJENJA

80 x 40 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

pelat,
s podolgovatimi
in mesnatimi
plodovi,
teže do 130 g

zelo prilagodljiv na
različne
razmere, dobro
prenaša vročino,
odličen za mezgo

50 dni po presajanju

ČAS
PRESAJANJA

RAZDALJA
SAJENJA

80 x 40 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

okrogel, beef tip

zelo bujen,
odporen na bolezni

50 dni po presajanju

Paradižnik
VOLOVSKO SRCE
MEDENO SRCE F1

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

okrogel, beef tip,
čvrst 200 - 300 g

okusen,
aromatičen,
tudi za predelavo

45/50 dni po presajanju

Paradižnik vsebuje antioksidante (likopen), vitamin C, E, beta karoten,
kalcij, kalij in magnezij.
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POSEBNOSTI

plodovi veliki,
mesnati in okusni,
okroglo ploščati,
teže 220 - 300 g

Paradižnik vsebuje antioksidante (likopen), vitamin C, E, beta karoten,
kalcij, kalij in magnezij.

BOBCAT F1

april - maj

ČAS
PRESAJANJA

april - maj

50 dni po presajanju

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

MARATON F1

Paradižnik
DEBEL ZGODEN
RAZDALJA
SAJENJA

OBIRANJE

Paradižnik
SOLATNI OKROGEL

Paradižnik vsebuje antioksidante (likopen), vitamin C, E, beta karoten,
kalcij, kalij in magnezij.

ČAS
PRESAJANJA

50 dni po presajanju

Paradižnik vsebuje antioksidante (likopen), vitamin C, E, beta karoten,
kalcij, kalij in magnezij.

CARMELLO F1

april - maj

RAZDALJA
SAJENJA

80 x 40 cm

april - maj

45/50 dni po presajanju

OBIRANJE

zelo mesnat
plod težek
220 - 250 g,
v tipu Monte carlo

KERO F1

Paradižnik
SOLATNI ZGODNI
RAZDALJA
SAJENJA

debeloploden,
okroglo
sploščen, v tipu
Monte carlo

Paradižnik
PELATI NIZKI BREZ OPORE

Paradižnik vsebuje antioksidante (likopen), vitamin C, E, beta karoten,
kalcij, kalij in magnezij.

ČAS
PRESAJANJA

POSEBNOSTI

Paradižnik vsebuje antioksidante (likopen), vitamin C, E, beta karoten,
kalcij, kalij in magnezij.

CUPIDISSIMO F1

OBIRANJE

ČAS
PRESAJANJA

april - maj

45/50 dni po presajanju

Paradižnik
VOLOVSKO SRCE ZELO MESNAT
RAZDALJA
SAJENJA

OBLIKA PLODA

BIG BEEF F1

Paradižnik vsebuje antioksidante (likopen), vitamin C, E, beta karoten,
kalcij, kalij in magnezij.

ČAS
PRESAJANJA

80 x 40 cm

OBIRANJE

Paradižnik
SOLATNI MESNATI

DEGHEIO F1

RAZDALJA
SAJENJA

RAZDALJA
SAJENJA

Paradižnik vsebuje antioksidante (likopen), vitamin C, E, beta karoten,
kalcij, kalij in magnezij.

Paradižnik
SOLATNI REBRAST
ČAS
PRESAJANJA

ČAS
PRESAJANJA

ČAS
PRESAJANJA

april - maj

RAZDALJA
SAJENJA

80 x 40 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

izboljšano volovsko
srce, teža 250 g

zelo okusen,
dobra odpornost
na bolezni

50 dni po presajanju

Paradižnik vsebuje antioksidante (likopen), vitamin C, E, beta karoten,
kalcij, kalij in magnezij.

Paradižnik
DATERINO

CHERRY BALL F1
ČAS
PRESAJANJA

april - maj

RAZDALJA
SAJENJA

80 x 40 cm

OBIRANJE

LILLY F1

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

češnjevec,
teža ploda
15 - 20 g, okusen

dobra odpornost
na bolezni

april - maj

80 x 40 cm

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

mesnat, v obliki
srca, čvrst, sočen,
teža 200 g

rahlo rožnate barve

april - maj

80 x 40 cm

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

pelat, plodovi
veliki in težki
več kot 150 g

pridelki visoki,
za svežo porabo
in mezge odlične
kakovosti, odporen
na pomanjkanje
kalcija

50 dni po presajanju

april - maj

60 x 60 cm

80 x 40 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

beef tip, mesnati,
okusni plodovi
250 - 300 g, rahlo
ploščati in rebrasti

zelo zgoden, močan
koreninski
sistem, visoka
rodnost

40-50 dni po presajanju

ČAS
PRESAJANJA

april - maj

RAZDALJA
SAJENJA

60 x 60 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

plod temno
vijolične barve,
ovalne oblike,
teža 0,5 - 1,0 kg

zelo produktivna
sorta

80 dni po presajanju

DAFNE F1

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

plod temno vijolične
barve, ima obliko
kaplje, teža okoli
400 g, meso čvrsto
in okusno

rastlina močna in
pokončna,
pridelki visoki

ČAS
PRESAJANJA

april - maj

80 dni po presajanju

RAZDALJA
SAJENJA

60 x 60 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

plodovi ovalni,
dolžine 17 - 20 cm,
rdečkasto belo
progasti, meso
čvrsto

rastlina je
kompaktna in
močna
odličnega okusa

80 dni po presajanju

Jajčevci vsebujejo antioksidante, vlaknine, magnezij, kalij, natrij, grenčine,
lupina pa tudi vitamine C, A. www.nutris.org/prehrana/

Jajčevec

Paprika
BABURA RUMENA

PERLA F1

april - maj

RAZDALJA
SAJENJA

Jajčevec
VIJOLA PROGASTI OVALNI

Jajčevci vsebujejo antioksidante, vlaknine, magnezij, kalij, natrij, grenčine,
lupina pa tudi vitamine C, A. www.nutris.org/prehrana/

ČAS
PRESAJANJA

50 dni po presajanju

Jajčevci vsebujejo antioksidante, vlaknine, magnezij, kalij, natrij, grenčine,
lupina pa tudi vitamine C, A. www.nutris.org/prehrana/

CLASSIC F1

OBIRANJE

izreden okus,
dobra
konsistenca

GALINE F1

Jajčevec
VIJOLA PODOLGOVATI
RAZDALJA
SAJENJA

daterino - slivov
paradižnik,
teža 25 - 35 g

Jajčevec
VIJOLA OVALNI

Paradižnik vsebuje antioksidante (likopen), vitamin C, E, beta karoten,
kalcij, kalij in magnezij.

ČAS
PRESAJANJA

POSEBNOSTI

Paradižnik vsebuje antioksidante (likopen), vitamin C, E, beta karoten,
kalcij, kalij in magnezij.

PAIPAI F1

OBIRANJE

ČAS
PRESAJANJA

april - maj

50 dni po presajanju

Paradižnik
VISOK PELAT
RAZDALJA
SAJENJA

OBLIKA PLODA

PANEKRA F1

Paradižnik vsebuje antioksidante (likopen), vitamin C, E, beta karoten,
kalcij, kalij in magnezij.

ČAS
PRESAJANJA

80 x 40 cm

OBIRANJE

Paradižnik
SOLATNI ZELO ZGODEN

ANGELINA F1

OBIRANJE

RAZDALJA
SAJENJA

Paradižnik vsebuje antioksidante (likopen), vitamin C, E, beta karoten,
kalcij, kalij in magnezij.

Paradižnik
SRČASTI
RAZDALJA
SAJENJA

ČAS
PRESAJANJA

april - maj

50 dni po presajanju

Paradižnik vsebuje antioksidante (likopen), vitamin C, E, beta karoten,
kalcij, kalij in magnezij.

ČAS
PRESAJANJA

SADIKE

Paradižnik
ČEŠNJEVEC

BARBIE F1

RAZDALJA
SAJENJA

60 x 60 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

podolgovati
(18 - 20 cm),
bele barve,
meso čvrsto

zgoden,
malo semen,
zelo okusen

80 dni po presajanju

Jajčevci vsebujejo antioksidante, vlaknine, magnezij, kalij, natrij, grenčine,
lupina pa tudi vitamine C, A. www.nutris.org/prehrana/

ČAS
PRESAJANJA

april - maj

RAZDALJA
SAJENJA

80 x 40 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

tip babure, svetlo
rumena, rahlo
podolgovat plod,
zelo mesnat, 200 g

zelo mesnata zelo
rodna, odporna na
površinsko gnilobo
plodov

80 dni po presajanju

Paprika vsebuje karotenoide, beta karoten, vlaknine, vitamin C, B6, folno kislino; rdeča pa
tudi likopen, vitamin E, K, kalij.
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SADIKE

Paprika
VELIKA RUMENA

Paprika
KOZJI ROG

BIGOLD F1
ČAS
PRESAJANJA

april - maj

RAZDALJA
SAJENJA

80 x 40 cm

CAMPARI F1

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

velika, rumena,
v tipu “Kalifornijsko
čudo”,
plodovi uniformni,
gladki, zelo mesnati

zelo mesnata zelo
rodna, odlična za
solate, omake, žar

Paprika
RDEČA BABURA
ESTRELLA F1

april - maj

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI
zelo okusna in
primerna za solate,
žar, nezahtevna
za vzgojo, veliki
plodovi

80 dni po presajanju

plod podolgovato
kvadratne oblike,
teža 200 - 300 g,
barva zelena,
ko je zrela,
bleščeče rdeča

Paprika vsebuje karotenoide, beta karoten, vlaknine, vitamin C, B6, folno kislino; rdeča pa
tudi likopen, vitamin E, K, kalij.

Paprika
KOZJI ROG
THOR F1
ČAS
PRESAJANJA

april - maj

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

plod podolgovat,
do 25 cm dolg,
zeleno rdeče barve,
teža 200 - 220 g

močna rast,
zelo rodna in
vsestransko
uporabna
(surova, pečena)

80 dni po presajanju

Paprika vsebuje karotenoide, beta karoten, vlaknine, vitamin C, B6, folno kislino; rdeča pa
tudi likopen, vitamin E, K, kalij.

Paprika
snack
MINI PAPRIKA RUMENA
ACADYA
ČAS
PRESAJANJA

maj - junij

RAZDALJA
SAJENJA

80 x 40 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

70 dni po presajanju

mini paprika s
hrustljavim mesom,
zelo sladka, plodovi
7-8 cm dolgi,
ob polni zrelosti so
rdeče barve

POSEBNOSTI

zelo primerna za
vlaganje, z velikim
številom plodov,
plod velik 7-8 cm,
primerna tudi za
gojenje v loncu, zelo
sladka in hrustljava

Feferoni
PEKOČI RDEČI
ERIS

maj - junij

RAZDALJA
SAJENJA

50 x 70 cm

podolgovata rog
paprika, plodovi
rdeče barve,
15-17 x 4-5 cm veliki,
teže 180 - 230 g

močna rastlina z
veliko listne mase,
lepi veliki plodovi,
bujna rastlina,
za svežo rabo in
predelavo

80 dni po presajanju

Paprika vsebuje karotenoide, beta karoten, vlaknine, vitamin C, B6, folno kislino; rdeča pa
tudi likopen, vitamin E, K, kalij.

Paprika
ZELENA BABURA
ČAS
PRESAJANJA

RAZDALJA
SAJENJA

april - maj

80 x 40 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

plod kvadratne
oblike in zelen,
zrela, bleščeče
rdeča, ko dozori
pa rdeč

zelo okusna
in primerna za
omake, solate, žar,
nezahtevna
za vzgojo,
veliki plodovi

80 dni po presajanju

Paprika vsebuje karotenoide, beta karoten, vlaknine, vitamin C, B6, folno kislino; rdeča pa
tudi likopen, vitamin E, K, kalij.

Paprika
snack
MINI PAPRIKA RDEČA
ČAS
PRESAJANJA

maj - junij

RAZDALJA
SAJENJA

80 x 40 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

70 dni po presajanju

mini paprika s
hrustljavim mesom,
zelo sladka, plodovi
7-8 cm dolgi,
ob polni zrelosti so
rdeče barve

POSEBNOSTI

zelo primerna za
vlaganje, z velikim
številom plodov,
plod velik 7-8 cm,
primerna tudi za
gojenje v loncu, zelo
sladka in hrustljava

Paprika vsebuje karotenoide, beta karoten, vlaknine, vitamin C, B6, folno kislino;
rdeča pa tudi likopen, vitamin E, K, kalij. www.nutris.org/prehrana/

Paprika
snack
MINI PAPRIKA ORANŽNA
ČAS
PRESAJANJA

maj - junij

RAZDALJA
SAJENJA

80 x 40 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

70 dni po presajanju

mini paprika s
hrustljavim mesom,
zelo sladka, plodovi
7-8 cm dolgi,
ob polni zrelosti so
rdeče barve

POSEBNOSTI

zelo primerna za
vlaganje, z velikim
številom plodov,
plod velik 7-8 cm,
primerna tudi za
gojenje v loncu, zelo
sladka in hrustljava

Paprika vsebuje karotenoide, beta karoten, vlaknine, vitamin C, B6, folno kislino;
rdeča pa tudi likopen, vitamin E, K, kalij. www.nutris.org/prehrana/

Feferoni
RDEČI SREDNJE PEKOČI
DE CAYENNE

OBIRANJE

80 dni po presajanju

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

plodovi podolgovati,
10-14 x 1-2 cm
veliki, zreli so rdeče
barve, zelo pekoč
do 150.000 skovilov

zelo pekoči
150.000 skovilov
zelo
rodni; sveža
uporaba, sušenje,
vlaganje

Feferoni vsebujejo vlaknine, beta karotenoide, vitamin C, E, K, B6, folna kislina, kalij, železo
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POSEBNOSTI

ORANGADYA

Paprika vsebuje karotenoide, beta karoten, vlaknine, vitamin C, B6, folno kislino;
rdeča pa tudi likopen, vitamin E, K, kalij. www.nutris.org/prehrana/

ČAS
PRESAJANJA

OBLIKA PLODA

ASHDODNA

RAZDALJA
SAJENJA

80 x 40 cm

80 x 40 cm

OBIRANJE

SOLARIO F1

RAZDALJA
SAJENJA

80 x 40 cm

RAZDALJA
SAJENJA

april - maj

80 dni po presajanju

Paprika vsebuje karotenoide, beta karoten, vlaknine, vitamin C, B6, folno kislino; rdeča pa
tudi likopen, vitamin E, K, kalij.

ČAS
PRESAJANJA

ČAS
PRESAJANJA

ČAS
PRESAJANJA

maj - junij

RAZDALJA
SAJENJA

50 x 70 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

plodovi 15 - 20 cm
dolgi, težki do 20 g,
ko dozorijo, preidejo
v rdečo barvo

rodnost visoka,
primeren za svežo
uporabo ali sušenje
srednje pekoč

80 dni po presajanju

Feferoni vsebujejo vlaknine, beta karotenoide, vitamin C, E, K, B6, folna kislina, kalij, železo

Feferoni
PEKOČI OKROGLI

LOMBARDO
ČAS
PRESAJANJA

RAZDALJA
SAJENJA

april - junij

50 x 70 cm

CILIEGIA PICCANTE

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

plodovi podolgovati,
velikosti 13 x 2,5 cm,
zreli plodovi preidejo
v oranžno-rdečo

sladek, zelo
aromatičen, sveža
uporaba, vlaganje
ali sušenje

Feferoni
SREDNJE PEKOČI
EUREKA

RAZDALJA
SAJENJA

april - junij

50 x 70 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI
primeren tudi za
sajenje v lonce,
dolžina plodov 3 cm

80 dni po presajanju

plodovi podolgovati,
dolžine 2,5-4,5 in širine
okoli 1 cm, srednje
pekoči, barva od temno
vijolične, oranžne in rdeče
istočasno na rastlini

50 x 100 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI
zelo dobra rodnost

40 dni po presajanju

plodovi cilindrične
oblike, dolžine
15 - 18 cm, temno
zelene barve, zelo
kvalitetni in
izenačeni

Bučke
CILINDRIČNE

SVETLO ZELENE OTTO F1
RAZDALJA
SAJENJA

april - junij

50 x 100cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

cilindrični,
svetlo zelene barve,
18 - 20 cm

odprta rast,
kratki internodiji

BUTTERNUT

april - junij

150 x 200 cm

ČAS
PRESAJANJA

RAZDALJA
SAJENJA

50 x 70 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI
dolžina plodov
4 cm primerna za
sajenje v lonce

80 dni po presajanju

plodovi podolgovati,
dolžine 4,5-5 cm,
srednje pikantni, rastejo
v pokončnih šopkih,
zelene barve, ko so
dozoreli pordečijo

Feferoni vsebujejo vlaknine, beta karotenoide, vitamin C, E, K, B6, folna kislina, kalij, železo.

Bučke
OKROGLE ZELENE
ČAS
PRESAJANJA

RAZDALJA
SAJENJA

50 x 100cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

okrogli, briljantno
temno zelene barve,
izenačene velikosti

močna rast,
kratki internodiji,
primerne za
vlaganje, za žar

40 dni po presajanju

Bučke vsebujejo antioksidante, beta karotenoide, viamin C, B6, kalij, mangan, magnezij.

Bučke
ZGODNJE
ČAS
PRESAJANJA

april - junij

40 dni po presajanju

Buče
MASLENKA

RAZDALJA
SAJENJA

plodovi
pekoči,veliki 2
cm,rdeči
močna in obilno
obrodi

80 dni po presajanju

plodovi pikantni,
okrogli, veliki prbl.
2 cm in teže 4g,
zelene barve,
v polni
zrelosti pordeči

ORIENTE/FARO F1

Bučke vsebujejo antioksidante, beta karotenoide, viamin C, B6, kalij, mangan, magnezij.

ČAS
PRESAJANJA

POSEBNOSTI

Feferoni
SREDNJE PEKOČI

april - junij

Bučke vsebujejo antioksidante, beta karotenoide, viamin C, B6, kalij, mangan, magnezij

ČAS
PRESAJANJA

OBLIKA PLODA

CAPRICE F1

CIGAL F1

april - junij

50 x 70 cm

OBIRANJE

Feferoni vsebujejo vlaknine, beta karotenoide, vitamin C, E, K, B6, folna kislina, kalij, železo.

april - junij

Bučke
TEMNO ZELENE
RAZDALJA
SAJENJA

RAZDALJA
SAJENJA

LINGUA DI FUOCO

Feferoni vsebujejo vlaknine, beta karotenoide, vitamin C, E, K, B6, folna kislina, kalij, železo.

ČAS
PRESAJANJA

ČAS
PRESAJANJA

april - junij

80 dni po presajanju

Feferoni vsebujejo vlaknine, beta karotenoide, vitamin C, E, K, B6, folna kislina, kalij, železo

ČAS
PRESAJANJA

SADIKE

Feferoni
RUMENI SLADKI

RAZDALJA
SAJENJA

50 x 100 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

plod cilindričen,
svetlo zelene
marmorirane barve,
dolžine 16-18 cm

zgodnja sorta,
pokončna rast, lažje
obiranje kompaktna
rast, zelo rodna

40 dni po presajanju

Bučke vsebujejo antioksidante, beta karotenoide, viamin C, B6, kalij, mangan, magnezij.

Buče
HOKAIDO TIP
HOKAIDO

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

podolgovat,
rumenkast,
20-25 x 8-12 cm,
2,5 kg

dolgo se skladišči,
zelo okusna in
vsestransko
uporabna

90-120 dni po presajanju

Buče vsebujejo antioksidante, beta karotenoide, viamin C, B6, kalij, mangan, magnezij.

ČAS
PRESAJANJA

april - junij

RAZDALJA
SAJENJA

150 x 200 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

intenzivno oranžen,
hruškaste oblike,
teža 1-1,3 kg

dolgo se skladišči,
zelo okusna in
vsestransko
uporabna

90-120 dni po presajanju

Buče vsebujejo antioksidante, beta karotenoide, viamin C, B6, kalij, mangan, magnezij.
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SADIKE

Kumare
ZELENA SOLATNA

Kumare
DOLGE GLADKE TEMNO
ZELENE

DARINA F1
ČAS
PRESAJANJA

RAZDALJA
SAJENJA

april - junij

50 x 100 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI
dolžina ploda
20 cm, teža 250 g,
rastlina je bujne
rasti

40 dni po presajanju

solatna kumara,
plod temno zelene
barve, z majhnimi
bradavicami,
odličnega okusa,
ne greni

50 x 100 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

plodovi dolgi
10 cm, srednje
velike bradavice, ne
grenijo, zelo rodne

plodove redno
obiramo, da rastejo
novi, ne grenijo,
zelo rodne

februar - september

40 x 30 cm

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

tip gentilina/batavia,
rast uniformna,
pokončna, listi zeleni,
krhke strukture, dolgo
ostanejo sveži

zelo odporna na
uhajanje v cvet,
odporna na plesen
in fuzarijsko uvelost

40 x 30 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

glavnata krhkolistna
solata, rumeno
zelene barve hitro
oblikuje glavice

dobre rezultate
daje tudi na slabših
tleh in pri manj
intenzivni vzgoji

30 x 40 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

velik volumen in masa
listja, močan kontrast
med rumenim srcem in
zelenimi listi, odlično
polne listne rozete

celoletna
eskariolka za
pridelavo na
prostem, ne gre
v cvet

50/60 dni po presajanju

Endivija vsebuje vlaknine, grenčine (inulin), vitamine B1, B2, B6, kalij, fosfor.
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OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

velike, dobro zaprte
glave, svetlo zelene
barve

zelo prilagodljiva
sorta, redko uhaja
v cvet kljub slabšim
rastnim pogojem,
primerna za gojenje
preko celega leta

25/40 dni po presajanju

RAZDALJA
SAJENJA

40 x 30 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

glavnata krhkolistna
solata, zelo kusna,
v zrelosti se obarva
rdeče

za celoletno
pridelavo, poleti,
zelo okusna
namakamo, da ne
gre v cvet

25/40 dni po presajanju

Solata vsebuje vlaknine, vitamin B1, B2, B6, C, kalij, fosfor, magnezij, železo.

Solata
GENTILE RDEČA-BATAVIA
ČAS
PRESAJANJA

RAZDALJA
SAJENJA

40 x 30 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

temno rdeča
gentilina, odlična
tudi za rez
posameznih listov

dobro odporna na
solatno plesen,
odlična tudi za rez
posamičnih listov

25/40 dni po presajanju

Solata vsebuje vlaknine, vitamin B1, B2, B6, C, kalij, fosfor, magnezij, železo.

Radič

PALLA ROSSA

BRILLANTES

marec - oktober

ČAS
PRESAJANJA

februar - september

30/50 dni po presajanju

Endivija
RAZDALJA
SAJENJA

40 x 30 cm

OBIRANJE

CLARAGIO

Solata vsebuje vlaknine, vitamin B1, B2, B6, C, kalij, fosfor, magnezij, železo.

ČAS
PRESAJANJA

RAZDALJA
SAJENJA

februar - september

30/50 dni po presajanju

EDURNE

februar - september

40 dni po presajanju

CANASTA

Solata
KRHKOLISTNA ZELENA/HITRA
RAZDALJA
SAJENJA

zgodnja sorta,
odličen okus
plodov, ne
pogrenijo, odporne
na plesen in visoke
temperature

Solata
KRHKOLISTNA RJAVA

Solata vsebuje vlaknine, vitamin B1, B2, B6, C, kalij, fosfor, magnezij, železo.

ČAS
PRESAJANJA

dolg, do 30 cm,
temno zeleni,
izenačeni, ravni

Solata vsebuje vlaknine, vitamin B1, B2, B6, C, kalij, fosfor, magnezij, železo

DAVIDOLE

OBIRANJE

ČAS
PRESAJANJA

marec - september

40 dni po presajanju

Solata
GENTILE ZELENA-BATAVIA
RAZDALJA
SAJENJA

POSEBNOSTI

VANITY

Kumare vsebujejo vlaknine, beta karotenoide, polifenole, vitamin K.

ČAS
PRESAJANJA

OBLIKA PLODA

Solata
GLAVNATA CELOLETNA

LEVINA F1

april - junij

50 x 100 cm

OBIRANJE

Kumare vsebujejo vlaknine, beta karotenoide, polifenole, vitamin K.

Kumare
ZA VLAGANJE
RAZDALJA
SAJENJA

RAZDALJA
SAJENJA

april - junij

Kumare vsebujejo vlaknine, beta karotenoide, polifenole, vitamin K

ČAS
PRESAJANJA

TASTY GREEN F1

ČAS
PRESAJANJA

ČAS
PRESAJANJA

februar - september

RAZDALJA
SAJENJA

35 x 35 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

oblikuje vinsko
rdeče glave

zgoden

60 dni po presajanju

Radič vsebuje polifenole, vlaknine, beta karotenoide, grenčine,
vitamine C, B&, kalcij, kalij, železo.

Zelje
ZELO ZGODNJE

MONTOP F1
ČAS
PRESAJANJA

RAZDALJA
SAJENJA

marec - september

50 x 50 cm

POINT ONE F1

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

oblikuje kupolasto
rožo pravilne oblike,
temno zelene barve,
notranja struktura
je zbita

teža rože je
0,8 - 1,2 kg,
dobro odporen na
fuzarijsko uvelost

50 x 50 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

zelo izenačena rast,
glave ne pokajo in
dolgo zdržijo na
njivi, teža glave
1,0 - 2,5 kg

dobro prenaša
morebitni mraz,
odporen na bolezni
glave ne pokajo

marec - junij

30 x 30 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

velik okrogel
gomolj, meso belo,
zelo aromatično,
listi pokončne rasti

zelo produktivna

50 x 50 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

dobra sposobnost
oblikovanja glave,
tudi pri višjih
temperaturah

rože so snežno
bele, prenaša tudi
dobro vročino

140 x 170cm

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

beli del stebla je
srednje dolg in
debel

primeren za
pridelavo preko
celega leta,
pridelek visok,
dobro se obnese v
različnih tipih tal

100/120 dni po presajanju

RAZDALJA
SAJENJA

20 x 35 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

stebla zelo dolga
in gladka, brez
stranskih poganjkov

zelo obstojna,
obiramo celo leto

80 dni po presajanju

Zelena vsebuje vlaknine, vitamine B kompleksa, C,E, kalcij, magnezij, kalij, natrij.

Peteršilj
LISTNIK

OBIRANJE

ČAS
PRESAJANJA

RAZDALJA
SAJENJA

35 x 35 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

bujna listna rozeta,
z velikim številom
velikih listov

listi se zelo hitro
obnavljajo

30 dni po presajanju

Listi peteršilja vsebujejo fenole, folno kislino, vitamine B, C, A, K,
minerale fosfor, cink, kalij, kalcij, železo, magnezij.

Lubenica
CRIMSON SWEET/
VELIKI PLODOVI

BINGO PLUS F1

april - junij

ČAS
PRESAJANJA

marec - september

65/75 dni po presajanju

Lubenica
OKROGLA TEMNO ZELENA
RAZDALJA
SAJENJA

30 x 20 cm

OBIRANJE

GIGANTE D'ITALIA

Cvetača vsebuje antioksidante, glukozinolate, vlaknine, vitamine C, K, B, B6,
kalij, magnezij, fosfor, mangan

ČAS
PRESAJANJA

zelo zgodnja sorta,
zelo okusen

55 dni po presajanju

RAZDALJA
SAJENJA

marec - september

120 dni po presajanju

FREEDOM

marec - april

kompaktna in
izenačena rast, belo
zelene barve, oblika
glave je koničasta,
teža 1,0 - 1,2 kg

Zelena
LISTNA

Cvetača
ZGODNJA
RAZDALJA
SAJENJA

POSEBNOSTI

Por vsebuje vlaknine, antioksidante, vitamine C, B6, B9, magnezij, kalcij, železo.
www.nutris.org/prehrana/zivila-meseca/jesen/89-por-2.html

Zelena vsebuje vlaknine, vitamine B kompleksa, C,E, kalcij, magnezij, kalij, natrij.

ČAS
PRESAJANJA

ČAS
PRESAJANJA

marec - junij

60/65 dni po presajanju

Zelena
GOMOLJNA
RAZDALJA
SAJENJA

50 x 50 cm

OBLIKA PLODA

MEGATON F1

Zelje vsebuje glukozinolate, vlaknine, antioksidante, folno kislino,
vitamine C, E, A, železo, cink.

ČAS
PRESAJANJA

OBIRANJE

Por

REACTOR F1

marec - september

RAZDALJA
SAJENJA

Zelje vsebuje glukozinolate, vlaknine, antioksidante, folno kislino,
vitamine C, E, A, železo, cink.

Zelje
ZGODNJE

RAZDALJA
SAJENJA

ČAS
PRESAJANJA

marec - september

65/70 dni po presajanju

Brokoli vsebuje glukozinolate, antioksidante, vlaknine,
vitamine C, A, K, B9, kalij, fosfor, selen.

ČAS
PRESAJANJA

SADIKE

Brokoli
ZGODNJI

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

plod je temno
zelene barve, zelo
rodna in srednje
bujne rasti

živo rdeče
hrustljava in zelo
sladka

75 dni po presajanju

Lubenica vsebuje antioksidante (likopen), beta karotenoide, vitamine C, B6, B1, karotenoide,
aminokilsine ter minerale magnezij, kalij. www.nutris.org/prehrana/

ČAS
PRESAJANJA

april - junij

RAZDALJA
SAJENJA

140 x 170cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

okrogli, svetlo
zeleni s temnimi
progami,
sončna lega,
dobro pognojen tla

teža 9 - 12 kg,
zelo sladka, temno
rdeče meso, zelo
veliki plodovi

85-90 dni po presajanju

Lubenica vsebuje antioksidante (likopen), beta karotenoide, vitamine C, B6, B1, karotenoide,
aminokilsine ter minerale magnezij, kalij. www.nutris.org/prehrana/
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SADIKE

Lubenica
OKROGLA ZGODNA

Lubenica
MINI LUBENICA

TOPGUN F1
ČAS
PRESAJANJA

april - junij

RAZDALJA
SAJENJA

140 x 170cm

OBIRANJE

COCMINI F1

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

okrogli, s temno
zelenimi progami,
tanka lupina,
meso temno rdeče,
sočno in sladko

teža ploda
8 - 10 kg,
zelo sočna in
sladka
april - junij

75 dni po presajanju

Lubenica vsebuje antioksidante (likopen), beta karotenoide, vitamine C, B6, B1, karotenoide,
aminokilsine ter minerale magnezij, kalij. www.nutris.org/prehrana/

Melone
PERSEO F1
ČAS
PRESAJANJA

april - junij

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI
pobiramo, ko začne
pokati lupina okoli
peclja, meso je
oranžno, dišeče in
sladkega okusa

70 dni po presajanju

plodovi mrežasti,
okrogli,
teža 1,0 - 1,3 kg,
meso je oranžno,
dišeče in sladkega
okusa

Melone vsebujejo vlaknine, antioksidante (flavonoidi), beta karotenoide,
vitamin C, B, K, kalij, magnezij.

Jagode

SG 134 (»MALGA«)
ČAS
PRESAJANJA

marec - april

RAZDALJA
SAJENJA

40 x 40 cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

Plodovi so veliki,
podolgovati, svetlo
rdeči in sijoči

Večkrat rodna,
zelo produktivna,
plod aromatičen in
zelo sladek, velik.
Obrodi od pomladi
do jeseni.

maj - oktober

Jagode vsebujejo vitamin C, B, A, K, železo, natrij, kalij, kalcij, fosfor.
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RAZDALJA
SAJENJA

140 x 170cm

OBIRANJE

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

mini lubenica,
plod marmoriran,
meso rdeče,
sočno in okusno

teža ploda
1,0 - 1,5 kg,
zelo sočna,
okusna in sladka

70 dni po presajanju

Lubenica vsebuje antioksidante (likopen), beta karotenoide, vitamine C, B6, B1, karotenoide,
aminokilsine ter minerale magnezij, kalij. www.nutris.org/prehrana/

Jagode
ALBION

RAZDALJA
SAJENJA

140 x 140 cm

ČAS
PRESAJANJA

ČAS
PRESAJANJA

marec - april

RAZDALJA
SAJENJA

40 x 40 cm

OBIRANJE

maj - oktober

OBLIKA PLODA

POSEBNOSTI

podolgovato
koničasti, veliki,
nekoliko bolj temno
rdeče barve plodovi

Večkrat rodna, cveti tudi v toplejših
obdobjih. Plod velik
in aromatičen. Sadimo od spomladi do
jeseni.

Jagode vsebujejo vitamin C, B, A, K, železo, natrij, kalij, kalcij, fosfor.

Zelišča
Zeliščne rastline zahtevajo
manj pozornosti kot druge
rastline na vrtu. Pogosto
se nam zgodi, da nanje
kar pozabimo. Najbolj suh
in sončen kotiček našega
vrta je vse, kar nas prosijo.
Pravzaprav so zelo rustikalne
rastline, vendar lahko naši
hrani dajo res poseben pridih.
Brez aromatičnih zelišč bi
številni recepti mediteranske
kuhinje izgubili edinstvenost
arom in okusov, ki jih razlikuje
od ostalih kuhinj.

Na balkonu ali vrtu: samo, da so vedno na dosegu rok!
Niso vsi te sreče, da imajo zelenjavni vrt v neposredni bližini
kuhinje. Pomislite na poseljena mesta. Le srečni posamezniki
dobijo svoj zelenjavni vrt. Običajno to ni prav blizu doma.
Včasih vas popade kulinarični navdih in ravno v tistem hipu bi
potrebovali sveža zelišča, da bi bila vaša jed popolna, a je do
vašega vrta predaleč. Prav sredi ustvarjanja ste se spomnili,

da je za uspelo jed nepogrešljiv rožmarin, žajbelj, timijan,
bazilika… Ampak to potrebujete takoj!

Arome

obdobjih, jih lahko prestavimo v delno senco ali jih v najbolj
vročih urah zasenčimo s senčnimi zavesami. Poskušamo
se izogniti zelo temnim barvam, ki spodbujajo radikalno
pregrevanje v primeru neposredne izpostavljenosti sončni
svetlobi.

Skrivnost močne intenzivnosti arom je izredno preprosta:
rastline izpostaviti sončnim legam in zmerno namakati. Z
zmanjšanjem namakanja povečamo eterična olja v listih.

Kako vzdrževati zelišča
poleti
Če smo zelišča posadili letos, bodo potrebovala malo več
vode. Vedno morate najprej počakati, da se prst posuši,
preden jih boste ponovno zalili. Če je poletje še posebej
suho, bo morda potrebno obilno zalivanje. Če so rastline že
nekaj let zasajene na prostem, bomo namakali le v pogojih
dolgotrajne odsotnosti padavin.
V kolikor so naše rastline na balkonu in imajo južno
izpostavljenost, če je le mogoče, v najbolj vročih poletnih

Zato nam lahko zeliščni lonec na balkonu, postavljen na
najbolj zaščiteno območje, z nepogrešljivimi aromami, z
minimalnimi stroški, odlično služi tudi pozimi.

Kako vzdržujemo zelišča
jeseni in pozimi
Večina aromatičnih rastlin, posajenih na prostem, je
posajena v zavetnih legah, zato ne zahtevajo posebnih
ukrepov, razen skrbne zaščite pred mrazom v primeru
močnih zmrzali. Zaščita korenin je lahko koprena, plast
slame ali sekanci lubja. Na terasi jih bomo lahko približali
stenam hiše in jih premaknili s položajev, ki so najbolj
izpostavljeni hladnemu vetru. Pri zeliščih v loncih bomo
morali biti še posebej pozorni na namakanje, da ne bomo
tvegali gnitja in propadanja korenin.
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ZELIŠČA

Bazilika
Latinsko:

Pehtran
Latinsko:

Ocimum basilicum

Artemisia dracunculus

DIŠAVA
ZA KUHO DOBRO POČUTJE
Je edinstvena in nenadomestljiva aromatiča dišavnica!
Obvezna je v vseh mediteranskih jedeh. Nepogrešljiva je
v paradižnikovih jedeh, poudari okus pice, primerna je za
aromatiziranje kisa in oljčnega olja.
Bazilika je zelo občutljiva na nizke temperature. Gojimo jo
skupaj s cvetlicami, lahko celo leto. Se dobro obrašča, zato ZAMRZNE ZA PIJAČE ODGANJA MRČES
lističe redno obiramo in sveže uporabljamo za začinjanje
različnih jedi. V vrtu cvetovi bazilike privabljajo čebele.

Drobnjak
Latinsko:

Majaron
Latinsko:

ZA KUHO

DOBRO POČUTJE

ZA PIJAČE

Cvetovi sivke se uporabljajo sveže kot sestavina
v džemih, sladoledu, kisu in za vonj sladkorja pri
pripravi peciv in piškotov. Posušeno v platnenih
vrečkah obesimo med oblačila, da jih parfumira in
odganja molje. Cveti junija in julija. Največ učinkovin
je v cvetovih, ki jih nabiramo julija in avgusta, ko se
začnejo odpirati cvetovi.

DIŠAVA

ZA PIJAČE ODGANJA MRČES

Origanum vulgare

DIŠAVA

ZA KUHO

ZAMRZNE

ZA PIJAČE

DOBRO POČUTJE

Origano je nenadomestljiv v paradižnikovih solatah,
omakah, na pici. Odličen je na praženem mesu, sirih in
jajcih.

DIŠAVA

ZAMRZNE

ZA KUHO

DOBRO POČUTJE

ZA PIJAČE ODGANJA MRČES

Žajbelj

Rožmarin
PLAZEČI

OZKOLISTNI NAVADNI

DIŠAVA

ZA KUHO

DOBRO POČUTJE

Je trajnica, priljubljena mediteranska začimba, ki ima tudi dekorativni
učinek. Rožmarin je nenadomestljiv za aromatiziranje pečenega mesa,
predvsem jagnjetine. Odličen je v jedeh z ribami, piščancem in zajcem.
Uporablja se za aromatiziranje omak, kruha, kuhane zelenjave, za
ZAMRZNE ZA PIJAČE ODGANJA MRČES
aromatiziranje žganj in likerjev. Odlično se poda k oljčnemu olju.
Cveti od aprila do septembra in privablja metulje in čebele. Potrebuje
dobro odcedna, delno peščena tla. V celinskem podnebju srednje
Evrope ni zanesljivo prezimno zelišče, uporabljamo ga kot posodovko.

Žajbelj
VIJOLIČNI

Latinsko: Salvia officinalis

DIŠAVA

ZA KUHO

DOBRO POČUTJE

Nepogrešljiv okus žajblja obogati jedi katerekoli vrste
mesa; zlasti mastno meso, pečenke. Primeren je tudi
za zeliščno maslo, s smetano je še posebej primeren za
njoke, raviole ali torteline. Žajbelj ima liste, ki so odlični
ocvrti z inčuni in mocarelo, lahko tudi s kuhanim fižolom,
ZAMRZNE ZA PIJAČE ODGANJA MRČES
omleto in omakami.
Všeč so mu sončna rastišča in dobro odcedna apnenčasta
tla. Liste nabiramo sveže po potrebi, za sušenje pa tik
pred cvetenjem.

Timijan
Latinsko:

Thymus vulgaris

DIŠAVA

ZA KUHO

DOBRO POČUTJE

Od navadnega se razlikuje, da ima žametno škrlatne
liste. Uporabljamo ga enako kot ozkolistni žajbelj, kot
začimbo za meso, za zeliščno maslo, omako za testenine
ZAMRZNE ZA PIJAČE ODGANJA MRČES
ali omleto.
Všeč so mu sončna rastišča in dobro odcedna apnenčasta
tla. Liste nabiramo sveže po potrebi, za sušenje pa tik
pred cvetenjem.
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DOBRO POČUTJE

Origano
Latinsko:

Origanum majorana

Latinsko: Salvia officinalis
purpureum

ZA KUHO

Lavandula officinalis

Celo poletje režemo cevaste liste, ki jih uporabimo v različ- ZA KUHO DOBRO POČUTJE ZAMRZNE
ne namene. Sveži listi drobnjaka se uporabljajo nasekljani,
pričarajo nam nežen okus čebule. Popoln je v solatah,
juhah, sirnih namazih, mehkih sirih. Zelo je primeren
tudi za okrasitev jedi, s kislo smetano na krompirju in za
spremljanje mesnih jedi. Je nezahtevna trajnica. Spomladi
lepo cveti. Drobnjak vsebuje veliko C vitamina in železa. Za
zimo lahko lističe narežemo in zamrznemo. V vrtu varuje
sosednje rastline pred napadom pepelaste plesni.

Lat.: Rosmarinus officinalis

DIŠAVA

Sivka
Latinsko:

Allium schoenoprasum

je zelo podoben origanu, vendar je njegov vonj nekoliko
manj oster. Uporabljajo se sveži ali posušeni listi,
sušen je bolj aromatičen. Nepogrešljiv pri vloženih
melancanah. Gastronomi priporočajo, da majaron
dodamo samo v zadnjih minutah kuhanja, da bi kar
najbolje ohranili njegovo aromo.
Mlade vršičke poganjkov in lističe obiramo celo poletje.
Tik preden se okrogli cvetni popki odprejo, zelišče
porežemo in ga damo sušiti.

Se lahko uporablja za aromatiziranje jajc, rib, morskih
sadežev, mesa in tudi sladic (pehtranova potica). Okus
pehtrana je podoben janežu in zeleni; rahlo grenek in
pekoč, je indiciran za uporabo na živilih z nizko aromo.
Pehtran je bistvena sestavina za pripravo bernske
omake, vinske omake. Najboljši okus in vonj ima tik pred
cvetenjem.

DIŠAVA
ZA KUHO DOBRO POČUTJE
Timijan je v kuhinji nenadomestljiv, aromatizira pečeno
meso, omake in enolončnice. Pospeši prebavo. Izjemen
je na piščančjem mesu. Odlično se prilega gobjim in
nadevanim jedem. Uporaben je v mehkih sirih, predvsem
kozjem. Prilega se tudi na sadne solate in džeme.
ZAMRZNE ZA PIJAČE ODGANJA MRČES
Tik pred cvetenjem vsebuje največ eteričnih olj in ima
največjo moč. Poganjke odrežemo in jih posušimo. Naj
raste povsod po vrtu, ker odvrača polže, listne uši in
kapusovega belina.

POKONČNI

Satureja montana
Listi šetraja s svojo aromo spominjajo na timijan in se
uporabljajo za aromatiziranje juh. Posebej je primeren za
kuhanje stročnic, za aromatiziranje klobas, nadevov, sirov
in mesnih jedi. Je del sestave »Herbes de Provence«,
skupaj s timijanom, rožmarinom in origanom.

ZELIŠČA

Rožmarin

Šetraj
Latinsko:

DIŠAVA

ZAMRZNE

ZA KUHO

DOBRO POČUTJE

ZA PIJAČE ODGANJA MRČES

Peteršilj
Latinsko:

Petroselinum crispum

Latinsko:

Rosmarinus officinalis
Rožmarin je nenadomestljiv za aromatiziranje pečenega
mesa, predvsem jagnjetine. Odličen je v jedeh z ribami,
piščancem in zajcem, za aromatiziranje omak, kruha,
kuhane zelenjave. Za aromatiziranje žganj in likerjev.
Odlično se poda k oljčnemu olju.
DIŠAVA

ZA KUHO

ZAMRZNE

ZA PIJAČE

DIŠAVA

ZAMRZNE

ZA KUHO

DOBRO POČUTJE

ZA PIJAČE ODGANJA MRČES

DOBRO POČUTJE

Peteršilj nikoli ne sme manjkati v kuhinji. Dodamo ga lahko veliko jedem in omakam. Je prijetno
aromatičnega okusa, ki poživi okus hrane. Listi se uporabljajo sveži ali zamrznjeni. V vroče jedi ga
je treba dodati na koncu kuhanja, da ohrani originalen okus.
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.
Vsebujejo veliko vitaminov A in B, železovih soli, magnezija, kalcija in klorofila. Peteršilju ustreza
zelo sončna ali nekoliko senčna lega ter rodovitna, vlažna in globoko prekopana prst.
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Cvetlice

Na vrtu morajo rasti
tudi cvetlice

Na vrtu ali na gredici okoli vrta, predvsem
pa okoli rastlinjaka vedno posadimo vsaj
nekaj rastlin, ki privabijo koristne žuželke.
Cvetlice naredijo vrt privlačen za vse
naravne sovražnike in privabijo mnoge
koristne organizme, ki se hranijo z ušmi,
pršicami in tripsi. Cvetlice odlično rastejo
tudi v posodah ali zabojih. Balkone in terase
spremenijo v čudovit vrt, kjer se v vročih
poletnih popoldnevih prijetno spočijemo in
sprostimo. Cvetlice presajamo na prosto, ko
mine nevarnost slan. Presadimo na mesto, ki
ustreza cvetlici in nam. Ne smemo pozabiti
redno zalivati.

Presajanje sadik
cvetlic na prosto

Najprimernejši čas za sajenje sadik cvetlic na
prosto je spomladi oziroma potem, ko ni več
nevarnosti za zmrzal. Zemljo prekopljite in
odstranite plevel. Rastlino z nagibanjem v
vse strani nežno odstranite iz lončka oziroma
posodice in otresite vso odvečno prst. Pri tem
bodite posebej pozorni, da ne poškodujete
korenin. Z majhno motiko ali podobnim vrtnim
orodjem izkopljite luknjo, ki naj bo nekoliko širša
in globlja od koreninske grude. Sadiko postavite
v jamico in jo do začetka stebla zasujte z zemljo.
Prst okoli rastline z rokami nekoliko potisnite
navzdol in vse skupaj zalijte z vodo. Poskrbite,
da bo imela mlada rastlina vse čas dovolj vode.
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RAST

ZALIVANJE

Trobentica
LEGA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

CVETLICE

Ciklama

LEGA

optimalna
temperatura
10-18 stopinj °C
pokončna

zmerno

svetel prostor

cvetenje
konec januarja
do pozna pomlad
grmičasta

Begonija

POSEBNOSTI

zmerno

sonce/polsenca

Okrasne
koprive

ZMAJEVA KRILA

COLEUS

RAST

ZALIVANJE

LEGA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

LEGA

korita, posode

pokončna

zmerno

sonce

gredice, posode,
korita
pokončna/grmičasta

Okrasni
krompir

POSEBNOSTI

pogostejše

polsenca

Lantana

IPOMEA - OKRASNI
RAST

ZALIVANJE

LEGA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

LEGA

obešanke, korita,
posode, gredice
polviseča

pogostejše

sonce/polsenca

ZALIVANJE

pogostejše

sonce/polsenca

Zajčja
deteljica

OSTEOSPERMUM
RAST

posode, gredice

pokončna/grmičasta

Kapski
meseček

OXALIS

LEGA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

LEGA

posode, gredice

pokončna

zmerno

sonce/polsenca

ZALIVANJE

POSEBNOSTI
posode, gredice

pokončna/grmičasta

Gazanija
RAST

POSEBNOSTI

zmerno

sonce/polsenca

Lobelija
LEGA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

LEGA

pokončna/grmičasta

pogostejše

sonce/polsenca

POSEBNOSTI

posode, gredice

grmičasta

zmerno

sonce/polsenca
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CVETLICE

Aptenia
RAST

ZALIVANJE

Bacopa
LEGA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

LEGA

posode, gredice

pokrovna

zmerno

sonce/polsenca

RAST

ZALIVANJE

posode, korita,
gredice
zmerno

sonce/polsenca

ZALIVANJE

LEGA

viseča

Sanvitalia

Gaura
LEGA

POSEBNOSTI

RAST

posode, korita,
gredice
polviseča

zmerno

sonce/polsenca

ZALIVANJE

redno

sonce/polsenca

Euphorbia
LEGA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

LEGA

posode, korita,
gredice
polviseča

zmerno

POSEBNOSTI
posode, gredice,
trajnica

pokončna

Helichrisum
RAST

POSEBNOSTI

sonce/polsenca

posode, gredice

pokončna/grmičasta

Japonska
mirta

POSEBNOSTI

zmerno

sonce/polsenca

ZALIVANJE

LEGA

Bidens

CUPHEA
RAST

ZALIVANJE

LEGA

POSEBNOSTI

RAST

posode, gredice

pokončna/grmičasta

zmerno

sonce/polsenca

ZALIVANJE

zmerno

sonce/polsenca

Pelargonija

POLVISEČA
RAST

posode, korita,
gredice
polviseča

Pelargonija

POKONČNA

LEGA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

LEGA

posode, korita,
obešanke
polviseča
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zmerno

POSEBNOSTI

sonce/polsenca

POSEBNOSTI
posode, korita

pokončna

zmerno

sonce/polsenca

RAST

ZALIVANJE

Milijon
zvončkov
LEGA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

CVETLICE

Surfinija

LEGA

posode, korita,
obešanke
viseča

pogostejše

sonce/polsenca

ZALIVANJE

zmerno

sonce/polsenca

Dipladenija

POLETNA KRILA
RAST

posode, korita,
obešanke
polviseča

Begonija
LEGA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

LEGA

posode, korita,
obešanke
polviseča

zmerno

sonce

ZALIVANJE

zmerno

sonce

Cineraria
LEGA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

LEGA

posode, gredice

plazeča

zmerno

sonce

zmerno

sonce/polsenca

Sončnica

EMERALD

ZALIVANJE

LEGA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

LEGA

obrodi že 1. leto,
brez trnov
pokončna

zmerno

sonce

LEGA

zmerno

sonce

Bršljanka

ACHILLEA FILIPENDULINA
ZALIVANJE

POLVISEČA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

LEGA

višina: 60-90cm,
trajnica
pokončna

zmerno

sonce/polsenca

POSEBNOSTI
cveti na
stranskih poganjkih,
višina: 12-14 cm

pokončna

Rman
RAST

POSEBNOSTI
posode, korita,
gredice

pokončna

Artičoka
RAST

POSEBNOSTI
posode, korita,
obešanke

polviseča

Asteriscus
RAST

POSEBNOSTI

POSEBNOSTI
odporna na vročino,
posode, korita

polviseča

zmerno

sonce/polsenca
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CVETLICE

Bršljanka

Felicia

MINI BALKON
RAST

ZALIVANJE

LEGA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

LEGA

posode, korita

grmičasta

zmerno

sonce/polsenca

RAST

ZALIVANJE

posode, gredice

pokončna/grmičasta

Lobularia

zmerno

sonce/polsenca

Impatiens
nova gvineja
LEGA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

LEGA

posode, gredice

pokrovna

zmerno

sonce/polsenca

ZALIVANJE

zmerno

sonce/polsenca

Vodenka
LEGA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

LEGA

posode, gredice

grmičasta

zmerno

sonce/polsenca

ZALIVANJE

pogostejše

polsenca

Tagetes žametnica
LEGA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

LEGA

posode, gredice

grmičasta

zmerno

sonce/polsenca

grmičasta

Calendula vrtni ognjič
RAST

grmičasta
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ZALIVANJE

zmerno

POSEBNOSTI
posode, gredice

grmičasta

Portulak
enoletni
RAST

POSEBNOSTI
posode, gredice

pokončna

Begonija
enoletna
RAST

POSEBNOSTI

zmerno

sonce/polsenca

POSEBNOSTI
posode, gredice;
odvrača škodljivce,
privablja
opraševalce

Verbena
bonariensis
LEGA

sonce

POSEBNOSTI
posode, gredice;
odvrača škodljivce,
privablja
opraševalce

RAST

ZALIVANJE

LEGA

POSEBNOSTI
posode, gredice

pokončna

zmerno

sonce

RAST

ZALIVANJE

Svetlin
LEGA

POSEBNOSTI

RAST

CVETLICE

Delosperma

ZALIVANJE

LEGA

posode, gredice

pokrovna

zmerno

sonce

RAST

ZALIVANJE

posode, gredice

zmerno

sonce/polsenca

ZALIVANJE

LEGA

pokončna/grmičasta

Senecio
serpens

Nagelj
LEGA

POSEBNOSTI

RAST

posode, gredice

pokončna

zmerno

sonce

zmerno

sonce/polsenca

Anthirrium zajčki

AMETHISTE F1

ZALIVANJE

LEGA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

LEGA

visok pridelek,
izvrsten okus
grmičasta

zmerno

sonce

zmerno

sonce

ZALIVANJE

LEGA

Astra
ZALIVANJE

LEGA

POSEBNOSTI

RAST

posode, gredice,
tudi za rezanje
pokončna

zmerno

sonce

zmerno

sonce

Jagoda

STATICA

ZALIVANJE

SG 134 (MALGA)

LEGA

POSEBNOSTI

RAST

ZALIVANJE

LEGA

posode, gredice,
tudi za rezanje
pokončna

zmerno

POSEBNOSTI
posode, gredice,
tudi za rezanje

pokončna

Limonium
RAST

POSEBNOSTI
posode, gredice,
tudi za rezanje

pokončna

Cinija
RAST

POSEBNOSTI
posode, korita,
gredice

grmičasta

Artičoka
RAST

POSEBNOSTI

sonce

grmičasta

zmerno

sonce/polsenca

POSEBNOSTI
večkrat rodna,
visoki pridelki,
plod sladek in
aromatičen

21

CVETLICE

Jagoda
ALBION
RAST

grmičasta
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ZALIVANJE

zmerno

LEGA

POSEBNOSTI

sonce/polsenca

večkrat rodna,
robustna rastlina,
plod velik in sladek,
dobro prenaša slabše
vremenske pogoje

Ne spreglejte – preventiva je obvezna za bogate pridelke in
cvetoče balkone
TRIX je biološki izdelek, ki vsebuje koristne glive Trichoderma
harzianum, Trichoderma lignorum in Clonostachys rosea in se
uporablja večinoma v pridelavi zelenjave in cvetja . Blagodejno
vpliva na razvoj koreninskega sistema, preprečevanje bolezni in
daje mladim rastlinam prednost, ki jo potrebujejo za uresničitev
celotnega proizvodnega potenciala. Priporočamo pred presajanjem sadik vrtnin in cvetja. Koreninsko grudo sadik namočimo v
pripravek s koncentracijo 30 ml/10 l vode. Postopek ponovimo
in posajene sadike na stalno mesto z enako koncentracijo zalijemo čez 10-12 dni.
Preventivno deluje proti najpomembnejšim boleznim tal (Pythium, Fusarium, Rhizocotonia, Sclerotinia itd.). Prav tako ima
pri listni uporabi odličen učinek na sivo plesen (botritis) in pepelasto plesen Koncentracija za foliarno uporabo je 30 ml/10l
vode. Spodbuja razvoj koreninskih dlačic, boljšo enakomernost
mladih rastlin in sadik, kot sredstvo za kemično zaščito pa ne
vpliva negativno na rast in razvoj rastlin.
RADIMIX zahvaljujoč mikroorganizmom, iz katerih je sestavljen, pomaga posevkom v kritičnih časih rasti, omejuje pojav
stresa po presaditvi, pomaga mladim rastlinam, da se ukoreninijo in pospeši vegetativno rast. Izboljša sposobnost absorpcije .
Priporočamo ponoviti čez 10-12 dni. Lahko ga mešamo s Trixom.
Priporočamo koncentracijo 30 ml/10l vode.
AZ Veg Kalcij
Pomanjkanje kalcija (Ca) se pri paradižniku in papriki najprej opazi
na konici ploda, katera prične zaradi propadanja celičnih sten gniti. Najpogostejši vzrok za pomankanje Ca so visoke temperature
in slaba oskrba z vodo. Rastlina v takšnih pogojih ni sposobna absorbirati Ca s tal, zato ga je potrebno dodati foliarno.
Odlične rezultate smo dosegli z uporabo specialnih foliarnih gno-

jil, ki vsebujejo nižjo koncentracijo Ca vezanega na aminokisline in
kratke peptide. Aminokisline delujejo kot prenašalec, zato poteka
absorpcija Ca v rastlino in razporeditev le tega po plodovih hitreje. Kljub nizki koncentraciji Ca dajejo ta gnojila boljše rezultate v
primerjavi z uporabo običajnih gnojil.
Priporočamo uporabo AZ Veg Kalcij v odmerku 30g/10L vode.
Prvo tretiranje opravimo ob pojavu prvega nastavka oz. pred
nastopom visokih temperatur. Nato tretiramo v razmaku 10ih dni.

BMX G
Strune so ličinke hroščev pokalic (spadajo v rod Agriotes). So
bledo rumene do rjave barve in dolge od 15 do 35mm. Povzročajo
škodo na gomoljnicah, plodovkah, solatnicah itd... So popolnoma
prilagojene na življenje v tleh. Prezimijo navadno v globljih plasteh. Spomladi se pomaknejo proti površju, nato se poleti spet
umaknejo v nekoliko globlje plasti, po deževnih obdobjih spet višje in naposled se jeseni spet umaknejo globlje na prezimovanje.
Pristop k reševanju te problematike mora celostno zajemati več
ukrepov, saj le tako lahko pričakujemo, da se bo populacija v naslednjih letih zmanjšala pod prag škodljivosti (3-6 strun/m2). Pomembno je zagotoviti dovolj širok kolobar, zatirati travne plevele
(ki so osnovna hrana strun) in se izogibati preoravanju travnih površin za pridelavo krompirja in vrtnin.
V ekološki pridelavi lahko za zatiranje strun v času saditve ali sejanja želene kulture uporabimo ekološko gnojilo z inekticidnim
delovanjem BMX G.
BMX-G je izdelek, ki vsebuje Metarizhium anisoplie in Beauveria
bassiana, razvit in reproduciran na nosilcu iz gline. Bakteria Beauveria bassiana ima pomembno entomopatogeno delovanje pri katerem žrtev glive umre zaradi pomanjkanja hranil in dehidracije, v
tem primeru strune. Gnojilo vsebuje tudi bakterije rizosfere katere vplivajo ba regeneracijo korenin in njihovo hitrejše razraščanje.

Zapiski
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Kmetijski center Izola

Agrocenter Koper

Telefon: +386 31 616 749
vrtnarija.izola@kz-agraria.si

Telefon: +386 5 663 07 57
info@kz-agraria.si

Cankarjev drevored 29, Izola

Ulica 15.maja 17, Koper

Trgovski center Lucija
(živilska trgovina in agrocenter)
Liminjanska ulica 96, Portorož

Telefon: +386 5 671 25 34
agrocenter.lucija@kz-agraria.si

Mediteranski vrt in Kmetijski razvojni center slovenske Istre
Spodnje Škofije 11e, Škofije

Obvezna predhodna najava obiska / Rezervacija vodenih ogledov in degustacij za skupine:
Telefon: +386 059 09 44 25, purissima@kz-agraria.si

