
KATALOG  
sadik

PURISSIMA
Kmetijsko razvojni center slovenske Istre



Vse za 
vrtičkarje in 
pridelovalce

Kje nas najdete
Sadike, zelišča, gnojila in vse potrebno za zalivanje,  
analizo vaših tal lahko nabavite v agrocentrih KZ Agrarija. 
Vabimo vas, 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!

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

Pred vami je katalog sadik 
za jesen 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. 

Urnik agrocentrov in Purissime najdete na 
www.kz-agraria.si.



Cvetača
AKARA F1 - 
SREDNJE POZNA

ČAS 
PRESAJANJA

julij-oktober

OBLIKA PLODA

Roža je čvrsta in 
kompaktna, belo 

snežne barve.

RAZDALJA 
SAJENJA

50 x 60 cm

POSEBNOSTI

Dobro  
samoprekrivanje.

OBIRANJE

100 -115 dni po presajanju

Cvetača vsebuje ogromno vitamina C, kalija, kalcija in vlaknin. ter vitamina K.

Zelje
REMALA F1

ČAS 
PRESAJANJA

julij - september

OBLIKA PLODA

Glava je okrogle 
oblike, zunanji 

listi so atraktivno 
rdeče barve, teža je 

1-1,5 kg.

RAZDALJA 
SAJENJA

50 x 40 cm

POSEBNOSTI

Namenjen za svežo 
porabo.

OBIRANJE

80- 85 dni po presajanju

Zelje vsebuje antioksidante, veliko vitamina C, vsebuje kar desetkrat več vitamina A kot 
navadno zelje.

Zelje
MAVUNOR F1

Kitajsko zelje
BILKO F1

ČAS 
PRESAJANJA

julij-september

ČAS 
PRESAJANJA

julij-september

OBLIKA PLODA

Čvrsta glava, 
ploščato-okrogle 

oblike,  
teža 2,5 - 4 kg.

OBLIKA PLODA

Odlične notranje 
strukture in 

intenzivno zelene 
barve.

RAZDALJA 
SAJENJA

55 x 45 cm

RAZDALJA 
SAJENJA

35 x 50 cm

POSEBNOSTI

Ima močan 
koreninski sistem, 

zato daje dobre 
rezultate na slabših 
tleh, toleranten na 

trips in pokanje.

POSEBNOSTI

Kvalitetno in okusno 
kitajsko zelje. Zelo 
dobro se skladišči.

OBIRANJE

80 - 90 dni po presajanju

OBIRANJE

60 -50 dni po presajanju

Zelje vsebuje antioksidante, veliko vitamina C, vsebuje kar desetkrat več vitamina A kot 
navadno zelje.

Kitajsko zelje vsebuje vitamin C, velike količine vitaminov B, kot so niacin, biotin in 
pantotenska kislina.

Zelje
SUCESSOR F1

Zelje
FARAO F1

ČAS 
PRESAJANJA

julij-september

ČAS 
PRESAJANJA

julij-september

OBLIKA PLODA

Glava je ploščato 
okrogla, čvrsta, listi 
voskasti, odporni na 
bolezni in poletno , 

teža 2,5-4 kg.

OBLIKA PLODA

Plod izenačene 
okrogle glave,  
teža  1-1,5 kg.

RAZDALJA 
SAJENJA

55 x 45 cm

RAZDALJA 
SAJENJA

35 x 50 cm

POSEBNOSTI

Ima močan koreninski 
sistem, zato daje 

dobre rezultate na 
slabših tleh, odporno 
na bolezni in poletno 

vročino.

POSEBNOSTI

Namenjen je 
izključno sveži rabi, 

je zelo okusen in lepe 
oblike. Toleranten na 

mraz in prehajanje 
v cvet.

OBIRANJE

110-120 dni po presajanju

OBIRANJE

60 dni po presajanju

Zelje vsebuje antioksidante, veliko vitamina C, vsebuje kar desetkrat več vitamina A kot 
navadno zelje.

Zelje vsebuje antioksidante, veliko vitamina C, vsebuje kar desetkrat več vitamina A kot 
navadno zelje.

Cvetača
BRUCE F1 - 
ZGODNA

Cvetača
MARAT F1

ČAS 
PRESAJANJA

julij - september

ČAS 
PRESAJANJA

julij - september

OBLIKA PLODA

Glava je okrogla, 
bela, zbita. 

OBLIKA PLODA

Glava je okrogla, 
zelene barve.

RAZDALJA 
SAJENJA

55 x 45 cm

RAZDALJA 
SAJENJA

65 x 50 cm

POSEBNOSTI

Snežno bela, zbita 
roža, ne spremeni 

barve.

POSEBNOSTI

Odličen in zelo 
lep hibrid cvetače 
zelene barve, pri 

kuhanju ne oddaja 
vonja in se ne 

razkuha.

OBIRANJE

60 - 70 dni po presajanju

OBIRANJE

110 dni po presajanju

Cvetača vsebuje ogromno vitamina C, kalija, kalcija in vlaknin. ter vitamina K.

Cvetača vsebuje ogromno vitamina C, kalija, kalcija in vlaknin. ter vitamina K.

Cvetača
SPACESTAR F1 -
SREDNJE ZGODNA

ČAS 
PRESAJANJA

julij - september

OBLIKA PLODA

Glava je okrogla, 
bela, zbita, fine 

zrnate strukture.

RAZDALJA 
SAJENJA

65 x 50 cm

POSEBNOSTI

Močne rasti, 
odporna na stres, 

notranji listi 
odlično prekrivajo 

rožo, dozoreva zelo 
enakomerno.

OBIRANJE

70 -80 dni po presajanju

Cvetača vsebuje ogromno vitamina C, kalija, kalcija in vlaknin. ter vitamina K.

Cvetača
VERONIKA F1

ČAS 
PRESAJANJA

julij - september

OBLIKA PLODA

Kompaktna roža z 
velikim volumnom.

RAZDALJA 
SAJENJA

65 x 50 cm

POSEBNOSTI

Odličen in zelo 
lep hibrid cvetače 
zelene barve, pri 

kuhanju ne oddaja 
vonja in se ne 

razkuha.

OBIRANJE

100 - 110 dni po presajanju

Cvetača vsebuje ogromno vitamina C, kalija, kalcija in vlaknin. ter vitamina K.
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Brokoli
FIESTA F1

Solata
JULIAN

ČAS 
PRESAJANJA

julij - oktober

ČAS 
PRESAJANJA

junij -oktober

OBLIKA PLODA

Okrogla roža, tehta 
600 -700 g.

OBLIKA PLODA

Mehkolistna solata, 
tehta 450 -500 g.

RAZDALJA 
SAJENJA

60 x 65 cm 

RAZDALJA 
SAJENJA

30x 40 cm

POSEBNOSTI

Zelo roden, 
nezahteven za 

pridelavo.

POSEBNOSTI

OBIRANJE

90 dni po presajanju

OBIRANJE

60 dni po presajanju

Brokoli vsebuje večje količine vitaminov A, B6, C in K, prehranskih vlaknin, folne kisline, 
kalija, selena, mangana, triptofana in fosforja

Solata vsebuje vitamine A, C, B, E, K in minerale.

Solata
GLORIOLE

ČAS 
PRESAJANJA

marec - september

OBLIKA PLODA

Stebla zelo dolga 
in gladka, brez 

stranskih poganjkov.

RAZDALJA 
SAJENJA

20 x 35cm

POSEBNOSTI

Zelo obstojna, 
obiramo celo leto.

OBIRANJE

80 dni po presajanju

Solata vsebuje vitamine A, C, B, E, K in minerale.

Brokoli
COVINA F1 -
ZGODNJI

ČAS 
PRESAJANJA

marec - oktober

OBLIKA PLODA

Kupolasta roža 
pravolne oblike, 

temno zelene barve, 
teža rože je  
0,8 - 1,2 kg.

RAZDALJA 
SAJENJA

60 x 65 cm

POSEBNOSTI

Notranja struktura je 
zbita, cvetno steblo je 
debelo in kratko, zelo 

roden in dobro prezimi 
v mediteranskem 

podnebju.

OBIRANJE

70-75 dni po presajanju

Brokoli vsebuje večje količine vitaminov A, B6, C in K, prehranskih vlaknin, folne kisline, 
kalija, selena, mangana, triptofana in fosforja

Brokoli
MARATHON F1

Ohrovt
FAMOSA F1 -
ZGODNJI

Listni ohrovt
WINTERBOR F1

ČAS 
PRESAJANJA

za celoletno pridelavo

ČAS 
PRESAJANJA

marec - oktober

ČAS 
PRESAJANJA

junij - julij

OBLIKA PLODA

Rože do kompakten, 
modro zelene.

OBLIKA PLODA

Listi so temno 
zelene barve, 

srednje nagubani, 
nabite glave so 

kratkem steblu s 
kratkim konce.

OBLIKA PLODA

Temno zeleni, 
nagubani in svetleči 

listi.

RAZDALJA 
SAJENJA

60 x 65 cm

RAZDALJA 
SAJENJA

40 x 45 cm

RAZDALJA 
SAJENJA

40 x 50 cm

POSEBNOSTI

Dela stranske 
poganjke.

POSEBNOSTI

Zgodnji, zelo 
rodovitni ohrovt, 

hitro rastoči.

POSEBNOSTI

Zelo bogat z hranil-
nimi snovmi.

OBIRANJE

100 dni po presajanju

OBIRANJE

65 dni po presajanju

OBIRANJE

90 dni po presajanju

Brokoli vsebuje večje količine vitaminov A, B6, C in K, prehranskih vlaknin, folne kisline, 
kalija, selena, mangana, triptofana in fosforja

Ohrovt vsebuje vlaknine,vitamin C, vitamine E, B6 in K, veliko folne kisline ter minerale kalij, 
kalcij in železo.

Listni ohrovt vsebuje vlaknine, vitamin C, vitamine E, B6 in K, veliko folne kisline ter 
minerale kalij, kalcij in železo.

Ohrovt
NEBRASKA F1 - 
POZNO

Ohrovt
SABROSA F1 -
ZGODNJI

Brstični ohrovt
MAXIMUS F1

ČAS 
PRESAJANJA

marec - oktober

ČAS 
PRESAJANJA

marec - oktober

ČAS 
PRESAJANJA

oktober - marec

OBLIKA PLODA

Glave čvrste 
okrogle, teža je 

1,5 - 2 kg.

OBLIKA PLODA

Temno zelena, zbita 
glava, manjšega 

volumna, teža glave 
1,5- 2 kg.

OBLIKA PLODA

Velik okrogel 
gomolj,meso belo, 
zelo aromatično, 

listi pokončne rasti.

RAZDALJA 
SAJENJA

35 x 50 cm

RAZDALJA 
SAJENJA

40 x 45 cm

RAZDALJA 
SAJENJA

30 x 30 cm

POSEBNOSTI

POSEBNOSTI

POSEBNOSTI

Dolga ratna doba 
čez celo zimo.

OBIRANJE

120 - 135 dni po presajanju

OBIRANJE

90 dni po presajanju

OBIRANJE

120 dni po presajanju

Ohrovt vsebuje vlaknine,vitamin C, vitamine E, B6 in K, veliko folne kisline ter minerale kalij, 
kalcij in železo.

Ohrovt vsebuje vlaknine,vitamin C, vitamine E, B6 in K, veliko folne kisline ter minerale kalij, 
kalcij in železo.

Brstični ohrovt vsebuje vlaknine, vitamin C, vitamine E, B6 in K, veliko folne kisline ter 
minerale kalij, kalcij in železo.
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Endivija
CANTONES -
POLETNA

ČAS 
PRESAJANJA

marec - september

OBLIKA PLODA

Bujna listna rozeta, 
z velikim številom 

velikih listov.

RAZDALJA 
SAJENJA

35 x 35cm

POSEBNOSTI

Ne gre v cvet.

OBIRANJE

30 dni po presajanju

Endivija vsebuje vitamine A, C in K, folate, kalija, vlaknine, manganom, antioksidante.

Endivija
BRILLANTES

Solata
KRHKOLISTNA ZELENA/HITRA
EDURNE

ČAS 
PRESAJANJA

marec - oktober

OBLIKA PLODA

velik volumen in masa 
listja, močan kontrast 

med rumenim srcem in 
zelenimi listi, odlično 

polne listne rozete

ČAS 
PRESAJANJA

februar - september

RAZDALJA 
SAJENJA

30 x 40 cm

POSEBNOSTI

celoletna 
eskariolka za 
pridelavo na 

prostem, ne gre 
v cvet

OBLIKA PLODA

glavnata krhkolistna 
solata, rumeno 

zelene barve hitro 
oblikuje glavice

OBIRANJE

50/60 dni po presajanju

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

RAZDALJA 
SAJENJA

40 x 30 cm

POSEBNOSTI

dobre rezultate 
daje tudi na slabših 

tleh in pri manj 
intenzivni vzgoji

OBIRANJE

30/50 dni po presajanju

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

Radič
PALLA ROSSA -
SREDNJE ZGODEN

ČAS 
PRESAJANJA

julij - september

OBLIKA PLODA

Glave vinsko rdeče 
barve.

Špinača

RAZDALJA 
SAJENJA

35 x 35 cm

Radič
RADIČ CASTELFRANCO -
ZGODEN

POSEBNOSTI

Za svežo rabo in 
skladiščenje.

ČAS 
PRESAJANJA

marec -oktober

OBIRANJE

95 dni po presajanju

ČAS 
PRESAJANJA

junij - avgust

OBLIKA PLODA

Listi so ovalne 
oblike, srednje 

gladki, temno zeleni 
in debeli.

Radič vsebuje minerale, kalcij, železo, fosfor in kalij ter vitamine A, C in nekatere iz skupine B 
ter vitamine A, C in nekatere iz skupine B.

OBLIKA PLODA

Glavice rumeno 
zeleno barve z 
rdečimi lisami.

RAZDALJA 
SAJENJA

15 x 15 cm

RAZDALJA 
SAJENJA

40 x 40 cm

POSEBNOSTI

Zelo prilagodljiva 
špinača, ne gre 

v cvet.

POSEBNOSTI

OBIRANJE

30 dni po presejanju

Radič
PALLA ROSSA -
ZGODEN

OBIRANJE

85 - 95 dni po presajanju

ČAS 
PRESAJANJA

februar - september

OBLIKA PLODA

oblikuje vinsko 
rdeče glave 

RAZDALJA 
SAJENJA

35 x 35 cm

Špinača vsebuje veliko vitamina K, C in E, balastnih snovi, magnezij, železo, jod, natrij, fosfor.

POSEBNOSTI

zgoden

Radič vsebuje minerale, kalcij, železo, fosfor in kalij ter vitamine A, C in nekatere iz skupine B 
ter vitamine A, C in nekatere iz skupine B.

OBIRANJE

60 - 70 dni po presajanju

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

Radič
ROSSA DI TREVISO -
SREDNJE POZEN

ČAS 
PRESAJANJA

julij - september

OBLIKA PLODA

Vinsko rdeče 
podolgovate glave.

RAZDALJA 
SAJENJA

35 x 35 cm

POSEBNOSTI

Radič
ROSSA DI VERONA -
SREDNJE POZEN

OBIRANJE

90 -100 dni po 

ČAS 
PRESAJANJA

julij- september

Radič vsebuje minerale, kalcij, železo, fosfor in kalij ter vitamine A, C in nekatere iz skupine B 
ter vitamine A, C in nekatere iz skupine B.

OBLIKA PLODA

Rdeče glavice.

RAZDALJA 
SAJENJA

35 x 35 cm

POSEBNOSTIOBIRANJE

90-100 dni po presajanju

Radič vsebuje minerale, kalcij, železo, fosfor in kalij ter vitamine A, C in nekatere iz skupine B 
ter vitamine A, C in nekatere iz skupine B.

Por
MEGATON F1

ČAS 
PRESAJANJA

marec - junij

OBLIKA PLODA

beli del stebla je 
srednje dolg in 

debel

RAZDALJA 
SAJENJA

30 x 20 cm

POSEBNOSTI

primeren za 
pridelavo preko 

celega leta,  
pridelek visok, 

dobro se obnese v 
različnih tipih tal

OBIRANJE

100/120 dni po presajanju

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

PRESAJANJA

junij - oktober

OBLIKA PLODA

Pokončne, srednje 
velike in bujne 
rozete z ozkimi 

nazobčanimi listi.

RAZDALJA 
SAJENJA

40 x 50 cm

POSEBNOSTI

Prezimi, grenkega 
okusa.

OBIRANJE

Cikorija vsebuje vitamine A, B, C,  kalcij, fosfor, magnezij in cink.

Blitva
DEBELOSTEBELNA

ČAS 
PRESAJANJA

marec -oktober

Blitva
RDEČESTEBELNA

OBLIKA PLODA

Debeli beli stebli in 
nemehurjeni debeli 
temno zeleni listi.

RAZDALJA 
SAJENJA

30 x 30 cm

POSEBNOSTI

Visok pridelek, 
obiramo liste in 

večkrat poežemo.

ČAS 
PRESAJANJA

marec -oktober

OBIRANJE

30 dni po presejanju

Blitva vsebuje kalcij, kalij, magnezij, železo, mangan in fosfor. Bogata je z vitamini B, C in K 
in folno kislino.

OBLIKA PLODA

Rdeči peclji, listi 
mehurjasti, temno 

ovalni.

RAZDALJA 
SAJENJA

30 x 30 cm

POSEBNOSTI

Primerna kot 
baby solata za 

rezanjeobiranje.

OBIRANJE

30 dni po presejanju

Blitva vsebuje kalcij, kalij, magnezij, železo, mangan in fosfor. Bogata je z vitamini B, C in K 
in folno kislino.

Čebula
EXIBITION

ČAS 
PRESAJANJA

avgust - november in 
februar - april

OBLIKA PLODA

Velike, okrogle 
sočne glavice, zelo 

dobrega okusa.

RAZDALJA 
SAJENJA

20 x 20 cm

POSEBNOSTI

Lahko nabirate 
svežo čebulo čez 

celo zimo.

OBIRANJE

Čebula vsebuje vitamin A, C, D, B, kalcij, železo.

Rdeča pesa
ČAS 

PRESAJANJA

marec - oktober

OBLIKA PLODA

Okrogli koren 
močne rasti.

RAZDALJA 
SAJENJA

25 x 30 cm

POSEBNOSTI

Zelo primerna za 
sušna podnebja, 

pri kuhanju ostane 
intenzivno rdeča.

OBIRANJE

90 - 100 dni po presajanju

Rdeča pesa vsebuje visoke koncentracije železa, kalija in folne kisline.

Koromač
LEONARDO F1

ČAS 
PRESAJANJA

julij - oktober

OBLIKA PLODA

Okusen, velik 
mesnat gomolj, 
pokonče rasti in 

bele barve.

RAZDALJA 
SAJENJA

20 x 50 cm

POSEBNOSTI

Gomolji zelo 
obstojni in ne 

pokajo.

OBIRANJE

85 - 90 dni po presajanju

Koromač vsebuje vitamine B in C, veliko vlaknin, kalcija, bakra, železa, magnezija, mangana, 
molibdena, kalija in fosforja.

Pak-choi
ČAS 

PRESAJANJA

marec - september

OBLIKA PLODA

Rozeta, z gladkimi 
zelenimi listi.

RAZDALJA 
SAJENJA

30 x 40 cm

POSEBNOSTI

Rastlina, bogata z 
vlakninami.

OBIRANJE

40 - 50 dni po presajanju

Pak-choi vsebuje veliko vitamina A in C, kalcij in železo, vlaknine. 
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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

Kmetijski center Izola
Cankarjev drevored 29, Izola

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

Agrocenter Koper
Ulica 15.maja 17, Koper

Telefon: +386 5 663 07 17
info@kz-agraria.si

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

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


