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Letošnje leto je v zna-
menju harmoničnega
vrtnarjenja. Harmonija
v vrtu, harmonija v živ-
ljenju. Osnova harmo-
nije pa so pestrost,
raznovrstnost in vesel-
je, zato se bom potru-
dila, da bo zelenjavni
vrt še bolj pester.
Za harmoničen vrt so potrebna kakovostna
tla z veliko organske mase in humusa.
To dosežem tako, da prekrijem gredice
z različnim rastlinskim materialom, se-
veda s svojima najljubšima špinačo in ka-
pucinko, ki ju imam v vrtu itak preveč.

Lunin koledar mi bo prišel prav. Ne vem le,
ali ga bom lahko vedno upoštevala. Se
bom potrudila, da čim večkrat.

Po vrtu se bom čim pogosteje sprehodila
bosa ali pa v »japonkah« iz naravnih ma-
terialov. 

Ker imam v določenem času preveč ze-
lenjave, jo bom predelala v namaze.
Naučila se bom pripraviti zelenjavno
jušno osnovo, saj jo uporabljam skoraj
v vseh jedeh.Prijateljici, ki ima velik

sončen atrij, bom pomagala narediti vi-
soko gredo, saj bi tudi ona rada imela
domačo zelenjavo. 

Čas setve in presajanja bom prilagajala
vremenu.

Znancu, ki ima velik vrt, bom svetovala,
da si omisli rastlinjak in pridela še več
zelenjave, da bo imel zelenjavo tudi od
pozne jeseni do pomladi. Tako bo zares
samooskrben.

Navdušila bom otroke, da mi pomagajo
v vrtu. Tako bom z njimi preživela več
časa, nekaj se bodo naučili in še zdravo
bodo jedli.

V zelenjavni vrt bom na prazne gredice
posejala doma pridelano seme avtohtone
ajde ČEBELICA. Ajda je medovita in dobra
hrana za čebele in odlična za razplevel-
janje tal ter zeleno gnojenje. Tisti, ki jo
bo posejal na večje površine, bo pridelal
seme za kašo ali moko. Kaša in moka iz
»Čebelice« sta neverjetno okusni in dišeči.

Če bo suša, bom zalivala oz. namakala,
vendar tako, da bom zavestno skrbela,
da voda ne bo šla v nič.

Posejala bom več graha, da ga bom več
zamrznila, več rdeče pese, da jo bom
sočila, kakšne sladke novosti, kot so
rumene kumare, špinačo malabar, ste-
belno solato, rdečkasto solato Canasta,
ki je celoletna, solato slovensko Belo-
kriško in več cvetlic kot letos.

Harmonija vrtnarjenja v tem letu
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Semina d.o.o. je slovensko semenarsko
podjetje z lastno blagovno znamko semen
Royal Seeds. Semena, ki jih pakiramo v
vrečice, so pridelana v državah Evrope in
dodelana v največjem in najmodernej-
šem semenarskem podjetju v Italiji, SUBA
SEEDS. Podjetje SUBA SEEDS se nahaja
ob Jadranskem morju, v pokrajini Emilia
Romagna. Pokrajina je zaradi podnebnih
in vremenskih razmer, ustreznih tal, odlič-
ne tehnološke infrastrukture ter znanja
in izkušenj tradicionalno poznana po kva-
litetni pridelavi semen vrtnin. Tukaj, ob
Jadranskem morju pridelujemo semena
vrtnin za semenska podjetja iz celega
sveta. Seme vrtnin, ki ga pakiramo v naše
vrečice, pridelujemo tudi v naši, Adria, re-
giji (npr. Vojvodina).

Sorte semen vrtnin so stare evropske
sorte, med katere uvrščamo tudi sloven-
ske avtohtone in udomačene sorte. Vse
se vzdržujejo brez uporabe biotehno-
loških metod in NISO GENSKO SPRE-
MENJENE. Prilagojene so našim rastnim
razmeram, niso zahtevne za vzgojo in da-
jejo okusne ter s hranili bogate pridelke,
ki bodo razveselile vsakega ljubiteljskega
vrtnarja.

Seme pred pakiranjem kontroliramo v
laboratoriju (zdravstveno stanje, kalivost,
čistoto, vlago). Pakiramo samo seme, ki
ustreza predpisanim mednarodnim stan-
dardom. Sortnost pa preverjamo na pos-
kusnem polju.

LINIJE IZDELKOV
(sodoben dizajn,
vsi potrebni
osnovni podatki
za setev in vzgojo)

• Vrečice
Royal Seeds
STANDARD
(zelenjavna
in cvetlična
semena)

• Vrečice Royal
Seeds MAXI
HOBBY (zelenjavna
semena)

• Vrečice
Royal Seeds
Herbal Line
(zeliščna
oz. začimbna
semena)

• Vrečice
Royal Seeds
Tomato & Chili
Line (semena
paradižnikov
in čilijev)

• Vrečice
Royal Seeds
Bio Line (ekološko
pridelana semena) 

• Travne mešanice
semen Royal Seeds
(semena za vrtno trato)

Semina in Royal Seeds

Daucus carota L.NANTES / NANTAISE

AMELIOREE 3

Tradicionalna evropska sorta

800047

Daucus carota L.NANTTES / NANTTAISE

AMELIOREE 3

800047

® KORENČEK/MRKVA

ŠARGAREPA

HIGH QUALITY SEEDS

Callistephus chinensis

HI-NO-MARU, MEŠANICA/ MJEŠAVINATradicionalna evropska sorta
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Callistephus chinensis

HHI-NO-MARU, ŠMEŠMEŠANICA/ MJEŠAVINA
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SOLATNE KUMARE

 Cucumis sativus L. KRASTAVAC DARINA F1
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PARADIŽNIK / PARADAJZ

Solanum lycopersicum  BELMONTE SEL. RADEH

E800006
®

HIGH QUALITY SEEDS

TOMATO & CHILI
Najtežji paradižnik (0,5 - 1 kg) izrednega okusa

Najtežo paradajz (0,5 - 1 kg) izvanrednog ukusa

VREČICA JE BIORAZGRADLJIVA, PRIMERNA

ZA KOMPOST IN RECIKLIRANJE
®

HIGH QUALITY SEEDS

Hrustljave in osvežujoče / Hrskave i osvježavajuće
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VREČICA JE BIORAZGRADLJIVA, PRIMERNA

ZA KOMPOST IN RECIKLIRANJE

Raphanus
sativus



DOMAČE SORTE V SORTIMANU
ROYAL SEEDS

Repa Kranjska okrogla; solate Ljubljanska
ledenka, Dalmatinska ledenka, Unicum,
Posavka, Majska kraljica in NOVA OŽIV-
LJENA STARA SORTA Belokriška; moto-
vilec Ljubljanski; paprika Šorokšari, Kur-
tovska kapija in Botinečka žuta; zelje
Varaždinsko, Futoško in Ditmar; fižol Češ-
njevec, Jeruzalemski; rumeno korenje;
rdeča pesa Egiptovska, ajda Čebelica,
koruza trdinka Lj-275.

REGIONALNA PRIDELAVA SEMENA 

Semena pridelujemo predvsem v naši re-
giji, v bližnjih evropskih državah – v Srbiji
(Vojvodina), v Italiji (ob Jadranskem
morju ali pod Alpami), v Franciji, na Mad-
žarskem, na Poljskem in
tudi v Slovenji.
Vrečice, v katerih je
pakirano seme, pri-
delano v regiji, so
označene s pri-
kazano nalepko.

PREIZKUŠENO: EKO EMBALAŽA
– plastificirana z zelenjavno plas-
tiko – prvi in edini

Seme mora biti hermetično pakirano,
zato da dlje časa ohrani svoje lastnosti.
Običajno seme pakiramo v papirnato
embalažo, ki je plastificirana. Pod znam-
ko BZ Royal Seeds prvi v Sloveniji in širši
regiji pakiramo seme v papirnate vrečice,
ki so plastificirane z UNIKATNO in INOVA-
TIVNO zelenjavno plastiko. Ta plastika je
izdelana po najmodernejših proizvodnih
postopkih iz zelenjave. Vrečice lahko re-
cikliramo in so biorazgradljive, torej pri-
merne za kompost ali
biološke odpadke.
Vrečice so označene
s prikazanim logo-
tipom BIOPACK.

PREDSTAVITEV NA SEJMU GORNJA
RADGONA

Vsako leto se predstavimo na sejmu
Gornja Radgona, kjer imamo veliko časa,
da poklepetamo z ljudmi, in sicer tako z
vrtičkarji kot s kmetovalci in pridelovalci
zelenjave. Njihove ideje, poglede, znanje,
izkušnje nam služijo za pripravo optimal-
ne ponudbe semen.

PRIDELAVA
SEMENA
V SRBIJI,
VOJVODINA
2016

V lanskem letu (2016) smo povečali pri-
delavo semena v Vojvodini. Vojvodina ima
odlične pogoje za pridelavo semena –
ugodno podnebje, pravilno razporeditev
padavin, odlično globoko in humozno
zemljo, ogromne poljedelske površine,
pravo mehanizacijo, urejeno namakanje,
znanje in izkušnje. V Vojvodini pridelujemo
seme pora, čebule, korenčka, solat, buč
in bučk, fižola, paprik, paradižnika in raz-
ličnih zelišč. Naš partner je tudi zgradil
moderen obrat za čiščenje semena vrtnin. 

SLOVENIJA SEJE

Organizirali bomo vseslovensko aktivnost,
da bomo čim več ljudi spodbudili k vrtnar-
jenju, torej k pridelavi lastne zelenjave in
k najlepšemu preživljanju prostega časa.

Za vse, ki radi vrtnarite
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SPLETNA STRAN ~ Spremljajte nas na naši spletni strani: www.semina.si
Za harmonično urejen zelenjavni vrt in čim več okusnih pridelkov!

FACEBOOK ~ Vrtnarjenje je družabno opravilo, zato smo  postali
aktivni tudi v družabnem omrežju Facebook.

SPLETNA TRGOVINA SEMEN ~ Vsa semena znamke Royal Seeds lahko kupite
v spletni trgovini: www.sejmo.si
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NANTES 3

Srednje zgodnja sorta
(100 dni) oranžno rdečih
korenov, lepe oblike, dolgih
okoli 16–20 cm, prijetnega
okusa in lahko prebavljivih.

FLAKER

Pozna sorta oranžno rdečih
korenov, ki so dolgi okoli
22–24 cm, prijetnega okusa
in lahko prebavljivi. 

KURODA

Zgodnja sorta oranžno rde-
čih korenov lepe oblike,
ki so dolgi okoli 14–18 cm,
hrustljavi in odličnega
okusa.

DOLGI TOPI BREZ
STRŽENA

To je stara evropska sorta;
pozen in zelo roden koren-
ček. Koreni so dolgi, s topim
vrhom. Odličen je svež,
za vlaganje, zamrzovanje
in sočenje. 

RUMENI JAUNE
DU DOUBS

Pozna sorta rumenega ko-
renja. Koren je velik (30 cm)
in je primeren za svežo rabo,
skladiščenje ter krmo do-
mačih živali.

MINI KORENČEK
CARACAS

To je kratek koničast ko-
renček in je dobra izbira

za vzgojo na težkih tleh.
Odličen je tudi za setev v
loncih kot BABY KORENČEK
ali MINI KORENČEK. Je soč-
ne oranžne barve, hrustljav
in zelo okusen. Lahko ga
tudi skladiščimo. Prvič ga
redčimo oz. pulimo, ko je
visok 2–4 cm in 2 tedna
kasneje še enkrat. Končna
razdalja med rastlinami
naj bo 5–8 cm.
Mlade izpuljene rastlinice
pojemo v solati.

VIJOLIČEN KORENČEK
COSIMC PURPLE

Je korenček, ki zbuja po-
zornost. Barva kože je sve-
tlo vijolična, meso pa v in-
tenzivnih odtenkih oranžne
in rumene barve, kar mu
daje poseben okus. Je eno-
staven za vzgojo. Prvič ga
redčimo oz. pulimo, ko je
visok 2–4 cm in 2 tedna
kasneje še enkrat. Končna
razdalja med rastlinami
naj bo 8–10 cm.

KORENČEK
ATOMIC RED
Dozori v približno 75 dnevih
po setvi. Je briljantno ko-
ralno rdeč korenček, uni-
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Korenček Daucus carota

Najbolje raste na lahkih peščenih in globokih tleh. Gredic NE gnojimo s hlevskim
gnojem. Gnojimo spomladi s kompostom, lesnim pepelom ali kameno moko.
Sejemo ga od začetka marca pa tja do junija. Pazimo, da ne sejemo pregloboko.
Kali zelo dolgo– 3–4 tedne. Raste naj v mešanih posevkih s čebulo, solato,
redkvico, grahom, porom, zeljem in paradižnikom. Najbolje kali, če ga sejemo
skupaj s semenom kopra. Če želimo vedeti, kam smo sejali, ga sejmo skupaj
s semenom redkvice. Odlično se obnese na visoki gredi. V času rasti gredico
zastiramo, da ohranjamo korenine hladne in preprečujemo rast plevelom. Za
zastirko so odlični listi špinače, ki raste povprek po vrtu. Korenčke lahko
pulimo vse poletje, tja do snega.
Korenčke lahko tudi zamrznemo, vložimo ali konzerviramo kot korenjev sok.
Odličen je v voku – malo se zmehča in napije z maščobo, tako da prebavimo
več vitaminov, ki so topni v maščobah. Korenček je odličen za sočenje.
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katnega videza, ki barvno
obogati naše jedi. Je hrus-
tljav, intenzivnega okusa,
odličen je tako surov kot
tudi kuhan. Sorta je poseb-
no bogata z antioksidantom
likopenom, ki preprečuje
nastanek raka.

Redkvica
in redkev
Raphanus sativus

Sejemo jo od maja do
septembra. Ljubitelji naj
jo sejejo vsakih 14 dni –
za celo poletje. Najbolje
raste v mešanih posevkih
s solato, korenčkom in
paradižnikom. Gnojimo s
kompostom, tla morajo
biti vedno dovolj vlažna,
da preprečimo napad bol-
hačev in da redkvice ne
olesenijo. Redčimo jo
pravočasno. Redkvice
pobiramo še mlade.

SAXA

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

FLAMBOYANT 3

Zgodnja sorta. Okusne in
sočne redkvice so velike,
podolgovate, rdeče z belim
vrhom. 

ČRNA REDKEV ZIMSKA 

Črna, ploščato okrogla red-
kev ima belo meso prijetno
pekočega okusa. Je zimska
zelenjava, ki jo pobiramo
pozno v jesen in jo lahko
skladiščimo. Sejemo jo julija.

Kolerabica
Brassica oleracea

Kolerabico gojimo v Ev-
ropi že stoletja. Je enos-
tavna za vzgojo. Sejemo
jo od pomladi do poletja.
Olesenelost preprečimo
z rednim zalivanjem in
prekrivanjem tal (mulč).
Lahko jo presajamo po
vsem vrtu, tako da za-
polnimo prazna mesta.
Raste naj v družbi s so-
lato, fižolom, grahom,
rdečo peso, porom, špi-
načo in paradižnikom.

DUNAJSKA BELA

Zgodnja sorta (40-55 dni).
Gomolj je zeleno bel, ploš-
čato okrogel, hrustljav in
okusen. 

Koleraba
Brassica napus

RUMENA

Rumeno zelena koleraba
s finim, rumenim, okus-
nim mesom, ki vsebuje
veliko suhe snovi in lepo
diši. Sejemo jo julija. Do-
zori okoli 90 dni po setvi.
Primerna je za vzgojo v
pozno jesen in se odlično
skladišči. Nepogrešljiva za
pripravo zelenjavnih juh.
Je nezahtevna vrtnina.

Repa Brassica rapa

KRANJSKA OKROGLA

Zgodnja domača repa, ki
hitro raste. Uporabljamo jo
svežo, jo kisamo ali skla-
diščimo. Je ploščato okrogla
z rdeče vijoličnim vrhom.
Dobro uspeva povsod, kjer
ima dovolj vlage. Sejemo jo
julija, pobiramo septembra,
oktobra. 

KRANJSKA PODOLGOVATA

Zgodnja domača repa, ki
hitro raste. Uporabljamo jo
svežo, jo kisamo ali skla-
diščimo.
Je podolgovata z rdeče
vijoličnim vrhom.



Rdeča
pesa Beta vulgaris

Zelo zdrava vrtnina, saj
vsebuje veliko železa in
silicija, zato naj bi jo
imeli na jedilniku vsaj
enkrat tedensko. Pre-
naša tudi hladnejše
podnebje. Potrebuje
rahla, hranljiva hu-
mozna in vlažna tla. Ne
pozabimo je razredčiti.
Mlade rastlinice pohrus-
tamo surove, najbolje
skupaj s solato v solatni
skledi. Hvaležna bo za
dognojevanje z rastlin-
sko prevrelko. Rdečo
peso obvezno sočimo. 

EGIPTOVSKA

Srednje zgodnja pesa,
ploščato okrogle oblike,
temno rdeče barve. 

BIKOR

Srednje zgodnja pesa,
podolgovato okrogle ob-
like, temno rdeče barve
brez kolobarjev. 

DETROIT

Stara evropska sorta, tem-
no rdeče barve in ovalne
oblike. Idealna za domači

vrtiček. Dozori v približno
60 dnevih po setvi.
Primerna za svežo rabo,
vlaganje in skladiščenje. 

CYLINDRA

Srednje zgodnja pesa,
podolgovata, temno rdeče
barve brez kolobarjev. 

RDEČA PESA MEŠANICA
BARV (Chioggia, Bull's
Blood, Burpees Golden,
Albina Vereduna)

Mavrična mešanica rdečih
pes – belordeča, temno
rdeča, rumena, bela.
Odlična barvna popestritev
naših vsakdanjih jedi.
Primerne so za vlaganje,
pečenje in zamrzovanje.

Zelena
Apium graveolens

PRAŠKA – GOMOLJNA
ZELENA

Ima velik gomolj z belim
in aromatičnim mesom.
Uporabljamo tako gomolje
kot tudi liste. Gomoljna
zelena je izredno občutljiva
vrtnina, ki zahteva veliko
nege. Potrebuje veliko hra-
nil in vlage, zato tla med
rastlinami zelene prekri-
vamo in poleti, ko je suša,

obvezno zalivamo. Na prosto
jo presajamo maja (ne prej)
in gomolje pobiramo okto-
bra. Sadike presajamo plit-
vo, drugače ne tvori gomolja.
Sadimo jo na rob solatne
in kumarične gredice.

GIANT PASCAL – Stebel-
na ali belušna zelena

Uživamo odebeljene listne
peclje – v solatah ali ku-
hane. Odlični so za sočenje
in obvezno jih dodajamo
različnim jedem, saj vsaki
izboljšajo okus. Zelena
ima veliko hranilnih snovi
in je zelo zdrava. Če že-
limo bela stebla, jo lahko
osujemo, in to vedno z
vlažno zemljo. Ko je suša,
jo moramo zalivati.

Pastinak
Pastinaca sativa

Veliki, kremasto beli koreni,
dolgi do 40 cm, so rahlo
sladki in imajo posebno
aromo. Vsebujejo veliko
vitaminov in mineralov.
Uporabljamo jih kot koren-
ček in korenasti peteršilj.
Pastinak potrebuje hu-
musna, hranljiva in vlažna
tla. Prezimi. Korene kop-
ljemo od jeseni do pomladi,
če tla niso zamrznjena.
Korene lahko tudi skladiš-
čimo ali zamrznemo.
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Sladki
komarček
Foeniculum vulgare
var. dulce

Oblikuje »gomolj«, ki je
prvovrstnega in edinstve-
nega okusa. Ujema se z
ribami, s krompirjem pa je
odličen v kremni juhi. Kot
samostojno jed ga pripra-
vimo tako, da ga skuhamo
in zmehčamo na sopari.
Lahko ga jemo tudi suro-
vega v solatah. Uživamo
tudi mlade liste, ki jih kot
začimbo dodajamo mnogim
jedem. Zahteva sončna in
topla poletja, dobro pog-
nojena tla ter veliko vlage
(v suši obvezno zalivamo).
Belimo ga tako, da osu-
jemo rastline, ko so go-
molji veliki kot žogica za
golf. Nato jih postopoma
še večkrat osujemo. Tri
tedne po osipanju že po-
biramo pridelek.

MAGIČNI MEŠANI POSEVKI

Mešani posevki so postali stalnica
v naših zelenjavnih vrtovih. Za tiste,

ki pričenjajo z vrtnarjenjem, in za vse
neprepričane, je spodaj navedenih nekaj

argumentov za in proti.

ARGUMENTI ZA:
• Na majhni površini lahko pridelamo veliko različne

zelenjave, zelišč in cvetlic.
• Zaradi pestrosti zelenjave imam vedno pridelek,

ne glede na vreme in napade bolezni ter škod-
ljivcev.

• Izkoristek prostora, svetlobe, vode in hranil je
boljši na gredicah z mešanimi posevki.

• Na gosto zasajeni gredici raste manj plevela,
zato manj plevemo, manj okopavamo in zalivamo.

• Več kot raste skupaj različnih rastlin (kot v na-
ravi), bolj so zdrave, manjši so napadi bolezni
in škodljivcev.

ARGUMENTI PROTI:
• Zasaditev zelenjavnega vrta je treba malo vnaprej

planirati.
• Obstaja nevarnost, da pregosto sejemo in sadimo,

tako da rastline nimajo dovolj prostora za razvoj
in med seboj preveč tekmujejo za prostor, vlago
ter hrano. Obvezno moramo redčiti, pa če nam
je še tako hudo.

• Vrt deluje precej neurejeno, divje in zanemar-
jeno. Zgleda, a niti slučajno ni!

• Zelenjave ne moremo poljubno kombinirati.
Upoštevamo zahteve posameznih rastlin in kako
se med seboj prenašajo ter dopolnjujejo.

• Težje sledimo vsem rastlinam v vseh razvojnih
fazah, ker jih je toliko in so tako pomešane. Včasih
nam katera uide in je ne poberemo pravočasno. 
Nič ne de, bo pa za prekrivanje tal ali za kompost.

• Na prazna mesta moramo takoj sejati druge
rastline, ker nam jih bo drugače zasedel plevel.

Nedvomno velja, da rast-
line vplivajo druga na
drugo, da se spodbujajo
pri rasti, da določene zavi-
rajo razvoj drugih ali
odganjajo žuželke ter za-
virajo razvoj bolezni. Res
pa je, da v zelenjavnem
vrtu to težko dokazujemo,
zato moramo v to verjeti
in temu zaupati. Poleg
tega bo treba opraviti še
veliko raziskav. Na žalost
znanje o mešanih posev-
kih ni tako gospodarsko
zanimivo, kot bi moralo
biti, zato je tudi raziskav
na tem področju malo.

KO
R ISTEN
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Solata
Lactuca sativa

Solata potrebuje sončno
lego ter hranljiva in vlaž-
na tla. Sejemo je večkrat
zapored v razmiku enega
tedna. Najbolje raste
v mešanem posevku
s korenčkom, špinačo
in čebulo. Lahko pa jo
presadimo kamorkoli
na prazno mesto v vrtu
(npr. med plodovke in
kapusnice). Solate de-
limo na mehkolistne
glavnate solate ali pute-
rice, krhkolistne glav-
nate solate ali ledenke,
solate z odprto rozeto
ali gentiline.
Listi solate so lahko
različnih barv ali oblik. 

MAJSKA KRALJICA

Je zgodnja, poletna mehko-
listna glavnata solata, ki
oblikuje svetlo zelene in
čvrste glavice. Primerna je
za vzgojo v rastlinjakih,
tunelih in na prostem. 

CANASTA

Zanimiva solata, ki oblikuje
rahlo odprto glavo s hrus-
tljavimi, rahlo nagubanimi
listi z rdečkastim navdi-
hom. V Evropi je zelo pril-
jubljena. To je stara sorta,
odličnega sladkastega
okusa.
Sejemo jo od junija do
septembra, pobiramo pa
od junija do novembra.

Uspešno jo pridelujejo tudi
slovenski profesionalni
pridelovalci zelenjave.

SOLATA V TIPU ZAGRE-
BAČKE KRISTALKE

Ledenka, prilagojena na-
šemu podnebju in okusu.
Glavice so velike, kom-
paktne s svetlo zelenimi
in krhkimi listi. Je prijet-
nega okusa in lepega vonja.

LJUBLJANSKA LEDENKA

Poletna, domača, krhko-
listna solata. Oblikuje velike
in kompaktne glave. Listi so
bleščeče rumenozelene
barve. 

DALMATINSKA LEDENKA

Domača, poletna, krhko-
listna solata. Oblikuje velike
in kompaktne glave. Listi
so bleščeče temno zelene
barve. 

UNICUM
Poletna, domača, krhko-
listna in izredno okusna
solata. Oblikuje velike in

kompaktne glave. Listi so
bleščeče zelene barve z
rjavordečimi pegami. 

SOLATA BELOKRIŠKA

ORIGINALNO SLOVENSKO
STARA SLOVENSKA
SORTA SOLATE – oživili
so jo v Kmetijskem Inšti-
tutu v Ljubljani
Krhkolistna glavnata solata,
svetle rumenozelene barve
brez rdečega listnega roba
je selekcija Primorske le-
denke. Rastline so velike in
oblikujejo polzaprte glave.
Primerna je predvsem za
zgodnje spomladansko
pridelavo, v toplejših pre-
delih tudi za prezimno
pridelavo.

GENTILINA DIANA

Nova sorta solate gentilina,
ki jo vzgajajo tudi profe-
sionalni vrtnarji. Oblikuje
velike kompaktne glavice
s polodprto rozeto in svetlo
zelenimi hrustljavimi listi.
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Prenaša poletno vročino in
ne gre v cvet, zato jo lahko
sejemo večkrat od pomladi
do jeseni. 

CATALOGNA

Posebna solata z zanimi-
vimi krhkimi in zelo okus-
nimi kompaktnimi listi.
Lahko trgamo posamezne
liste (se obrašča) ali pore-
žemo celo glavo z odprto
rozeto. NE GRE V CVET,

zato je primerna za vzgojo
od pomladi do jeseni. Se-
jemo je večkrat zapored
v razmiku enega tedna. 

BERIVKA

Berivko sejemo od marca
do avgusta v vrste in jo še
mlado porežemo. Lahko jo
redčimo in nekaj rastlin
pustimo, da razvijejo
hrustljavo glavico. 

MEŠANICA SOLAT ZA
»BABY LEAF«

Mešanica semen solat je
sestavljena iz 4 sort solat z
različnimi oblikami in bar-
vami listov. Sejemo večkrat
na leto (na prosto, pod tu-
nele ali v rastlinjake) in red-
no režemo mlade, sveže,
sočne lističe za solato.
Odlični so za pripravo
karpača. Posejemo tam,
kjer imamo prostor. 

NANSEN

To je zimska mehkolistna
glavnata solata. Spomladi
oblikuje rahle rumenkasto
zelene glavice. Sejemo jo
v zaporednih setvah od
15. 8. do 15. 9., tako da
prezimi v različnih razvo-
jnih fazah. 

POSAVKA

To je zimska krhkolistna
domača solata, ki spom-
ladi oblikuje hrustljave ru-
menozelene glavice z rde-
čim navdihom. Bolje pre-
zimi, če jo prekrijemo s
kopreno. Sejemo jo od
sredine avgusta do konca
septembra v razmiku enega
tedna večkrat zapored.

ZA BOLJŠO SAMOOSKRBO:
VRTNINE, KI PRENAŠAJO MRAZ 

Vrtnine, ki prenašajo mraz, pridelu-
jemo lahko vse leto. Na prostem,

v hladnih gredah, pod tunelom ali v neo-
grevanem rastlinjaku.

Minimalne temperature:
V obdobju

Vrtnina Sadika zorenja

Brokoli -15 °C 0 do -5 °C

Brstični ohrovt sadike poleti do -25 °C

Cvetača -15 °C 1 °C

Kitajsko zelje sadike poleti do -3 °C

Ohrovt -25 °C do -10 °C

Koleraba -7 °C -7 °C

Kolerabica -7 °C do -3 °C

Listni ohrovt (raštika) -25 °C do -25 °C

Redkev in redkvica -7 °C -7 °C

Rukola -15 °C -15 °C

Zelje -7 °C -5 °C

Ostale vrtnine, ki tudi prenašajo mraz: korenček,
peteršilj, špinača, grah, bob, solate, radič.
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ZIMSKA RJAVKA

Zimska solata, stara evrop-
ska sorta, prilagojena tudi
našemu podnebju. Dobro
prezimi, spomladi oblikuje
kompaktne rdeče zelene
glavice.

Stebelna
solata
Lactuca
sativa
var. angustana

Stebelna ali šparglejva
solata (angleško Celtu-
ce, kitajsko Wosun) je
pri nas nekaj novega.
Zelo grenke liste lahko
uživamo v solatah, so pa
tudi odlični za prehrano
živali. Rastlina oblikuje
veliko, debelo, sočno
steblo (premera 8 cm),
ki se ga olupi in nareže
na tanke kolobarje. Uži-
vamo jih surove ali na
hitro pokuhane v voku.
Narezano steblo tudi
vlagamo. Ima delikate-
sen okus.

Sejemo aprila in marca na
prosto. Bolje kali na svet-
lobi, zato seme rahlo
prekrijemo z zemljo ali pa
ga samo na rahlo pritis-
nemo ob zemljo. Razdalja
sajenja je 40 x 40 cm.
Rastline v šestih tednih
zrastejo do 1 m visoko.
Povezava:
youtube/ebE4QDvZaS8

Mešanice
Baby Leaf
Pisane mešanice različ-
nih listnatih vrtnin za rez
mladih listov

MIŠINA MEŠANICA
»BABY LEAF« (Rdeča
pesa Bikor, radič Castel-
franco, solata Batavia
bionda, divja rukvica)

To je mešanica za rez mla-
dih listov. Lahko jo sejemo
celo leto – od marca do
avgusta, na prostem v ze-
lenjavnem vrtu ali na bal-
konu v zabojčku; od oktobra
do marca pa v rastlinjakih.
Ko so listi visoki 15–20 cm,
jih lahko že režemo. Obras-
tejo se. Sejemo jo večkrat,
da imamo vedno na voljo
sveže liste. Lahko jih uži-
vamo tudi kot MIKROZE-
LENJE, se pravi porežemo
rastlinice, ko so visoke
3–8 cm, to je 5–10 dni po
kalitvi.

Radič Cichorium
intybus

Potrebuje sončno lego
in hranljiva, vlažna tla.
Radič sejemo v vrste ka-
morkoli na prazne gre-
dice na vrtu. Izberemo
več sort, da imamo celo
leto svežega z vrta.
Spomladi posejemo Ve-
rono in Tržaški solatnik,
ostale pa poleti. Radič
Palla Rossa 5-Mesola
lahko sejemo še avgusta,
ker prezimi. Jeseni mo-
ramo biti z radiči potr-
pežljivi, saj tvorijo glavice
šele, ko je dovolj hladno.

Je odlična in zdrava so-
lata. Vsebuje zdravilno
grenčino intybin, ki mu
daje specifičen okus in
pospešuje prebavo.

PALLA ROSSA 3
- jesenski radič

Jeseni, odvisno od vreme-
na, oblikuje vinsko rdeče
glavice. Ne prezimi. 

PALLA ROSSA 5
- Mesola - zimski radič

Pozno jeseni in spomladi
oblikuje vinsko rdeče kom-
paktne glavice. 

VARIEGATA DI LUSIA
CROSARA - jesen-
ski radič

Čudovit glavnat radič ru-
meno bele barve z vinsko
rdečimi pegami. Sejemo
poleti in pridelamo jeseni
(120 dni). Pri nas malo
poznan, zato je čas, da ga
preizkusimo.

CASTELFRANCO
– jesenski radič
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GRUMOLO ROSSO - TIP
SOLKANSKEGA RADIČA
- zimski radič

Lep, na nizke temperature
odporen radič, ki oblikuje
vinsko rdeče rozete od je-
seni do pomladi. Pozimi
manj grenak kot jeseni. 

TRŽAŠKI SOLATNIK
– celoletni radič

Sejemo ga celo leto in tudi
mlade okusne liste režemo
celo leto. Po rezu se ob-
raste. Nezahteven radič,
ki je obvezen v vsakem
zelenjavnem vrtu.

Endivija
Cichorium endivia

Endivija bo hvaležna za
sončno lego in vlažna ter
hranljiva, rahla tla. Seje-
mo jo poleti za zgodnjimi
kapusnicami, grahom,
nizkim fižolom, zgodnjim
krompirjem, čebulo in
rdečo peso. Kasneje jo
razredčimo in presajamo.
To je odlična poznoje-
senska zelenjava.

DEČJA GLAVA

To je srednje zgodnja en-
divija za vzgojo od poznega
poletja do pozne jeseni.

BOSI ALI Z NATIKAČI Z LOČENIM
PALCEM (JAPONKE)

Tokrat o obutvi namesto o orodju.
V domačem vrtu je najlepše biti bos

in čutiti toploto in energijo zemlje. Hkrati  izvajamo
najboljšo masažo podplatov. Ker to ni vedno
izvedljivo, priporočam natikače z ločenim palcem
(na prst oz. obuvalo v tipu japonk), ki ima trak med
prvim in drugim prstom. Nosite jih lahko na boso

nogo ali z nogavicami. Naj bodo
iz naravnih materialov. Del

blaga med prsti stimulira
posebne pozitivne energi-

jske pretoke, ki delu-
jejo zdravilno na

določene dele
našega telesa
in hkrati ponuja

mikromasažo.

KO
R ISTEN

N

A S V E T

Jeseni, odvisno od vreme-
na, oblikuje pegaste vinsko
rdeče glavice. Ne prezimi. 

BIANCA INVERNALE
– zimski radič

Pozno jeseni in spomladi
oblikuje zelene kompaktne
glavice. Odlično prezimi. 

PAN DI ZUCCHERO
– jesenski radič

Jeseni, odvisno od vreme-
na, oblikuje velike podol-
govate zelene glave.
Ne prezimi. 

VERONA – celoletni radič
To je radič, ki ga sejemo
že od pomladi naprej na
gosto in do jeseni režemo
njegove zelene liste, ki se
obraščajo. Jeseni ga raz-
redčimo, in pozno jeseni

in spomladi bo oblikoval
kompaktne ovalne temno
rdeče glavice. Odličen je
tudi za siljenje. 

GRUMOLO BLONDE
AMELIORE
- zimski radič

Odličen radič, ki prenaša
zelo nizke temperature.
Oblikuje rozete iz svetlo
zelenih, finih okroglih listov,
ki so najbolj okusni spom-
ladi. Sejemo ga od julija do
septembra, pobiramo pa
od jeseni do pomladi.

NOVO!

NOVO!



Ne prezimi. Oblikuje velike
kompaktne rozete z rume-
no zelenim osrčjem. 

MALAN
(=Batavia Green)

Odlična endivija, ki oblikuje
40–45 cm velike rozete, s
kompaktnim osrčjem zele-
ne barve. Od zgodnje pom-
ladi do pozne jeseni jo pri-
delujemo na prostem,
v rastlinjakih in tunelih pa
pozimi ter zgodaj spomladi. 

CORNET DE BORDEAUX

To je stara francoska sorta.
Valoviti listi oblikujejo rahlo
glavico, ki je v obliki kor-
neta. Listi, ki so debeli,
masleno rumene do zelene
barve, so večji od nam
znanih endivij in izredno
dobrega sladkastega okusa.
Lahko režemo še mlade
liste, ker se obraste ali pa
jo pustimo, da se razvije do
polne velikosti. Primerna
je za jesensko in zimsko
pridelavo, saj prenaša nizke
temperature. Posebno
dobro se pozimi obnese
pod folijskim tunelom. 

ESKARIOL RUMENA

To je srednje zgodnja en-
divija za vzgojo od poznega
poletja do pozne jeseni.

Ne prezimi. Oblikuje velike
kompaktne rozete z rume-
nim osrčjem.

ENDIVIJA, MEŠANICA
Čudovita mešanica
endivij – Bubikopf
(jesenska rumenozelena
eskariolka), Fiorentina
(zimska zelenorumena es-
kariolka), Verde a coure
pieno (zimska zelena es-
kariolka), Fine De Louvi-
ers (kodrolistna
rumeno-zelena).

Seme sejemo v vrste na
gosto. Lahko režemo še
mlade liste (pisana meša-
nica), lahko pa razredčimo
in pustimo prostor za raz-
lične endivije. Primerne so
za vzgojo od poletja do zime.

KODROLISTNA FINE
DE LOUVIERS

Visoko atraktivna endivija,
s fino razrezanimi listi
(ČIPKASTIMI), ki so odlič-
nega in svežega okusa. Ta
hip je to svetovna uspešnica,
ki prihaja iz Francije.

Motovilec
Valerianella locusta

Sejemo ga od srede av-
gusta do konca septem-
bra in to enakomerno po
vsej površini ali v vrste.
Setveno površino rahlo
prekrijemo z zemljo ali
slamo, zato da ga do ka-
litve senčimo in skrbimo
za enakomerno vlažnost.

Liste trgamo posamič ali
pa porežemo celo rozeto in
pustimo, da poženejo novi
listi. Bolje prezimi, če ga
prekrijemo s kopreno ali
smrečjem. Ne mara pleve-
lov, zato ga redno plevemo.

HOLANDSKI

Okusen zgodnji motovilec,
ki oblikuje velike rozete
z velikimi, širokimi, rahlo
hrapavimi listi. 

LJUBLJANSKI

Domač, okusen, zgodnji
motovilec, ki oblikuje velike
rozete s srednje velikimi,
dolgimi, gladkimi in svetle-
čimi listi. 

VERTE DE CAMBRAI
– v tipu ŽLIČARJA

Okusen motovilec, ki obli-
kuje velike rozete s srednje
velikimi, ovalnimi, temno
zelenimi listi.

Špinača
Spinacea oleracea

Najbolje jo bomo izkoris-
tili, če jo bomo sejali
spomladi in jeseni povsod
po vrtu, na prazne gredice
ali na prazna mesta med
že rastoče vrtnine. Zgodaj
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spomladi, ko posejemo
prve vrtnine, vržemo vmes
še nekaj semen špinače. 
Korenine izločajo sapo-
nine, ki spodbujajo rast
vseh vrtnin in pospešujejo
godnost tal, kar dobro
vpliva na vse vrtnine.
Liste uporabljamo kot
zastirko, površinsko kom-
postiranje in za zeleno
gnojenje. Vonj špinače
odvrača škodljivce, po-
sebno bolhače. Korenine
vedno puščamo v tleh.
Pri setvi moramo upoš-
tevati samo to, da špinača
ne sme rasti v zemlji, ki
je bila pognojena s svežim
hlevskim gnojem. Če špi-
nače torej ne pojemo, jo
lahko porabimo na več
načinov v zelenjavnem
vrtu. Uživamo jo surovo
ali kuhano neposredno
z vrta.

MATADOR

To je hitro rastoča sorta,
primerna za jesensko in
pomladansko setev. Ima
velike, temno zelene, svet-
leče liste, bogate z vitami-
nom C in železom. 

Blitva
ali mangold
Beta vulgaris

Blitva velja za delikatesno
zelenjavo. Zelo popularna
je na Primorskem, vendar
odlično raste tudi v celin-
skem, hladnejšem pod-
nebju. Stebla s »šparg-
ljastim« okusom kuhamo
na pari. Liste uporabljamo
kot špinačo. Vsebuje ve-
liko vitaminov A in C ter
kalija, mangana, železa

in kalcija. Primerna je za
vzgojo v rastlinjakih, tu-
nelih in na prostem. Zelo
lepa in uporabna je tudi
v okrasnih loncih. Odlično
prezimi. Liste trgamo, saj
se obrastejo. Je nezah-
tevna vrtnina. Hvaležna
bo za vlažna tla. 

SREBRNOLISTNA

Je hitro rastoča sorta
(60 dni). Temno zeleni listi
imajo bela listna rebra in
bele listne peclje. 

LISCIA A VERDE
DA TAGLIO

Velja za delikatesno zelen-
javo. Oblikuje zelena tanka
stebla in gladke, tanke ter
sladke, svetleče zelene liste.
Redno jo redno režemo, saj
se obrašča. Uporabljamo jo
kot špinačo. Primerna je za
vzgojo v rastlinjakih, tunelih
in na prostem. Odlično raste
tudi v okrasnih loncih.
Odlično prezimi.

PISANOSTEBLENA ARCO-
BALENO MIX

Rastlina oblikuje stebla in
rebra RAZLIČNIH BARV z
velikimi zelenimi listi. Zelo
lepa je tudi ZA DEKORACIJO
v okrasnih loncih.

Novoze-
landska 
špinača
Tetragonia
tetragonioides

To je celo leto rastoča pla-
zeča špinača, ki ima trikot-
ne sočne liste. Pripravljamo
jih tako kot špinačo. Sejemo
jo maja na prosto in posa-
mezne liste obiramo do poz-
ne jeseni. Občutljiva je na
mraz. Seme pred setvijo čez
noč namočimo. Sadimo jo
na razdalji 80 x 80 cm.

Malabar
špinača
Basella rubra

To je enoletna azijska po-
penjavka. Potrebuje veliko
toplote, drugače pa je za
vzgojo nezahtevna. Odlično
raste v sončnem delu ze-
lenjavnega vrta in v velikem
loncu na balkonu. Potrebuje
oporo. Ko je suša, jo redno
zalivamo. Raste tudi v vise-
čih košarah. Raste hitro, tako
da že 55 dneh po setvi lahko
uživamo mlade, velike in
sočne, rahlo odebeljene,
rdečkaste liste v solati ali
pa jo uživamo kot špinačo.
Uporabljajo jo tudi za zgoš-
čevanje juh, jedi »stir-fries«
in v jedeh iz čilija. Je tipična
listna zelenjava in vsebuje
veliko vitaminov A in C,
železa ter kalcija.

NOVO!



Paradižnik Lycopersicon esculentum

Potrebuje veliko sonca, bogato gnojena tla in dovolj
vode. Gnojimo obilno, lahko s kompostom, hlevskim
gnojem ali z organskimi gnojili. Gnojimo mesečno od
začetka cvetenja do konca zorenja. 
Raste naj ob opori (plastične ali bambusove palice).
Dobri sosedje so zelje, peteršilj, grah, zelena, por, špi-
nača, kapucinka. 
Paradižnik redno zalivamo. Zastiramo ga, da ne
raste plevel in da zemlja ostaja vlažna. Mešani po-
sevek: nizek fižol, korenček, kapusnice, por, pasti-
nak, peteršilj, solata, radič, zelena, špinača, čebula,
sladka koruza, česen in kapucinka.

Zdravi plodovi brez škropljenja: Paradižnik sadimo vsako
leto na isto mesto v gredi. Izberemo mu sončno in toplo
lego. Prednost ima tisti del vrta, ki je najbolj zaščiten pred
dežjem. Pred plesnijo, ki ga napade v vlažnih poletjih, ga
zaščitimo tako, da rastline prekrijemo, vendar tako, da
imajo veliko prostora (zraka) in svetlobe. Folija, ki ne pre-
pušča dežja, naj bo napeta v čim večjem oboku nad ras-
tlinami, tako da imajo paradižnikove rastline veliko pros-
tora za rast. Vsak dan pregledujemo rastline in vse liste,
na katerih se začnejo pojavljati sivozelene pege, odtrg-
amo in uničimo (najbolje, da jih sežgemo). 
Paradižnik v posodah: Ne pozabimo, da paradižnik zelo
dobro uspeva v posodah. Izkoristimo to njegovo lastnost
in si z njim »polepšajmo« terase ter balkone. Vonj para-
dižnika odganja muhe.
Sadike sadimo poševno in globoko: Paradižnikovo sadiko
sadimo čim globlje, kajti iz stebla poženejo stranske ko-
renine. Več, ko ima rastlina korenin, močnejša bo in bolj
zdrava. 
Pazite na temperaturo: Paradižnik ne nastavlja plodov
pri temperaturi pod 13 ºC in nad 32 ºC. 
Češnjevi plodovi: Majhni češnjevi plodovi so idealni za
zamrzovanje. Ne sprimejo so, tako da jih lahko posamezne
jemljemo iz vrečke. Omakam, juham in drugim jedem jih
tako lahko dodajamo celo zimo. Majhni češnjevi paradiž-
niki so primerni tudi na popotovanju, saj jih lahko enos-
tavno shranimo v posodah in cele pojemo. Osvežijo nas,
ne da bi se zmočili z njihovim sokom.

VOLOVSKO SRCE

To je pozna, visoka in bujna
sorta. Veliki plodovi (800 g)
so značilne srčaste oblike,
svetleče nežno rdeče barve,
zelo mesnati, sočni in iz-
redno okusni. Niso primerni
za transport.

SAINT PIERRE

Rodna visoka sorta. Plodovi
so rahlo ploščato okrogli,
gladki, težki okoli 200 g,
izrazito sladkastega in pri-
jetnega okusa. Uživamo sve-
žega v solatah in omakah
ter iz njega pripravljamo
sokove in koncentrate.

NOVOSADSKI JABUČAR

Domača visoka sorta. Veliki,
okrogli plodovi (130–150 g)
svetleče rdeče barve so
zelo okusni.

FINNY F1– paradižnik
v grozdu

Visok (indeterminanten),
odporen, zelo roden in zdrav
paradižnik. Ima okrogle,
intenzivno svetleče rdeče,
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okusne plodove, težke okoli
120 g. Primeren je za vz-
gojo na prostem, v tunelih
in rastlinjakih. 

CHERRY BALL F1
– paradižnik češnjevec

Visok (indeterminanten),
srednje zgoden, odporen,
zelo roden paradižnik češ-
njevec, ki se dobro prilagaja
različnim podnebnim in
vremenskim razmeram.
Ima okrogle, svetleče rdeče
okusne plodove, težke okoli
20 g. Primeren je za vzgojo
na prostem, v tunelih in ras-
tlinjakih. Uporabljamo sve-
žega in zamrznjenega. 

HEINZ 2005 – nizek
paradižnik 

Nizek ali determinanten
paradižnik. Plodovi so gladki,
okrogli, iz 4–6 prekatov,
težki okoli 180 g in zelo
mesnati. Dozorijo v okoli
90 dnevih po presajanju.
Odlični so sveži ali pa
iz njih pripravimo kečap,
omake in sokove. Plodovi
ne pokajo. 

RIO GRANDE – nizek pelat

Avtentična italijanska sorta
paradižnika, udomačena
tudi že v naših krajih. Nizek
(determinanten) paradižnik.

Plodovi so gladki, podolgo-
vati (8 cm dolgi), težki 80–
90 g, lepe temno rdeče
barve. Dozorijo v okoli 120
dnevih po presajanju. Ras-
tlina je močna, obilno rodi
in je dobro odporna proti
bolezni. Odličen PELAT za
svežo rabo, kuhanje (omake),
konzerviranje in sušenje.

Jajčevec
Solanum melongena

VIOLETTA LUNGA

Plod je podolgovato hruš-
kaste oblike, dolg okoli
20 cm, črno vijoličen in
svetleč ter ima čvrsto zele-
nobelo meso. Dozori v okoli
80 dnevih po presajanju.
Zahteva s hlevskim gnojem
pognojena tla, veliko vode
in sončno lego. Odlično bo
uspeval v plastičnem tunelu
in rastlinjaku.

Paprika
in feferoni
Capsicum annuum

Potrebujejo sončno lego,
vlažna tla, obilno pogno-
jena s kompostom ali
hlevskim gnojem. Gnoji-
mo mesečno, od začetka
cvetenja do konca zorenja.
Gredice paprike redno
zastiramo, med poletjem
dodatno gnojimo z rast-
linsko prevrelko in ob suši
redno zalivamo. Pred set-
vijo seme čez noč namo-
čimo v vodi. Rastlinam

lahko nudimo oporo
(mreža). Prvi plod odstra-
nimo, da ne zavira rasti.
Plodove kasneje redno
trgamo, da nastajajo novi.
Mešani posevek – posa-
mezne rastline lahko posa-
dimo na gredice korenčka
in zelja ter ob paradižnik.

ŠOROKŠARI

Domača, srednje pozna
sorta, v tipu babure. Plodovi
so sočni, srednje veliki, ti-
pično mlečno bele do ru-
mene barve. Odlična za
svežo porabo, polnjenje in
vlaganje. 

KALIFORNIJSKO ČUDO

Tip babure. Je srednje poz-
na sorta. Plodovi so sočni,
srednje veliki, zeleni in rdeči.
Odlična za svežo porabo. 



PAPRIKA KURTOVSKA
KAPIJA

DOMAČA, srednje pozna
(125 dni) podolgovata in
zelo rodna paprika – plodovi
so bočno sploščeni, zelene
in intenzivno RDEČE barve.
Primerna je za svežo rabo,
pečenje in vlaganje.

SLONOVO UHO

To je sladka SRBSKA PAP-
RIKA »ajvaruša« z velikimi
in mesnatimi plodovi, ki na
rastlini visijo. Zelena barva
se v zrelosti spremeni v
rdečo. Težka je od 150 g
do 250 g. Je odporna proti
bolezni in daje stabilne
pridelke. Za svežo rabo,
pečenje in pripravo ajvarja. 

BOTINSKA RUMENA

Tip paradajz paprike. Je do-
mača, srednje pozna sorta
(110 dni). Plodovi so sočni,
srednje veliki, tipično mlečno
bele do rumene barve.
Okusna in dišeča paprika.
Odlična za svežo porabo in
vlaganje. Vsebuje dragocene
vitamine, predvsem vita-
min C in veliko mineralov.

SOMBORKA
To je SRBSKA PAPRIKA,
srednje zgodnja v tipu
»polbabure«, RAHLO PEKO-

ČA in zato tudi zelo zdrava.
Paprike so težke 60–90 g,
svetlo rumene barve, zrele pa
rdeče barve. Meso je sočno
in debelo. Uporabimo jo lah-
ko na različne načine, naj-
boljša pa je polnjena s kislo
smetano. Lahko jo pobiramo
od 5 do 6-krat v sezoni.

FEFERONI SLADKI

To je sladek, dolg feferon
(15 cm dolg, 2,5 cm v pre-
meru) s tanko kožo. Svetlo
zelena barva se v zrelosti
spremeni v rdečo, oranžno
ali rumeno. Rastlina je ve-
lika, kompaktna, močno
rodna. Primeren je za svežo
rabo, vlaganje in sušenje.
Dozorevati začne okoli
80 dni po presajanju. 

FEFERONI PEKOČI
RUMENI

Srednje zgodnja sorta
(100 dni) pekočih, inten-
zivno rumenih feferonov,
dolgih 7–11 cm. Uživamo
jih sveže ali vložene.
Lahko jih vzgojimo tudi v
okrasnih loncih kot bal-
konsko zelenjavo. 

FEFERONI PEKOČI
ZELENI IN RDEČI
Srednje zgodnja sorta
(90 dni) temno zelenih,

okusno pekočih feferonov,
dolžine 7–11 cm. V zrelosti
se obarvajo intenzivno
rdeče. Uživamo jih sveže
ali vložene.

Kumare
Cucumis sativus

Kumare potrebujejo dobro
gnojena tla, zato jih pred
sajenjem obilno pogno-
jimo s kompostom ali
hlevskim gnojem. Med
rastjo jih dognojujemo s
hlevskim gnojem ali kak-
šnim drugim gnojilom.
Dobro rastejo samo, če
imajo dovolj toplote in
vlage, zato tla okoli njih
obvezno prekrijemo z
rastlinskimi ostanki,
s slamo ali črno folijo.
Hvaležne nam bodo za
zavetrje. Ker so popen-
javke, jih napeljemo na
plastično mrežo. Tako
vzgojene so tudi bolj
zdrave in dlje časa rodijo.
Ob kumarični vrsti ob-
vezno posadimo različne
bazilike, saj privabljajo
čebele in pospešujejo
rast, ter zeleno in koper.
Tudi solata je dober so-
sed kumaram, saj kuma-
re sadimo ob solato, ko
je ta že večja in mladim
rastlinicam kumar nudi
zavetje. Solato kmalu
poberemo, da imajo ku-
mare dovolj prostora za
nadaljnjo rast.

DARINA F1
To je odličen in uveljavljen
evropski hibrid solatnih ku-
mar, zelo dolgotrajno roden
in odporen proti boleznim.
Plodovi so zelo okusni. Pri-
meren je za pridelavo na
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prostem, v tunelih in rast-
linjakih. 

DOLGE ZELENE

Klasične solatne kumare.

MARKETER

Klasične solatne kumare.

TASTY GREEN (KING) F1
– HOLANDSKI TIP

To je zgodnji holandski tip
solatnih kumar, ki so poz-
nane po prijetnem in odlič-
nem okusu in izredno dobri
prebavljivosti. Kumare so
temno zelene, gladke in
dolge okoli 25 cm. Lahko
jih gojimo od zgodnje pom-
ladi do pozne jeseni na
prostem, v tunelu in rast-

linjaku. So tolerantne do
bolezni ter odporne proti
vročini. Zelo enostavno jih
je vzgajati in odlično rodijo.

LEVINA F1
– ZA VLAGANJE

To so odlične, hrustljave
kumarice za vlaganje. Hib-
rid je odporen proti bolezni.
Redno jih obiramo, saj s tem
pospešujemo nastanek
novih plodov. Primerne so
za pridelavo na prostem, v
tunelih in rastlinjakih.

PARIŠKI KORNIŠON
– ZA VLAGANJE

Odlične, hrustljave kumarice
za vlaganje. Redno jih obi-
ramo, saj s tem pospešu-
jemo nastanek novih plodov.
Primerne so za pridelavo na
prostem, v tunelih in rastlin-
jakih.

KUMARE
TRUE LEMON - OKROGLE
RUMENE

Stara sorta (iz leta 1894)
posebnih kumar, okrogle
oblike (velikost jabolka).
Užitna lupina je limonsko
rumene barve (ni jih potreb-
no lupiti). So sočnega, mal-
ce kiselkastega okusa po
limoni in nikoli ne grenijo.
So nezahtevne, dobro pre-

našajo sušo in so odporne
na plesen. Dozorijo v 60–70
dnevih po setvi. Zelo okusne
so sveže in vložene. Bolj ko
jih obiramo, bolj rastejo.

Bučke
Cucurbita pepo

• cukini in patišonke
• rastejo na grmičkih
• blagega okusa
• se ne skladiščijo

in buče
Cucurbita maxima,
Cucurbita moschata

• vrtne buče, jedilne buče
ali “ZIMSKE BUČE”

• rastejo na dolgih
poganjkih

• so različnih oblik,
barv in okusov 

• se odlično skladiščijo

Vzgoja je enostavna –
sončna lega, veliko son-
ca, veliko hranil in vlage,
zato gnojimo, zalivamo
pod list in tla prekrijemo
s slamo ali ostalimi rast-
linskimi ostanki. Pazimo,
da imajo dovolj prostora
za rast. Če smo na tes-
nem s prostorom, pope-
njave buče napeljemo na
ograjo ali pa jih posadimo
na enega od kompostnih
kupov. Obvezno naj ras-
tejo v mešanem posevku
s fižolom, koruzo, kapu-
cinko in cvetlicami, ki
privabijo čebele (npr. s
sončnico, cinijo, korian-
drom, korejsko meto).
Bučke redno trgamo, da
rastejo nove, buče pa
pobiramo šele jeseni, ko
dozorijo in jih skladišči-
mo do pomladi. Kdaj so
buče zrele? Ko na njih
potrkamo, morajo zazve-
neti votlo, imeti morajo
razvito polno barvo, ste-
blo mora biti posušeno
in krhko. 

EKSoti»no

NOVO!



GREYZINI F1 - BUČKE

Bučke so svetlo zelene z
belimi in zelenimi progami
ter zelo okusne.

DIAMANT F1 - BUČKE

Bučke so temno zelene ter
zelo okusne. 

INDATLAN FEHER - BUČKE

Bučke so zelenkasto bele in
zelo okusne. 

BIANCA DI TRIESTE
– BUČKE

Bučke so zelenkasto bele in
zelo okusne. Užitne so v vseh
velikostih. Trgamo čim mlaj-
še zato, da pospešimo tvorbo
novih cvetov in plodov.
Rastejo na grmičku. 

SOLEIL F1 – RUMENE
BUČKE
Plodovi so atraktivne rumene
barve, cilindrični, rastejo na
kompaktnem in bujnem gr-
mičku. So tolerantne na pe-
pelovko, zato bujno in dolgo
rastejo. Odlične za pripravo
solat, juh, omak in jedi s

testeninami, saj pri kuhanju
obdržijo svojo intenzivno
barvo ter polepšajo jedi. 

RUMENE PATIŠONKE
- BUČKE

Patišonke rastejo na kom-
paktnem grmičku in so
oblike krožnička, svetlo ru-
mene barve. Imajo lešnikast
okus in se v ustih stopijo.
Poživitev za vrt in kuhinjo.

HOKKAIDO UCHIKI
KURI – BUČA

Hokkaido so odlične zimske
buče, oranžne barve in rahlo
hruškaste oblike, težke 1,5
–2,5 kg z oranžno rdečim
mesom. Iz njih pripravljamo
različne zelenjavne jedi in
kruh. So zelo dekorativne.

BUTTERNUT
WALTHAM - BUČA

Zimska buča z oranžnim
mesom, ki ima sladkast
okus po lešnikih. 

MUŠKATNA BUČA

Velike, rebraste, ploščato
okrogle buče, težke 5–25 kg
z oranžnim, sladkim in okus-
nim mesom so prmerne za
pripravo različnih jedi. Je-
seni oz. šele v času skladiš-
čenja se zeleni plodovi
obarvajo oranžno rumeno. 

CONNECTICUT
FIELD - BUČA

To je velika, svetlo oranžna
buča z rumenim, sočnim
mesom, ki tehta 7–11 kg.
Meso je primerno za preh-
rano ljudi in živali. Plodovi
so primerni tudi za deko-
racijo in izdelavo buč za
noč čarovnic. Dozori v pri-
bližno 110 dnevih po setvi. 

ATLANTIC GIANT – BUČA

Buča je velika, ovalno ok-
rogla, rahlo rebrasta in
gladka, rumene barve s
sivim navdihom. Meso je
rumeno. Dozori v 100–125
dnevih po presajanju. Upo-
rablja se za hrano ljudi, krmo
živali in za okras. Lahko
doseže težo do 100 kg.
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Lubenica
Citrullus lanatus

CRIMSON SWEET

Srednje pozna sorta (90
dni). Plodovi so okrogli,
svetlo zeleni s temnimi
progami in težki 9–11 kg.
Imajo sladko in sočno
temno rdeče meso.
Primerna je za vzgojo pod
tuneli in na prostem. Je
odporna sorta, ki dobro
prenaša transport. Zahteva

tople in sončne lege ter
globoka, topla tla, pogno-
jena s hlevskim gnojem. 

Melona
Cucumis melo

ANANAS

Srednje zgodnja sorta (90
dni) za pridelavo v tunelih
in na prostem. Melone so
ovalne, težke 1,5–2,0 kg,
rumeno mrežaste z okus-
nim sladkim in aromatičnim

oranžnim mesom. Potrebuje
veliko toplote, vlage (zaliva-
mo pod list) in gnojena tla. 

MEDNA ROSA

Srednje zgodnja sorta
(105–110 dni) primerna za
vzgojo v tunelih in na pros-
tem. Melone so okrogle
(1,6–1,8 kg), gladke, ru-
mene barve z okusnim
sladkim aromatičnim ze-
lenkasto belim mesom.

Tople
grede

- čimprej!
Topla greda izkorišča moč sončnih žarkov. V toplih gredah pa je toplo tudi
zaradi »talnega gretja«, ki ga zagotavlja plast gnoja na dnu grede. Tople grede si
lahko kupimo ali izdelamo sami. Potrebujemo okvir in pokrivalo (folija, staro okno
oz. različne prosojne kritine). Zadnji hit so polikarbonatne kritine, saj odlično pre-
puščajo svetlobo, so zelo trpežne in lahke za prenašanje. Tople grede naj bodo
dovolj visoke (vsaj 45–50 cm), da zrak kroži. Pomembno je tudi, da jih v toplem
vremenu ne pozabimo odkrivati, da bodo imele rastline dovolj zraka in da jim
ne bo prevroče. Odlične so premične tople grede.

Prednosti toplih gred
• Zgodnejša vzgoja zelenjave, začimb in cvetlic.
• Daljša sezona – jeseni in prek zime določenim vrtninam lahko podaljšamo

rast in dozorevanje ali pomagamo prezimiti.
• S premično toplo gredo lahko zaščitimo različne vrtnine ob različnem času

– marca npr. peteršilj, peso, solato, aprila fižol. 
• Spodbujanje rasti plevelov – postavimo jo na golo zemljo in s tem spodbudimo

hitrejšo rast plevelov in jih še v zgodnji fazi populimo, pred setvijo vrtnin.
• Zaščita pred vetrom.
• Zaščita pred točo.
• Senčenje – poleti prekrijemo gredico, kamor smo sejali motovilec, saj pri

kalitvi ne mara preveč sonca.
• Hladna shramba – pod njo lahko na vrtu shranjujemo kakšne pridelke

(recimo korenček v mivki v zabojčku, od katerega voluhar ne more).
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MEŠANICA BARV
(Purple Grafitti
& Sunset)

Privlačne vijolične in oran-
žne cvetače so izrednega
okusa. Odlične so tudi su-
rove. Rastline so velike,
kompaktne in zdrave.

Brokoli
Brassica oleracea

Ena najbolj zdravih vrt-
nin, ki bi jo morali redno
uživati.
Brokoli je okusen in bo-
gat z vlakninami, mine-
rali ter vitaminoma C in
A. Seme posejemo v za-
bojčke 5–7 tednov pred
presajanjem na prosto.
Sejemo ga lahko tudi na
prostem (od marca do ju-
nija), takoj ko lahko obde-
lujemo vrtna tla. Presaja-
mo ga od aprila do julija,
na razdalji 40 x 50 cm.
Tik pred cvetenjem odre-
žemo glavno mesnato
rožo, da zrastejo stranske,
manjše. Čarobni brokoli
nas zalaga z okusnimi
rožami celo poletje do
pozne jeseni, v primorju
pa tudi pozimi. Rože lah-
ko zamrznemo in jih upo-
rabimo pozimi. Dober
sosed je zelena. Brokoli
ima rad svetlobo in veliko
vlage, zato suha peščena
tla niso primerna za vz-
gojo. Pomembno: ob pre-
sajanju sadimo sadike
tako globoko, da se listni
peclji spodnjih listov do-
tikajo tal. Tako zaščitimo
koreninski vrat in spod-
budimo rast korenin.

CORVET F1
(Calabrese natalino)

Rastlina oblikuje veliko sivo-
zeleno rožo. Ko jo odrežemo,
požene manjše stranske, ki
jih režemo pozno v jesen.
Glede okusa in vsebnosti
vitamina (predvsem vitamina
C) brokoli prekaša cvetačo.
Optimalna temperatura za
rast je 15–18 ºC, zato uspe-
va od pomladi do zgodnjega
poletja in poznega poletja v
zimo. Dobra soseda brokolija
sta paradižnik in zelena.

Zelje
Brassica oleracea

Zelje bo dobro raslo tam,
kjer je dovolj vlage in ni
prevroče. Potrebuje ve-
liko hranil, zelo nam bo
hvaležno za kompost.
Jeseni prenese nekaj
mraza. Najbolje ga prez-
imimo v dobri kleti v le-
senih gajbicah z ali brez
glavne korenine. Dobri
sosedje v mešanem po-
sevku so nizek fižol, grah,
korenček, solata, zelena,
paradižnik, facelija, ka-
milica, kumina (izboljšu-
jeta aromo). Slabi sosedje
so česen, ostale kapus-
nice, čebula.

Cvetača
Brassica oleracea

Cvetača bo dobro rastla
tam, kjer je dovolj vlage
in ni prevroče. Potrebuje
veliko hranil, zelo nam
bo hvaležna za kompost.
Dobri sosedje v mešanem
posevku so paradižnik,
zelena (rastoč skupaj
bosta obe vrtnini dali
boljši pridelek), nizek
fižol in facelija. Slabi
sosedje so krompir, os-
tale kapusnice in čebula

SNEŽNA KEPA 
/ SNOWBALL

Srednje pozna (110–120
dni), bela, okrogla in kom-
paktna cvetača. Najbolje
raste v humoznih, vlažnih,
dobro pognojenih tleh, na
sončnih mestih. Rožo pre-
krivamo z listi. Njen naj-
boljši sosed je paradižnik,
sledijo nizek fižol, zelena in
facelija. Poletne vročine ne
prenaša najbolje in težko
oblikuje rožo, zato jo vzga-
jamo spomladi in jeseni.

FUJIYAMA F1

Odličen hibrid cvetače, ki
dozori v okoli 60 dni po
presajanju. Oblikuje lepe,
snežno bele rože, težke
okoli 1,2–1,5 kg. Rodi za-
nesljivo in obilno. Primerna
je za poznopoletno in je-
sensko pridelavo. 
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ZGODNJE ZELJE: za
sadike sejemo v začetku
aprila v toplo gredo,
ogrevan rastlinjak ali na
okensko polico in to
0,3–0,5 g za 10 m2.
Na prosto presajamo
aprila in maja na razdalji
50 x 60 cm. Glave pobi-
ramo junija in julija.

POZNO ZELJE: za sadike
sejemo v začetku maja
na prosto in to 0,3–0,4 g
za 10 m2. Presajamo
maja in junija na razdalji
50 x 60 cm. Glave pobi-
ramo od septembra do
novembra.

NEW MIRODIMARU F1

Zgodnje (65 - 70 dni), zelo
odporno zelje z okroglimi,
modrozelenimi in okusnimi
glavami, težkimi okoli 1,5 kg.
Uporabljamo ga svežega.
Odlično se prilagaja različ-
nim podnebnim in vremen-
skim razmeram. 

DITMAR

Srednje zgodnje zelje (90
dni) s sploščeno okroglimi,
rumenozelenimi, okusnimi
glavami. Uporabljamo ga
svežega. To je tradicionalna
evropska sorta.

RASTLINJAKI – za svežo zelenjavo
vse leto (zares)
Vsem, ki imajo malo večji vrt, pred-

lagam, da postavijo rastlinjak. S tem
se bodo ognili vsem vremenskim teža-

vam (ki jih je vsako leto več) in pridelali več okusne
in zdrave zelenjave skozi VSE LETO. Na tak način
smo še bolj SAMOOSKRBNI.

Pomembno
• Rastlinjak naj bo dovolj velik, saj nam prema-

jhen slabo služi.
• Vrtnine lahko vse leto pridelujemo tudi v neo-

grevanem rastlinjaku (dvojno prekrivanje,
v rastlinjak postavimo premično toplo gredo,
da v mrzli zimi ne zmrzuje itd).

• Izbiramo lahko med različnimi rastlinjaki, ven-
dar je najbolj sodoben in najboljši rastlinjak
iz polikarbonatne kritine z aluminijastimi profili.
Kritina naj bo taka, da prenese sneg, veter,
močan dež in močno sonce.

• Izberemo pravo lego – jeseni, pozimi in spom-
ladi moramo ujeti največ svetlobe, poleti naj-
manj, če je prevroče, rastline ne rastejo).

• Naredimo načrt za lovljenje deževnice, s katero
bomo rastlinjak ogrevali in v njem zalivali rast-
line (zbiranje vode in namakanje).

• Skrbimo za pravočasno in pravilno prezračevanje.

RASTLINJAKI PO SVETU

WALPINI ALI VKOPANI
RASTLINJAK – vrsta
podzemnega rastlin-
jaka iz južne Amerike,
ki je vkopan vsaj
meter globoko.

BIODOM ALI KUPO-
LAST RASTLINJAK
– izdelan je v obliki
kupole, ki enako-
merno vsrkava svet-
lobo (ne sme biti
v senci) in omogoča,
da zrak lažje kroži.

KITAJSKI RASTLINJAK
(CHINESE SOLAR
GREENHOUSE)
– ima severno stran
izolirano (ob steni).
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FUTOŠKO

Srednje pozna DOMAČA
sorta (90–100 dni). Ima
sploščeno okroglo glavo,
težko okoli 2–3,5 kg in je
posebne zelene barve. To
je odlično zelje za svežo
porabo in kisanje. 

GOLDEN OXHEART
– KONIČASTO
ZELJE

Poznana in stara italijanska
sorta (150 let) koničastega
(špičastega) zelja, ki dozori
okoli 100 dni po setvi. Glave
so težke okoli 1,5 kg. Odli-
čno za mali vrtiček. Je než-
nega okusa in za pripravo
raznovrstnih zeljnih jedi.

SLAVA

To je srednje pozna sorta
(120 dni). Glave so ploščato
okrogle in jih uporabljamo
sveže ali za kisanje. 

VARAŽDINSKO 2

Pozna DOMAČA sorta zelja
(140 dni). Srednje velike
glave so ploščato okrogle,

posebne rumenozelene
barve s finimi tankimi listi,
zato je zelje odlično za
kisanje in skladiščenje.

Rdeče zelje
Brassica oleracea

ROXY

Pozno rdeče zelje (140 dni) s
pokončno okroglo vijolično-
rdečo glavo, težko okoli 1,6
–2 kg. Uporabljamo ga sve-
žega ali pa ga skladiščimo.

Kitajsko
zelje
Brassica pekinensis

YUKI F1

To je zgoden hibrid, enosta-
ven za vzgojo. Sedemdeset
dni po presajanju oblikuje
lepe kompaktne glave, tež-
ke okoli 2 kg. Je blagega in
svežega okusa ter lepega
videza. Odličen je za kuha-
nje, lahko pa ga jemo su-
rovega v solatah. Potrebuje
humusna, hranljiva in vlažna
tla. Dobro raste v družbi s
fižolom, grahom, kolerabico
in špinačo.

Ohrovt
Brassica oleracea

VERTUS
Pozen ohrovt (140 dni) z
okroglo, lepo zeleno glavo,
težko okoli 1,8–2 kg.

Odličen za pripravo zelen-
javnih jedi pozimi. 

Brstični
ohrovt
Brassica oleracea

LONG ISLAND

Pozna sorta (130 dni), sred-
nje odporna na nizke tem-
perature. Brstični ohrovt je
visoko kakovostna zelen-
java, bogata s hranljivimi
snovmi, okusna, trpežna in
odlična za zamrzovanje. Pred
zimo ga pognojimo z gnojili,
ki vsebujejo veliko kalija. 

Raštika
/ Krmni 
ohrovt Brassica
oleracea var. medullosa

To je visoka rastlina (do
1,5 m) s strženastim ste-
blom in številnimi velikimi
sočnimi listi. Daje velike
pridelke zelene mase, dobro
prezimi in čez zimo ostane
zelena. Iz sočnih listov si
lahko pripravimo zanimive
jedi.
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Por Allium porrum

Rad ima peščena, rahla,
hranljiva tla. Por sejemo
na gosto, tekom leta ga
redčimo in uporabljamo
še mladega in svežega v
kuhinji. Tako imamo por
na voljo tudi poleti. Pre-
sadimo ga lahko na raz-
lična mesta v vrtu, saj je
odličen sosed jagodam,
korenčku, zeleni, paradiž-
niku, solati in kapusnicam.

CARENTAN 

Srednje pozen por, ki prezimi.
Rad ima peščena, rahla,
hranljiva tla. 

DOMAČI DOLGI

Pozen jesenski por, občutljiv
na mraz. Spodnji beli del
stebla je zelo dolg (60 cm). 

Čebula Allium cepa

Čebula se dobro skladišči
– spletemo pletenice in jih
čez zimo obesimo v hla-
den, zračen, ne presvetel
prostor. Sejemo jo v vrste
in celo poletje počasi red-
čimo. Izpuljene rastline
pojemo ali pa jih presa-
dimo kamorkoli v vrtu, saj
je čebula dober sosed ku-
maram, korenčku, solati,
paradižniku in jagodam.

HOLANDSKA RUMENA
To je ploščato okrogla,
slamnato rumena čebula

blažjega okusa, ki se dobro
skladišči.

PTUJSKA RDEČA
To je srednje pozna sorta
s ploščatimi čebulami in z

rdečerjavimi ovojnimi lus-
kami ter rdečkastimi mes-
natimi listi. Je ostrega okusa
in se odlično skladišči. Vse-
buje askorbinsko kislino, ki
širi žile in raztaplja holesterol.

Čebulnice

SETVE PO OBDOBJIH
(odvisno od lokacije kraja, v pri-
morju se vse seje malo prej)

Od januarja do srede marca v zaprtih
prostorih:
Čili, feferoni, jajčevec, lubenica, melona, paprika,
paradižnik, peteršilj, solata, zelena, zelišča

Od marca do aprila na prosto:
Brokoli, čebula, grah, kolerabica, korenček, pasti-
nak, peteršilj, por, radič za rez, rdeča pesa, red-
kvica, rukola, rukvica, solata, zelje

Od aprila do konca maja na prosto:
Brokoli, brstični ohrovt, buče, bučke, cvetlice eno-
letnice, čičerika, dolga vigna, fižol nizek, visok fižol,
grah, kolerabica, korenček, kumare in kumarice,
leča, limski fižol, lubenica, melona, nizka vigna,
ohrovt, rdeča pesa, redkvica, sladka koruza, soja,
solata, špargelj, zelišča, zelje

Od junija do konca julija na prosto:
Črna redkev, endivija, fižol nizek, grah nizek, kitaj-
sko zelje, koleraba, nizka vigna, radič, rdeča pesa,
redkvica, repa

Od avgusta do konca septembra na prosto:
Blitva, motovilec, peteršilj, špinača, zimska solata
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Fižol
Phaseolus vulgaris

Fižol potrebuje rahla, hran-
ljiva in vlažna tla. Če je v
času setve še hladno, set-
veno površino prekrijemo
s kopreno ali pa ga sejemo
v plastičnem tunelu. Tem-
peratura tal za setev fižo-
la mora biti nad 10 ºC. Kot
metuljnica se sam oskrbi
z dušikom iz zraka, zato ga
ne gnojimo s hlevskim
gnojem. Gnojimo ga z mi-
neralnimi gnojili v času
cvetenja, ne prej. Okoli
opore položimo 8–10 cm
zrn VISOKEGA FIŽOLA
v 3 cm globoko jamico.
V fazi cvetenja ga rahlo
osujemo. Visoke in deko-
rativne fižolove »stene«
uporabljamo kot zaščito
pred vetrom, na primer za
kumare. Dobri sosedje so
paradižnik, kumare, kapu-
cinka, zelje, solata, zelena
in rdeča pesa. Šetraj ga
v njegovi bližini varuje
pred napadom uši. V suši
ga OBVEZNO zalivamo.

BERGGOLD / NIZEK za
rumene okrogle stroke

Zgoden fižol, ki dozori že
okoli 60 dni po setvi. Rastlina
je srednje visoka in zelo buj-
na. Svetlo rumeni stroki so
okrogli, okusni in niso nitasti. 

SUPERNANO GIALLO
/ NIZEK  za rumene
ploščate stroke

Zgoden fižol, ki dozori že
okoli 70 dni po setvi. Rastlina
je srednje visoka in bujna.
Rumeni stroki so ploščati,
okusni in niso nitasti. 

ČUDO PIEMONTA / NIZEK
za pisane stroke in zrno

TO JE FIŽOL, KI NAS BO
NAVDUŠIL. Je nizek in zgo-
den fižol, saj dozori v 55–60
dnevih po setvi. Uživamo
stroke in zrnje. Ploščati, vi-
jolično marmorirani in mes-
nati stroki so brez niti in
izredno okusni. Pri kuhanju
se obarvajo rumeno. Seme
je marmorirano (pisano).
Prenaša sušo. 

STAROZAGORSKI / NIZEK
za zelene ploščate stroke

Zgoden fižol, ki dozori že
okoli 60 dni po setvi. Rastlina
je srednje visoka in bujna.

Zeleni stroki so ploščati,
okusni in niso nitasti. 

FRENCH NAVY / NIZEK
za zelene ploščate stroke

PROFESIONALNA SORTA.
Zelo zgoden fižol, ki dozori
že okoli 50 dni po setvi.
Rastlina je srednje visoka
in zelo bujna. Svetlo zeleni
stroki so ploščati, dolgi
15–16 cm, okusni in niso
nitasti. 

HARVESTER SEL. SAVIO
NIZEK za zelene okrogle
stroke

PROFESIONALNA SORTA.
Zgoden fižol, ki dozori že
okoli 60 dni po setvi.
Rastlina je srednje visoka,
bujna in zelo zdrava. Zeleni
stroki so okrogli, okusni in
niso nitasti, dolgi 15–16 cm. 
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TOP CROP / NIZEK
za zelene okrogle stroke

Zgoden fižol, ki dozori že
okoli 60 dni po setvi. Rastlina
je srednje visoka, bujna in
zelo zdrava. Zeleni stroki so
okrogli, okusni in niso nitasti. 

ČEŠNJEVEC / NIZEK
za pisano zrnje

Češnjevec je nizka in zelo
rodna, priznana evropska
sorta za pridelavo pisanih
zrn. Dozori že okoli 70 dni
po setvi. 

BORLOTTO LINGUA DI
FUOCO SEL. ESTREMO
NIZEK za pisano zrnje

TO JE PROFESIONALNA
SORTA za vzgojo visokega
fižola za pisano zrnje. Ras-
tlina je robustna, kompaktna,
zelo zdrava in rodna. Stroki
so dolgi 15–17 cm in imajo
7–8 ledvičastih pisanih se-
men. Z obiranjem strokov
začnemo 85–90 dni po
setvi. Primeren je za vzgojo
na prostem, v tunelih ter
rastlinjakih.

SLAVONSKI ZELEN
NIZEK za rumeno
zeleno zrnje
TO JE DOMAČA SORTA niz-
kega fižola, ki dozori okoli
75–80 dni po setvi. Rastlina

je srednje visoka in zelo
bujna. Nekatere rastline
so malo višje. Je odporen
na visoke temperature.
Seme je ledvičasto, rahlo
svetlo zelene barve in iz-
redno okusno. V Slavoniji
iz njega pripravljajo ra-
zlične mineštre in juhe. 

BORLOTTO LINGUA DI
FUOCO / VISOK
za pisano zrnje

Tradicionalna evropska sorta
visokega fižola za pridelavo
pisanega zrnja. Dozori prib-
ližno 85 dni po setvi. Rastlina
je robustna, kompaktna, zelo
zdrava in potrebuje oporo. 

BORLOTTO LINGUA DI
FUOCO 3 SEL. EXTRA
VISOK za pisano zrnje

TO JE ODLIČNA PROFE-
SIONALNA SORTA za pride-
lavo pisanih strokov in zrna.
Rastlina je robustna, kom-
paktna, zelo zdrava in potre-
buje oporo. Stroki so dolgi
20–22 cm in imajo 7–8 ok-
roglih pisanih semen. Z obi-
ranjem strokov začnemo
kakšnih 80 dni po setvi.
Primeren za vzgojo na pros-
tem, v tunelih ter rastlinjakih. 

RUMEN KRIVČEK ANEL-
LINO WAX YELLOW
VISOK za rumene
okrogle stroke

To je bujen fižol za pridelavo
okusnih okroglih, rahlo ukriv-
ljenih rumenih strokov, ki niso
nitasti. Z obiranjem strokov
začnemo 75–85 dni po setvi.

KRIVČEK ANELLINO DI
TRENTO / VISOK
za pisane stroke
in zrnje

Visok, bujno rastoč, ki dobro
prenaša različne vremenske
razmere. Stroki so ukrivljeni,
okrogli, zeleni z vijoličnimi
lisami (rahlo marmorirani).
Uživamo zelo okusne stroke,
ki niso nitasti in marmori-
rana zrna. 

JERUZALEMSKI / VISOK za
rumene ploščate stroke
To je odličen domači fižol za
pridelavo okusnih ploščatih
rumenih strokov. Ker je to

NOVO!



pozna sorta, začnemo z
obiranjem strokov kakšnih
90–100 dni po setvi. 

MERAVIGLIA DI VENEZIA
A GRANO NERO / VISOK za
rumene ploščate stroke

To je bujen fižol za pridelavo
okusnih, dolgih in širokih ter
mesnatih ploščatih, rumenih
strokov. Z obiranjem strokov
začnemo 80–90 dni po setvi.

SUPERMACONI / VISOK za
zelene ploščate stroke

To je bujen fižol za pridelavo
okusnih velikih in mesnatih
ploščatih, zelenih strokov.
Z obiranjem strokov začnemo
80–90 dni po setvi. 

COCO BLANC A RAMES
VISOK za zelene
ploščate stroke in bela
okrogla zrna

Visok fižol, bujno rastoč
(2 m), ki dobro prenaša ra-
zlične vremenske razmere.
Stroki so ploščati in zeleni.
V strokih je običajno 5–7
belih zrn. Uživamo mlade

zelene stroke in bela zrna
izrednega okusa. Zrna uži-
vamo mlada in sušena. 

TETOVAC / VISOK za ve-
lika bela ploščata in led-
vičasta zrna

DOMAČ, visok, srednje pozni
fižol za pridelavo velikega in
belega ledvičastega zrnja.
Odličen za kuhane jedi (eno-
lončnice, pasulj). Potrebuje ve-
liko prostora in močno oporo.

Laški ali
turški fižol
Phaseolus coccineus

EMERGO

To je dekorativen fižol, ki
uspeva v slabših razmerah
in slabih tleh. Ne prenaša
previsokih temperatur, saj
takrat odvrže cvetove, zato
je odličen za sajenje na viš-
jih, hladnejših legah. Ovija
se okoli opore in oblikuje
goste, zelene listne zavese
in lepe metuljaste cvetove,
tako v zelenjavnem ali ok-
rasnem vrtu kot tudi v veli-
kem okrasnem loncu. Uži-
vamo mlade stroke in zrnje. 

Limski fižol
Phaseolus lunatus

Visok (do 4 m) in bujno ras-
toč, toleranten na vročino.
V ploščatih, približno 7,5 cm
dolgih strokih so velika,
ploščata, ledvičasta, vijoli-

čnobela semena. Semena
imajo okus po kostanjih in
masleno teksturo, zato je to
idealen fižol za pripravo eno-
lončnic. Semena uživamo
sveža ali sušena. Zelo zdrav
fižol (je izredno bogat z bel-
jakovinami, vlakninami in
fosforjem ter kalcijem).
Potrebuje veliko toplote.
Dobro prenaša krajša ob-
dobja suše. Prenaša vse tipe
tal. Posadimo 6 zrn okoli ene
oporne palice. Ko je visok
15 cm, ga osujemo in tla
zastremo. Lahko ga gojimo
v velikih okrasnih loncih na
vročih terasah. Potrebuje
oporo. Stroke redno obira-
mo, ker s tem spodbujamo
rast novih.

Bob Vicia faba

SUPERAGUADULCE

Bob je stročnica, ki zraste
do višine 80–90 cm. Strok
je dolg 30 cm, v njem je
4–7 semen. Ker je odporen
na mraz, ga sejemo čim bolj
zgodaj spomladi, v primorju
tudi jeseni. Vročina mu ne
ustreza, cvetovi odpadajo in
napadejo ga uši. Je odličen
sosed solate, špinače, red-
kvice, zato ga sejemo sku-
paj s temi vrtninami. V vrtu
njegov vonj odganja volu-
harja. Bob je eden od naj-
boljših virov rastlinskih bel-
jakovin. »Doma« je ob Kas-
pijskem morju, v Perziji in na
Tibetu. V Evropi so ga gojili
pred fižolom, koruzo in krom-
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pirjem, potem pa smo nanj
pozabili. Zelo priljubljen je
le še v južni Italiji. Uživamo
mlade zelene stroke, nedo-
zorela semena (sveža ali
zamrznjena) in tudi posu-
šena velika semena. Svež
bob kuhamo 15 minut, suho
seme pa pred uporabo na-
makamo 10 do 12 ur, nato
pa ga kuhamo 1 do 2 uri, v
loncu na pritisk pa 35 minut.
Lupina suhega boba je de-
bela, zato je morda najbolje,
če kuhanega pretlačimo.
Vsekakor ima bob značilen,
rahlo grenak okus, ki pa ga
lahko omilimo  s primernimi
začimbami.

Dolga vigna
Vigna unguiculata subsp.
sesquipedalis

To je plezajoča tropska eno-
letnica, z 2–4 m dolgimi
poganjki. V 70–80 dnevih po
setvi začnejo v paru rasti
50–90 cm dolgi stroki.
Najbolje je pobrati in kuhati
še mlade in nezrele stroke.
Uživamo jih surove ali ku-
hane. Uporabljajo jih v ki-
tajski in malezijski kuhinji.
Dolga vigna potrebuje veliko
sonca in toplote. V deževnem
in hladnem poletju slabo
raste. Ob suši jo moramo
redno zalivati. Je zelo občut-
ljiva na nizke temperature.
Zelo lepa je tudi v okrasnih
loncih na terasah in balkonih.

Nizka vigna
Vigna unguiculata
subsp. unguiculata

V 80 dnevih po setvi se na
nizkem kompaktnem gr-
mičku oblikujejo dolgi stroki
z belim drobnim zrnom bež
barve in s črnim očesom.
Najbolje je uporabiti še
mlade in nezrele stroke,
dolge 30–40 cm. Uživamo
jih surove ali kuhane. Upo-
rabljajo jih v kitajski (»stir
fries«) in orientalski kuhinji.
Uživamo pa tudi zrna (po-
dobno kot zrna ostalih stroč-
nic). Redno gnojimo s kom-
postom in specializiranimi
gnojili za vrtnine (stročnice).
Potrebuje veliko toplote.
Dobro prenaša krajša ob-
dobja suše. Ko je visoka
15 cm, jo osujemo in tla
zastremo. Lahko jo gojimo
v okrasnih loncih.

Grah Pisum sativum

Grah je OBVEZNA vrtnina
vsakega zelenjavnega
vrta. Enostavno ga je vz-
gajati, poleti uživamo sve-
ža sočna zrna, pozimi pa
posušena ali zamrznjena.
Koristen je tudi za vrtna
tla, ker jih bogati z duši-
kom (zato korenine graha
vedno pustimo v tleh).
Sejemo ga od marca do
avgusta, čim pogosteje
na različnih mestih v ze-
lenjavnem vrtu. Ko so
rastline visoke približno
15 cm, jih moramo osuti.
Nudimo mu oporo. Dobri
sosedje so korenček, ku-
mare, solata, zelje in ko-
per. Zgodnje in pogosto
obiranje pospešuje tvorbo
novih strokov. 

ČUDO AMERIKE

To je zgodnji (približno
65 dni) in nizki (40–50 cm)
grah. Stroki so zeleni, dolgi
6–7 cm, zrna nagubana. 

MALI PROVANSALEC

To je zgodnji (približno
65 dni) in nizki (45–50 cm)
grah. Stroki so zeleni, dolgi
kakšnih 5–6 cm, zrna ok-
rogla in gladka. 

KELVEDON 

To je zgodnji (približno
70 dni) in nizki (45–60 cm)
grah. Stroki so temno ze-
leni, dolgi kakšnih 6–7 cm,
zrnje je oglato in nagubano. 

RONDO

Rondo je srednje zgodnji
(približno 75-80 dni) in vi-
soki (80–90 cm) grah.
Stroki so temno zeleni,
dolgi kakšnih 10–11 cm,
zrna nagubana. 



SENATOR

Senator je srednje zgodnji
(približno 80 dni) in srednje
visoki (90–100 cm) grah.
Stroki so zeleni, dolgi kak-
šnih 8–9 cm, zrna nagubana. 

TELEFON

Telefon je srednje pozni
(približno 85–90 dni) in zelo
visoki (160–180 cm) grah.
Stroki so temno zeleni,
dolgi kakšnih 11–12 cm,
zrna nagubana. 

CAROUBY – SLADKI
OZ. SLADKORNI

Poseben grah, pri katerem
uživamo tanke, nežne, ploš-
čate stroke (12 cm) slad-
kega okusa. To je visok grah,
ki zraste do 150 cm in pot-
rebuje oporo. Lepo cveti.
Stroke redno pobiramo, ko
so še mladi (spodbujamo
rast novih). 

Čičerika
Cicer arietinum
Plod je zelo kratek strok,
bledo rumene barve in ima
običajno dve veliki zrni. Pri
optimalnih pogojih je lahko
na eni rastlini tudi do 100
strokov. Redno jo gnojimo s
kompostom in specializira-
nimi gnojili za vrtnine (stroč-

nice). Prenaša vročino in
sušo, saj oblikuje močan
koreninski sistem, vendar jo
v močni suši v fazi cvetenja
in nastavljanja strokov za-
livamo. V hladnem poletju
slabše raste in dozoreva.
Zrnje je izredno okusno in ga
uživamo podobno kot fižol
(kuhano). Odlična je tudi za
kalčke. 

Leča
Lens esculentum

Leča je enoletna metuljnica,
visoka 50–70 cm s parno
pernatimi listi. Cvetovi se
razvijejo v pazduhah listov.
Strok je majhen in vsebuje
1–3 majhna semena. Do-
zori v približno 100 dnevih
po setvi (ko se stroki obar-
vajo). Potrebuje veliko top-
lote. Dobro prenaša krajša
obdobja suše. Prenaša vse
tipe tal. Ko je visoka 15 cm,
jo osujemo in tla zastremo.
Lahko jo gojimo v okrasnih
loncih. Leča vsebuje veliko
beljakovin (esencialnih ami-
nokislin), dobrih ogljikovih
hidratov, do 2 % olja, vita-
mine iz skupine B, železo,
kalcij, kalij, fosfor in cink.
Je zelo aromatična in se
uporablja predvsem za juhe,
enolončnice, v solati in za
kalčke. Zeleno lečo kuhamo
od 30 do 40 minut. 

Soja Glycine max.

SEME NI GENSKO SPREME-
NJENO. Rada ima humozna
in vlažna tla ter veliko sonca.
Ob suši zalivamo. Ko je vi-
soka 20 cm, jo osujemo in
tla zastremo. Soja bogati tla
z dušikom (izboljšuje vrtna
tla), zato vzgojimo posame-
zne kompaktne grmičke tu
in tam po vrtu. Semena zač-
nejo dozorevati okoli 3–4
mesece po setvi.
Pobiramo še zelene stroke
z razvitimi zrni, jih speremo
in kuhamo kakšnih 20 minut.
Ko se stroki ohladijo, izluš-
čimo zrna in jih uporabimo
v različnih jedeh. Kuhamo
lahko tudi posamezna suha
zrna (iz posušenih strokov).
Zelena zrna lahko tudi za-
mrznemo. Kot pri vseh stroč-
nicah, je tudi pri soji najbolj
pomembno, da jo pred ku-
hanjem namakamo v hladni
vodi vsaj 12–24 ur (poleti
manj, pozimi pa dalj časa).
Pomembno je, da zrna na-
makamo v veliki količini vo-
de, da bomo odpadne snovi
lahko tudi odlili. V nasprot-
nem primeru bodo zrna spet
vpila odpadne snovi.
Pomemben je tudi čas ku-
hanja. Za večino semen vel-
ja, da jih kuhamo do meh-
kega, pri soji pa bomo to
težko dosegli – spet zaradi
visoke vsebnosti beljakovin.
Tudi ko je kuhana, je nam-
reč nekoliko hrustljava. V
navadnem loncu jo kuhamo
od 60 do 75 minut, v »eko-
nom loncu« pa 20 minut.
Soja vsebuje veliko vlaknin,
beljakovin (esencialnih ami-
nokislin), vitaminov in mine-
ralov, predvsem veliko kal-
cija. Je zelo okusna in upo-
rabna v veliko različnih jedeh.
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Koruza
Zea mays

SLADKA KORUZA

To je visoka (180–200 cm)
sladka koruza. Ima storže s
sladkimi zrni, ki vsebujejo
veliko beljakovin in vitami-
nov. Dozori okoli 85 dni po
setvi. Primerna je za svežo
rabo (pečenje, kuhanje) in
vlaganje ter zamrzovanje.
Potrebuje dobro gnojena tla
in dovolj vlage. Dobri sose-
dje so fižol, kumare, bučke,
melone in paradižnik.

KORUZA POKOVKA

To je srednje visoka koruza,
enostavna za vzgojo. Ima
storže z zrni, iz katerih pri-
pravimo pokovko. Enostavna
je za vzgojo. Jeseni, ko zrna
dozorijo, jih oluščimo in shra-
nimo za pripravo domače
pokovke( kokice ali popcorn).

KORUZA
LJ 275T To je

Ena redkih slovenskih sort
poljščin. Njen avtor je
Slovenec, prof. Ludvik Roz-
man iz Biotehniške fakul-
tete. Tudi seme je pridelano
v Sloveniji.
Iz koruze LJ 275T pridelamo
izredno okusno moko, ki ima

poseben vonj (ob industrij-
skih mokah na vonj nismo
več pozorni). Neverjetno je,
kakšen odličen okus ima
ta koruza. Zrna so primerna
tudi za kokošjo hrano. Ko-
koške ga rade jedo in so
tudi bolj zdrave, njihova
jajca pa so zlato rumena in
okusna. Storže lahko tudi
kuhamo in pečemo, tako kot
sladko koruzo. Predlagam,
da vsak poseje malo slo-
venske koruze v svoj zelen-
javni vrt. Dobra je tudi za
pridelavo okusnih storžev.
Če pa imamo manjšo njivo
in kokoši, smo s setvijo tega
domačega semena dosegli
zmagovito kombinacijo.

Špargelj
Asparagus officinalis

Šparglje prvi č pobiramo
3 leta po sajenju. Poganj-
ke režemo največ 2 tedna.
Leto kasneje čas trajanja
rezanja poganjkov podalj-
šamo na 4–5 tednov, vsa
nadaljnja leta pa režemo
šparglje 8 tednov na leto.
Če jih režemo predolgo,
odrežemo preveč pogan-
jkov, rastlino izčrpamo,
zato bo prihodnje leto
pridelek slabši. Najraje
ima lahka, prepustna tla,
uspeva pa tudi na težjih,
vendar odcednih zemljiš-
čih. Izberemo sončno le-
go. Tla pognojimo s hlev-
skim gnojem in jih prelo-
patamo. Seme sejemo
marca ali aprila v multi-
plošče, setvene zaboje

ali lončke. Maja ali junija
8–10 tednov stare sadike
presajamo na stalno mes-
to na prostem. Nepos-
redno na prostem sejemo
aprila ali maja. Razdalja
med vrstami naj bo 1,5 m,
v vrsti pa 25 cm.
Za domače potrebe štiri-
članske družine priporo-
čajo nasad z 20 do 30
rastlinami šparglja.
Poganjke pobiramo 2–3-
krat tedensko, ko so vi-
soki približno 20–30 cm. 

PRECOCE D'ARGETEUIL

To je poznana stara sorta,
cenjena po vsej Evropi.
Poganjki so lepe zelene
barve z rahlo rozavijoličnim
navdihom. Če gredico
spomladi, pred odganjan-
jem, višje osujemo, bodo
poganjki beli.

Bela detelja
Trifolium repens

Z belo deteljo izboljšamo
tla in popestrimo travnik.
Sejemo jo od pomladi
(marec) do srede septem-
bra. Sejemo jo kot samo-
stojno setev ali v mešanici
s travami. To je plazeča
rustikalna rastlina, ki raste
na vseh tleh in prenaša
tako sušo kot mraz. Je tip
navadne bele detelje, ki
dosega visoke pridelke in
je vsestransko uporabna
za pašo in košnjo.

Ostale vrtnine

NOVO!
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Ajda Fagopyrum
esculentum

ČEBELICA

Slovenska AVTOHTONA sor-
ta ajde ČEBELICA je vzgo-
jena na Kmetijskem inšti-
tutu Slovenija. Seme je prav
tako pridelano v Sloveniji.
Čebelica je zelo medovita
ajda, pravi raj za čebele.

Semena (sivorjava do temno
rjava) so primerna za pri-
delavo nadvse okusne moke
in kaše. Iz celih rastlin si
pripravimo zeliščne čaje.
Če je ne porabimo, je od-
lična tudi za zeleno gno-
jenje. Sejemo jo od maja
do konca julija.

Facelija
Phacelia tancetifolia

Facelija je posebna rastli-
na, zato moramo njeno
seme vedno imeti pri roki,
saj jo od pomladi do jeseni
lahko posejemo na vsako

prazno mesto v vrtu. V so-
rodu ni z nobeno vrtnino,
hitro in bujno raste (raz-
pleveli vrt), čudovito cveti
in je izredno medovita. Če-
bele in druge koristne žu-
želke jo obožujejo in ko
odcveti, nam služi za ze-
leno gnojenje (vnos organ-
ske mase v tla, kar pomeni
več humusa v tleh). Je ču-
dovita cvetlica za rez.
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Za čebele / Seznam nekaterih medovitih rastlin,
ki jih obvezno posejemo povprek po zelenjavnem vrtu, saj

privabljajo čebele in čmrlje, ki oprašujejo rastline, da obrodijo

Latinsko ime Slovensko ime Medovitost Vir Opraševalci
Callistephus sp. Astre dobra CP Č, ČM
Ocimum basilicum Bazilika odlična CP Č, ČM
Zinnia sp. Cinija zelo dobra CP Č, ČM
Allium schoenoprasum Drobnjak srednja N Č, ČM
Phacelia spp. Facelija odlična CP, N Č, ČM, Ž
Escholtzia californica Kalifornijski mak zelo dobra N, CP Č, ČM, ČS
Foeniculum vulgare Navadni komarček dobra N,CP Č, ČM
Coriandrum sativum Koriander dobra N,CP Č, ČM
Cosmos bipinatus Kozmeja ali metuljčki odlična N, CP Č, ČM, ČS
Agastache mexicanum Limonski ožep odlična N, CP Č, ČM, ČS
Melissa officinalis Navadna melisa zelo dobra N,CP Č, ČM
Salvia farinacea Modrocvetna kadulja zelo dobra N, CP Č, ČM, ČS
Calendula officinalis Ognjič dobra N, CP Č, ČM, ČS
Origanum vulgare Navadna dobra misel dobra N,CP Č, ČM, ČS
Helianthus annuus Sončnica zelo dobra N,CP Č, ČM, ČS
Myosotis alpestris Spominčica srednja N,CP Č, ČM, ČS
Thymus vulgaris Timijan zelo dobra N, CP Č, ČM
Viola spp. Vijolice srednja N, CP Č
Mentha piperita Poprova meta dobra N, CP Č, ČM
Salvia officinalis Žajbelj zelo dobra N, CP Č, ČM

Vir: CP - vir cvetnega prahu,
N - vir nektarja
Opraševalci / Hrana za: Č- čebele,
ČM- čmrlji, ČS- čebele samotarke,
Ž- razne žuželke

Medovite rastline
smo označili
s čebelico
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Začimbnice in zelišča

Peteršilj
Petroselinum crispum

Potrebujemo manjšo
gredico s tremi vrstami
peteršilja. Liste režemo
vse poletje do pozne je-
seni. Jeseni liste pore-
žemo in zamrznemo. Pri
korenastem pa korene
izkopljemo in skladiščimo
v kleti. Ker prenaša malo
sence (ena redkih vrtnin),
ga sejemo v bližino para-
dižnika. Ta mu nudi sen-
co ob največji vročini,
peteršilj pa paradižnik
spodbuja k rasti in izbolj-
ša njegov okus.

DOMAČI LISTNIK

Rastlina ima gladke temno
zelene, zelo aromatične
liste, ki jih redno režemo.
Lahko ga vzgajamo tudi v
okrasnih loncih. Liste upo-
rabljamo sveže, jih sušimo
ali zamrznemo. 

BERLINSKI

To je odličen peteršilj za
pridelavo aromatičnih zele-
nih listov in velikih gladkih
korenov. Nekaj korenov lah-
ko pustimo čez zimo v tleh,
saj običajno ne zamrznejo. 

Drobnjak
Allium schoenoprasum

To je nezahtevna trajnica.
Spomladi lepo cveti. Vse po-
letje režemo cevaste liste,

ki jih uporabimo v različne
namene. Drobnjak vsebuje
veliko vitamina C in železa.
Za zimo lahko lističe nare-
žemo in zamrznemo. V vrtu
varuje sosednje rastline pred
napadom pepelaste plesni.
Raste tudi v okrasnem loncu
na terasi ali balkonu.

Rukola, div-
ja rukvica
ali zidni
dvoredec
Diplotaxis tenuifolia

NATURELLE

Odlična je za celoletno pri-
delavo drobno narezanih
in zelo aromatičnih listov.
Če je ne režemo pogosto,
gre v cvet. Prvič režemo
8 tednov po setvi. Režemo
jo od zgodnje pomladi do
pozne jeseni. Lahko celo
prezimi. Vse leto jo sejemo
v lončke. Ima zelo izrazit
okus in je obvezna v vsaki
kuhinji. Ljubitelji jo lahko

vzgojijo tudi v okrasnem
loncu na terasi.

Bazilika
Ocimum basilicum

Seme bazilike kali na
svetlobi, zato semen po
setvi ne prekrijemo. Bazi-
lika je zelo občutljiva na
nizke temperature, zato
jo sejemo v najbolj vroč
del vrta. Gojimo jo tudi v
okrasnih loncih (skupaj
s cvetlicami), lahko vse
leto. Dobro se obrašča,
zato lističe redno obira-
mo in uporabljamo sveže
za začinjanje različnih
jedi. Dobro se ujema s
paradižnikom in kuma-
rami. S svojim vonjem
odganja muhe.

GENOVESE
Ima velike, izredno aroma-

tične lističe. 

DROBNOLISTNA
Oblikuje okrogel grmiček z

drobnimi, izredno aromati-
čnimi lističi.



Majaron
Origanum majorana

Oblikuje lep grmiček s finimi
aromatičnimi lističi. Mlade
vršičke poganjkov in lističe
obiramo vse poletje. Tik pre-
den se okrogli cvetni popki
odprejo, zelišče porežemo
in ga damo sušiti. Prilega se
k mesu, paradižniku, eno-
lončnicam in h krompirje-
vim jedem. Ni zahtevna za-
čimbnica. Je odličen sosed
čebuli. 

Origano
ali dobra
misel
Origanum vulgare

Začimbna trajnica, ki raste
na sončnem delu gredice
ali v okrasnem loncu na
terasi. Za kalitev potrebuje
svetlobo, zato semena po
setvi ne pokrijemo, ampak
ga samo pritisnemo ob tla.
Raste naj v bližini čebule
(varuje jo pred plesnijo in
vpliva na boljše skladiš-
čenje), korenčka, drob-
njaka, pora in paradižnika.
Lističe in mlada stebelca
za svežo uporabo trgamo
vse leto, za sušenje pa ga
porežemo junija, tik pred
cvetenjem. V čajne meša-
nice vnaša lepo barvo in
toplo aromo. 

Timijan
Thymus vulgaris

To je trajno zelišče. Oblikuje
grmiček, visok 20–40 cm.
Mlade poganjke lahko tr-
gamo vse leto, običajno pa
tik pred cvetenjem, ko ima
timijan največjo moč, po-
ganjke odrežemo in jih po-
sušimo. Raste lahko povsod
po vrtu, saj odvrača polže,
listne uši in kapusovega
belina. Timijan se prilega k
mesu in zelenjavnim jedem. 

Šetraj Saturea
hortensis

Začimbnica, ki raste na son-
čnem delu gredice ali v ok-
rasnem loncu na terasi. Za
kalitev potrebuje svetlobo,
zato semena po setvi ne
pokrijemo, ampak ga samo
pritisnemo ob tla. Lističe in
mlada stebelca za svežo
uporabo trgamo vse leto, za
sušenje pa ga porežemo
junija, tik pred cvetenjem.
V mešanem posevku naj
raste s čebulo, z zeljem in
nizkim fižolom (odganja uši).
Odganja molje, zato ga, tako
kot sivko, damo v omare.
Šetraj tvori dobro harmonijo
s fižolom, kot sosednja ras-
tlina v vrtu in tudi v jedeh.
Z njim tudi odlično začinimo
grah, lečo, krompirjeve jedi
in jedi iz zelja ter ohrovta.
Paše tudi k mesu, ribam in
jagnjetini.

Koper
Anethum graveolens

Aromatična in zdravilna eno-
letnica, ki naj raste raztre-
seno po celem vrtu, saj
ugodno vpliva na vznik ko-
renja, kumar, zelja, kumar,
rdeče pese, solate in če-
bule. Je odličen sosed ku-
maram in drugim vrtninam,
saj njegova eterična olja
vplivajo na bolj zdravo rast.
Cvetovi privlačijo muhe
trepetavke, ki se hranijo z
listnimi ušmi. Sveže liste
dodajamo omakam in ribam
(ne kuhamo) ter paradižni-
kovi, kumarični in zeleni so-
lati. Cvetove in seme doda-
jamo kumaricam za vlaganje. 

Janež Pimpinella
anisum

To je visoka začimbnica z
belimi cvetnimi kobuli, v ka-
terih se razvijejo začimbna
semena. Najbolje raste na
sončnem delu gredice. Ko
cvetni kobul spremeni barvo,
septembra ali oktobra,
cvetno steblo odrežemo in
ga posušimo. Seme shra-
nimo v temnem kozarčku.
Za začinjanje ribjih jedi,
sesekljanegamesa, karijev,
jedi iz korenčka ter graha
in peciva uporabljamo cela
semena, ki jih tik pred upo-
rabo zdrobimo ali zmeljemo
(pazimo, da ne začinimo
preveč). Semena so slad-
kasto cvetlične arome. Je
zdravilen.
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MetaMentha spicata
Spearmint

Nezahtevna trajna začim-
bnica, ki raste tudi v pol-
senci. Rada ima veliko vlage.
Dobro prezimi. Odlično us-
peva  tudi v velikem okras-
nem loncu, tudi na senčnem
balkonu. Obilno se razrašča.
Lepa je tudi, ko cveti. Liste
trgamo vse leto. Za kalitev
potrebuje svetlobo, zato se-
mena po setvi ne pokrijemo,
ampak ga samo pritisnemo
ob tla. S svojo srčno svežo
aromo je nepogrešljiva v
čajih, kot začimba v različ-
nih jedeh in v različnih
kozmetičnih izdelkih.

Kamilica
Matricaria chamomila

Seme kali na svetlobi, zato
ga po setvi ne prekrivamo.
Kamilica je enoletna zeliš-
čna cvetlica s čudovitim
aromatičnimi cvetovi. Raste
na soncu, na humoznih tleh.
Kamilica je odličen sosed
kapusnicam, krompirju, fi-
žolu, grahu, solati, blitvi,
rdeči pesi, špinači, zeleni,
čebuli in poru. Kamilica
krepi odpornost in okus
sosednih vrtnin in odvrača
porovega molja. Uporab-
ljamo sveže ali posušene
cvetove (cvetne koške) v
obliki čaja, ki mu dodamo
med, kar v telesu izboljša
vsrkavanje kamiličnih učin-
kovin. Primerna je tudi za
parne kopeli in obkladke. 

Melisa
Melissa officinalis

Melisa je začimbna in zdra-
vilna trajnica, ki raste na
prostem ali v najmanj 5 L
velikem glinenem loncu na
sončni legi, v zmerno vlaž-
nih tleh. Za uporabo nabi-
ramo mlade vršičke in liste
pred cvetenjem. Primerni
so za omake, solate, sadne
solate, okusna je ob ribah,
uporabljamo pa jo še s
številnimi drugimi jedmi.
Dodamo jo pred koncem
kuhanja. Kot čaj ali dodatek
kopelim deluje proti glavo-
bolu in pomirja.

Žajbelj
navadni
Salvia officinalis

Enoletnica oz. trajnica
(odvisno od zime), ki ima
rada tople in sončne lege.
Ni zahtevna. Liste trgamo
vse leto, uporabljamo sveže
ali sušene (izgubijo del aro-
me). Lepo cveti. Odvrača uši,
gosenice in polže, zato je v
vrtu odlična med zelenjavo.

Okra ali
bamija
Hibiscus esculentus

To je eksotična, tudi okrasna
rastlina, odporna na sušo.
Mlade nezrele plodove
(dolge okoli 6–9 cm) redno

trgamo. Priporočamo roka-
vice, ker lahko drobne dla-
čice povzročajo alergijo. 
Čaj iz sušene bamije po-
maga diabetikom pri urav-
navanju ravni sladkorja.
Blagodejna sluz, po kateri
je bamija poznana, odlično
zdravi vse oblike želodčnih
obolenj. Olje iz bamije re-
šuje dermatološke težave.
Bamijo lahko konzerviramo
tako, da jo sušimo, zamr-
zujemo, blanširamo ali ma-
riniramo. Bamijo najdemo
v vsakem bosanskem loncu
in begovi čorbi, saj jima daje
značilen okus in gostoto. 

Grško seno
ali sabljasti
triplat Trigonella
foenum - graecum

Tradicionalna aromatična
rastlina, enostavna za vz-
gojo in vsestransko upo-
rabna – v vrtu za zeleno
gnojenje, za krmo domačih
živali ter za prehrambene
in medicinske namene.
Metuljnica, ki zraste
40–90 cm visoko, ima
majhne lističe in bele cve-
tove. Cveti od junija do av-
gusta, seme pa dozoreva
avgusta in septembra. Rada
ima veliko sonca, toplote in
odcedna tla. Uporabljamo
njene aromatične in zdra-
vilne liste (surove ali ku-
hane) in kot začimbo cela
ali zdrobljena semena.



STEVIA Stevia
rebaudiana

Sadike vzgojimo pri tempe-
raturi nad 22 ºC – posejemo
v kakovosten substrat in
semena pritisnemo ob tla,
saj seme stevije kali na
svetlobi. Priporočeno je
pikiranje. Konec maja jo
presadimo na sončen del
zelenjavnega vrta ali v lon-
čke (premera 16–18 cm).
Redno jo zalivamo. V lončku
raste vse leto. Mlade vejice
redno pobiramo, da se ras-
tlina lahko bujno razrašča.
Liste posušimo in upora-
bimo. Rastlina stevije
zraste 50–70 cm visoko.

SIVKA Lavandula
angustifolia

Sivka je prezimen, zimze-
len, aromatičen grmiček, ki
zraste 30–80 cm visoko.
Modrovijolični cvetovi moč-
no dišijo. Eterična olja cve-
tov so vsestransko upo-
rabna. Izberemo ji sončno
in vročo lego. Najbolje raste
na peščenih, prepustnih in
apnenčastih tleh. Sivke
dobro uspevajo tudi v lon-
cih, kjer jo redno zalivamo
in gnojimo. Obvezno jo
porežemo (sredi avgusta). 
Seme kali dolgo, potrebuje
redno vlaženje in temper-
aturo zraka 20–25 ºC.

Vrtna
jagoda

Fragaria x ananassa

Jagoda je enostavna za
vzgojo. Konec marca in
aprila jo sejemo v zaprtih
prostorih v kakovostno
zemljo za setev. Seme pri-
tisnemo ob tla in ga pok-
rijemo z zemljo ali s papir-
jem. Vzdržujemo vlago.
Seme kali 2–3 tedne pri
optimalni temperaturi
zemlje okoli 20 ºC. Po 3–4
tednih sadike presadimo
v lonček in ko mine nevar-
nost slane, jih presadimo
na prosto v gredice ali
okrasni lonec. Lahko se-
jemo tudi neposredno na
prostem.
Jagoda zahteva zelo son-
čno lego, veliko hranil,
redno jo je treba zalivati
in rahljati ter pleti tla.

MERLAN CELOLETNA

Rastlina zgodaj cveti in je
kompaktne rasti. Zaradi
svojih mnogoštevilnih roza
cvetov je tudi zelo okrasna.
Ima okusne plodove vse
poletje. Merlan je privlačno
barviti dodatek vrtu. 

RAINBOW TREASURE
POVEŠAVA, CELOLETNA

Ker se bujno razrašča in
plazi, je odlična jagoda za
sajenje v zelenjavni vrt med
zelenjavo ali cvetlice, v ve-
like okrasne lonce in v vi-

36

Herbal Line POSEBNA ZELIŠČA

Izbor semen iz linije HERBAL LINE vas bo razveselil.
Odličen je za vse raziskovalce okusnih jedi in ljubitelje
eksotičnega vrta.

Zelišča so koristna tako v vrtu kot tudi v kuhinji. V vrtu
so običajno dobri sosedje drugim vrtninam, saj jih za-
radi svojih snovi spodbujajo v rasti ali pa odganjajo
škodljivce in bolezni. So eksotično okrasna, zato nam
polepšajo vrt in terase ali balkone, saj uspevajo tudi
v okrasnih loncih. Primerna so za pripravo zeliščnih
čajev ali začinjanje različnih jedi. 
Trajnim zeliščem namenimo rob vrta, ki je v bližini
mesta, kjer radi posedamo in meditiramo oz. počivamo,
ker nas bodo razveseljevala s svojimi vonjavami.
Enoletna zelišča posadimo kamorkoli na zelenjavnem
vrtu. Uporabimo samo malo domišljije in vrt bo takoj
zanimivejši.



37

seče košare. Ima čudovite
cvetove v belih in roza od-
tenkih. Plodovi so dišeči in
sladki ter nas razveseljujejo
vse poletje.

ANDSKA JAGODA
Physalis peruviana

Seme kali na svetlobi. Raste
v obliki enoletnega grmička,
najbolje na sončni legi. Sušo
delno prenaša, a manj raste.
Glede tal ni občutljiva, zah-
teva samo veliko vode.
Odlično uspeva v loncih na
sončnih terasah in balkonih.
Majhni oranžni oz. rumeni
plodovi so podobni češnje-
vim paradižnikom. Oviti so
s papirnato lupino, zato so
primerni kot okras ob jedeh.
Plodovi imajo prijeten slad-
kast okus (kombinacija
paradižnika in ananasa)
in so odlični za pripravo
svežih prigrizkov, sadnih
solat, pit in marmelad.

RDEČA STOLETNA ČE-
BULA ALI OZIMNI LUK
Allium fistulosum

To je sorodnica čebule,
vendar ne razvije čebul in
ima votle cevaste liste, ki
se po rezanju obrastejo.
Odlična je kot dodatek k
solatam. V določenih jedeh
jo lahko uporabljamo na-

mesto čebule. Uporabimo
jo tudi za okras. Ni zahtevna
za vzgojo. Posejemo jo sku-
paj s peteršiljem, saj jo tako
pogosto uporabljamo kot
peteršilj. 

LISTNI ČESEN, ŠOPASTI
ČESEN ALI KITAJSKI
DROBNJAK
Allium tuberosum

To je trajnica, lahko pa je
tudi enoletnica v zelen-
javnem vrtu. Za vzgojo je
nezahtevna. Uporabljamo
vedno zelene, ploske liste,
ki imajo blag vonj po česnu.
Sveže liste uporabljamo
podobno kot drobnjak za
juhe, solate, ali skutne na-
maze ali pa jih pripravimo
kot zelenjavo. Cvetovi so
primerni za garniranje in
mešanje v potpurije.

ČRNA KUMINA ALI
RIMSKI KORIJANDER
Nigella sativa

To je nezahtevno, enoletno
aromatično zdravilno zeli-
šče, ki ga sejemo zaradi
črnih semen. Ta so začim-
bna in zdravilna. Posejemo
jo na gredico v zelenjavni
vrt. Potrebuje sonce. Lahko
jo sejemo večkrat zapored,
da imamo sveže seme dlje
časa na voljo. Cvetov ne
trgamo, ker se iz njih raz-
vijejo glavice s semenom.
Ko začnejo glavice zgubljati
zeleno barvo, vendar še niso
suhe in odprte, jih oberemo
in posušimo. Semena shra-
nimo v steklenem kozarcu

na temnem mestu. Aro-
matična semena uporab-
ljamo cela ali zdrobljena
(terilnik) kot zdravilno za-
čimbo za različne jedi po
vsem svetu ali za izdelavo
olja.
Arabci jo imenujejo Hab-
batul Barakah - semena
blagoslova, saj naj bi
črna kumina ščitila pred
vsemi boleznimi razen
pred smrtjo.

LISTNA ZELENA Apium
graveolens var. secalinum

Rastlina ima močno nare-
zane svetleče in aromatične
lističe. Uporabljajo se kot
peteršilj (le da imajo okus
po zeleni) za solate, juhe,
enolončnice, omake. Liste
uporabljamo sveže ali su-
šene. Sušeni listi odlično
ohranijo aromo. Nezahtev-
na začimbnica, primerna
za vsak zelenjavni vrt. 

KAPRE Caparis spinosa

Pred setvijo seme skupaj
s finim peskom za 14 dni
zamrznemo. Namesto tega
lahko seme pred setvijo za
24 ur namočimo v topli vodi,
ga zavijemo v vlažno krpo,
ki jo v zaprti plastični vrečki
za 6–8 tednov hranimo
v hladilniku. Nato (po obeh
postopkih) seme za 24 ur
namakamo v topli vodi in
ga posejemo v lončke, ki
naj bodo do kalitve v tem-
nem prostoru. Zemlja v
lončku se ne sme izsušiti.
Ko mine nevarnost zmrzali



in ko je rastlina dovolj veli-
ka, jo presadimo na prosto
v okrasni lonec, ki ga pos-
tavimo na toplo in sončno
mesto na balkonu ali terasi.
Odlično prenaša vročino.
Prezimimo jo v hladnem in
svetlem prostoru, saj pre-
nese mraz do –8 ºC. Kapra
je čudovit grmiček z ekso-
tičnimi cvetovi, ki raste
tudi navzdol. Zaprti cvetni
popki, vloženi v kisu, so
delikatesa.

KORIANDER Coriandrum
sativum

To je eksotično enoletno
zelišče, ki raste po celot-
nem zelenjavnem vrtu. Se-
jemo ga večkrat zapored,
da imamo na voljo sveže
lističe. Uporabljamo listke,
ki imajo značilen vonj, pred-
vsem pa zrela semena
(rjave barve), in sicer kot
začimbo za zeljne in para-
dižnikove jedi, riž, meso in
pecivo. Semena so sestavni
del začimbne mešanice kari.
Suha semena dodajajo vlo-
ženemu sadju in likerjem.
Na splošno zelo zdravilna
rastlina. V vrtu cvetovi
privlačijo koristne žuželke.

ZIMSKI PORTULAK
Claytonia perfoliata

Uporabljamo ga namesto
motovilca. To je na mraz
odporna listnata zelenjava.
Raste vse leto na senčnih,
vlažnih legah, lahko pa tudi
v loncu na senčni terasi.
Zelene liste v obliki srčka

vse leto uživamo v svežih
solatah. So nevtralnega,
svežega okusa, rahlo ode-
beljeni. Uživamo jih pred
cvetenjem. Po rezi se ras-
tlina obraste. Listi so bo-
gati z vitaminom C.

LEDENA ZEL ALI KRIOFIT
Mesembryanthemum
crystallinum

To je zelo zanimiva okrasna
plazeča rastlina s sočnimi
lopatastimi listi z valovitim
robom. Na listih so svetleče,
s tekočino napolnjene žleze,
ki dajejo videz, da je ras-
tlina zamrznjena. Ima ve-
like bele žarkaste cvetove.
Rahlo kiselkaste oz. slan-
kaste liste, bogate z vita-
minom C pobiramo pred
cvetenjem in jih uživamo
sveže ali pripravljene kot
špinačo. Zdrobljeni lističi se
uporabljajo kot milo. Zelo
enostavna za vzgojo. Pre-
naša vročino in sušo. Raste
tudi v okrasnih loncih. 

RDEČA VRTNA LOBODA
ALI FRANCOSKA ŠPI-
NAČA Atriplex hortensis

Visoka, zelo dekorativna in
nezahtevna enoletnica. Ima
svetleče rdeče liste z rahlo
kislim okusom, ki jih upo-
rabljamo kot dodatek k so-
latam, juham ali kot zelen-
javno prilogo. Mlade rast-
line uživamo kot špinačo.
Obvezna novost v domačem
zelenjavnem vrtu. 

PEHTRAN Artemisia
dracunculus

Obvezna trajnica slovenskih
vrtov, saj iz njega priprav-
ljamo tipično slovensko
pehtranovo potico. Razrašča
se v obliki gostega grma,
listi so ozko suličasti lepe
zelene barve. Potrebuje
sončno in toplo lego, gno-
jimo s kompostom, v mr-
zlih zimah ga zaščitimo.
Uporabljamo sveže ali za-
mrznjene liste in mlade
vršičke. Pehtran se ujema
z različnimi solatami, juha-
mi in omakami. Primeren je
tudi za vlaganje kumaric,
aromatiziranje kisa, olja ali
gorčice, za potico in štruklje. 

LIMONSKA INDONEZIJ-
SKA BAZILIKA
Ocimum americanum

Seme kali na svetlobi, zato
ga po setvi ne prekrijemo
z zemljo. Čudovita, košato
razrastla enoletnica z oval-
nimi listi in belimi, svetlo
rožnatimi do vijoličnimi
cvetovi. Ima močan vonj
po vanilji. Odlična je tudi
v okrasnih loncih v kombi-
naciji z drugimi rastlinami.
Odlično se obnese v zelen-
javnem vrtu, saj dobro vp-
liva na rast drugih vrtnin.
Lističe uporabljamo, kot pri
ostalih bazilikah, za solate,
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sladice in perutnino. Iz sve-
žih in posušenih pripravimo
čaj, ki pomaga pri težavah s
prebavili. Primerna je tudi za
aromatiziranje olja in kisa.

IZOP, OŽEPEK, MILODUH
Hyssopus officnalis

Aromatična grmičasta za-
čimbnica, trajnica z drobn-
imi modrimi, rožnatimi ali
belimi cvetovi ob steblu.
Mlade poganjke in lističe,
rahlo grenkega aromatič-
nega okusa, uporabljamo
sveže ali posušene. Kot za-
čimbo ga dodajamo k mesu,
divjačini, ribam, juham,
solatam in enolončnicam.
Uporablja se tudi za peko
na žaru, aromatiziranje olja
in kisa, za likerje in zeliščna
žganja. Cvetove uporabimo
za gratiniranje jedi. Čaj je
zdravilen. Raste na soncu.
Čebele ga imajo rade.
S svojim vonjem odganja
nekatere škodljive žuželke. 

POLAJEVA MATERINA
DUŠICA
Thymus pulegioides

Blazinasto razraščajoča se
trajnica. Cveti v rozavijolični
barvi. Zelo dišeča rastlina.
Vršičke poganjkov in liste
porežemo pred cvetenjem.
Sveža in suha je primerna
kot začimba za krepke jedi,
predvsem pa iz nje priprav-
ljamo čaj proti kašlju in te-
žavam z želodcem. Uporab-
ljamo jo tudi za inhalacijo
ali kot dodatek kopelim pri
prehladih. V vrtu privlači

koristne žuželke in odvrača
škodljive, zato naj raste v
zeliščni gredici ob robu ze-
lenjavnega vrta. 

KLASASTA META
Mentha spicata

Košato razrastla trajnica z
zelenimi nacepljenimi listi in
rahlo vijoličnimi do rožna-
timi ustnatimi cvetovi. Ena
od bolj aromatičnih met.
Vršičke ali posamezne liste
porežemo pred cvetenjem
in jih (sveže ali posušene)
uporabljamo za čaje in za
začinjanje solat, omak, jedi
iz skute in jajc, sladic, os-
vežilnih pijač, sadnih solat
in sladoleda. Primerna je
tudi za potpurije in dišavne
vrečke, cvetlične dekoracije
in kot dodatek kopelim.
Nezahtevna. Gojimo jo
lahko tudi kot posodovko. 

KOREJSKA META
Agastache rugosa
Privlačna rastlina s sleze-
nasto modrimi cvetnimi
»svečami« z izrazitim von-
jem in okusom po meti.
Raste na sončni legi na
zelenjavnem in okrasnem

vrtu, lepa pa je tudi v ok-
rasnih loncih na terasah.
Iz nje pripravljamo čaje,
lističe primešamo solatam
ali potresemo po testeni-
nah. Odlična čebelja paša. 

NAVADNA MAČJA META
Nepeta cataria

Trajnica. Visoka rastlina z
lepimi rožnato belimi ceva-
stimi cvetovi v navideznih
vretencih. Nezahtevna. Po
cvetenju jo porežemo, da
ponovno zacveti. Če zelišče
zmečkamo, se sprosti zna-
čilen vonj po meti. Zelišče
zelo privlači mačke – v njem
se valjajo ali ga grizljajo in
postanejo igrive. Mlade lis-
te in poganjke dodajamo
sveže ali posušene juham
in omakam. Primerne so za
pripravo čaja proti prehladu,
kašlju in za umirjanje ner-
voze. V vrtu odganja uši in
druge škodljive žuželke.

OBVEZNO REDČENJE

Vse, kar smo posejali v vrste (zelen-
javo, začimbe, cvetlice), običajno seje-

mo pregosto, zato moramo rastline, ko
razvijejo prve liste, redčiti. Če se rastline v

vrsti stiskajo, oblikujejo drobne korenine in cele
rastline so drobne. Hitro jim zmanjka vode in hrane.
Rastline so v stresu, kar povzroči predčasno cvete-
nje (korenček, solate, čebula). Zgodnje setve redčimo
v vrsti takole: korenček na 5–6 cm, redkvica na
3–5 cm, špinača na 6–8 cm, čebula iz semena na
5–8 cm. Rastline, ki smo jih izpulili, presadimo dru-
gam ali pa jih pojemo – vse, razen stročnic (fižol, bob
itd.) in razhudnikov (paradižnik, paprika, jajčevec). 
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PERILA ALI ŠISO Perilla
frutescens var. crispa

Zanimiva enoletnica z rde-
čimi listi in majhnimi kla-
sastimi socvetji. Listi imajo
kombinacijo okusa po ko-
riandru, cimetu in limoni.
Mlade liste in cvetove upo-
rabljamo za začinjanje ribjih
jedi (suši), solat in testenin.
Užitni so tudi semena in
rdeči kalčki. Z listi lahko kis
obarvamo vijolično. Enos-
tavna za vzgojo. Raste tudi
v okrasnih loncih na sončni
terasi. 

RIMSKA KUMINA ALI
KUMIN Cuminum cyminum

Enoletna dišavna in zdra-
vilna rastlina, enostavna
za vzgojo in rast. Sejemo
jo na sončno gredico v ze-
lenjavnem vrtu. Iz belih ali
roza cvetov se proti jeseni
(približno 115 dni po setvi)
razvijejo okusna in zdrava
semena, ki jih uporabljajo
v vseh svetovnih kuhinjah.
Cela semena popečemo
do rahlo rjave barve v sko-

raj suhi (malo olja) ponvi,
da spustijo svojo esenco.
Lahko pa jih pred uporabo
zmeljemo v prah.

RIMSKA KAMILICA
Anthemis nobilis

Nizka rastlina, ki se odlično
razrašča in tvori goste cve-
toče preproge, zato je od-
lična za ozelenitev negova-
nih površin (namesto vrtne
trate). Cvetovi so na dolgih
pecljih, srebrno beli z ru-
meno sredino. Po cvetenju
jo obrežemo. Cvetove upo-
rabljamo v dišavnih šopkih
in potpurijih. Popolnoma
odprte cvetove uporabljamo
sveže ali posušene za pri-
pravo zdravilnega čaja,
poparka ali različnih kopeli. 

ŽAFRANIKA ALI
BARVILNI RUMENIK
Carthamus tinctorius

Lepa okrasna rastlina s
pokončnimi stebli, z oval-
nimi listi, rahlo bodičastimi
na robovih, z oranžnimi ce-
vastimi cvetovi, združenimi

v glavičasta socvetja.
Nezahtevna, odlična za po-
pestritev zelenjavnega vrta
in rezano cvetje ter posu-
šene aranžmaje. Cvetove in
semena uporabimo sveže
ali posušene. Izpuljeni cve-
tovi so nadomestek za žaf-
ran in uporabni za barvanje
jedi ter naravnih materialov.
Semena lahko uživamo kot
dodatek k muslijem. 

SPILANTES, BRAZILSKA
KREŠA ALI ZOBOBOLKA
Spilanthes oleracea

Zanimiva enoletnica z rume-
nordečimi cvetovi v glavi-
častih socvetjih. Rada ima
toploto. Uspeva tudi v ok-
rasnih loncih. Liste in cve-
tove uporabljamo kot zele-
njavo ali kot dišavnico v
juhah, solatah itd. Imajo
rahlo šampanjsko pikantno
oster okus. Prežvečeni listi
osvežijo dah, krepijo dlesni
in lajšajo zobobol.

VRTNA RUTICA Ruta
graveolens

Kompaktna in dekorativna,
vedno zelena trajnica, z
majhnimi sivozelenimi lis-
tiči in rumenimi cvetovi.
Rahlo grenke liste nabe-
remo pred cvetenjem in jih
sveže ali posušene v maj-
hnih količinah uporabljamo
kot začimbo za solate, meso
in ribe. Z njimi aromatizi-
ramo likerje in žganje, ker
blagodejno vpliva na želo-
dec. Raste naj ob robu ze-
lenjavnega vrta, saj je uši
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ne marajo in se tako izogi-
bajo tudi vrtninam v njeni
bližini. Ker ima močan aro-
matičen vonj, jo v Južni
Ameriki uporabljajo kot zaš-
čito pred hudobnimi duhovi. 

MUŠKATNA KADULJA
ALI SALVIJA ALI ŽAJBELJ
Salvia sclarea

Dekorativna, pokončna ras-
tlina z velikimi sivo polste-
nimi, ovalno koničastimi
listi s smolnatim vonjem.
Cvetovi so lilarožnati z vin-
sko rdečimi do vijoličastimi
ovršnimi listi, svečasta soc-
vetja so dolga in razvejana.
Mladi listi in poganjki so
uporabni zaradi svojevrst-
nega smolnatega okusa
kot začimba za jajčne jedi
in sladice. Iz njih priprav-
ljamo čaje ali z njimi aro-
matiziramo napitke, npr.
vino. Cvetovi so za garni-
ranje, posušeni listi in cve-
tovi pa so obvezen del pot-
purijev, saj podaljšajo ob-
stojnost vonja.
Odlična čebelja paša.

LIMONSKA TRAVA
Cymbopogon sp.

Ni enostavna za kalitev,
potrebuje visoko tempe-
raturo – 25–30 °C. Ko kali,
je zelo enostavna za vzgojo
in izredno dekorativna.
Najlepše raste v okrasnem
loncu, ki ga čez zimo posta-
vimo v hladen, svetel pros-
tor. Ima svež vonj in okus po
limoni z navdihom vrtnice
(vsebuje eterično olje citral).

SUŠA IN OPTIMALNO ZALIVANJE

Ne mine leto, da nas ne bi prese-
netila dolgotrajna suša. Na sušo se

odzovejo vse vrtne rastline. Narediti
moramo vse, da vode ne trošimo in da imamo
kljub vsemu velik in okusen pridelek:
• čim več zelenjave in cvetlic vzgojimo iz semena,

saj imajo močnejše in globlje korenine.
• Rastline vzgajamo tako, da oblikujejo čim globlji 

koreninski sistem. Vsakič zalijemo 15–20 cm
globoko. Površino 1 m2 zalijemo s 15–20 litrov
vode. Ko so rastline dobro ukoreninjene, zali-
vamo 1–2-krat na teden.

• Zalivamo zvečer in zjutraj in ne čez dan. Da pa
se izognemo še napadom bolezni in požrešnim
polžem, zalivamo samo zjutraj.

• Vsako leto tlom obvezno dodajamo kompost
oz. veliko organske mase, saj humozna tla bolje
zadržujejo vlago.

• Nepokrita tla vsake dva tedna površinsko
narahlo prekopljemo.

• Tla prekrivamo z mulčem, najbolje takoj po
okopavanju.

• Najboljša voda za zalivanje je deževnica, ki jo
ujamemo v različne sode. Ta voda je mehka
(vsebuje manj apnenca) in ima ugodno tempe-
raturo.

• Najboljše zalivanje oz. namakanje je s poroznimi
cevmi, ki jih položimo med rastline in iz katerih
voda kaplja. Tako se porabi pol manj vode, saj
vse prispe do korenin, ker nič ne izhlapi in nič
ne odteče. Čeprav za to potrebujemo vodo iz
pipe, pa lahko montiramo posebno inštalacijo
na sode z vodo.

Kitajska modrost v zvezi z zalivanjem
Kitajci zalivajo zjutraj in ne zvečer, saj verjamejo, da
hladna jutranja kopel pomaga uničiti listne uši in
druge nadloge, ki so aktivni v hladnejših, večernih
ali nočnih urah. Zvečer tudi ne zalivajo, ker menijo,
da fotosinteza ne poteka ponoči, zato rastline takrat
ne potrebujejo vode. Poleg tega večerna vlaga izhlapi
počasneje in ker zastaja na tleh, privablja številne
škodljive žuželke ter spodbuja razvoj glivic in plesni.
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Uporabna je kot sveža,
mleta ali suha začimba za
čaje, juhe in praške kari.
Dodajamo jo perutnini, ri-
bam in k morskim sadežem.
Primerna je za izdelavo
potpurija. Uporabljajo jo v
kozmetični industriji. Dišeče
sveče z limonsko travo od-
ganjajo mrčes.

OZKOLISTNI AMERIŠKI
SLAMNIK
Ecihnacea angustifolia

Odlična, lepo cvetoča traj-
nica, njeni cvetovi (rožnati,
vijolični in beli) so zelo de-
korativni in privlačijo čebele.
Odlična je za rezano cvetje.
Nezahtevna je in odporna
na sušo. Jezičasti cvetovi
so primerni za garniranje
jedi. Izvleček ali čaj iz ko-
renin in sveže ali posušene
cvetoče rastline podpirajo
delovanje imunskega sis-
tema. Odlična čebelja paša.

MAK ZA OKRAS IN ZA
SEME Papaver somniferum

NADVSE OKUSNA SEMENA
SO PRIMERNA ZA RAZ-
LIČNE JEDI.
To je dekorativna enolet-
nica z nežnimi cvetovi na
dolgih cvetnih steblih. Po-
sušene semenske glavice
lahko uporabljamo v suhih
šopkih, semena pa so
užitna in jih uporabljamo
za različne jedi ter za pri-
dobivanje olja. Nezahtev-
na, zelo dekorativna in
koristna rastlina. 
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VISOKE (GOMILASTE) GREDE IN
DVIGNJENE GREDE

Razlika med njimi je samo v tem,
da visoka nima ogrodja in je obdelo-

valna površina poševna. Dvignjene grede pa
imajo ogrodje vseh mogočih materialov in
oblik. Vsebina pa je enaka:

1. V tla vkopljemo od 20 do 30-centimetrsko
gredico, da se vzpostavi povezava s talnimi
mikroorganizmi.

2. Na tla položimo od 10 do 20-centimetrsko
plast ostankov lesa in vejic. Material pritisnemo 
ob tla, da je med vejami čim manj praznega
prostora.

3. Nadaljujemo s plastjo listja in preperelega
komposta (mikroorganizmi).

4. Naslednja plast je sestavljena iz 10-centime-
trskega finega komposta

5. Na vrhu je 15-centimetrska plast kakovostne
vrtne zemlje ali subtsrata.

6. Na koncu priporočamo zastirko, ki zadržuje
vlago v gredi in ovira rast plevela (na primer
špinačni listi).

Na dno po možnosti damo mrežo proti voluharju.
Največji učinek pričakujmo v drugem ali tretjem
letu.
Širina gred naj bo od 90 do 110 cm, dolžina pol-
jubna (odvisna od prostora, ki ga imamo). Grede
naj bodo čim višje, da se ne izsušijo prehitro.
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POLJSKI MAK
Papaver rhoeas

Čudovit klasičen mak je ok-
rasna enoletna rastlina, ki
je v celoti užitna. V Italiji je
zelo popularen in ga imenu-
jejo »rosolaccio«. Liste jemo
kot listno zelenjavo, zelene
cvetne popke uživamo v
solatah ali pečemo s po-
lento. V času cvetenja mak
porežemo in cvetne lističe
previdno posušimo v senci.
Svilnate cvetne rdeče liste,
uporabljamo za različne
zdravilne sirupe in čaje,
barvanje jedi in čajev ter
oblek in za potpurije. Če
cvetov ne porežemo, se
bodo v cvetni glavici ob-
likovala užitna semena. 

MEHIŠKI PEHTRAN
Tagetes lucida

Enoletni eksotični in aro-
matični nenehno cvetoči
grmiček izvira iz Mehike,
kjer ga imenujejo YAUTHLI.
Uspeva na sončnih legah.
Ima vpadljive, drobne, ru-
mene cvetove in liste z in-
tenzivnim okusom po peh-
tranu in/ali janežu, ki jih
sušimo in uporabljamo za
različne čaje (tudi proti
prehladu) ali kot dodatek
k jedem (jajčnim in ribjim
jedem, sirnim namazom).
Je odličen za vzgojo v ze-
lenjavnem vrtu (odganja
škodljivce) in kot obrobna
rastlina na gredicah z ok-
rasnimi rastlinami. 

NA KRATKO O ZASTIRANJU TAL
V ZELENJAVNEM VRTU

Zelena odeja se ne sme stikati s stebli
rastlin, da se na rastlini ne tvori plesen.

Okoli stebla pustimo prazen prostor
(v krogu). To je še bolj pomembno pri debeli plasti
zastirke. Z zastiranjem ustvarimo senco, tako da
ostane zemlja dlje časa vlažna, rahla in dobro prez-
račena. Zastirka daje hrano živim bitjem v zemlji
(predvsem mikroorganizmom). Plast zastirke one-
mogoča rast plevelnih rastlin. Za zastirko bodo
hvaležne vrtnine, ki dolgo rastejo– zelena ali zelje.
Zastirka preprečuje napad bolhača, ljubitelja ka-
pusnic (ta ima rad suha in skorjasta tla, ki mu slu-
žijo za odskok). Zastirka je obvezna pri paradižniku
in papriki, ker potrebujeta veliko vlage. Slaba stran
zastirke so polži in miši. Če je napad premočan,
zastirko odstranimo. Če med mlado zelenjavo na
tanko razporedimo pokošeno travo, je zemlja za-
ščitena pred soncem, hkrati pa jo trohneča trava
bogati s hranljivimi snovmi.
Kot zastirko uporabimo vse rastlinske dele z
vrta, vendar ne pretiravamo z debelino zastirke.
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ljivce, godi vrtnim tlom,
pospešuje rast sosednjih
rastlin, primerna je za ob-
likovanje poletnih šopkov,
užitna in tudi zdravilna.
Cvetne lističe intenzivnih
barv in prijetnega okusa
dodajamo solatam, omle-
tam in siru. Iz cvetov prip-
ravljamo ognjičevo mazilo.
Ima velike in svetleče
cvetove. 

VRTNI OGNJIČ KABLO-
UNA Calendula officinalis

Obvezna cvetlica vsakega
zelenjavnega vrta, saj je
dekorativna, odganja škod-



AURIGA

To je priljubljen paradižnik iz
vzhodne Nemčije, srednje
visok za vzgojo na prostem
(potrebuje oporo). Dekora-
tivni okrogli paradižniki so
svetleče oranžne barve,
sočni in zelo aromatični,
težki 50–100 g. Najokus-
nejši so sveže nabrani za
solate, sendviče. 

BALKONZAUBER

Nizek (50 cm), zgoden, kom-
pakten, robusten in roden
paradižnik. Primeren je za
sajenje v lonce ali na pros-
tem. Zreli plodovi so okrogli,
gladki, lepe rdeče barve,
sočni, ne pokajo, težki 30 g.
Ker je zgoden in nizek, ga
lahko sejemo tudi nepos-
redno na prostem.

BELMONTE Sel. RADEH

To je največji paradižnik,
plodovi so težki 1–2 kg.
Rastlina zraste do 3 m viso-
ko (opora). V zrelosti se roza
barva spremeni v rdečo.
Poznavalci in hkrati slado-
kusci trdijo, da je to naj-
okusnejši paradižnik. Je
srednje zgoden, visok, bujne
rasti, primeren za vzgojo
na prostem, pod tuneli in v
rastlinjaku.

BIRON F1 - PROFI

To je klasičen, srednje zgo-
den hibrid, visoke in močne
rasti (potrebuje oporo), od-
poren na bolezni in nema-
tode. Plodovi so lepe rdeče
barve, sočni, okusni in čvrsti,
težki 250–300 g. Odličen je
za vzgojo na prostem. 

FIASCHETTE

To je stara italijanska sorta,
ki izvira iz okolice Neaplja.
Paradižnik je nižje rasti,
vendar zelo roden. IZRA-
ZITO ODPOREN NA SUŠO.
Plodovi imajo obliki slive,
težki so okoli 15–25 g, ru-
binasto rdeče barve, dobre
teksture in intenzivno ži-
vahnega okusa. Uporaben
je za solate, omake, kot
pelat in za sušenje.

GOLDENE KONIGIN

To je visoka sorta rumenega
paradižnika, ki izvira iz Nem-
čije. Primeren je za vzgojo
na prostem. Plodovi so ok-
rogli, srednje veliki, z gladko
in čvrsto lupino, dobre aro-
me in prijetnega okusa.
Enakomerno zlato rumeni
postanejo, ko so zreli.

ILDI

Mini češnjev paradižnik z
dekorativnimi plodovi ru-
mene barve (12–15 g) pre-
priča s svojim sladkastim
okusom in mehko lupino.
Zraste do višine 150 cm
(potrebuje oporo). Primeren
je za vzgojo na prostem, v
rastlinjakih ali v loncih. Uži-
vamo jih sveže – pohrusta-
mo kot češnje, v solatah in
sendvičih. Ploščate grozde
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Tomato & Chili Line
PARADIŽNIKI IN ČILIJI VSEH OBLIK IN BARV

Paradižnik
Paradižnik je najbolj priljubljena zelenjava povsod po
svetu. Tudi pri nas ne manjka v nobenem zelenjavnem
vrtu. Še na balkonu se mora udomačiti. Preizkusite
različne oblike in barve paradižnika. Za vas smo iz-
brali nove, eksotične paradižnike z vsega sveta, para-
dižnike z zgodbami. Popestrili bodo vrt in kuhinjo.

BARVITI PARADIŽNIKI
Paradižnike in čilije vzgojimo iz sadik. Seme posejemo
v različne posodice, lončke (25 ºC). Sadike vzgajamo
v svetlem prostoru (18–21 ºC) in jih redno zalivamo
ali pršimo. Ko se razvijeta prva dva prava lista, prepi-
kiramo v večje lončke. Ko ni več zmrzali, sadike sa-
dimo na sončno in toplo mesto, poševno in globoko.
Tla zastiramo. Paradižnik zelo dobro uspeva v poso-
dah (njegov vonj odganja muhe).
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z do 100 plodovi lahko tudi
posušimo in uživamo do
oktobra.

NOIRE DE CRIMÉE

To je sočen paradižnik za
popestritev poletnega vrta.
Visoka (podpora), zelo rodna
sorta, ki izvira z ruskega

Krima in je prilagojena raz-
ličnim rastnim razmeram.
Plodovi so težki od 100 do
200 g in okusni (odlična
kombinacija kisline in slad-
korja). Barve se prelivajo od
temno rdeče, prek vijolične
do črne. Široka uporaba.

ČRNI ČERI
Visok (opora) dekorativen
ČRN čeri paradižnik. Para-
dižnički so okrogli, majhni
in temni s sladkim dina-
mičnim okusom. Tudi v
loncu se odlično obnese. 

SCATOLONE 2

To je unikatna italijanska
sorta. Na visoki in bujni ras-
tlini rastejo podolgovati plo-
dovi, dolgi okoli 11–13 cm
intenzivne rdeče barve.
Plodovi so votli, zato so
odlični za polnjenje in su-
šenje. Primeren je tudi za
solate in omake.

SUPERSWEET 100

To je visok, zelo zgoden,
obilno roden, dekorativen
koktajl paradižnik. Majhni,
s premerom okoli 2,5 cm,
aromatični in sladki rdeči
paradižniki rastejo na 30 cm
dolgih grozdih. V grozdu je
do 100 paradižnikov. Uži-
vamo jih cele in sveže. Zelo
odporen je na različne bo-
lezni. Za vzgojo na prostem
in v rastlinjakih ter v loncih.

OBOŽUJETE ČILIJE?

Tudi če jih ne, je nujno posejati
kakšno sorto v zelenjavni vrt ali

v lonec na balkonu, saj so zelo zdravi
in vaši prijatelji jih nedvomno obožujejo.

Boste pa njih razveselili z barvitostjo in
pekočnostjo čilijev.

Čiliji so toploljubne rastline. Iz semena vzgojimo sa-
dike in jih po 15. maju presajamo na prosto v zelen-
javni vrt ali v velike lonce, ki jih postavimo na prosto.
Če ni preveč toplo, jih prekrivamo s kopreno oz. za-
ščitimo s premičnim folijskim tunelom. Izberemo
najbolj sončno mesto in tlom dodamo veliko hranil.
Čilije v loncih posadimo v kakovostno, kupljeno
zemljo in jih redno zalivamo ter gnojimo. Za posa-
mezno rastlino izberemo velike, 10–20-litrske lonce.
Na dnu lonca mora biti odprtina, da odvečna voda
odteka. Dno prekrijemo s kamni ali nekim drugim
drenažnim materialom. Čiliji odlično rastejo vse leto
tudi v domačem rastlinjaku. Čiliji so trajnice, zato v
loncih prezimijo. Jeseni, pred zmrzaljo, lonce pos-
tavimo v svetel prostor s temperaturo 12–15 oC.
Dolge poganjke lahko porežemo in minimalno zali-
vamo. V začetku marca jih lahko že postavimo v
svetlejši prostor in konec aprila na prosto (ne poz-
abite – če temperatura pade pod 0 oC, zmrznejo). 
Pobiramo jih, ko se ustrezno obarvajo, kajti šele
takrat, ko dozorijo, dobijo aromo, okus in ostrino.
Lahko jih obiramo tudi zelene, posebno jeseni, tik
pred mrazom.
CAPSAICIN je pekoča snov v čilijih. To je alkaloid,
podoben kofeinu. Nima okusa, vendar draži recep-
torje toplote v ustih, ki zaznavajo to kot pekoče.
Najmanj pekoči del čilija je konica, najbolj pa del,
kjer je seme pritrjeno na steno in seveda semena.
Vsaka sorta ima definirano stopnjo ostrine, vendar je
to odvisno tudi od posamezne rastline – od razmer,
v kateri je rastla. Ostrino merimo s skovilovo lestvico.
Višja kot je številka, bolj pekoči so čiliji. Če pa smo
nehote pojedli zelo pekočega, pojemo malo sme-
tane, kruha ali krompirja. Voda ne pomaga. Čilije
posušimo in jih suhe po potrebi sproti meljemo in
z njimi začinimo raznorazne jedi. Ne pozabite, da so
nekateri zelo, zares zelo pekoči. Do bolečine.

KO
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Čili
Čili paradižnik dopolnjuje. Tudi čiliji so
izredno raznovrstni. Za vas smo izbrali
eksotične in izredno pekoče čilije, ki jih
lahko gojimo tudi kot trajnice v posodah.

AJ, PEKOČI ČILIJI!
Seme posejemo v različne posodice,
lončke (22–30 ºC). Sadike vzgajamo v
svetlem prostoru (20 ºC) in jih redno za-
livamo ali pršimo. Ko se razvijeta prva
dva prava lista, prepikiramo v večje
lončke. Ko ni več zmrzali, sadike sadimo
na sončno in toplo mesto v gredi ali v
velike posode. Čilije lahko v posodah
gojimo več let. 

ANAHEIM

Blag in velik čili (15–18 x 3–5 cm). V zreli
fazi se obarva iz zelene v rdečo. Dozori v
70–90 dnevih po presajanju. Uživamo ze-
lene in rdeče plodove. Anaheim je zelo
okusen svež, posušen ali pečen (za pol-
njenje). Uporaben je v salsah in jedeh
»tex–mex«. 

FIRE CRACKER (PETARDE)

To so spektakularni čiliji, zelo okrasni za-
radi svojih barv – od bele, vijolične, ru-
mene, oranžne do rdeče. Uporabni so za
vse pekoče jedi. Rastlina zraste do okoli
0,5 m in je večletna, zato jo obvezno go-
jimo v okrasnih loncih.
Čiliji dozorijo 90–100 dni po presajanju.

HABANERO CHOCOLATE

Spada med najbolj pekoče čilije. Aroma-
tični plodovi so nagubani, s premerom 4 cm
in dolgi 5 cm. Ko zorijo, se iz temno zelene
obarvajo v čokoladno rjavo. Grmičasta
rastlina zraste do višine 90 cm. Primerni
so predvsem za večletno gojenje v loncih.
Prvi plodovi dozorijo 100–110 dni po pre-
sajanju. Uporabni so za pripravo pekočih
omak, sals in ostalih mehiških ter karib-
skih specialitet.

HABANERO RDEČI

Svetleči rdeči plodovi so veliki (3,5–5
x 3–3,5 cm), rastlina pa je lahko visoka od
50 do 120 cm. Zaradi tropsko sadnega okusa
so plodovi obvezni v vseh salsah. Predvsem
je namenjen za večletno vzgojo v loncih.
Dlje časa ko je plod na rastlini, bolj pekoč je.

HABANERO RUMENI

46

500 - 1.000

Minimalno pekoči

SKOVILOVIH ENOT

40.000 - 70.000

Pekoči

SKOVILOVIH ENOT

200.000 - 350.000

Izredno pekoči

SKOVILOVIH ENOT

200.000 - 350.000

Izredno pekoči

SKOVILOVIH ENOT

200.000 - 350.000

Izredno pekoči

SKOVILOVIH ENOT

Tomato & Chili Line
PARADIŽNIKI IN ČILIJI VSEH OBLIK IN BARV
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Svetleči rumeni plodovi so veliki (3,5–5
x 3–3,5 cm), rastlina pa je lahko visoka od
50 do 120 cm. Zaradi tropsko sadnega okusa
so plodovi obvezni v vseh salsah. Predvsem
je namenjen za večletno vzgojo v loncih.
Dlje časa ko je plod na rastlini, bolj pekoč je.

RED CAP MUSHROOM RDEČI

Izvirajo iz Karibov. Dozorijo v približno
70–90 dnevih po presajanju. Čiliji imajo
obliko gobe oz. zvonca, so nagubani, ve-
liki 4 x 2,5 cm. Ko dozorijo, se obarvajo
rdeče. Uporabni so za vlaganje, sušenje in
pripravo vseh mehiških ter azijskih jedi.
Rastlina lahko zraste do višine 1 m. Več-
letne rodne rastline dajejo plodove od
pomladi do jeseni, zato jih gojimo v loncih
na sončnih terasah.

YELLOW CAP MUSHROOM RUMENI

Izvirajo iz Karibov. Dozorijo v približno
70–90 dnevih po presajanju. Čiliji imajo
obliko gobe oz. zvonca, so nagubani, ve-
liki 4 x 2,5 cm. Ko dozorijo, se obarvajo
rumeno. Uporabni so za vlaganje, sušenje,
polnjenje in pripravo vseh mehiških ter
azijskih jedi. Rastlina lahko zraste do vi-
šine 1 m. Večletne rodne rastline dajejo
plodove od pomladi do jeseni, zato jih go-
jimo v loncih na sončnih terasah.

BHUT JOLOKIA
Trenutno najbolj pekoč čili
na svetu
– ognjeno pekoč

TI ČILIJI SO EKSTREMNO PEKOČI. UPO-
RABLJATE JIH NA LASTNO ODGOVOR-
NOST. Dozorijo v približno 120 dnevih po
presajanju. Čiliji so 6–9 cm dolgi in okoli
2,5 cm široki, rahlo grobe teksture, rdeče
ali oranžne barve. Rastlina lahko zraste
do višine 1 m. 

SERRANO (MINI JALAPEÑO)

To je klasična sorta čilija iz Mehike. So
srednje pekoči. Rastline so robustne in
zrastejo zelo visoko ter dajejo velike pri-
delke. Hrustljavi svetleči plodovi so dolgi
2,5–5 cm (s premerom 1 cm) in so temno
zeleni ter rdeči. Odlični so za pripravo
sals in sušenje.

200.000 - 350.000

Izredno pekoči

SKOVILOVIH ENOT

1.000.000 +

Nevarno pekoči

SKOVILOVIH ENOT

200.000 - 350.000

Izredno pekoči

SKOVILOVIH ENOT

10.000 - 25.000

Srednje pekoči

SKOVILOVIH ENOT



BUČA MUŠKATNA

Ploščato okrogle, močno
rebraste ZIMSKE buče, ve-
like 25–50 x 15–30 cm in
težke 7–40 kg. Meso je
temno oranžno, sočno, od-
ličnega okusa. Primerna je
za pripravo juh, pit, marme-
lade in sladic. Dozori v 125
dnevih po presajanju. Skla-

Za vse ljubitelje ekološkega oz. organskega zelenjav-
nega vrta smo pripravili pester izbor ekološko pride-
lanega semena. Seme je pridelano po mednarodnih
standardih za ekološko pridelavo brez uporabe fito-
farmacetvskih sredstev in mineralnih gnojil. Sorte so
evropske tradicionalne in dajejo v naših pogojih s hra-
nili bogate in okusne pridelke. 

Domači vrt naj bo kar se le da
»ekološki«. Prisluhnite naravi,
poskrbite za rodovitna tla,
ne uporabljajte fitofarma-
cevtskih sredstev (česar si
niti ne želimo), vzgajajte
čim več različnih rastlin

skupaj in se pred škodljivci
in boleznimi zavarujte z raz-

ličnimi naravnimi metodami.
Na ekološki način vzgojite zdrave

rastline, pridelki bodo okusnejši in bogatejši s hra-
nilnimi snovmi in energijo.
Domačih izdelkov ne boste prodajali na trgu, zato ni
treba nikomur dokazovati, da so pridelani po prin-
cipih ekološkega pridelovanja. Pomembno je, da to
veste vi sami.

BLITVA SREBRNOLISTNA

To je najbolj razširjena tra-
dicionalna sorta blitve v Ev-
ropi. Oblikuje velike, rahlo
nagubane temno zelene
liste in srebrno bela stebla
ter rebra. Liste nabiramo,
ko so veliki kot dlan, pa tja
do velikosti 1 m. Trgamo
zunanje liste, s čimer spod-
bujamo rast novih. Potre-
buje hranljiva tla (kompost),
sončno prostorno lego (tudi
malo sence prenese). Ob
suši jo zalivamo. Za boljšo
rast zalivamo s pripravkom
iz koprive in gabeza. Tla med
rastlinami prekrivamo.
Raste naj v mešanem po-
sevku s korenčkom, fižolom,
redkvico in solato. Lepa je
v cvetlični gredici v zelen-
javnem vrtu ali velikem
okrasnem loncu na terasi.
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diščimo jo 4–8 mescev.
Potrebuje veliko sonca, vla-
ge in prostora. Tla je treba
obvezno prekriti. Redno
dodajamo kompost ali jo
posadimo na kompostni kup.
Za oprašitev so nujne če-
bele, zato okoli buč pose-
jemo čim več medonosnih
cvetlic in začimbnic.

BUČKA BLACK BEAUTY

To je lepa, srednje zgodnja,
rodna sorta, z lepimi temno
zelenimi bučkami. Redno
obiramo, da nastavlja nove
plodove. Raste na grmičku.
Potrebuje veliko sonca, vla-
ge in prostora. Tla obvezno
prekrijemo. Redno dodaja-
mo kompost ali jo posadimo
na kompostni kup. Za op-
rašitev so nujne čebele, zato
okoli bučk posejemo čim
več medonosnih cvetlic in
začimbnic.

DIVJA RUKVICA ALI
TANKOLISTNI DVOREDEC

To je nezahtevna listnata
začimbnica in obvezen do-
datek k različnim jedem.
Posejemo jo 2 do 3 vrstice
ob peteršilju, ker jo režemo
oz. strižemo tako pogosto
kot peteršilj. Bolj ko jo re-
žemo, bolj se obrašča. Listi
so močno narezani in spe-
cifično aromatični (z okusom
po kreši in orehu hkrati).

Ljubitelji jo lahko gojijo v
posodah na balkonu ali celo
na okenski polici (zunanji).
Ne mara suše. 

ENDIVIJA ESKARIOL
RUMENA

To je jesenska endivija, ki
oblikuje velike zelene glave
s svetlo sredino. Je nezah-
tevna vrtnina, ki potrebuje
le dovolj sonca in vlage za
rast ter razvoj. Gnojimo jo s
kompostom. Tla med rast-
linami zastiramo. Sejemo oz.
sadimo za grahom, zgodnjim
fižolom, redkvico, solato. 

NIZEK FIŽOL
SLENDERETTE

To je nizek, roden fižol, ki,
odvisno od vremena, dozori
60 dni po setvi. Primeren za
pridelavo okroglih zelenih
strokov, ki niso nitasti.
Stroke za zimo zamrznemo
ali vložimo. Pred setvijo se-
mena čez noč namočimo v
kamiličnem čaju (kamilica
seme razkuži in pospeši
kalivost). Fižol ima rad hu-
mozna, hranljiva in vlažna
tla. Sejemo ga vsake 3 ted-
ne v vrste – eno zrno na
10 cm. Dobro raste v družbi
s paradižnikom, ki ga varuje
pred škodljivci, in s kuma-
rami, z zeljem, s kolerabico,
z rdečo peso, s kamilico in
z ognjičem. V njegovi družbi

naj obvezno raste začimba
šetraj, saj ga varuje pred
ušmi in mu izboljša okus.
Proti ušem se borimo s pri-
pravki iz kapucinke in pelina. 

GRAH RONDO

To je srednje visok grah
(70 cm), zato mu nudimo
oporo (mreža, leskove veje).
Stroki so dolgi 10–11 cm in
imajo temno zelena sladka
zrna. Najboljša so sveža
zrna, za zimo pa jih posu-
šimo ali zamrznemo. Pred
setvijo semena čez noč na-
močimo v kamiličnem čaju
(kamilica seme razkuži in
pospeši kalivost). Grah ima
rad humozna in vlažna tla.
Pred setvijo dodamo kom-
post. Sejemo v dvojne vrste,
ki so med seboj oddaljene
20 cm. V njegovo nepos-
redno bližino posejemo ka-
milico, solato, korenček in
redkvico. Ko so rastline vi-
soke 10–20 cm, jih osujemo. 

KORENČEK NANTES

To je srednje zgoden ko-
renček, intenzivno oranžne
barve in zelo okusen. Pred
setvijo lahko seme zmešamo
z drobnim peskom ali mivko
in ga za dva ali tri dni pos-
tavimo na toplo. Mešanico
sejemo v suhem zatišnem
dnevu v vrste. Korenček ima
rad zelo rahla, humozna in
vlažna tla. Pazimo, da ga
sproti redčimo, med rastli-
nami pa tla prekrivamo.
Redno ga zalivamo s prip-
ravkom iz koprive. Raste naj



zimo, da se setvena povr-
šina ne izsuši. Kasneje ga
redčimo in presajamo.
Dobri sosedje so kapusnice,
kumare, boreč in koper.

RDEČA PESA DETROIT

To je intenzivno rdeča in
sočna rdeča pesa. Uspeva
na sončni gredici, v humoz-
nih tleh. Peso pognojmo s
kompostom, jo redno zaliva-
mo in redčimo. Mlade rast-
linice presadimo kamorkoli v
zelenjavni vrt ali pa jih po-
jemo presne v solati. Naj-
bolje raste v družbi s koprom,
fižolom, čebulo in šetrajem.
Rdeča pesa ne ustvari har-
monije s špinačo, krompir-
jem, paradižnikom, peter-
šiljem in z blitvo, zato naj ne
raste v njihovi bližini. Kuha-
mo jo, vlagamo ali sočimo.

REDKVICA TONDO ROSSO

To je hitro rastoča lepo rdeča
redkvica. Sejemo jo lahko
zgodaj v rastlinjake ali tople
grede in na prostem od mar-
ca do konca julija. Redkvice
sejemo v več zaporednih
setvah; ljubitelji vsakih
14 dni. Rade imajo sončno
lego in humozna tla ter ve-
liko vlage. Najboljše so, ko
imajo premer okoli 2 cm.
Poleti dozorijo v štirih ted-

v družbi s čebulo, porom,
timijanom (odganjajo koren-
jevo muho) in z ognjičem,
drobnjakom ter s česnom.

KUMARE MARKETMORE

To je stara evropska sorta
sočnih solatnih kumar. Ku-
mare potrebujejo sončno
in toplo lego, humozna tla,
redno jih je treba zalivati in
gnojiti (kompost, pripravki
iz koprive ali zelja), potre-
bujejo tudi oporo (mreža),
tla pa je treba prekriti. Pred
setvijo seme čez noč namo-
čimo v mleku ali v pripravku
s česnom. Med kumare
posejemo čim več bazilike
in kopra.

PARADIŽNIK ACE 55 VF

To je srednje visok para-
dižnik, s ploščato okroglimi,
sladkimi in sočnimi plodovi,
težkimi okoli 190 g. Odličen
je za solate in omake. Do-
zori 90 dni po presajanju.
IMA NARAVNO ODPORNOST
PROTI PLESNI.
Paradižnik potrebuje veliko
sonca, redno ga je treba
gnojiti (kompost in pripravki
iz koprive, gabeza, ognjiča
ter zelja), zalivati (nikoli po
rastlinah) in prekrivati tla
(mulčenje). 

PETERŠILJ DOMAČI
LISTNIK
To je stara evropska sorta
peteršilja, ki so ga sejale že
naše prababice. Oblikuje
velike aromatične liste, ki
jih režemo vse poletje do

pozne jeseni Obrašča se.
Posejemo ga v 2–3 vrstice,
kjer je najbolj dosegljiv. Ker
dolgo kali, poskrbimo, da se
setvena površina ne izsuši.
Dobri sosedje peteršilju so
čebula, por, česen, paradiž-
nik, redkvica, ognjič, žamet-
nica, slaba soseda pa je
solata. Nezahteven je.
Vzgajamo ga tudi v okras-
nih loncih. Liste uporab-
ljamo sveže, za zimo jih
zamrznemo. 

POR CARENTAN 2

To je najbolj znana evrop-
ska sorta pora. Por je lepe
sivozelene barve z debelim
belim steblom. Dobro pre-
zimi. Potrebuje sonce, torej
ga v vrstah redčimo. Sadike
različnih velikosti presadimo
(globoko) na različna prazna
mesta v zelenjavnem vrtu
na gredice s kapusnicami,
korenčkom, solato, kuma-
rami, z zeleno ali pa jih po-
jemo. Pognojimo ga s kom-
postom in zalivamo s prip-
ravki iz koprive (gnojenje)
in kamilice (za zdravje).
Por jemo svež z vrta vse
poletje do pomladi. Lahko
ga tudi zamrznemo.

RADIČ PALLA ROSSA 3
Radič, ki jeseni, ko se tem-
perature ustrezno znižajo,
oblikuje okroglo, kompak-
tno rdečo glavico, izrazitega
okusa. To je nezahtevna
vrtnina. Posejmo in presa-
dimo ga na prazne gredice
meseca julija. Ob setvi pa-
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nih, spomladi in jeseni pa v
osmih. Sejemo jih na gre-
dico z nizkim fižolom, so-
lato in paradižnikom. Ko se
te vrtnine obilno razrastejo,
smo mi redkvice že pobrali. 

SEZAM

To je visoka in lepa rastlina,
z dišečimi belimi ali roza
cvetovi, ki privlačijo metulje
in ptice. Izboljša vrtna tla.
Zahteva ZELO toplo in son-
čno lego in prepustna, hu-
mozna tla (gnojimo s kom-
postom). Sejemo jo v vrste
in kasneje redčimo, prav-
zaprav se zredči kar sama.
Mlade rastline potrebujejo
dovolj vlage in zaščite pred
močnim vetrom, ko pa raz-
vije močan koreninski sis-
tem, je rastlina močna in
ima raje bolj suha tla. Seme
poberemo, ko se stroki po-
sušijo, vendar preden se
odprejo.

SOLATA LEDENKA
LEDENA KRALJICA

To je lepa, glavnata solata
ledenka, ki hitro in dobro
raste v vseh vremenskih
pogojih. Glavice so velike in
kompaktne, svetlo zelene,
z nazobčanimi, krhkimi in
sladkimi listi. Sejemo jo v
vrste in kasneje redčimo
(sadike posejmo ali pre-
sadimo na kakšno prazno
mesto v vrtu). Več kot ima
prostora, kasneje gre v
cvet.
Potrebuje sončno lego, hu-
mozna in vlažna tla. Se-
jemo jo na gredico skupaj
s kolerabico in redkvico.

SOLATA MEHKOLISTNA
MAJSKA KRALJICA

To je zgodnja mehkolistna
glavnata solata s kompak-
tno srednje veliko glavico.
Listi so okrogli, mehki, ze-
leni z rahlo rdečkastim nav-
dihom ob robovih. Sejemo
jo v vrste in kasneje redči-
mo (sadike posejmo ali pre-
sadimo na kakšno prazno
mesto v vrtu). Več kot ima
prostora, kasneje gre v cvet.
Potrebuje sončno lego, hu-
mozna in vlažna tla. Raste
naj v mešanem posevku s
paradižnikom, čebulo, fižo-
lom, z grahom, s kolerabico
in špinačo.

SOLATA HRASTOLISTNA
RED SALAD BOWL

To je rdeča lahkotna hras-
tolistna solata. Režemo jo
kot berivko, kasneje pa pus-
timo, da oblikuje glave. Ima
mehke liste z osvežujočim
okusom. Sejemo jo v vrste
in kasneje redčimo (sadike
posejmo ali presadimo na
kakšno prazno mesto v vrtu).
Več kot ima prostora, kas-
neje gre v cvet. Potrebuje
sončno lego, humozna in
vlažna tla. Raste naj v meša-
nem posevku s paradižnikom,
čebulo, fižolom, z grahom,
kolerabico in špinačo.

ŠPINAČA GIGANTE
DE INVERNO

Špinača z velikimi, svetleče
temno zelenimi listi, ki so
rahlo mehurjasti in koničasti.
Odporna je proti nizkim
temperaturam, zato dobro
prezimi. Okusna je. Solatam
dodajamo tudi surove mla-
de lističe. Špinača je neza-
htevna rastlina. Posejemo
je čim več, tudi povprek po
celem vrtu (ne med rdečo
peso, rukolo in cvetačo).
Jemo jo mlado, z večjimi listi
prekrivamo tla (mulčenje),
korenine pa pustimo v tleh,
ker jih izboljšujejo.



PORTULAK ALI TOLŠČAK,
POLNJEN CVET,
MEŠANICA Portulaca
grandiflora

Višina: od 10 do 15 cm;
sejemo: od marca do maja;
presajamo: od aprila do ma-
ja; cveti: od junija do okto-
bra. Ker je seme zelo drob-
no, ga pred setvijo pome-
šamo s finim peskom, da
ga lažje enakomerno pose-
jemo. Je nizka enoletnica,
s katero ustvarimo cvetočo
preprogo. Odlično prenaša
sušo in vroče sonce (suku-
lentna rastlina). Ima pleza-
joče steblo in bele, rumene,
roza, oranžne, rdeče pol-
njene cvetove. Primerna je
tudi za skalnjake in za setev
med betonskimi ploščami.

LOBELIJA, PLAVA
Lobelia erinus

Višina: od 10 do 20 cm;
sejemo: od marca do maja;
presajamo: od aprila do ma-
ja; cveti: od junija do okto-
bra. Seme kali na svetlobi,

zato ga po setvi ne prekri-
jemo. Je nizka enoletnica,
ki neprestano cveti in je
primerna za obrobke, bal-
kone, grobove in zasaditev
okrasnih posod. Cvetovi so
svetleče modre barve.
Redno jo gnojimo.

KITAJSKI NAGELJČEK
PERSIAN CARPET, MEŠA-
NICA Dianthus chinensis

Višina: od 20 do 30 cm;
sejemo: od marca do maja;
presajamo: od aprila do ma-
ja; cveti: od junija do av-
gusta. Nizek pisano cvetoči
kitajski nageljček z lepimi
enostavnimi cvetovi v raz-
ličnih barvnih odtenkih.
Cvetovi tudi lepo dišijo. Od-
ličen za obrobke, za cvetlične
gredice ali v vrtu med nizko
zelenjavo ter v okrasnih lon-
cih. Potrebuje sonce in vlago.

AGERAT ali NEPOSTAR-
NIK, MODER Ageratum
mexicanum
Višina: od 25 do 30 cm;
sejemo: od marca do maja;
presajamo: od aprila do ma-
ja; cveti: od junija do okto-
bra. Nizka, zelo hvaležna
enoletna cvetlica, ki cveti od
pomladi do jeseni in nam
krasi obrobke, gredice in

terase. Da obilno cveti, jo
redno gnojimo in zalivamo.

KAPUCINKA NIZKA
JEWEL, MEŠANICA
Tropaeolum nanum

Višina: 30 cm; sejemo: od
marca do maja; presajamo:
od aprila do maja; cveti: od
junija do oktobra. Kapucin-
ka, ki raste v obliki grmička.
Cvetovi se razvijejo nad lis-
tjem in so polnjeni ali pol-
polnjeni v različnih svetlečih
barvah. Kapucinko sadimo
povsod, vendar najbolje
raste na manj gnojenih tleh.
To  upoštevamo, ko jo sadi-
mo skupaj z balkonskimi
rastlinami v korito. Cela
rastlina je užitna. Je ne-
pogrešljiva cvetlica z eko-
loške vrtove. Tudi v vazi so
cvetovi in poganjki izredno
dekorativni.

Žametnica
Tagetes sp.

Žametnica je čudovita,
vsestransko uporabna
enoletnica, ki dolgo in
bogato cveti. Ima pose-
ben vonj. Cvetovi so ra-
zličnih barvnih odtenkov.
Odlična je za cvetlične
gredice, obrobe in okras-
ne posode. Žametnica
naj raste tudi med zelen-
javo, saj odganja neka-
tere škodljivce, uravnava
rodovitnost tal in dobro
vpliva na rast sosednjih
rastlin. Obvezno jo sadi-
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V vsakem biotičnem zelenjavnem vrtu so cvetlice
enoletnice obvezne, saj ga popestrijo in polepšajo.
Sejemo ali presajamo jih kamorkoli med zelenjavo
ali pa med zelenjavnimi gredicami oblikujemo cvet-
lične gredice. Izberemo cvetlice, ki so nam všeč,
privabljajo čebele in so odlične za rez (za živahne
poletne šopke). Cvetlice potrebujejo veliko svetlobe
(v senci ne cvetijo), zmerno mero hranil in dovolj
vlage, zato jih ob suši zalivamo. Aprila in maja jih
posejemo neposredno v zelenjavni ali okrasni vrt ter
v posode. Kasneje jih razredčimo in presadimo na
katerokoli prazno mesto v zelenjavnem vrtu, tudi
posamično med zelenjavo. Najlepše bodo, če redno
režemo odcvetele cvetove. Nato samo še uživamo.

Diši!



53

mo ob paradižniku, krom-
pirju in peteršilju. Vpliva
tudi na zdravje tal.

FAVOURITE, MEŠANICA

Višina: od 20 do 30 cm;
sejemo: od marca do maja;
presajamo: od aprila do ma-
ja; cveti: od junija do no-
vembra. Nizka. Cvetovi so
enojni v različnih rumenih,
oranžnih in rjavkastih barv-
nih odtenkih.

CHAMPION, MEŠANICA

Višina: od 20 do 30 cm;
sejemo: od marca do maja;
presajamo: od aprila do ma-
ja; cveti: od junija do no-
vembra. Nizka. Cvetovi so
oranžni, rumeni, rdeče rjavi. 

BROCADE, RDEČA
Tagetes patula
Višina: od 25 do 30 cm;
sejemo: od marca do maja;
presajamo: od aprila do

maja; cveti: od junija do
novembra. Nizka kompak-
tna, bujno rastoča žamet-
nica z lepimi svetleče rde-
čimi cvetovi. 

CALANDO, MEŠANICA

Višina: 30 cm; sejemo: od
marca do maja; presajamo:
od aprila do maja; cveti: od
junija do novembra. Nizka
kompaktna, bujno rastoča
žametnica z ogromnimi
cvetovi v rumeni (limonsko
in zlato), globoko oranžni in
marelični barvi. Barve, ki
nam poživijo vrt. 

SIERRA, MEŠANICA
Višina: 70 cm; sejemo: od

marca do maja; presajamo:
od aprila do maja; cveti: od
junija do novembra. Visoka
kompaktna, bujno rastoča
žametnica z lepimi svetleče
cvetov v rumenih, rdečih in
oranžnih barvnih odtenkih. 

KALIFORNIJSKI MAK,
MEŠANICA
Eschscholzia californica

Višina: od 30 do 40 cm;
sejemo: od marca do maja;
presajamo: od aprila do ma-
ja; cveti: od julija do oktob-
ra. Prelepa enoletna cvetlica,
ki hitro raste in bujno cveti.
Cvetovi so odlični za v vazo.
Ko odcveti, jo porežemo, da
se obraste. Ima enojne cve-
tove v oranžnih, rumenih,
roza in rdečih barvnih odten-
kih. Sejemo jo večkrat za-
pored, da nam od junija do
oktobra krasi zelenjavni vrt.

PETUNIJA, MEŠANICA
Petunia hyb.

Višina: od 30 do 40 cm;
sejemo: od marca do maja;
presajamo: od aprila do
maja; cveti: od junija do
oktobra. Veliki in dekora-
tivni lijakasti cvetovi (beli,
rožnati, rdeči, vijolični) celo
leto krasijo obrobke, gredice
in okrasne lonce na terasah
in balkonih. To je enoletna
cvetlica, ki najbolje raste v
zračnih tleh in na soncu.
Redno jih dognojujemo.



PETUNIJA POVEŠAVA
SHOWERS Petunia hyb.

Višina: od 30 do 40 cm;
sejemo: od marca do maja;
presajamo: od aprila do
maja; cveti: od junija do
oktobra. To je čudovita me-
šanica barv povešajočih
petunij (podobne surfini-
jam). Sadimo jih v balkon-
ska korita, viseče posode
ali na gredice, kjer se po
tleh bujno razrastejo. Med
rastjo jih redno zalivamo in
gnojimo. Potrebujejo sončno
lego in veliko toplote. 

DALIJA OPERA,
MEŠANICA Dahlia sp.

Višina: 35 cm; sejemo: od
marca do maja; presajamo:
od aprila do maja; cveti:
od junija do novembra.
Kompaktna nizka dalija s
polpolnjenimi cvetovi v in-
tenzivnih rumenih, oranžnih,
vijoličnih, belih in rdečih
barvah. Sadimo na obrobke,
med zelenjavo ali na rob
zelenjavnih gredic, na cvet-
lično gredico ter v okrasne
lonce. Intenzivno in bujno
cveti vse poletje. 

NOČNA FRAJLA,
MEŠANICA Mathiola
bicornis
Višina: od 30 do 40 cm;
sejemo: od marca do maja;
presajamo: od aprila do
maja; cveti: od junija do
oktobra. Enoletnica, katere
drobni cvetovi se odprejo
zvečer in dišijo pozno v noč.
Ima izrazit in močan slad-

kast vonj. Je nezahtevna
cvetlica, ki jo sejemo tam,
kjer lahko uživamo v nje-
nem vonju. Lepo raste tudi
v okrasnih loncih na terasi
ali balkonu. 

OGNJIČ, MEŠANICA
Calendula officinalis

Višina: od 40 do 60 cm;
sejemo: od marca do maja;
presajamo: od aprila do
maja; cveti: od junija do
novembra. Vsestransko
uporabna in zelo lepa cvet-
lica enoletnica. Ima kom-
paktno rast in čudovite
svetleče cvetove v odtenkih
rumene in oranžne barve.
Odlična je tudi za rez. Naj-
bolje raste na soncu. Raste
naj po celem zelenjavnem
vrtu, saj ugodno vpliva na
rast drugih vrtnin. Iz cvetov
pripravimo ognjičevo mazilo.

ZAJČKI, MEŠANICA
Antirrhinum majus

Višina: od 50 do 90 cm;
sejemo: od marca do maja;
presajamo: od aprila do
maja; cveti: od julija do ok-
tobra. To je čudovita eno-
letnica, ki je zelo razširjena
v naših vrtovih. Bogato cveti
vse poletje, in sicer v od-
tenkih bele, rumene, roza
in rdeče barve. Primerna je

za okras gredic, obrobkov
in popestritev zelenjavnih
vrtov. Cvetovi v vazi dolgo
zdržijo. Cvetlica ni občutljiva,
najbolje raste na soncu.

Astre
Callistephus chinensis

Astre so lepe enoletnice,
ki v različnih barvnih od-
tenkih bujno cvetijo od
srede poletja do pozne
jeseni. Izberemo jim
kakšno manjšo sončno
gredico v zelenjavnem
vrtu. Primerne so tudi za
zasaditev obrobkov in,
v kombinaciji z drugimi
cvetlicami, okrasnih lon-
cev. Obvezne so v zelen-
javnem vrtu. Ob suši nam
bodo hvaležne za zali-
vanje. Cvetove redno re-
žemo, zato da poganjajo
novi. So odlične cvetlice
za rez in v vazi zelo dol-
go zdržijo.

NIZKA, MEŠANICA

Višina: 40 cm; sejemo: od
aprila do maja; presajamo:
od aprila do maja; cveti: od
avgusta do oktobra 

NOJEVOPERNA,
MEŠANICA

Višina: 50 cm; sejemo: od
aprila do maja; presajamo:
od aprila do maja; cveti: od
avgusta do oktobra. Veliki
cvetovi v različnih barvnih
odtenkih na zelo razveja-
nem steblu. Zgodaj cveti. 
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MEISTER, MEŠANICA 

Višina: od 50 do 60 cm;
sejemo: od aprila do maja;
presajamo: od aprila do
maja; cveti: od avgusta do
oktobra 

PRINZESS, MEŠANICA 

Višina: od 50 do 60 cm;
sejemo: od aprila do maja;
presajamo: od aprila do
maja; cveti: od avgusta do
oktobra 

HI-NO-MARU,
MEŠANICA

Višina: od 50 do 60 cm;
sejemo: od aprila do maja;
presajamo: od aprila do
maja; cveti: od avgusta do
oktobra. To je unikatna
enoletna astra POMPON z
dekorativnimi dvobarvnimi
cvetovi z belimi obrobki. 

POLNJENA GREMLIN,
RDEČA
Višina: 75 cm; sejemo: od
aprila do maja; presajamo:
od aprila do maja; cveti: od
avgusta do oktobra. Pozna
astra z impozantnimi in ve-

likimi polnimi cvetovi rdeče
barve. Ima zelo pokončno
in kompaktno rast. 

POLNJENA GREMLIN,
MODRA

Višina: 75 cm; sejemo: od
aprila do maja; presajamo:
od aprila do maja; cveti: od
avgusta do oktobra. Pozna
astra z impozantnimi in ve-
likimi polnimi cvetovi barve
sivke. Ima zelo pokončno in
kompaktno rast. 

POLNJENA GREMLIN,
ROZA

Višina: 75 cm; sejemo: od
aprila do maja; presajamo:
od aprila do maja; cveti: od
avgusta do oktobra. Pozna
astra z impozantnimi in
velikimi polnimi cvetovi roza
barve. Ima zelo pokončno
in kompaktno rast. 

LAN RDEČI Linum
grandiflorum

Višina: od 50 do 60 cm;
sejemo: od aprila do maja;
presajamo: od aprila do

maja; cveti: od julija in av-
gusta. Nežna in trpežna
cvetlica naj raste v gosti
skupini. Sejemo ga v okrasni
vrt, še lepši pa je v zelen-
javnem vrtu. Svilnati cve-
tovi so intenzivno rdeče
barve. Enostavna in neza-
htevna cvetlica enoletnica. 

ŠABOJEV NAGELJČEK,
MEŠANICA Dianthus
caryophyllus Chabaud

Višina: od 50 do 60 cm;
sejemo: od aprila do maja;
presajamo: od aprila do ma-
ja; cveti: od julija do oktob-
ra. Dišeči nageljček je pri-
meren za sajenje na cvet-
lične gredice in v cvetlična
korita. Rastlina je kompak-
tna, cvetovi svežih in inten-
zivnih barv. Redno režemo
cvetove za v vazo. Odlično
se obrašča. Potrebuje son-
čno lego in apnena tla.

BRESKVICA, MEŠANICA
BARV Impatiens
balsamina

Višina: 70 cm; sejemo: od
aprila do maja; presajamo:
od aprila do maja; cveti: od
junija do oktobra. To je sred-
nje visoka enoletnica z le-
pimi velikimi, polnjenimi
cvetovi, ki spominjajo na
kamelijo. Cvetovi so na
pokončnih in čvrstih ste-
blih. Nezahtevna je in če
ima dovolj prostora, cveti
vse poletje do jeseni. Raste
tudi v polsenci. Odlična je v
skupinah za obrobke in med
zelenjavo v zelenjavnem
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vrtu. Raste tudi v okrasnem
loncu na balkonu. Redno
jo zalivamo in gnojimo.
Je užitna in tudi zdravilna.

Sončnica
Helianthus annuus

Sončnice so čudovite
cvetlice, različnih ve-
likosti ter oblik in barv
cvetov. Cvetijo celo dolgo
poletje. Vse zelo hitro
rastejo, so nezahtevne.
So odlična čebelja paša
in zrela semena imajo
ptice zelo rade. Cvetove
redno režemo za v vazo.
Jeseni jo razrežemo in
pustimo na vrtnih tleh, saj
nam s svojo obilno rast-
linsko maso bogati tla.
Sadimo jo obvezno v ze-
lenjavni vrt ali na svoje
gredice (pazimo na vi-
šino, saj visoke senčijo
sosednje rastline) ali raz-
tresene po celem vrtu.
Dobro uspevajo tudi v
večjih okrasnih loncih.

NIZKA, POLNJENA
SUNGOLD

Višina: 80 cm; sejemo: od
aprila do maja; presajamo:
od aprila do maja; cveti: od
julija do oktobra. To je nizka
sončnica, bujno razvejana,
s polnimi, lepimi in velikimi
cvetovi zlatorumene barve. 

NIZKA, TWILIGHT ZONE

Višina: 80 cm; sejemo: od
aprila do maja; presajamo:

od aprila do maja; cveti: od
julija do oktobra. To so ču-
dovite nizke sončnice.
Rastline so zelo močne in
razvejane, polne cvetov v
rumenih, rdečkastih in rjav-
kastih odtenkih. 

VISOKA, MEŠANICA

Višina: od 180 do 200 cm;
sejemo: od aprila do maja;
presajamo: od aprila do ma-
ja; cveti: od julija do oktob-
ra. Lepa, pisana in svetleča.

ENOLETNI SLEZ MAJO-
RETTE POLNJENI,
MEŠANICA
Alcea rosea

Višina: 80 cm; sejemo: od
aprila do maja; presajamo:
od aprila do maja; cveti: od
julija in avgusta. To je ču-
dovita visoka cvetlica z vrtov
naših babic. S svojimi svet-
lečimi in živahnimi barvami
popestrijo obrobke vrtov.
Lepi so na gredicah ob hiši.
Cvetovi privlačijo metulje in
čebele. Potrebujejo odcedna
tla in veliko sonca. Gnojimo
1-krat letno, predvsem s
kompostom. To so enoletne
ali trajne cvetlice. 

RDEČA SALVIJA ALI
RDEČA OKRASNA
KADULJA Salvia splendens
Višina: od 35 do 40 cm; se-
jemo: od aprila do maja; pre-
sajamo: od aprila do maja;
cveti: od julija do oktobra. To
je enoletna cvetlica, ki ima
zanimive cvetove intenzivno
rdeče barve in dekorativne

liste. Celo sezono, tudi v
času vročine, ko jo zaliva-
mo, ohranijo cvetovi svojo
intenzivno barvo. Odlična je
za obrobke, cvetne gredice
in okrasne lonce.

KOZMEJA PICOTEE
Cosmos bipinnatus

Višina: 110 cm; sejemo: od
aprila do maja; presajamo:
od aprila do maja; cveti: od
julija do oktobra. To je ena
od najlepših in najelegant-
nejših cvetlic enoletnic.
Rastlina je visoka, močno
razrastla z dekorativnimi
listi in velikimi cvetovi bele
barve z rdečkasto ali roza
obrobo. Raste naj v skupini,
na severnem delu zelen-
javnega vrta, na cvetlični
gredici ali ob hiši. Odlična
je za rez, saj v vazi dolgo
zdrži. To je zelo nezahtvena
cvetlica, primerna za vsak
vrt, obvezna pa v zelenjav-
nem vrtu, ker privlači če-
bele. Sejemo jo v vrste ali
raztreseno po gredici.
Rastejo lahko na gosto.

Cinija
Zinnia elegans

To je čudovita cvetlica eno-
letnica. Na kompaktnem
steblu se vedno znova tvo-
rijo prelepi veliki cvetovi
različnih barv. Obvezno ji
namenimo gredico v zelen-
javnem vrtu. V vazi zdrži
zelo dolgo. Potrebuje son-
čno lego. Ko se dobro uko-
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renini, se prebije tudi skozi
sušno obdobje. ODLIČNA
CVETLICA ZA REZ.

CANDY STRIPE

Višina: od 60 do 80 cm;
sejemo: od aprila do maja;
presajamo: od aprila do
maja; cveti: od julija do ok-
tobra. Cvetovi so različnih
barv z rdečimi lisami. 

DROBNOCVETNA
LILIPUT, MEŠANICA

Višina: od 60 do 80 cm;
sejemo: od aprila do maja;
presajamo: od aprila do
maja; cveti: od julija do ok-
tobra. Majhni cvetovi raz-
ličnih barv.

KAKTUSNA, MEŠANICA

Višina: 90 cm; sejemo: od
aprila do maja; presajamo:
od aprila do maja; cveti: od
julija do oktobra, Lepi cve-
tovi različnih barv.

MEŠANICA 

Višina: od 60 do 80 cm;
sejemo: od aprila do maja;

presajamo: od aprila do
maja; cveti: od julija do
oktobra. Lepi cvetovi raz-
ličnih barv.

RDEČA

Višina: od 70 do 90 cm;
sejemo: od aprila do maja;
presajamo: od aprila do
maja; cveti: od julija do
oktobra. Veliki cvetovi
rdeče barve.

RUMENA

Višina: od 70 do 90 cm;
sejemo: od aprila do maja;
presajamo: od aprila do
maja; cveti: od julija do
oktobra. Veliki cvetovi
rumene barve.

MEŠANICA CVETLIC
ZA ČEBELE

Ker skrbimo za čebele in
njihovo hrano, v zelenjavni
vrt načrtno sejemo rastline,
ki privabijo čebele. Na raz-
lične dele zelenjavnega vrta
lahko večkrat posejemo
mešanico cvetlic, da bomo
imeli cvetoče mini preproge
od julija do oktobra.

GLAVINEC POLKA DOT,
MEŠANICA Centaurea
cyanus ZA SUŠENJE
Višina: od 30 do 50 cm;
sejemo: od aprila do maja;

presajamo: od aprila do
maja; cveti: od julija do
oktobra. To je staromodna
cvetlica, vendar še vedno
najlepša za živobarvne
pastelne šopke, tako sveže
kot tudi suhe. Redno jo re-
žemo in dobro se obrašča.
Lepa je tudi za obrobke in
popestritev zelenjavnega
vrta. Je kompaktna rastlina
z množico cvetov v čudo-
vitih odtenkih roza, modre,
vijolične in bele barve. Ni
zahtevna cvetlica, raste na
vseh tleh in prenaša sušo.
Najlepša pa je na sončni
legi. Cvetovi privlačijo če-
bele in metulje.

GOMFRENA, MEŠANICA
Gomphrena globosa
ZA SUŠENJE

Višina: 60 cm; sejemo: od
aprila do maja; presajamo:
od aprila do maja; cveti: od
julija do oktobra. Čudovita,
manj poznana enoletnica,
ki ne razočara. Odlična je za
sveže in suhe šopke (sušimo
jo kot ostale cvetlice). Kom-
paktna rastlina s kroglas-
timi cvetovi v vijoličnih, ro-
za, rdečih in belih barvnih
odtenkih. Lepa je tudi v
okrasnih loncih v kombi-
naciji z drugim balkonskim
cvetjem. Redno jo režemo
(ko je cvet v polni barvi) in
dobro se obrašča. Nezah-
tevna cvetlica, ki ima rada
sonce in prenaša vročino
ter sušo. Lahko jo pogno-
jimo, ko začne cveteti, na-
jbolje s kompostom.

NOVO!



SUHA ROŽA, MEŠANICA
Helichrysum bracteatum
ZA SUŠENJE

Višina: od 60 do 100 cm;
sejemo: od aprila do maja;
presajamo: od aprila do ma-
ja; cveti: od julija do oktob-
ra. To je odlična enoletnica
za zasajanje gredic, naj-
lepša pa je v suhih šopkih.
Cvetove porežemo, še pre-
den se odprejo in jih po-
sušimo v senci. Izberemo
sončno mesto in lahka ter
hranljiva tla.

STATIKA, LIMONIUM,
MEŠANICA Limonium
sinuatum ZA SUŠENJE

Višina: od 70 do 80 cm;
sejemo: od aprila do maja;
presajamo: od aprila do
maja; cveti: od julija do ok-
tobra, To je bujno cvetoča
enoletnica, namenjena
predvsem za suho cvetje.
Cvetovi so rahlo slamnati
in različnih barvnih odten-
kov. Potrebuje sončno lego
in hranljiva tla. 

KAPUCINKA OUT OF
AFRICA Tropaeolum majus
POPENJAVKA

Sejemo: od aprila do maja;
presajamo: od aprila do
maja; cveti: od julija do
oktobra. To je enoletnica z

dolgimi plezajočimi poganj-
ki, dekorativnimi okroglimi
listi in s čudovitimi cvetovi.
Sejemo jo po celem vrtu, saj
je nadvse koristna – privab-
lja čebele, prekriva tla, spod-
buja rast drugih rastlin in
jih varuje pred napadi raz-
ličnih škodljivcev. Prelepa
je tudi v okrasnih posodah,
le če ima dovolj svetlobe,
vlage in hranil. Celi cvetoči
poganjki so odlični za obli-
kovanje eksotičnih šopkov.
Užitna je vsa rastlina.

LEPI SLAK HEAVENLY
BLUE Ipomoea purpurea
POPENJAVKA

Sejemo: od aprila do maja;
presajamo: od aprila do
maja; cveti: od julija do
oktobra. Pred setvijo seme
namočimo v vodi. Cveti so
prelepe modre barve, posa-
mezen cvet pa živi le en dan.
Vsako jutro se odpirajo novi
cvetovi. To je hitro rastoča
popenjavka, zato naj se
vzpenja ob ograji, pergoli,
žici, vrvici ali kolu. Lepi slak
ima rad sončno in zavetno
lego ter veliko vode. 

OKRASNE BUČKE,
MEŠANICA Cucurbita pepo
POPENJAVKA

Izberemo sončno gredico
in rodovitna tla. Posadimo
jih lahko tudi ob ograjo. Med
rastjo zalivamo in dogno-
jujemo. Prikupne majhne
plodove različnih oblik in
barvnih vzorcev  uporab-
ljamo za okrasitev stano-

vanj in poletno jesenske
aranžmaje.

VRTNA MARJETICA,
POLNJEN CVET, MEŠA-
NICA Bellis perennis
DVOLETNICA

Višina: od 15 do 25 cm;
sejemo: od junija do julija;
presajamo: septembra;
cveti: od januarja do aprila
Dvoletnica, ki jo sejemo po-
leti, da cveti vso pomlad.
Lepi polni cvetovi so v be-
lih, rdečih in roza odtenkih.
To ni zahtevna cvetlica.
V mrzlih zimah jo moramo
zaščititi pred mrazom. Lepa
je na obrobkih, na cvetličnih
gredicah in v okrasnih lon-
cih v kombinaciji s tulipani,
mačehami in narcisami.
Lističi, ki imajo okus po
kostanju, so odličen do-
datek k solatam. 

TURŠKI NAGELJČEK,
MEŠANICA Dianthus bar-
batus DVOLETNICA

Višina: od 40 do 60 cm;
sejemo: od junija do julija;
presajamo: septembra;
cveti: od aprila do junija.
To je dvoletna cvetlica.
Cvetovi so beli, roza, rdeči,
vijolični in lepo dišijo. Pri-
meren je za okras gredic in
za rez. Lep je v okrasnih
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Cvetlice

Diši!
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Cvetlice / Božično žito

posodah na balkonih in te-
rasah. Potrebuje sončno lego
in dobra hranljiva tla. Da
bolje prezimi, ga prekrijemo.

MAČEHA ALI VIJOLICA
Viola sp. SWISS GIANT
DVOLETNICA

• MEŠANICA BARV
• MODRA Z OČESOM
• RDEČA Z OČESOM
• RUMENA Z OČESOM
Višina: od 10 do 30 cm;
sejemo: od junija do julija;
presajamo: septembra;
cveti: od oktobra do decem-
bra in od marca do maja.
To je dvoletnica. Jeseni in
spomladi krasi cvetlične
gredice, obrobke in pred-
vsem okrasne posode. Ne-
zahtevna je in dobro prezimi.

Božično
žito

Setev božičnega žita je
lepa navada, ki v priha-
jajočem letu napoveduje
obilno žetev, saj simboli-
zira nov kruh in novo
življenje. Božično žito je
tudi simbol svetlobe in
upanja. Na Gorenjskem
ga imenujejo »božično
žito«, na Štajerskem

»kaljeno žito«, na Dolen-
jskem »pšenička«, v Beli
Krajini pa je »večno živ-
ljenje«.
Nežne zelene bilke pše-
nice so prelepa poživitev
v predprazničnih dneh.
Mlade pšenične bilke so
užitne in zdrave. 

Običajno ga sejemo okoli
4. decembra (sv. Barbara) in
13. decembra (sv. Lucija),
da je okoli Božiča bujno in
lepo zeleno. Seme bolje kali,
če ga čez noč namočimo.
Posodico, ki ima na dnu
luknje, napolnimo z zemljo.
Seme posejemo tako, da
se zrna dotikajo, nato jih
prekrijemo s tanko plastjo

zemlje. Postavimo na toplo
in kar se da svetlo mesto v
kuhinji ali dnevni sobi. Da
preprečimo rast bilk v eno
smer, lonček vsak dan malo
obrnemo. Zalivamo zelo
previdno, saj semena pri
prekomernem zalivanju
rada postanejo plesniva,
listi pa porumenijo. Nežnim
rastlinicam zelo godi, če jih
vsak dan rosimo z mlačno
vodo. Ko prva setev oze-
leni, posejemo novo. Tako
bomo imeli v stanovanju
zelen okras v času, ko nar-
ava zunaj še počiva. Še bolj
nenavadno zelenje dobimo,
če pšenici dodamo nekaj
semen sončnic, redkvic ali
celo žametnic.

OTROCI V ZELENJAVNEM VRTU

Otroci so zelo radovedna bitja, saj so
rojeni raziskovalci, radi se učijo, čutno

dojemajo svet, predvsem pa so radi v
družbi svojih staršev.
Zelenjavni vrt je idealen za vse to. Pomembno je,
da jih navdušimo za vrtnarjenje (raziskovanje),
nikakor pa jih ne silimo. Dovolimo jim uporabljati
prava orodja, ne otroška. 
Pomagajo lahko pri setvi, pletju določenih površin,
lahko si oblikujejo celo svojo gredico. Tako jih
naučimo osnove rasti in razvoja živih bitij, saj bo iz
semena, ki ga bodo posejali zrastla zelenjava, ki jo
bodo negovali. Hkrati jim privzgojimo občutek za
kakovostno hrano, saj noben pridelek ni tako bio,
kot je zelenjava, ki smo pridelali sami.
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Travne mešanice

TRATA JE SESTAVNI DEL VRTA.
DA BOMO IMELI LEPO IN TRPEŽNO TRATO, MORAMO
UPOŠTEVATI KAR NEKAJ NAVODIL.

Tla dobro pripravimo:
Tla prekopljemo. Glede na tip tal dodamo kvalitetno zem-
ljo ali kompost (predvsem na tleh, revnih s humusom)
in pesek (predvsem na težkih tleh, da jih prezračimo).

Tla počistimo in poravnamo:
Poberemo kamne, ostanke korenin in ostalih rastlinskih
delov. Površino pregrabimo in poravnamo. Površino ali
povaljamo ali jo pustimo 2-3 tedne, da se uleže.

Gnojenje s specialnimi gnojili za trato:
Pred setvijo gnojilo enakomerno potresemo po površini,
pregrabimo in s tem površino še enkrat poravnamo.
Tekom rasti gnojimo 4x: konec marca, maja, v začetku
julija in v začetku septembra. Gnojimo pred ali med
dežjem. 

Setev travnega semena:
Seme posejemo čim bolj enakomerno po celi površini.
Setveno površino nato pregrabimo, tako da seme rahlo
prekrijemo s slojem zemlje. Površino povaljamo ali jo
pritisnemo z večjo desko. S tem omogočimo boljši kon-
takt semena z zemljo in posledično boljšo kalitev se-
mena. 

Zalivanje:
3-4 tedne po setvi posejano površino vsak dan zali-
vamo 10 minut. S tem omogočimo boljšo in hitrejšo
kalitev semena trav. Poleti, ko ni dovolj padavin, zali-
vamo zjutraj ali zvečer. Zalivamo obilno (VEČ VODE
NAENKRAT) in manjkrat, zato da namočimo plast tal
do globine 15 cm (8-10 l/m2).

Košnja:
Prvič kosimo, ko je trava visoka 6-10 cm in to na 2/3.
Nadaljnje košnje: Od marca do oktobra kosimo enkrat
tedensko. Kosimo vedno enako visoko, na 5,5 cm, oz.
na 2/3 višine trave, tako da odstranimo 1/3 listne
mase. Pokošeno travo vedno odstranimo s trate.

Zračenje trate (vertikuliranje):
Spomladi s posebnimi ostrimi grabljami trato dobro
pregrabimo. Hkrati z vilami za prekopavanje enakomerno
po celi površini v tla naredimo luknje. S tem odstranimo
odmrlo travno rušo, prezračimo in osvetlimo prizemno
plast tal in rastline travne ruše ter spodbudimo raz-
raščanje.

Obnova obstoječe razredčene in grde trate:
Trato čim nižje pokosimo in jo nato globoko in inten-
zivno pregrabimo. Površino pognojimo s specialnim
gnojilom za trato, posejemo izbrano mešanico semen,
prekrijemo z zemljo in po možnosti povaljamo. Dva
tedna površino zalivamo.

TRAVNA MEŠANICA
MUNDIAL - ZA ŠPORTNE
TERENE

Travna mešanica Mundial
je profesionalna mešanica
namenjena za oblikovanje
trate v domačem vrtu, na
športnih terenih in v parkih,
kajti odlično prenaša obre-
menitve in se po košnji hitro
obrašča. Trata je ob pravilni
negi kompaktna, zdrava in
harmonične zelene barve.
1 kg = 40 m2

TRAVNA MEŠANICA
TIVOLI – UNIVERZALNA
MEŠANICA

Sestavljena je iz kvalitet-
nih vrst in sort trav ter je
namenjena za setev do-
mače vrtne trate, rekre-
acijskih površin in parkov.
Ob pravilni negi oblikuje
gosto, kompaktno in zelo
lepo večletno trato.
1 kg = 40 m2



TRAVNA MEŠANICA
SPORT – ZA ŠPORTNE
TERENE

Travna mešanica je na-
menjena za oblikovanje
trate v domačem vrtu,
na športnih terenih in v
parkih, kajti odlično pre-
naša obremenitve in se
po košnji hitro obrašča.
1 kg = 40 m2

TRAVNA MEŠANICA
MEDITERAN – ZA SUŠNE
IN SONČNE LEGE

Je preizkušena mešanica,
namenjena za sončne
in sušne površine. Zaradi
posebne sestave ob pra-
vilni negi oblikuje gosto
in kompaktno večletno
trato.
1 kg = 40 m2

TRAVNA MEŠANICA
SENKA - ZA SENČNE
POVRŠINE

Travna mešanica je na-
menjena za setev na delno
senčnih površinah. Ses-
tavljena je iz visokokako-
vostnih trav, ki ob pravilni
negi uspevajo tudi v manj
ugodnih pogojih. Primerna
za domače vrtove in parke.
1 kg = 40 m2
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Vrtnarjenje z luno
Lunin setveni koledar 2017

Nekaj kratkih in koristnih nasvetov »IZ LJUDSKE ZAKLADNICE« v zvezi
z vrtnarjenjem z luno:

• Pri pojemajoči luni sejemo rdečo peso, redkvice, solato, fižol, grah in zelje.
• Pri rastoči luni sejemo bob in sladko koruzo.
• Pri polni luni sejemo čebulo.
• Gnojimo pod vplivom rastoče lune, saj rastline takrat hranila hitreje sprejemajo

in predelujejo.
• Korenovke, gomoljasto zelenjavo in čebulnice okopavamo in plevemo pri

pojemajoči luni, ker tedaj po starem ljudskem prepričanju RASTLINE VDIHU-
JEJO ENERGIJO in jo shranjujejo v svojih »podzemnih kaščah«.

• Listnato zelenjavo, plodovke in cvetoče rastline negujemo v času rastoče lune.
V tem času naj bi izdihana energija koristila nadzemnim delom rastline.

• Zelišča in solato nabiramo v času rastoče lune.
• Rezano cvetje dolgo zdrži v vazi, če ga narežemo malo po mlaju, torej v času

rastoče lune.
• Zelje, ohrovt, brstični ohrovt in kitajsko zelje pobiramo ob rastoči luni, zato da

se bolje skladišči.
• Takoj po polni luni pobiramo zeleno, rdečo peso, pastinak, krompir, korenje

in peteršiljeve korene.

Lunine mene: • Mlaj – prazna luna • Prvi krajec
• Ščip – polna luna • Zadnji krajec
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JANUAR
L U N I N  S E T V E N I   

FEBRUAR

do 6h od 7h

3h-9h od 14h

do 9h 10h-18h

od 19h

PLODOVI

PLODOVI

do 19h od 20h

LISTI

do 5h

do 5h

CVETOVI

do 17h od 18h

KORENINE

od 6h

od 6h

do 10h

od 15h

do 7h

do 7h

od 8h

LISTI

do 20h od 21h

CVETOVI

18h-22h od 23h

do 18h

do 11h od 12h

PLODOVI

do 19h od 20h

LISTI

od 2h

do 1h

do 1h

od 8h

do 3h 4h-14h od 22h

KORENINE

od 6h

do 3h

do 18h od 19h

KORENINE

do 14h od 15h

PLODOVI

do 4h 5h-7h 8h-22h od 23h

LISTI

CVETOVI

do 1h

do 1h

od 2h

od 2h

KORENINE

KORENINE

KORENINE

do 8h od 9h

PLODOVI

3h-16h od 23h

do 5h od 6h

CVETOVI

2h-6h od 7h

do 2h

KORENINE

do 17h

do 17h 18h-21h

od 18h

do 1h od 2h

LISTI

LISTI

RAZDELITEV RASTLIN:

 Rastline "CVETA" (Rastline, ki jih gojimo zaradi cvetov): enoletnice, cvetoče
 začimbnice, trajnice, cvetoče grmovnice, okrasne čebulnice, brokoli itd.

 Rastline "LISTA" (Rastline pri katerih uživamo liste): zelje, ohrovt, solata,
 radič, endivija, motovilec, blitva, listnate začimbnice itd.
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od 7h2h-6h

do 1h

do 21h od 22h

LISTI

LISTI

do 6h 11h-23h

do 3h 4h-12h od 17h

KORENINE

KORENINE

do 23h

PLODOVI

do 12h od 13h

od 12h

do 22h

do 10h od 11h

KORENINE

KORENINE

KORENINE

do 17h od 18h

od 9h

od 2h

LISTI

do 12h od 13h

CVETOVI

do 1h

do 1h

do 1h

2h-12h od 13h

do 8h od 9h

KORENINE

20h-23h

do 7h 8h-22h

LISTI1
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   Polna luna             Prazna luna

 Rastline "PLODA" (Rastline, pri katerih uživamo plodove): paradižnik,
 paprika, kumare, bučke, buče, koruza, grah, fižol, soja, žitarice, sadje itd.

 Rastline "KORENIN" (Rastline, pri katerih uživamo korene, gomolj ali čebulico):
 korenček, redkvica, kolerabica, repa, krompir, rdeča pesa, čebula, por itd.
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do 1h od 2h

KORENINE

od 5h

od 18h

do 4h

do 4h

LISTI

do 10h od 11h

2h-18h od 23h

do 13h 14h-17h

KORENINE

do 8h od 9h

PLODOVI

do 1h 2h-16h od 17h

1h-20h od 21h

CVETOVI

do 17h od 18h

KORENINE

KORENINE

od 1h

PLODOVI

do 5h od 14h

PLODOVI

do 16h od 17h

XY

CVETOVI

do 17h od 18h

do 17h od 18h
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MAJ
L U N I N  S E T V E N I   
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RAZDELITEV RASTLIN:

 Rastline "CVETA" (Rastline, ki jih gojimo zaradi cvetov): enoletnice, cvetoče
 začimbnice, trajnice, cvetoče grmovnice, okrasne čebulnice, brokoli itd.

 Rastline "LISTA" (Rastline pri katerih uživamo liste): zelje, ohrovt, solata,
 radič, endivija, motovilec, blitva, listnate začimbnice itd.

                  

        
           

          
          

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

  

PLODOVI

do 20h od 21h

do 8h od 9h

CVETOVI

do 10h od 11h

od 14h

do 2h 3h-14h

PLODOVI

do 11h od 12h

LISTI

LISTI

8h-19h od 20hdo 3h

od 10h6h-9h

do 17h 18h-22h

KORENINE

do 15h od 16h

PLODOVI

do 2h od 3h

LISTI

do 11h 12h-23h

do 7h 8h-22h od 23h

od 1h

20h-24h

do 23h

do 6h od 7h

PLODOVI

od 15hdo 6h

do 13h od 14h

od 1h

CVETOVI

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

  

 

  

KORENINE

do 19h

do 4h od 4h

do 5h 6h-13h od 20h

od 20h

do 9h od 10h

CVETOVI

do 12h od 13h

od 23h

do 23h

do 12h od 13h

PLODOVI

do 21h od 22h

LISTI

do 3h od 4h

do 10h od 15h

od 11h

do 18h

do 20h od 21h

PLODOVI

do 8h od 9h

do 1h od 2h

do 13h od 14h

do 18h od 19h

do 5h od 6h

KORENINE

KORENINE

KORENINE

do 11h od 12h

do 4h 5h-19h od 20h1
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  K O L E D A R  2 0 1 7

J JULIJ AVGUST

 

          
        

          
       

   Polna luna             Prazna luna

 Rastline "PLODA" (Rastline, pri katerih uživamo plodove): paradižnik,
 paprika, kumare, bučke, buče, koruza, grah, fižol, soja, žitarice, sadje itd.

 Rastline "KORENIN" (Rastline, pri katerih uživamo korene, gomolj ali čebulico):
 korenček, redkvica, kolerabica, repa, krompir, rdeča pesa, čebula, por itd.

CVETOVI

do 19h od 20h

KORENINE

KORENINE

od 4hdo 3h

PLODOVI

5h-7h od 12h

do 15h 16h-20h

od 17h

KORENINE

KORENINE

do 8h od 9h

do 4h

do 4h

od 5h

LISTI

LISTI

do 8h od 9h

do 16h od 21h

od 10h

KORENINE

do 2h

do 2h

od 3h

PLODOVI

PLODOVI

do 14h od 15h

do 8h od 9h

1h-12h od 13h

CVETOVI

do 12h od 13h

KORENINE

KORENINE

  

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

  

 

 

  

  

  

 

0h-5h od 6h

do 3h

do 15h od 16h

do 3h od 4h

KORENINE

KORENINE

KORENINE

do 13h od 14h

PLODOVI

do 1h 2h-6h od 21h

LISTI

1h-13h od 14h

do 15h 16h-24h

KORENINE

do 3h od 4h

PLODOVI

do 9h od 10h

do 8h od 9h

do 16h od 17h

2h-14h od 15h

do 21h

do 6h od 16h

do 16h od 21h

do 9h od 10h

PLODOVI

PLODOVI

do 21h

do 8h 9h-21h od 22h

od 22h

do 7h od 8h

 

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

Vi
r: 

Th
e 

M
ar

ia
 T

hu
n 

Bi
od

yn
am

ic
 C

al
en

da
r 

20
17

, M
at

th
ia

s 
Th

un



66

  

 

  

  

 

  

    

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

od 2hdo 1h

PLODOVI

PLODOVI

11-13h od 14hdo 10h

do 22h od 23h

od 0h

do 23h

do 12h od 13h

do 5h 6h-21h od 22h

KORENINE

KORENINE

3h-22h od 23h

3h-17h

do 9h 10h-14h

LISTI

do 21h od 22h

od 5h

do 4h

KORENINE

od 11h

0h-21h

do 23h

LISTI

do 3h 8h-21h od 22h

od 0h

do 14h

KORENINE

do 17h od 18h

PLODOVI

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

0h-15h od 16h

do 19h

11h-17h od 18hdo 3h

KORENINE

do 10h od 11h

PLODOVI

PLODOVI

do 3h 4h-21h od 22h

LISTI

do 7h od 8h

CVETOVI

do 20h od 21h

od 16h

do 5h od 6h

do 5h

PLODOVI

od 1h

do 15h 16h-18h

XY

CVETOVI

do 2h od 3h

od 3hdo 2h

KORENINE

od 18h

do 15h

od 0h

do 23h

LISTI

do 5h od 6h

do 10h od 23h15h-22h

6h-8h od 9h

do 11h 12h-22h

SEPTEMBER
L U N I N  S E T V E N I   

OKTOBER

RAZDELITEV RASTLIN:

 Rastline "CVETA" (Rastline, ki jih gojimo zaradi cvetov): enoletnice, cvetoče
 začimbnice, trajnice, cvetoče grmovnice, okrasne čebulnice, brokoli itd.

 Rastline "LISTA" (Rastline pri katerih uživamo liste): zelje, ohrovt, solata,
 radič, endivija, motovilec, blitva, listnate začimbnice itd.
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do 19h od 20h

LISTI

od 2h

od 8hdo 3h

do 1h od 2h

do 1h

11h-14h od 15hdo 4h

do 22h od 23h 

do 17h od 18h

PLODOVI

do 4h od 5h

LISTI

LISTI

do 14h od 15h

do 2h od 3h

do 3h 4h-19h od 20h

KORENINE

KORENINE

do 11h od 12h

PLODOVI

3h-13h od 14h

do 20h

do 8h od 9h

CVETOVI

do 10h od 11h

od 13h

1h-13h

1h-24h

do 9h 10h-24h

LISTI

LISTI

  

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

KORENINE

KORENINE

do 22h od 23h

do 9h od 10h

do 17h od 18h

LISTI

do 8h od 9h

CVETOVI

do 7h od 8h

do 6h od 14h

do 3h od 4h

od 12h

do 10h 11h-16h

LISTI

LISTI

do 20h od 21h

do 8h od 9h

KORENINE

KORENINE

KORENINE

do 13h 14h-17h od 18h

do 22h od 23h

od 9h

do 16h

CVETOVI

od 21h

do 6h 7h-20h

do 11h 12h-14h od 15h

PLODOVI
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O NOVEMBER DECEMBER

 

          
        

          
       

   Polna luna             Prazna luna

 Rastline "PLODA" (Rastline, pri katerih uživamo plodove): paradižnik,
 paprika, kumare, bučke, buče, koruza, grah, fižol, soja, žitarice, sadje itd.

 Rastline "KORENIN" (Rastline, pri katerih uživamo korene, gomolj ali čebulico):
 korenček, redkvica, kolerabica, repa, krompir, rdeča pesa, čebula, por itd.
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~Solate~
Solate so iz:

• različne surove zelenjave, ki vsebujejo
veliko vitaminov, mineralov in antioksi-
dantov,

• oluščenih žit ali kaše (ješprenj–ječmen,
ajda, proso, pšenica, kvinoja, pira,
kuskus, riž),

• kuhanih stročnic z domačega vrta
(leča, soja, čičerika) in 

• zelišč, kot so drobnjak, peteršilj, listi
ognjiča, kapucinke in drugih.

Olja za solato naj imajo nenasičene maš-
čobne kisline, naj bodo bogata z linolno
kislino (omega 3 maščobna kislina),
linolensko kislino (omega 6 maščobna
kislina) in vitaminom E.
Najbolj zdrav je jabolčni kis.

Morda kakšen preliv?

OSNOVNI PRELIV
• 3 žlice oljčnega olja
• 1 žlica kisa
• gorčica
• sol in poper

OSNOVNI PRELIV Z ZELIŠČI
Osnovnemu prelivu dodamo sesekljan
drobnjak, peteršilj in kakšen list mete ter
pehtrana.

PARADIžNIKOV PRELIV S TIMIJANOM
Paradižnikovem pireju dodamo sesek-
ljane timijanove lističe, sesekljan strok
česna, sol in poper. Na koncu vmešamo
malo olja in pol žličke sladkorja.

Kakšna solata?

ŠPINAČA, KORENJE IN DIMLJEN
LOSOS V SOLATI
• 100 g špinače
• 100 g korenja
• 150 g dimljenega lososa
• oljčno olje
• sok limone
• sol in poper.
Špinačo očistimo in operemo, korenje
očistimo in naribamo. Vse skupaj
zmešamo.

POROVA SOLATA S PIRO
• 160 g pire
• 300 g pora
• oljčno olje
• jabolčni kis
• zelene oljke
• sol in poper
Piro skuhamo, por očistimo, narežemo in
skuhamo (zdušimo). Zmešamo ohlajeno
piro in ohlajen por, dodamo oljčno olje,
jabolčni kis, sol in poper ter zelene oljke.

~Juhe~
Juhe so pomemben obrok v prehrani, saj
z njimi dobimo tudi tekočino. Z njimi si
popestrimo vsakodnevno prehrano. Pora-
bimo veliko domače zelenjave z vrta! 
Poznamo čiste juhe in kremne juhe, kjer
je treba zelenjavo skuhati do mehkega
(ne prekuhati) in iz nje narediti pire.
Pri juhah je pomembna jušna osnova
(kar v bistvu zakomplicira kuhanje juh).
Danes si osnovo lahko kupimo v obliki
kock oz. jušnih koncentratov. Za zelen-
javne juhe uporabljamo vodo, kjer smo
blanširali zelenjavo. Lahko pa si vnaprej
pripravimo jušno osnovo tako, da skuha-
mo peteršilj, list zelja, košček brokolija,
korenček, lovorov list in cel poper (do-
damo lahko tudi čebulo, česen, bučke,
paradižnik ali še kakšno drugo zelenjavo
z vrta). Kuhamo eno uro. Lahko preced-
imo in tekočino zamrznemo v posebnih
vrečkah ali pa skuhano zmiksamo in zamr-
znemo v jogurtovih lončkih. 

JUHA IZ BUČK
• 500 g neolupljenih bučk
• 100 ml sladke smetane
• 2 vejici svežega timijana
• 1 žlička mletega muškatnega oreščka
• 100 g topljenega sira
• sol in poper

Kulinarični kotiček
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Oprane bučke narežemo na kocke in jih
kuhamo nekaj minut v slanem kropu.
Dodamo sladko smetano, topljen sir, se-
sekljan timijan, muškatni orešček, sol,
poper in zmešamo v mešalniku.

PARADIžNIKOVA KREMNA JUHA
• 1 drobno sesekljana čebula
• 500 g paradižnika
• 40 g moke in maslo za zgostitev
• 1 žlička sladkorja
• šopek sveže bazilike
• lovorjev list
• kuhan riž
• sol in poper
Na maslu prepražimo drobno sesekljano
čebulo, dodamo paradižnike in dušimo do
mehkega. Zalijemo z vodo in maso pret-
lačimo skozi cedilo ali pa jo zmešamo z
mešalnikom. Dodamo lahko malo smeta-
ne za kuhanje. Solimo, popopramo, do-
damo lovorjev list in sladkor po okusu.
Nalijemo v krožnike in dodamo kuhan riž
kot zakuho ter jo posujemo s sesekljanimi
listi bazilike.

~Omake~
Omaka je sestavni del glavne jedi in njen
namen je poudariti glavno jed, zato mora
biti pravilno začinjena. Nastane tako, da
zgostimo tekočino. Iz zelenjave, ki smo
jo pridelali v vrtu, lahko poskusimo pri-
praviti spodnjo omako.

PEKOČA GRAHOVA OMAKA
• 200 g svežega graha
• 1 šalotka (ali manjša čebula)
• žlica masla
• 250 ml jušne osnove
• ½ čilija
• muškatni orešček

• noževa konica sladkorja
• sok pol limone
• 100 ml sladke smetane
• sol in poper
Grah na hitro pokuhamo v slani vodi in ga
precedimo. Šalotko (čebulo) nasekljamo,
na maslu podušimo, dodamo sladkor ter
odcejen in zmlet grah. Dolijemo jušno
osnovo, začinimo s čilijem in muškatnim
oreščkom ter malo pokuhamo in na kon-
cu dodamo smetano ter sok limone.
Po želji lahko pretlačimo. Poda se k rižu,
testeninam in mesu.

~Prelivi~
Preliv je bolj tekoča in podaljšana omaka,
s katerim nekaj prelijemo oz. dopolnimo.
Naredimo ga lahko več in shranimo do
sedem dni v hladilniku.

KAKIJEV PRELIV
• 1 zrel mehak kaki
• 4–5 češnjevih paradižnikov
• 3 metini listi
• 60 ml mrzle vode
• žlička soka iz limone
• sol
Kaki narežemo na koščke in odstranimo
pečke ter s preostalimi sestavinami damo
v mešalnik. 

~Namazi~
Za vsak lačen trenutek v dnevu!

Ponudimo jih zraven različnih vrst kruha,
krekerjev, čipsov, tortilij, prepečencev,
koščkov sira. Enostavno jih pripravimo in
tudi nekaj dni hranimo v hladilniku. 
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Odlična namaza z domačo zelenjavo:

BUČNO POMARANČNI NAMAZ
• 200 g bučnega mesa (hokaido, muš-

katna, butternut)
• 15 g masla
• 3–4 žlice pomarančnega soka
• 1 manjša čebula
• timijan
• sol
Bučo narežemo na koščke. Dušimo jo na
maslu, zalijemo s pomarančnim sokom in
kuhamo tako dolgo, da postane mehka,
nato jo pretlačimo v pire ter ohlajeni do-
damo nasekljano šalotko in timijan.

KORENČKOV NAMAZ
• 2 korenčka
• žlica soka limone
• 65 g masla
• 20 g mandljev v lističih
• žlica mandljevega namaza
• zeliščna sol
Maslo pustimo na sobni temperaturi, da
postane mehko. Korenčka očistimo, olu-
pimo, naribamo in zmešamo z mandlji,
dodamo sok limone, mandljev namaz in
maslo ter ponovno premešamo.

~Zamrzovanje
začimb in zelišč~
Nekatera zelišča najlažje shranimo
tako, da naredimo oljne ali vodne
kocke, odvisno od uporabe. Zelišča
nasekljamo, napolnimo modelčke in
prelijemo z vodo ali oljem ter posta-
vimo v zamrzovalnik.

Vrtnarjenje
v pekarskih
plastičnih
gajbicah
Za vse ki nimajo vrta, ampak samo son-
čno dvorišče ali zelenico ob hiši, so na
voljo enostavne in učinkovite rešitve.
Preverjeno učinkovite, saj jih že leta
uporabljajo za urbano vrtnarjenje v raz-
ličnih nemških mestih (glejte slike).

Oddih v urbanem vrtu v Hamburgu

Druženje
v urbanem
vrtu
v Münchnu

Izkoristek prostora za urbani vrt v Berlinu

Kupimo nekaj pekarskih plastičnih gajbic
(preverjeno jih je mogoče naročiti prek
spleta). Gajbice znotraj obložimo s posebno
kopreno, ki se uporablja za mulčenje (ku-
pimo), oz. z materialom, ki prepušča vodo
in zrak, ne pa zemlje. Uporabimo lahko
več plasti časopisnega papirja (eno leto
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bo že zdržalo). Običajno postavimo eno
gajbico na drugo in v tem primeru v vrhnji
gajbici ne prekrijemo dna, saj bodo kore-
nine rastle v spodnjo gajbico. V spodnji
gajbici pa dno tudi prekrijemo s tkanino.
Gajbice napolnimo s kakovostno kupljeno
zemljo oz. substratom. Če polnimo dve
gajbici, damo prazno gajbico (brez oblo-
ženega dna) na polno in potem napolnimo
še to. Za solate, začimbe, kolerabico oz.
vrtnine s plitvim koreninskim sistemom je
ena gajbica dovolj. Zemljo na koncu z ro-
kami potlačimo. Pred setvijo zalijemo
(škropimo), dokler ne začne teči voda iz
gajbic. Pomembno: iz gajbic bo tekla voda,
zato jih postavimo tako, da nas voda ne
moti. V gajbice sadimo mešano, da bolje
izkoristimo prostor. Pazimo, da bodo imele
rastline dovolj prostora med rastno dobo.
Če ugotovimo, da se rastline drenjajo, mo-
ramo nujno redčiti, sicer ne bo pridelka.
S setvijo začnemo marca in sejemo do
jeseni. Med rastjo zalivamo, plevemo,
gnojimo, pobiramo pridelke in sejemo.

Za pomoč je tu nekaj podatkov
(veljajo okvirno za gajbico, ki je velika
40 x 60 cm in globoka 30–40 cm)

Zelenjava Št. Raz- Število
vrst dalja rastlin
v gaj- v vrsti
bici (cm)

Solata 2 25-30 6
Rukola 4 1-2 ca. 200
Motovilec 3 5-10 15-30
Kolerabica 2 25-30 6
Špinača 2 6-10 12-20
Zelena 2 25-30 6
Korenček 2 2-4 30-60
Bučke 1 35-40 1-2
Paradižnik 1 35-40 2
Nizek fižol 2 5-6 15
Grah 3 5-6 15
Paprika 2 35-40 4
Blitva 2 25-30 6
Rdeča pesa 2 6-10 12-20
Zelišča 3 20 15

Kombinacije v posameznih gajbicah

1. Izmenično kolerabica in solata kristalka. V kotu podtaknemo 2 semena kapucinke.
2. Marca posejemo rukolo in berivko, konec maja pa paradižnik ali papriko ali čilije.
3. Na sredini posejemo vrsto redkvice, na obeh straneh pa vrsti korenčka – torej: korenček,

redkvica, korenček.
4. Na sredini gajbice posejemo vrsto rdeče pese, na obeh straneh pa nizek fižol – torej:

nizek fižol, rdeča pesa, nizek fižol.
5. Vrsta baby leaf solate ali mešanice baba leaf in vrsta graha – torej: grah, baby leaf

mešanica.
6. Eno gajbico zasejemo z različnimi zelišči.
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Podatki o semenu

RAZDALJA     
RASTLINAMI    

VRSTA / SORTA TEMP. ZA ŠTEVILO GLOBINA RAZDALJA  
KALITEV SEMEN V SETVE MED   

V ºC 1 GRAMU VRSTAMI   
BAZILIKA 15 - 20 800 0,1 cm 30 - 35     

BLITVA (MANGOLD) 10 - 15 50 3 cm 40       

BROKOLI 10 - 25 300 - 400 1 - 1,5 cm 60 - 80           

BOB 10 - 25 0,5 - 1 4 - 5 cm 60 - 80         

BUČE 20 - 35 5 - 7 2 - 3 cm 150 - 200          

BUČKE 21 - 35 6 - 8 2 - 3 cm 90 - 140           

CVETAČA 10 - 25 300 1- 1,5 cm 60 - 80           

ČEBULA 12 - 25 250 - 300 1 cm 20 - 25       

ENDIVIJA 18 - 20 550 - 600 1 cm 30 - 35          

FIŽOL NIZKI 15 - 25 3 - 4 3 - 5 cm 40 - 70         

FIŽOL VISOKI 15 - 25 3 - 4 3 - 5 cm 80 - 100          

GRAH 8 - 24 3 - 4 5 cm 60 - 80         

JAJČEVEC 20 - 35 250 - 270 1 cm 60 - 80          

KOLERABICA 10 - 25 250 - 330 2 cm 30     

KOLERABA 10 - 25 330 - 500 3 cm 40     

KORENČEK 8 - 23 900 1 cm 25 - 35        

KUMARE 15 - 30 30 - 40 2 cm 150 - 170            

LUBENICA 20 - 30 10 - 20 2 - 4 cm 170 - 230            

MELONA 24 - 35 20 - 30 1 - 1,5 cm 150 - 200           

MOTOVILEC 15 - 22 600 1 cm 30        

OHROVT 8 - 25 300 1 - 1,5 cm 50         

OKRA 15 - 30 18 2,5 cm 60 - 90         

PAPRIKA 18 - 35 140 - 170 1,5 cm 60 - 80          

PARADIŽNIK 16 - 35 280 - 320 0,5 - 1 cm 70 - 90           

PETERŠILJ 13 - 20 450 - 600 1 - 1,5 cm 20 - 25           

POR 12 - 30 350 - 400 1 cm 35 - 50         

RADIČ 15 - 20 500 - 600 0,5 - 1 cm 20 - 25          

RDEČA PESA 10 - 15 50 - 60 3 cm 40       

REDKVICA 7 - 32 100 - 140 2 cm 15 - 20          

REPA 15 - 25 400 - 500 1 - 2 cm 40   

SLADKA KORUZA 16 - 21 5 - 7 2 - 3 cm 80       

SOLATA 8 - 20 700 - 900 0,5 - 1 cm 30 - 35             

ŠPARGELJ 20 - 25 40 - 50 3 cm 130   

ŠPINAČA 7 - 24 80 - 100 1 - 2 cm 25 - 30             

ZELENA 16 - 21 2. 500 0,5 cm 40 - 50            

ZELJE 17 - 28 250 1,5 - 2 cm 50 - 70            
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    MED ČAS SETVE
    (cm)

   RAZDALJA ZA VZGOJO DIREKTNO ČAS KOLIČINA
  V VRSTI SADIK NA POBIRANJA SEMENA ZA

  V ZABOJČKU PROSTO PRIDELKA SETEV (kg/ha)
       20 III - IV V V - IX 3

     30 IX - X X - III 15 - 20

          50 - 60 III - IV IV - VI VI - XI 0,3 - 2,2

          20 - 30 II - IV VI - VII 200 - 250

           100 - 150 II - IV IV - V IX 3 - 6

           60 - 80 II - IV IV - V VII - IX 3 - 5

       50 - 60 III - IV IV - VI VI - XI 0,3 - 2,2

          7 - 10 IV VIII - IX 5 - 8

         25 - 30 VI - VII XI - XII 0,8 - 4

              5 - 8 IV - V VII - X 100 - 120

             20 - 25 IV - V VIII - IX 90 - 100

          6 - 8 II - VII VI - XI 160 - 220

           40 - 50 II - IV VII - X 0,3 - 3

      25 III - VIII V - X 4,5

      30 VII IX - X 2 - 3

      3 - 5 III VII - XI 3 - 7

         80 - 90 III - IV IV - V VII - IX 3 - 5

            70 - 120 III - IV IV - V VIII - IX 4 - 5

             50 - 100 III - IV IV - V VIII - IX 4 - 6

     5 VIII - IX X - IV 10 - 12

      50 III - IV IV - VI VIII - III 0,3 - 2,2

      40 - 60 III - VIII VII - X 8 - 10

           40 - 60 III - IV VII - IX 0,8 - 2,4

           35 - 50 III - IV IV - V VII - X 0,4 - 2,2

             2 - 5 III - IV III - VIII IV - XII 10 - 20

         10 - 15 IV - VI VII - III 3 - 5

             18 - 20 VI - VIII VIII - III 8 - 20

       15 - 20 IV VII - XI 15 - 20

           3 - 5 IV - VII VI - XI 12 - 15

          25 VII X 3 - 5,5

          30 IV - V VII - IX 15 - 20

             25 - 30 III  - IV IV - VII VI - XI 0,9 - 3

       30 V V 4 - 7

             3 - 5 III - IV; IX - X V; IX - XII 24 - 30

         20 - 30 III - IV IV - V IX - X 0,3 - 1,5

        50 - 55 III - IV IV - VII VII - XI 0,3 - 2,8
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VRTNINA DOBRI SOSEDJE  
BELUŠI ALI ŠPARGLJI paradižnik, peteršilj, kumare, solata  
BUČKE IN BUČE bazilika, čebula, fižol, sladka koruza,

kapucinka, rdeča pesa
ČEBULA korenček, rdeča pesa, radič, solata, kumare, jagode    
ČESEN paradižnik, rdeča pesa, korenček,   

kumare, jagode, vrtnice
ENDIVIJA fižol, por, kapusnice
FIŽOL boreč, kapusnice, kolerabica, solata, kumare,    

zelena, krompir, paradižnik, rdeča pesa,
šetraj, jagode

GRAH korenček, redkvica, zelena, špinača, kumare,      
buče, bučke, sladka koruza, solata,
kapusnice, kolerabica

JAGODE česen, por, solata, redkvica, fižol, špinača,
boreč, drobnjak, čebula

KAPUSNICE fižol,  zelena, paradižnik, facelija, špinača,    
krompir, solata, por, endivija, grah, 
koriander, mangold

KOLERABICA fižol, špinača, zelena, rdeča pesa, redkvica, 
por, solata, krompir, grah, paradižnik

KORENČEK čebula, paradižnik, radič, redkvica, mangold, 
por, česen, grah, solata, drobnjak, koper, 
žajbelj, zelje

KROMPIR kapusnice, kolerabica, špinača, sladka koruza,    
bob, žametnica, kapucinka, meta,    
kumina, kamilica

KUMARE bazilika, koruza, visoki fižol, grah, zelena,   
špinača, čebula, por, rdeča pesa, solata, zelje, 
koper, koriander

MANGOLD ALI BLITVA redkvica, redkev, kapusnice, korenček, fižol
PARADIŽNIK fižol nizek, korenček, kapusnice, por, pastinak,     

peteršilj, solata, radič, zelena, špinača,  
kapucinka, redkvica, kolerabica, čebula

PAPRIKA korenček, zelje
POR zelena, korenček, paradižnik, solata, kolerabica,    

kapusnice, jagode, endivija, kamilica, špinača
RADIČ paradižnik, visoki fižol, korenček, solata
RDEČA PESA nizki fižol, kapusnice, kolerabica, česen, čebula,     

bučke in buče, kumare,  koper, kumina, koriander  
REDKVICA IN REDKEV fižol, korenček, solata, paradižnik, špinača, 

mangold, kapusnice, kolerabica, grah, 
kapucinka, šetraj

SLADKA KORUZA paradižnik, solata, fižol, kumare, bučke, buče,   
melone, krompir

SOLATA redkvica, korenček, kumare, čebula, radič, por  
paradižnik, fižol, beluš, rdeča pesa,  
kolerabica, kapusnice, grah, koper, meta, 
boreč, špinača, sladka koruza,

ŠPINAČA paradižnik, fižol, redkvice, kolerabica,  
kapusnice, krompir, jagode, grah, solata

ZELENA grah, špinača, paradižnik, fižol, por, kolerabica,    
kapusnice, kumare, kamilica

Dobri in slabi sosedje vrtnin



 SLABI SOSEDJE
     česen, čebula
      kumare

  
      zelje, fižol, grah, por
    fižol, kapusnice, grah

  
  

     grah, česen, por, čebula
    

 
     čebula, por, česen, fižol, krompir, 

    paradižnik
 

     kapusnice
  

      čebula, česen, jagode, kapusnice
     

 
      

    
     korenček

      
 

     sončnice, paradižnik, buče, 
    zelena, grah rdeča pesa

 
      paradižnik, krompir, redkvica
       

 
      

       grah, krompir, kumare, koper
      

   
 

     fižol, rdeča pesa, grah
    
    

       špinača, visoki fižol, krompir, 
       koruza, por

       kumare
    

 
       zelena, rdeča pesa

 
     zelena, peteršilj

      
     

   
    rdeča pesa
    

      sladka koruza, solata, krompir
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