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Začetki podjetja segajo v leto 1992, ko je Drago Belec, inženir agronomije, 
ustanovil družbo z omejeno odgovornostjo z imenom Cornus. 

Cornus s. p. je latinsko ime za drenovke. Za ta rod je značilna trdoživost in 
trd ter žilav les kot rog (corn).

Začetki so bili težki, kot so vedno. Z 
vztrajnostjo, s stalnim pridobivanjem 
novega znanja in uvajanjem sodobne 
tehnične opreme je danes družinsko 
podjetje Cornus največji pridelovalec 
sadik vrtnin in dišavnic v Sloveniji.

Naše sadike, ki jih pridelamo letno okoli 15 milijonov, najdete skoraj na 
vsakem slovenskem družinskem vrtu. Zalagamo pa tudi profesionalne pride-
lovalce doma in v sosednjih državah.  V zadnjih letih se vedno bolj množično 
pojavljamo tudi na trgu sosednje Hrvaške, kjer prav tako znajo ceniti našo 
kakovost in izbrane sorte vrtnin, jagodičevja in tudi dišavnic.

S povečevanjem obsega pridelave, ki v letu 2022 poteka na približno 30.000 
m2 oz. 3 ha, nadaljujemo stalna vlaganja v sodobno strojno opremo (stroje za 
sejanje, robote za sajenje, avtomatske zalivalne rampe za zalivanje in sisteme 
za uravnavanje klime glede na zunanje vremenske pogoje). Tudi kadrovsko se 
krepimo z ekipami predanih delavk, ki imajo pravi občutek za rastline, s preu-
darnimi agronomi, kakor tudi s prodajnimi svetovalci.

Naši začetki in prehojena pot
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Ključni prelomni dogodki v prvih 30 letih

19921992

Ustanovitev podjetja in zasnova prvega sodobnega nasada paprike z novimi 
tehnologijami. Cornus postane republiška državna poskusna postaja za vrtnine 
do leta 2001, ko se te institucije ukinejo zaradi pomanjkanja sredstev.

19931993

Ponovno se vzpostavi kooperacijska pridelava paprike, kumar in stročjega 
fižola za potrebe predelovalne industrije (Emona Commerce in Eta Kamnik).

1993 - 20001993 - 2000

Cornus kot nosilec kooperacije in znanja sam prideluje sadike za potrebe ko-
operantov kakor tudi za lastne potrebe. Pridelava poteka na skupno 15 ha, 
pridelujejo se paprika, solate in kapusnice. Konec sezone leta 2000 Drago 
Belec sprejme odločitev, da se Cornus specializira za pridelavo sadik.

20012001

Prva sezona pridelave sadik zelenjadnic za trg (profesionalni in ljubiteljski 
pridelovalci). Sadike pridelujemo na 2.000 m2 rastlinjakov, starejše gener-
acije.

20032003

Investicija v nove pridelovalne kapacitete na lokaciji Logarovci 63. Prideloval-
na površina se poveča za 2.500 m2. Rastlinjaki so opremljeni z ogrevanjem in 
sistemom za namakanje ter dodajanje hranil.

2008-20222008-2022

Dodatno povečevanje pokrite pridelovalne površine:
2008 + 1.000 m2 -> 2010 + 2.000 m2  -> 2013 + 4.000 m2 -> 2017 + 6.000 m2 
-> 2022 + 8.000 m2
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Stalno povečevanje nivoja kakovosti sadik: 
• posodabljanje tehnike z dodajanjem vode in hranil
• vzgoja rastlin glede na zunanje vremenske pogoje in Luno
• sledenje novostim v izboru kultur in sort, ki so primerne za pridelavo na domačih 

vrtovih in tudi v pogojih profesionalne pridelave.

Zmanjševanje okoljskega odtisa: 
• s povečevanjem energetske učinkovitosti 
• z uporabo obnovljivih virov energije
• s postopnim prehodom na proizvodnjo brez plastičnih komponent (zamenjava em-

balaže).

Zagotavljanje pogojev za zaposlovanje, 
strokovno in osebnostno rast kolektiva zaposlenih: 
• omogočanje zaposlitev za nedoločen čas s povečevanjem koriščenja pridelovalnih 

kapacitet večji del leta
• spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja tehnologov
• usposabljanje zaposlenih v proizvodnji  za vzgojo rastlin v različnih rastnih obd-

objih.

Poslanstvo
Pridelujemo sadike, ki dajejo plodove za družinska kulinarična doživetja.

         Na podlagi znanja in 30-letnih izkušenj izberemo pravo sorto, 
            primerno za domači vrt ali za profesionalnega proizvajalca.

            Zasejemo seme  in zgodi se Narava. 

Iz semena  v pripravljenem okolju nastane majhna in nebogljena bilka.
Posvetimo ji vso našo pozornost, deležna je naše dobre misli,                                                                               
pobožana z mnogimi pogledi,  vodena   s strokovnimi prijemi.

      Vse z namenom, da iz nje naredimo samozavestno, pokončno, 
čvrsto in krepko »Cornus« sadiko,

     ki jo pri naših kupcih čaka skrbno pripravljena gredica z vodo, hrano, senco
         in posebna pozornost  domačega vrtnarja.

Kam gremo – naši dolgoročni cilji
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In takrat, ko naša rastlina pride na vrt,
se pokažejo vse naše izkušnje, zanos, znanje in 

ljubezen. Pokaže se vsa naša umetnost.

Rastlina na domačem vrtu začne rasti.

Razvija se, cveti in rodi.

Skrbno pridelani plodovi končajo na krožniku najdražjih članov družine in 
dobrih prijateljev. Nasmeh na njihovem obrazu in lepa beseda 

je poplačilo za ves vloženi trud.

Vizija
(P)ostati po kakovosti najprepoznavnejši pridelovalec sadik vrtnin in dišavnic 
v tem delu Evrope.

Vrednote 
Skupaj
Naš odnos do kupcev, dobaviteljev, zaposlenih in do okolja je direkten, 
odprt, spoštljiv in pošten. Cilj je skupni uspeh in vsestransko zadovoljstvo.
Odgovorno
Uvajanje in vsakodnevno udejanjanje trajnostnega gospodarjenja v vseh 
segmentih našega delovanja je osnovni predpogoj za kontinuiteto našega 
poslovanja.
Inovativno
Kot pionirji tržne pridelave sadik vrtnin in dišavnic za široko uporabo v Slo-
veniji smo zavezani k nadaljevanju razvoja in snovanju trendov v dejavnosti 
tudi v prihodnje.
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SOLATA - 7 ENDIVIJA - 11

ČILIJI IN FEFERONI -  15 PAPRIKA - 18

ZELJE - 36 KITAJSKO ZELJE  - 37

POR - 40

MOTOVILEC - 14

JAJČEVCI - 32LUBENICE - 31 MELONE - 31

BRSTIČNI OHROVT - 35

ČEBULA - 39 AMERIŠKI SLAMNIK
BALDRIJAN
BAZILIKA
BOREČ
DROBNJAK
KORIANDER
KREBULJICA
LIMONSKA TRAVA
LISTNI ČESEN

LUŠTREK
MAJARON

MELISA
META

ORIGANO
PEHTRAN

PELIN

PETERŠILJ
ROŽMARIN

SIVKA
STEVIA

STOLETNA ČEBULA
ŠETRAJ

TIMIJAN
VINSKA RUTICA

ŽAJBELJ

ZELIŠČA IN DIŠAVNICE - 41

BLITVA - 10
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RUKOLA - 12

KUMARE - 27 JEDILNE BUČKE - 28PARADIŽNIK - 21

BROKOLI - 33

KOLERABICA / KOLERABA - 37

JAGODE - 49

ZELENA - 39

RADIČ - 12 ŠPINAČA - 13

CVETAČA - 33 OHROVT - 34

ČR. REDKEV / REDKVICA - 38

ARAŠIDI
ARTIČOKA
ČIČERIKA
FIZALIS
PAK-CHOI

PASTINAK
RDEČA PESA

REPA

RABARBARA
SLADKI KOMARČEK

SLADKI KROMPIR
SLADKA KORUZA

ŠPARGLJI

OSTALE VRTNINE - 45
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CANASTACANASTA

Batavia Rubia Batavia Rubia 
ESTABALIZ tip LEDAESTABALIZ tip LEDA

Primerna za celoletno pridelavo 
na prostem. Že zgodaj v vegetaci-
ji oblikuje lepo oblikovano glavico. 

Je zelo odporna na uhajanje v 
cvet z zanesljivim pridelkom. 

Lactuca sativaLactuca sativa

PRIDELEK TEŽA
cca. 50 dni 0,6-1 kg30 cmPRESAJANJE

IV-X

40
 cm

Krhkolistna sorta, ki jo lahko 
sadimo celo leto. Glave so okrogle 
z nazobčanim in rdeče obarvanimi 

listnim robom. Dobro prenaša 
poletno vročino in tudi zimski 

mraz.

PRIDELEK TEŽA
cca. 60 dni 500-800 g25 cmPRESAJANJE

III-IX

30
 cm

Krhkolistna sorta v tipu Lede 
primerna za vzgojo v 

spomladanskem in jesenskem 
času. Ustvari kompaktne glave, 

ki so tolerantne na nizke 
temperature in uhajanje v cvet.

PRIDELEK TEŽA
cca. 60 dni  0,8-1 kg30 cmPRESAJANJE

II-V | IX-X

40
 cm

GLAVNATAGLAVNATA GLAVNATAGLAVNATA

GLAVNATAGLAVNATA

EOLEEOLE

Glavnata rumeno-zelena kristalka. 
Za vzgojo spomladi, jeseni in 
pozimi. Hitro oblikuje glavice. 

Edurne daje dobre rezultate na 
slabših tleh in pri manj intenzivni 
vzgoji. Lahko jo pridelujemo pod 

tkanino.

PRIDELEK TEŽA
cca. 45 dni 0,5-1 kg30 cmPRESAJANJE

II-V | IX-X

40
 cm

GLAVNATAGLAVNATA
EDURNEEDURNE NOVO

SOLATASOLATA

Je rastlina hladnih predelov, 
zelo dobro uspeva pri 
10 - 20°C. Pri višjih 

temperaturah je nagnjena
k prezgodnjemu  cvetenju. 

V poletnem času zato 
izbiramo sorte, ki so 
odpornejše na višje 

temperature. Zahteva 
rodovitna tla, ki 
zadržujejo vodo. 

Sejance presajamo, ko
imajo pet do šest listov. 

Sadimo jo večkrat zapored 
v razmiku enega do dveh 

tednov. Manjše sorte 
sadimo 15 cm narazen, 

večje pa 30 cm.
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Mehkolistna zgodnja sorta, lahka 
za vzgojo, primerna od spomladi 

do jeseni. Odporna na plesen 
(HR). 

PRIDELEK TEŽA
cca. 55 dni 600-700 g25 cmPRESAJANJE

II-V | IX-X

40
 cm

COMICECOMICE

Krhkolistna solata je primerna za 
pomladansko in jesensko pridela-
vo na prostem. Rastlina oblikuje 
široko, rahlo pokončno polodprto 
rozeto, ki je dobro napolnjena s 

svetlo zelenimi, rahlo nakodranimi 
listi.

PRIDELEK TEŽA
cca. 55 dni 600-800 g30 cmPRESAJANJE

II-V | IX-X

40
 cm

Lactuca sativaLactuca sativa

EXQUISEEXQUISE

Krhkolistna solata primerna za 
pomladansko in jesensko vzgojo 

na prostem. Rastlina oblikuje 
široko, rahlo pokončno polodprto 
rozeto, ki je dobro napolnjena s 

svetlo zelenimi, rahlo nakodranimi 
listi.

PRIDELEK TEŽA
cca. 55 dni 700-900 g30 cmPRESAJANJE

VI-IX

40
 cm

PRODIGIOPRODIGIO

Za celoletno pridelavo. Oblikuje 
zelo odprto rozeto (posamezne 

liste), listi so značilno 
nazobčani in intenzivno sijoče 

temno rdeče barve.

PRIDELEK TEŽA
cca. 50 dni  -40 cmPRESAJANJE

III-IX

30
 cm

GLAVNATAGLAVNATA

ROZETAROZETA

ROZETAROZETA ROZETAROZETA

MAIKOMAIKO

Mehkolistna sorta. Listi so rdeče-
-rjavi, gladki, rahlo valoviti, čvrsti, 

dobrega okusa. Zelo primerna 
za lonce in korita. Slabše raste v 
senci. Zaliva se   jo redko, vendar 

obilno. Odporna na plesen. 

PRIDELEK TEŽA
cca. 50 dni 600-800 g30 cmPRESAJANJE

III-IX

40
 cm

GLAVNATA GLAVNATA NOVAPPIANOVAPPIA
NOVO

KYRIOKYRIO

Zelo uravnotežena rastlina z 
debelejšimi listi. Svež izgled in 

atraktivna zelena barva. 
Primerna je za celoletno 

pridelavo.

PRIDELEK TEŽA
cca. 48 dni  -40 cmPRESAJANJE

III-IX

30
 cm

HRASTOV LISTHRASTOV LIST

NOVO
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FABRISFABRIS

Krhkolistna solata, presajamo jo 
spomladi in jeseni. Dobro prezimi. 

Glava je zelo velika, ploščato 
okrogla, bledo zelene barve in 

čvrsta. List je mehurjast, listni rob 
pa je rahlo valovit in rdečkast.

Lactuca sativaLactuca sativa

PRIDELEK TEŽA
cca. 58 dni 600-700 g30 cmPRESAJANJE

II-V | IX-X
30

 cm

Odlična zimska mehkolistna 
solata. Primerna za vzgojo na 

prostem. Izvrstno prenese nizke 
temperature. Formira lepe, sveže 

zelene, srednje velike glave 
odprtega tipa.

PRIDELEK TEŽA
cca. 53 dni 400-600 g30 cmPRESAJANJE

I-XII

35
 cm

Odlična domača zimska 
krhkolistna sorta solate, 

ki spomladi oblikuje hrustljave, 
rumeno zelene glave. Da bolje 

prezimi, jo prekrijemo. 

PRIDELEK TEŽA
cca. 50 dni  500-650 g40 cmPRESAJANJE

II-V | IX-X

30
 cm

GLAVNATA | ZIMSKAGLAVNATA | ZIMSKA GLAVNATA | ZIMSKAGLAVNATA | ZIMSKA

GLAVNATA | ZIMSKAGLAVNATA | ZIMSKA
POSAVKAPOSAVKA

BISTRABISTRA

Odličen kompromis med 
intenzivno rdečo barvo, 

volumnom, težo in odpornostjo. 
Primerna je za celoletno 

pridelavo.

PRIDELEK TEŽA
cca. 48 dni  -40 cmPRESAJANJE

III-IX

30
 cm

SAXOSAXO
HRASTOV LISTHRASTOV LIST

HAKONHAKON

Mehkolistna glavnata solata. Je 
srednje zgodnja sorta z velikimi 
glavami. Listi so rumeno-zeleni, 
rahlo mehurjasti, čvrsti in močni. 
Skozi zelo mrzle dni je priporočlji-
va vzgoja v rastlinjakih ali toplih 
gredah, lahko se jo tudi samo 
pokrije s tkanino. Odporna na 
plesen. Odlično se skladišči.

PRIDELEK TEŽA
cca. 55 dni 350-450 g30 cmPRESAJANJE

I-XII

30
 cm

GLAVNATA | ZIMSKAGLAVNATA | ZIMSKA

NANSENNANSEN

Mehkolistna glavnata solata. 
Spomladi oblikuje rumeno-

zelene glavice. Da bolje prezimi, 
jo prekrijemo.

PRIDELEK TEŽA
cca. 58 dni 550-600 g25 cmPRESAJANJE

 VII-X

40
 cm

GLAVNATA | ZIMSKAGLAVNATA | ZIMSKA

NOVO

NOVO
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Lactuca sativaLactuca sativa
RJAVKARJAVKA

Mehkolistna sorta. Spomladi 
oblikuje velike glave 

zeleno-rjavo rdeče barve. 
Je domača, slovenska sorta, 
izredno  prilagojena na naše 

podnebje (odlično prezimi) in zato 
tudi zelo okusna.

PRIDELEK TEŽA
cca. 58 dni 500-600 g25 cmPRESAJANJE

II-V | IX-X

40
 cm

VEGORKAVEGORKA

Krhkolistna solata je primerna za 
pomladansko in jesensko pridela-
vo na prostem. Rastlina oblikuje 
široko, rahlo pokončno polodprto 
rozeto, ki je dobro napolnjena s 

svetlo zelenimi, rahlo nakodranimi 
listi.

PRIDELEK TEŽA
cca. 58 dni 500-600 g30 cmPRESAJANJE

II-V | IX-X
40

 cm

GUENOLAGUENOLA

Ta sorta solate je primerna za
pridelavo na prostem ali v 

zaščitenih prostorih.  Odlična 
tolerantnost na nizke 

temparature. 

PRIDELEK TEŽA
cca. 56 dni 300-500 g30 cmPRESAJANJE

VII-IX

40
 cm

GLAVNATA | ZIMSKAGLAVNATA | ZIMSKA GLAVNATA | ZIMSKAGLAVNATA | ZIMSKA ROZETA | ZIMSKAROZETA | ZIMSKA

Beta vulgarisL-Beta vulgarisL-

Rhubarb chardRhubarb chard - BALI  - BALI F1F1

Blitva Bali je univerzalna. Ima 
lepe rdeče peclje, zaradi česar je 
zelo atraktivna v kulinariki. Listi 
so temni, ovalne oblike in rahlo 
mehurjasti. Primerna je tudi kot 

baby solata za rezanje. 

PRIDELEK TEŽA
cca. 45 dni -20 cmPRESAJANJE

III-VII

40
 cm

RDEČELISTNARDEČELISTNA
Verde de penca blanca 3 Verde de penca blanca 3 - DELTA - DELTA F1F1

Ima velike liste in močna stebla. 
Primerna spomladi, jeseni in 

pozimi, ampak v zaprtih prostorih. 
Visoka odpornost na razcvet. 

PRIDELEK TEŽA
cca. 47 dni -10 cmPRESAJANJE

VII-IX

25
 cm

SREBRNOLISTNASREBRNOLISTNA
Vsebuje veliko kalija, kalcija, 

magnezija, železa, folne 
kisline, vitaminov B1, B2, 

beta karotina in veliko 
vitamina C. Vsebuje tudi 

številne  bioaktivne snovi, ki 
jim pripisujejo različne 

zdravilne učinke in 
oksalno kislino. Žal lahko 
v določenih okoliščinah 
(podobno kot špinača in 
rdeča pesa) vsebuje tudi 

veliko nitrata, ki se  razvije v 
zdravju škodljiv ntrit. Blitve 
ne smemo pogrevati. Njena 

stebla po okusu nekoliko 
spominjajo na beluše.

BLITVABLITVA
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SILVASILVA

Srednje zgodnja endivija, 
primerna za proizvodnjo 

pomlad - jesen. Dela zelo velike 
rozete, primerna za proizvodnjo 

na prostem in v pokritih 
prostorih.

Cichorium endiviaCichorium endivia

PRIDELEK ODPORNA
cca. 55 dni na vročino30 cmPRESAJANJE

II-X

40
 cm

Srednje zgodnja endivija, 
primerna za proizvodnjo 

pomlad - jesen. Dela zelo velike 
rozete, primerna za proizvodnjo 

na prostem in v pokritih 
prostorih.

PRIDELEK ODPORNA
cca. 50 dni na vročino30 cmPRESAJANJE

VI-VIII

40
 cm

KODROLISTNAKODROLISTNA

NATACHANATACHA

Eskariolka za pridelavo na pros-
tem spomladi, poleti in jeseni.

Ima močan kontrast med rume-
nim srcem in zelenimi listi, velik 

volumen in maso listja.
Ne gre v cvet.

PRIDELEK ODPORNA
cca. 63 dni na mraz30 cmPRESAJANJE

III-X

40
 cm

BRILLANTESBRILLANTES

To je hitrorastoča celoletna sorta.
Ima široko listje in veliko rumeno
srce. S spodnje strani so glave 
dobro zaprte, zato ni občutljiva 

na gnitje. 

PRIDELEK ODPORNA
cca. 59 dni na vročino35 cmPRESAJANJE

VI-VII

40
 cm

EROSEROS

ENDIVIJAENDIVIJA

Endivija bo hvaležna za 
sončno lego, vlažna in 
hranljiva ter rahla tla. 

Je odlična pozno-jesenska 
zelenjava, z zaščito pred 

mrazom pa jo lahko trgamo 
še pozno v zimo. 

Uživamo predvsem surovo 
v solati ali pa kot presno 

hrano. 

Endivijo lahko hranimo v 
plastični vrečki v predalu za 
zelenjavo v hladilniku dva 
do tri dni, ne da bi pri tem 
izgubila veliko vitaminov. 

Če endivijo hranimo v 
temnem prostoru, lahko 
s tem pospešimo rumeno 

obarvanost srca.

NOVO
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Eruca sativaEruca sativa

CASTELFRANCOCASTELFRANCO

Srednje zgodnja sorta, ki ne
prezimi. Okrogle glavice z zelnimi
in rdeče pegastimi listi so  odlič-
nega in nekoliko grenkega okusa.

PRIDELEK TEŽA
cca. 75 dni 150-180 g30 cmPRESAJANJE

VII-X

40
 cm

TREVIŠKITREVIŠKI

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

primerni za rezanje.

PRIDELEK TEŽA
cca. 70 dni 700-800 g30 cmPRESAJANJE

VI-VII

40
 cm

PISANIPISANI

Odlična rukola za svežo potrošnjo. 
Št. sadik/ha: 80.000. Barva: 
zelena, sredica belo rumena.

Odlična izbira za spomladansko/
poletno pridelavo. 

PRIDELEK TEŽA
cca. 85 dni -5 cmPRESAJANJE

III-X

20
  c

m

CAPTIVA CAPTIVA (DI 1101)(DI 1101)

Cichorium intybus L.Cichorium intybus L.

Radiči potrebujejo sončno
lego in hranljiva, vlažna tla. 
Sadika naredi odprto listno 
rozeto in glavo z zunanjimi 

listi, ki je velika približno kot 
pest, trdna in tehta 
od 200 do 600 g. 

Jeseni moramo biti z radiči 
potrpežljivi, saj tvorijo 

glavice šele, ko je dovolj 
hladno.  

Je odlična in zdrava solata. 
Vsebuje zdravilno grenčino  

intybin, ki daje specifični
okus in pospešuje prebavo.

RADIČRADIČ

RUKOLARUKOLA

Rukola je največkrat opisana 
kot solatna zelenjava. 

Zaradi izredne  trdoživosti v 
slabih pogojih ji upravičeno 
lahko pripišemo tudi vlogo 

plevela. 

Ta dvoletna rastlina izvira 
iz Italije. S svojimi poganjki 

doseže velikost do pol metra. 

Listi so suličasti, proti 
bazalnemu delu globoko 

nazobčani. Najboljši je okus 
mladih listov, ko pa se 
rastlina stara in se bliža 

poletje, postajajo grenki.
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REMBOUR REMBOUR F1F1

Cichorium intybus L.Cichorium intybus L.

Je novi hibrid, ki dobro prenaša 
visoke poletne temperature. 
Ima zelene in  gladke liste. 

Namenjena je za pomladansko, 
poletno in jesensko setev. Visoko 
je odporna na špinačno plesen

 in peronosporo. 

PRIDELEK TEŽA
cca. 58 dni -5 cmPRESAJANJE

IV-IX

15
 cm

Spinacia oleraceaSpinacia oleracea

PALLA ROSA 5PALLA ROSA 5

Srednje zgodnja endivija, 
primerna za proizvodnjo 

pomlad - jesen. Dela zelo velike 
rozete, primerna za proizvodnjo 

na prostem in v pokritih 
prostorih.

PRIDELEK TEŽA
cca. 85 dni 350-500 g30 cmPRESAJANJE

VI-VII
40

 cm

Srednje zgodnja endivija, 
primerna za proizvodnjo 

pomlad - jesen. Dela zelo velike 
rozete, primerna za proizvodnjo 

na prostem in v pokritih 
prostorih.

PRIDELEK TEŽA
cca. 110 dni 550-650 g30 cmPRESAJANJE

VII-X

40
 cm

To je hitrorastoča celoletna sorta.
Ima široko listje in veliko rumeno
srce. S spodnje strani so glave 
dobro zaprte, zato ni občutljiva 

na gnitje. 

PRIDELEK TEŽA
cca. 70 dni 700-800 g30 cmPRESAJANJE

VI-VII

40
 cm

PAN DI ZUCCHEROPAN DI ZUCCHERO PALLA ROSA 2PALLA ROSA 2
ŠTRUCARŠTRUCAR

ŠPINAČAŠPINAČA

Čeprav špinača še zdaleč ne 
vsebuje toliko železa, kot je 
zmotno prepričanje veljalo 
dolgo časa, je vseeno zelo 

zdrava. 

Vsebuje življenjsko pomem-
bne minerale, kot so kalij, 

kalcij, magnezij, vitamine A, 
B, K, C niacin, folno kislino. 

Špinača je poleg  brokolija 
edina vrsta zetlenjave, ki 
vsebuje velike količine  

koencima Q 10.
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Tetragonia tetragonioidesTetragonia tetragonioides

TROPHYTROPHY

Sorta primerna za jesensko in 
zimsko pridelavo, temno zeleni 

listi so v obliki žličke, hitro napravi 
rozeto, donosna sorta.

PRIDELEK ODPOREN
cca. 48 dni na mraz5 cmPRESAJANJE

VIII-X

15
 cm

Okusni listi, ki rastejo na 
dolgih plazečih steblih. 

VIŠINA PRIDELEK
30 cm cca. 50 dni50 cmPRESAJANJE

IV-VII

10
0 

 cm

NOVOZELANDSKA NOVOZELANDSKA 
ŠPINAČAŠPINAČA

Valerianella locusta L.Valerianella locusta L.

NOVOZELANDSKA ŠPINAČANOVOZELANDSKA ŠPINAČA

MOTOVILECMOTOVILEC

Motovilec ni zahteven, saj 
mu tudi temperature do -15 

°C ne škodujejo, če so le 
zmrznjeni listi zavarovani 

pred soncem.

V zelo mrzlih zimah brez 
snega ga je koristno prekriti
z agrokopreno ali smrečjem. 
Lahko ga vzgajamo tudi v 
toplih gredah ali ogrevanih 

rastlinjakih. 

Bogat je z vitaminom C, 
klorofilom in železom. 

Lahko ga sadimo skupaj z 
zimsko čebulo, porom ali 

zeljem.

Je bujna plazeča se rastlina, 
zato jo sadimo ob plotove

 ali med rastline z večjo 
medvrstno razdaljo, kjer bo 

prekrila tla. 
Je toploljubna rastlina, ki pri 
nas ne prezimi. Poleti zelo 
bujno  raste, še posebej če 
jo zalivamo. Obraščanje s 

stranskimi poganjki 
pospešimo, če mladim 
rastlinam odščipnemo 

vršičke. Liste obiramo tako, 
da pod  vršičkom pustimo 

enega ali dva.

NOVO
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A MAZZETTI A MAZZETTI (kajenski poper)(kajenski poper)

Valerianella locusta L.Valerianella locusta L.

Je kompaktna rastlina, primerna 
za pridelavo v loncih. Plodovi so 
valjasti, dolgi 4-6 cm, na vrhu 
koničasti razporejeni v šopkih. 
Stene so tanke, barva plodov v 

popolni zrelosti preide v bleščeče 
rdečo. Okus je pikanten.

TEŽA SKOVILOV
15-25 g 30.00035 cmPRESAJANJE

IV-VI

40
 cm

Čili – je znan po žgočem 
okusu, ki ga daje nekaterim 

indijskim, mehiškim in 
kitajskim jedem.  Upora-
bljajo ga tudi za  spodbu-

janje prebave in za  lajšanje 
bolečin. Za njegove  zdra-
vilne lastnosti so zaslužne 
oljne  spojine, imenovane 

kapsaicinoidi.  Sveža oblika 
čilija ponuja  dobremu gur-

manu tudi zelo širok spekter 
drugih okusov  (le-teh ni v 

posušeni in mleti  obliki), kar 
znajo v svoji  kulinariki iz-

koristiti domačini v deželah, 
kjer je čili doma  (Latinska 

Amerika, Karibi …).

Capsicum annuumCapsicum annuum

Slovenska avtohtona sorta. 
Zgodnji domači motovilec, 

cenjen zaradi izredno dobrega 
okusa. Listi so srednje veliki, 

podolgovati, ozki, gladki, zelene 
barve in se svetijo.

PRIDELEK ODPOREN
cca. 45 dni na mraz5 cmPRESAJANJE

VIII-X
15

 cm

Je zgodnji motovilec, cenjen 
zaradi izredno dobrega okusa. 
Listi so rumeno zeleni, dolgi in 

široki, rahlo hrapavi in nesvetleči. 
Proti mrazu je odporen, vendar je 
predvsem primeren za jesensko 

uporabo

PRIDELEK ODPOREN
cca. 45 dni na mraz5 cmPRESAJANJE

VIII-X

15
 cm

HOLANDSKIHOLANDSKI LJUBLJANSKILJUBLJANSKI

ČILIJIČILIJI

Slovenska avtohtona sorta. 
Ima srednje velike rozete z 

ovalnimi, temno zelenimi listi z 
rahlo navzgor zavihanim listnim 
robom, ki daje listu obliko žlice. 

Listi so gladki svetleči in ne 
kosmati s polnim okusom. 

PRIDELEK ODPOREN
cca. 45 dni na mraz5 cmPRESAJANJE

VIII-X

15
 cm

ŽLIČARŽLIČAR

EFESO EFESO F1F1 tip Jalapeño tip Jalapeño

So srednje veliki, podolgovato 
okrogli čiliji, kateri dosežejo 

končno velikost 10-18 cm. Na 
lestvici pikantnosti oz. Scovillovi 
lestvici se uvrščajo med manj 
pekoče čilije, zato so primerni 

za  začetnike.

TEŽA SKOVILOV
50-80 g 20.00035 cmPRESAJANJE

IV-VI

40
 cm
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Capsicum annuum, frutescens L.Capsicum annuum, frutescens L.

TOPIK TOPIK F1F1

Srednje zgodnji čiliji, okrogle 
oblike premera 3-3,5 cm. V 

tehnološki fazi so temno zelene 
barve, ki pa se v fiziološki zrelosti 
spremeni v rdečo. Odporen je na 

HR in TMv.

TEŽA SKOVILOV
18-25 g 20.00035 cmPRESAJANJE

IV-VI

40
 cm

SOLE D’OROSOLE D’ORO

Rastlina srednje bujne rasti, 
pokončna, plodovi rastejo 

navzgor. Zelo pikantni plodovi so 
okroglasti, premera cca 2,5 cm. 

V tehnološki fazi so temno zelene 
barve, ki pa se v fiziološki zrelosti 

spremeni v rumeno.

TEŽA SKOVILOV
5-8 g 10.00035 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

Najbolj običajne barve so oranžna 
in zelena. Radi imajo močno jutra-
nje sonce in zemljo s pH 5 do 6. 

V dolžino merijo 2-6 cm. Na 
lestvici pikantnosti oz. Scovillovi
lestvici se uvrščajo v sredino.

TEŽA SKOVILOV
10-18 g 350.00035 cmPRESAJANJE

IV-VI

40
 cm

HABANEROHABANERO
Chocolate / Orange / Red CaribbeanChocolate / Orange / Red Caribbean

RED CHERRY SMALL RED CHERRY SMALL F1F1

Srednje zgodnji čiliji, primerni za 
rastlinjake ali zunanjo  vzgojo. 

So okrogle oblike premera 3-3,5 
cm. V tehnološki fazi so temno 
zelene barve, ki se v fiziološki 

zrelosti spremeni v rdečo.

TEŽA SKOVILOV
20-30 g 5.00035 cmPRESAJANJE

IV-VI

40
 cm

NOVO
NOVO

Bujna rastlina, katera doseže do 
80 cm v višino in da plodove v 
velikosti do 3 cm. Ta sorta je 
priljubljena tudi pri pikantnih 

omakah in tradicionalnih 
sredozemskih jedeh iz testenin.

TEŽA SKOVILOV
8-10 g 30.00035 cmPRESAJANJE

IV-VI

40
 cm

ITALICOITALICO NOVO

TRINIDAD SCORPIONTRINIDAD SCORPION

Ta čili se uvršča v sam vrh 
pikantnosti na Scovillovi

lestvici. Meri do neverjetnih dva 
milijona Scovillov. Čili je dobil 

ime po zaslugi svoje oblike, saj 
njegov konec spominja na zadek 

škorpijona.

TEŽA SKOVILOV
5-10 g 1.500.00035 cmPRESAJANJE

IV-VI

60
 cm

1.500.000+ SHU1.500.000+ SHU
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Capsicum annuumCapsicum annuum

Feferoni so grmičaste 
rastline. Plodovi so različnih 
oblik in barv, lahko so sladki 

ali pekoči. 

Gojimo jih tako kot paprike. 
Feferoni dajejo vsem jedem 

potrebno ostrino! 

Pozor:
Tako kot čiliji lahko tudi 

pekoči feferoni  povzročajo 
resne opekline v  ustih ali 

občutne želodčne in 
prebavne tegobe.

FEFERONIFEFERONI

LOMBARDO LOMBARDO 

So sladki feferoni rumeno zelene 
barve, dolgi do 15 cm, primerni so 
za svežo uporabo in za vlaganje.
Vzgajajo se na prostem, dobro 
prenesejo tudi manj ugodne 

razmere.

PRIDELEK TEŽA
cca. 125 dni 20-50 g40 cmPRESAJANJE

IV-VI

60
 cm

DAMIAN DAMIAN F1F1

Pekoči feferoni, srednje
zgodnji, ki v tehnološki zrelosti

preidejo iz zelene v rdečo barvo.
Rastlina je bujna in tako dobro
zaščiti plodove pred soncem. 

So zelo rodni. Plodovi dosežejo 
velikost 9 cm.

TEŽA SKOVILOV
20-30 g 35.00040 cmPRESAJANJE

IV-VI

60
 cm

ZIEGENHORN BELLOZIEGENHORN BELLO

Podolgovata sorta polpekočih 
feferonov. Plodovi so temnej-
še zelene barve in se kasneje 

prebarvajo v rdečo. Dolžina plodu 
je od 18 do 20 cm, debelina lupi-
ne pa je nekoliko debelejša kot 
v primerjavi s sladkimi feferoni. 

Primerni so tako za sveže uživanje 
kot tudi za konzerviranje.

TEŽA SKOVILOV
35 g 3.00030 cmPRESAJANJE

IV-VI

50
 cm

PEKOČIPEKOČI

SLADKISLADKI POLPEKOČIPOLPEKOČI
NOVO

Zgodnji in velik donos. Prime-
ren za svežo uporabo, sušenje 
in omake. Plodovi so izenačene 
velikosti skozi celotno rast. Dolgi 
15 cm, premera 2cm, odličnega 
okusa. Zelo odporen na viruse. 

TEŽA SKOVILOV
30 g 50.00035 cmPRESAJANJE

IV-VI

40
 cm

IMPALA IMPALA F1F1

PEKOČIPEKOČI

NOVO
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BOBITA BOBITA F1F1

Nov hibrid zgodnje bele babure, 
ki odlično prenaša stresne pridel 
valne pogoje (nihanje tempera-
tur…). Nudi velik in kakovosten 

pridelek, plodovi so srednje veliki, 
vendar so lahko zaradi debele 
stene težki do 200 gramov.

PRIDELEK TEŽA
cca. 65 dni 140-200 g30 cmPRESAJANJE

IV-VI

50
 cm

Je hibrid bele babure z visečimi, 
velikimi belimi plodovi z veliko 
mesa. Teža ploda znaša od 140 

do 180 g. Sorta je primerna 
za gojenje v rastlinjakih in na 

prostem.

PRIDELEK TEŽA
cca. 75 dni 150-250 g30 cmPRESAJANJE

IV-VI

50
 cm

Capsicum annuumCapsicum annuum

BELA BABURABELA BABURA BELA BABURABELA BABURA
FLAMINGO FLAMINGO F1F1 tip ISTRA tip ISTRA

Visoko roden hibrd paprike, ki 
lahko da ob primerni 

agrotehniki do 5 kg plodov po 
rastlini. Izenačeni plodovi so 

bledo rumene do zelene
barve, ki kasneje prehajajo v 

rdečo barvo.

PRIDELEK TEŽA
cca. 75 dni 180-220 g30 cmPRESAJANJE

IV-VI

50
 cm

BELA BABURABELA BABURA
BERNITA BERNITA F1F1

Srednje zgodnja sorta, primerna 
za manj intenzivno pridelovanje. 
Je zelo mesnata babura z izredno 

okusnimi plodovi, primernimi
za svežo uporabo, kisanje in 
kuhanje. Povprečni plodovi: 

dolžina 10 cm, obseg 23 cm in 
debelina stene 8-10 mm.

PRIDELEK TEŽA
cca. 90 dni 140-180 g30 cmPRESAJANJE

IV-VI

50
 cm

BELA BABURABELA BABURA
ALPINAALPINAPAPRIKAPAPRIKA

Te enoletnice se grmičasto razrvaščajo, zrastejo do 75 cm 
visoko. Plodovi so navadno podolgovati, zelene, kremaste, 

rumene, rdeče, oranžne ali temnoškrlatne barve. Zrele plodove 
jemo surove ali kuhane. 

Sadimo jih na sončna, zavetna mesta in v precej globoka, 
rodovitna in dobro odcedna tla s srednjimi vsebnostmi dušika. 

Sadike sadimo na prosto šele, ko mine nevarnost zmrzali. 
Paprike redno zalivamo, da preprečimo odpadanje listov in 

popkov. Med rastno dobo dodajamo na dva tedna 
uravnovešeno gnojilo v prahu ali v tekočini. 

Rastline lahko napadejo uši, v rastlinjakih pa so  zelo nevarni 
rdeči pajki, bele mušice in tripsi. Če rastlinam primanjkuje 

kalcija, se na dnu ploda pojavi  gniloba. 

NOVO
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Capsicum annuumCapsicum annuum

Je srednje zgodnja temno zelena 
babura, ki v zrelosti prehaja v 
rdečo barvo. Plodovi so veliki, 

debeli, mesnati in sladkega 
okusa. Odlična paprika za

takojšno uporabo in predelavo.

PRIDELEK TEŽA
cca. 80 dni 200-250 g30 cmPRESAJANJE

IV-VI

50
 cm

SOLARIO SOLARIO F1F1

Je zelo zgoden hibrid s temno 
zelenimi plodovi, ki v tehnološki 
zrelosti prehajajo v rdečo barvo. 
Dobra rodnost in stabilen pride-
lek. Povprečne značilnosti ploda: 
dolžina 12 cm, obseg 25 cm in 

debelina stene 4 – 6 mm.

PRIDELEK TEŽA
cca. 70 dni 200-250 g30 cmPRESAJANJE

IV-VI

50
 cm

KAPTUR KAPTUR F1F1

Srednje zgodnja hibridna paprika 
s koreninami iz Balkana. Odlična 

za ajvar in pečenje. Ima zelo 
dolgo  obstojnost plodov po 

pobiranju.  Povprečne značilnosti 
ploda: dolžina 16-20 cm, obseg 

20 cm in  debelina stene 5-8 mm.

PRIDELEK TEŽA
cca. 95 dni 220-260 g30 cmPRESAJANJE

IV-VI

50
 cm

KURTOVSKA KAPIJAKURTOVSKA KAPIJA

Pozna sorta, katere plodovi so 
podolgovati, bočno sploščeni, 

temno zeleni in intenzivno rdeči. 
Primerna sorta za pečenje in 

vlaganje. V tehnološki zrelosti je 
zelene barve. V končni 

(fiziološki) zrelosti preide v rdečo
barvo.

PRIDELEK TEŽA
cca. 95 dni 220-260 g40 cmPRESAJANJE

IV-VI

50
 cm

ZELENA BABURAZELENA BABURA
ZELENA BABURAZELENA BABURA

KONIČASTA KONIČASTA KONIČASTAKONIČASTA

SALANA SALANA F1F1

Zgodnja sorta. 3-4 prekatni 
plodovi so enakomerni po masi in 
velikosti, zelo dobre kakovosti, z 

debelo steno. Ko dozori, se 
obarva rahlo oranžno, nato rdeče.

PRIDELEK TEŽA
cca. 75 dni 180-220 g30 cmPRESAJANJE

IV-VI

50
 cm

BELA BABURABELA BABURA

KALIFORNIJSKO ČUDOKALIFORNIJSKO ČUDO
(California Wonder)(California Wonder)

SLONOVO UVOSLONOVO UVO

Plodovi so podolgovati, bočno
sploščeni, prehajajo iz zelene v 

rdečo barvo. Sorta je do 3x večja 
od Kurtovske kapije. Primerna za
pečenje in vlaganje. Povprečne
značilnosti ploda: teža 220 g,
dolžina 17 cm, obseg 24 cm in

debelina stene 4-6 mm.

PRIDELEK TEŽA
cca. 80 dni 200-240 g30 cmPRESAJANJE

IV-VI

50
 cm

KONIČASTAKONIČASTA
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CUCCINO GELB / ORANGE CUCCINO GELB / ORANGE 

Zgodnji hibrd. Rastlina je bujna 
dobro prekrita z listjem in

enotna. Plodovi so enakomerni,
velikosti 10-15 cm. Privlačne

rumene barve. Zelo debelo meso 
(0,9 mm). Uporaba za sveži trg in 

industrijo.

PRIDELEK TEŽA
cca. 85 dni 350-400 g30 cmPRESAJANJE

IV-VI

50
 cm

PRIDELEK TEŽA
cca. 60 dni 30 g30 cmPRESAJANJE

IV-VI

50
 cm

Je zgodnja, močno rastoča 
hibridna sorta z velikimi, visečimi, 

belimi, mesnatimi in sladkimi 
okroglimi plodovi. Zaradi oblike 
jo kličejo tudi paprika paradižnik 
(paradajzarica) Tehnološko zreli 
plodovi so beli in zorijo v rdeče. 

Povprečne značilnosti ploda: dolži-
na 6 cm, obseg 26 cm in debelina 

stene 11 mm.

PRIDELEK TEŽA
cca. 75 dni 120-150 g30 cmPRESAJANJE

IV-VI
50

 cm

Capsicum annuumCapsicum annuum

POSEBNA (velika)POSEBNA (velika) POSEBNE (mini)POSEBNE (mini)

PAPRIKA PARADIŽNIKPAPRIKA PARADIŽNIK
MORAHALOM MORAHALOM F1F1

Hibrid bele koničaste paprike v 
tipu Madžarske. V dozorevanju je 
zgodnja. Njen habitus je  srednje 

bujen. Povprečne značilnosti 
ploda: dolžina 16 cm, obseg 19 
cm in debelina stene 5-7 mm.

PRIDELEK TEŽA
cca. 85 dni 100-150 g30 cmPRESAJANJE

IV-VI

50
 cm

KONIČASTAKONIČASTA

ILOUR ILOUR F1F1

ESZTER ESZTER F1F1

Zelo roden hibrid, Lamuyo tip
paprike. Zelo zgodnja kompaktna

rastlina, plodovi zelo zdravi in 
veliki 10 x 15 cm.

PRIDELEK TEŽA
cca. 80 dni 300-400 g30 cmPRESAJANJE

IV-VI

50
 cm

POSEBNA (velika)POSEBNA (velika)
DAIMOS DAIMOS F1F1

Mini sladke paprike s hrustljavim 
mesom izredno sladkega okusa in 
malo semen. Habitus je srednje 
bujen z velikim številom cvetov. 
Ima visok donos in je primerna za 
vzgojo v loncu. Plodovi so podol-

govati dimenzije 7 cm x 3,8 cm. Paprike ob dozorevanju spremenijo 
barvo. Ko začne plod rasti, najprej zraste v velikost, nato začne debeliti 
meso, na koncu pa se še obarva. Papriko sicer lahko odtržemo in poje-
mo v katerikoli fazi želimo, vendar pa je plod popolnoma zrel šele, ko v 
celoti spremeni barvo. 

NOVO
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Solanum lycopersicumSolanum lycopersicum
PARADIŽNIKPARADIŽNIK

CRISTAL CRISTAL F1F1

Indeterminanten (visok) 
grozdasti paradižnik. Odlikujeta 

ga izredna aroma in okus. 
Na grozdu so približno 4 plodovi, 

ki so okrogle oblike.

PRIDELEK TEŽA
cca. 68 dni 160-180 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

70
 cm

Je zgoden hibrid z mesnatimi 
plodovi, tipa Marmande. Močna 
rastlina s kratkimi internodiji. 

PRIDELEK TEŽA
cca. 75 dni 200-250 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

 8
0 

cm

ZGODNJIZGODNJI ZGODNJIZGODNJI

Zelo zgodnji hibrid odporen na 
vrsto bolezni. Odličen za solate pa 

tudi za omake.

PRIDELEK TEŽA
cca. 68 dni 250-350 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

ZGODNJIZGODNJI

BUFFALOSTEAK BUFFALOSTEAK F1F1

IZBOLJŠANO VOLOVSKO SRCEIZBOLJŠANO VOLOVSKO SRCE

DEGHEIO DEGHEIO F1F1

tiptip MARMANDE MARMANDE

Paradižnik potrebuje veliko sonca, bogato gnojena tla 
in dovolj vode. Raste naj ob opori, glavna stebla visokih 
paradižnikov lahko zrastejo do 2,5 m. Plodovi so rdeči, 

rumeni, oranžni ali rožnati ter okrogli, ploščati, hruškasti ali 
jajčasti, različnih velikosti. Paradižnik jemo surov ali kuhan. 

Na  prosto ga presajamo, ko so nočne temperature višje 
kot 7 °C in ni več nevarnosti slane. Vse sorte paradižnika je 

potrebno v suhem vremenu zalivati.

CHEROKEE CHEROKEE F1F1

Odlikujejo ga kratki internodi-
ji, odličen okus ter zelo dobra 

oplodnja vse do 8 etaže. Rastlina 
je dovolj bujna, da plodovi niso 
ožgani. Plodovi so brilijantne 

rdeče barve, rahlo rebrasti, čvrsti 
in brez zelenega obroča. Na groz-

du zrsate 5-6 plodov.

PRIDELEK TEŽA
cca. 60 dni 140-160 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

70
 cm

ZGODNJIZGODNJI

NOVO
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Srednje zgodnja sorta. Ker je 
visok in bujen, mora rasti ob 

opori. Plodovi so ploščato okrogli, 
mesnati, bleščeče rdeče barve.

PRIDELEK TEŽA
cca. 75 dni 250-350 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

Je zelo okusna, srednje zgodnja, 
slovenska avtohtona sorta, s 

ploščato okroglimi plodovi. Sorta 
je primerna za takojšnjo uporabo. 

Teža posameznega plodu je od 
250 do 300 g.

PRIDELEK TEŽA
cca. 90 dni 250-300 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

Solanum lycopersicumSolanum lycopersicum

SREDNJE ZGODNJISREDNJE ZGODNJISREDNJE ZGODNJISREDNJE ZGODNJI
SAINT PIERRESAINT PIERRE

Srednje zgodnja sorta. 
Rastline so močne in zdrave. 

Oblikuje velike okrogle mesnate 
in zelo okusne plodove, težke do 
250 g, ki so odporni na pokanje.

PRIDELEK TEŽA
cca. 78 dni 200-250 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

SREDNJE ZGODNJISREDNJE ZGODNJI
OPTIMA OPTIMA F1F1

Visoko donosni srednje zgodnji 
francoski hibrid. Veliki mesnati 
plodovi z obliko rebraste hruške 
izjemnega okusa. Za vzgojo na 
prostem, v plastenjakih in rastli-

njakih.

PRIDELEK TEŽA
cca. 85 dni 225-360 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

SREDNJE ZGODNJISREDNJE ZGODNJI

Na grozdu zraste 4-5 plodov v 
obliki srca. Zelo okusen. Za vzgojo 

na prostem, v plastenakih in 
rastlinjakih.

PRIDELEK TEŽA
cca. 86 dni 250 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

SREDNJE ZGODNJISREDNJE ZGODNJI
MEDENO SRCEMEDENO SRCECORAZON F1 CORAZON F1 

tip ALBENGAtip ALBENGA
NOVO

NOVOSADSKI JABUČARNOVOSADSKI JABUČAR

Visok, debeloplodni in mesnat 
grozdasti paradižnik od 3 do 5 

plodov v tipu Monte Carlo. 
Primeren je za vzgojo v nizkih 

tunelih in na prostem. Rastlina je 
močna ter kompaktna s kratkimi 

internodiji. na grozdu.

PRIDELEK TEŽA
cca. 70 dni 220-260 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

ZGODNJIZGODNJI

JALARI JALARI F1F1

tiptip MONTE CARLO MONTE CARLO
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Solanum lycopersicumSolanum lycopersicum

Je srednje zgodnja grozdasta 
sorta. Ima odličen okus in je zelo 
odporen proti boleznim. Primeren 
je za notranjo ali zunanjo vzgojo. 
Na grozdu je 6 – 8 plodov, ki v 

povprečju dosežejo 120 – 140 g.

PRIDELEK TEŽA
cca. 90 dni 120-140 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

HECTOR HECTOR F1F1

Srednje zgodnja nizka, grmičasta 
sorta paradižnika. Z velikimi 
enakomerni plodovi. Ker ni 

potrebe po opori, se ga lahko 
presaja tudi v lonce. 

PRIDELEK TEŽA
cca. 72 dni 150-200 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

DYNO DYNO F1F1

Zelo produktivna, zgodnja 
nizka, grmičasta sorta z velikimi 
podolgovatimi, 2-4 prekatnimi 

plodovi, brez semen. Ta sorta je 
priporočljiva za svežo uporabo in 
za paradižnikovo pasto, omake.

PRIDELEK TEŽA
cca. 63 dni 100-120 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

CEPLJENICEPLJENI NIZKI / GROZDASTINIZKI / GROZDASTI NIZKI / PELATNIZKI / PELAT

Slovenski paradižnik visoke in 
bujne rasti. Plodovi imajo značilno 
“srčasto” obliko. So zelo okusni in 
primerni za pripravo solat. Sorta 
Val je izboljšana različica sorte 
Volovsko srce, ki jo vsi dobro 

poznamo.

PRIDELEK TEŽA
cca. 120 dni 500-800 g60 cmPRESAJANJE

IV-VI

10
0 

cm

POZNIPOZNI

COUR DI BUE D’ALBENGACOUR DI BUE D’ALBENGA

Cepljeni paradižnik Cour Di Bue 
D’Albenga je solatni paradižnik 

rebraste oblike. Plodovi so veliki, 
težki in zelo okusni. Dozorevanje 
po presajanju sadik je srednje 
zgodnje. Plodovi dosežejo težo 

220-260 g.

PRIDELEK TEŽA
cca. 80 dni 220-260 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

CEPLJENICEPLJENI

GRAPPOLOGRAPPOLO

VAL VAL 
tip VOLOVSKO SRCEtip VOLOVSKO SRCE

NOVO
NOVO

CICIO (velikan)CICIO (velikan)

Paradižnik Ciccio „supersteak“ 
(velikan), primeren za v rastlinja-
ke in na prosto. Mesnat in dosle-
den sadež, vijolično rdeče barve, 

doseže težo približno 1000 gr. 
Rastlina z dobro produktivnostjo 

kljub velikim plodovom.

PRIDELEK TEŽA
cca. 90 dni 0,8-1,5 kg60 cmPRESAJANJE

IV-VI

10
0 

cm
POZNIPOZNI
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Zgodnja sorta, odpornega, zelo 
okusnega in sladkega koktajl 

paradižnika. Raste zelo bujno in 
produktivno. Idealen za aperativ.

PRIDELEK TEŽA
cca. 68 dni 35 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

70
 cm

Visok, odporen, zelo roden 
češnjevec, ki se dobro prilagaja 

različnim vremenskim razmeram. 
Uporabljamo ga lahko svežega 

ali zamrznjenega. Dozorevanje je 
srednje zgodnje. Na grozdu zraste 

12-14 plodov.

PRIDELEK TEŽA
cca. 75 dni 20-25 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

70
 cm

Solanum lycopersicumSolanum lycopersicum

ČEŠNJEVECČEŠNJEVEC
ČEŠNJEVECČEŠNJEVEC HARMONY HARMONY F1F1

Nova hibridna sorta paradižnika 
tipa "San Marzano" z visoko 
toleranco na gnilobo cvetov. 
Plodovi so valjaste oblike, 

enakomerne velikosti 11 cm v 
dolžino in 4-5 cm v premeru.

Grozd ima 7-8 plodov.

PRIDELEK TEŽA
cca. 72 dni 140-160 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

PELATPELAT

Srednje zgodnja sorta, 
indeterminantne (visoke) rasti, s 
podolgovatimi plodovi v tipu San 
Marzano. Plodovi so primerni za 
svežo uporabo ali za predelavo.

PRIDELEK TEŽA
cca. 80 dni 140-160 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

PELATPELAT
ADAMO GREEN ADAMO GREEN F1F1

IONICO IONICO F1F1  
tip SAN MARZANOtip SAN MARZANO

NOVO

CHERRY BALL CHERRY BALL F1F1

Zgodnja, zelo odporna sorta na 
bolezni in nizka občutljivost na 
pokanje ter odpadanje plodov. 
Okus je med sladkim in kislim, 

ravno pravšnji. Na grozdu zraste 
10-12 plodov.

PRIDELEK TEŽA
cca. 60 dni 15-18 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

70
 cm

ČEŠNJEVECČEŠNJEVEC
CROKINI CROKINI F1F1 NOVO NOVO

CRAZY CHERRY CRAZY CHERRY F1F1

Zgodnja, nizka, grmičasta sorta.
Plodovi, oblike češenj, rastejo v 
grozdih in so zelo okusni, sladki. 
Dobro uspeva na prostem, tudi v 
dovolj velikem loncu. Višina rasti 

pribl. 120 cm.

PRIDELEK TEŽA
cca. 65 dni 25-30 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

NIZKI / ČEŠNJEVECNIZKI / ČEŠNJEVEC

NOVO
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Solanum lycopersicumSolanum lycopersicum

Paradižnik v oblik datelja z značil-
nimi zebrastimi progami. Znan je 

po temno rdeče obarvanem mesu, 
visoki vsebnosti likopena. Rastline 
dajejo enojne ali dvojne grozde s 

6-10 plodovi. 

PRIDELEK TEŽA
cca. 63 dni 35-40 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

70
 cm

FANTINO FANTINO F1F1

Dozorevanje je zgodnje. Hibrid je 
primeren za vzgojo na prostem 
in pokritih površinah. Je izredno 
okusen, zanimive oranžne barve 
in ima obliko dateljna. Na grozdu 

zraste 12 -16 plodov.

PRIDELEK TEŽA
cca. 65 dni 20-25 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

70
 cm

TUTTI FRUTTI TUTTI FRUTTI F1F1

Dozorevanje je zgodnje. Odlične 
okusne lastnosti, visoka vsebnost 

sladkorja. Možnost obiranja z 
grozdi na katerih je 10-12 plodov.

PRIDELEK TEŽA
cca. 65 dni 20-25 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

70
 cm

DATLJEVDATLJEV DATLJEVDATLJEV
DATLJEVDATLJEV

Zelo zgodnja sorta Plodovi so 
klasične okrogle oblike. Odporen 
na pokanje. Je izredno okusen 

in aromatičen. Na grozdu zraste 
14-18 plodov.

PRIDELEK TEŽA
cca. 69 dni 15-20 g60 cmPRESAJANJE

IV-VI

10
0 

cm

ČEŠNJEVECČEŠNJEVEC
GOLDWIN GOLDWIN F1F1

Zgodnja, bujna, močna rastlina. 
Rumeni, čvrsti plodovi visoke 
izenačenosti, z lepo  uravno-

teženim okusom.  Odporen na 
pokanje. Na grozdu zraste 10-14 

plodov.

PRIDELEK TEŽA
cca. 66 dni 18-22 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

70
 cm

ČEŠNJEVECČEŠNJEVEC

CRISPINO PLUM CRISPINO PLUM F1F1
NOVO NOVO

PREZIOSO PREZIOSO F1F1
NOVO

Zelo zgodnja sorta Plodovi so 
klasične okrogle oblike. Odporen 
na pokanje. Je izredno okusen in 
aromatičen paradižnik z visoko 

vsebnostjo suhe snovi in je 
odličen za kuhanje. Na grozdu 

zraste 12-14 plodov.

PRIDELEK TEŽA
cca. 69 dni 15-20 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

10
0 

cm
ČEŠNJEVECČEŠNJEVEC

PAKI PAKI F1F1  
tip SWEET MILLIONtip SWEET MILLION
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Srednje zgodnja sorta. Temno 
zeleni paradižnik z rumenimi 
progami. Zagotovo bo najbolj 

izstopajoč paradižnik na vašem 
vrtu. Kljub temu je paradižnik 

odličnega okusa, prisoten tudi v 
več priznanih restavracijah.

PRIDELEK TEŽA
cca. 78 dni 150-200 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

70
 cm

Zgodnja sorta, ki prihaja z otoka 
Krim v Črnem morju. Ta redki 

in izjemni paradižnik ima temno 
rdeče plodove. Je rahlo slanega 
okusa (kar je odlično za tiste, 

ki ne želijo paradižnikom 
dodajati soli).

PRIDELEK TEŽA
cca. 65 dni 150-180 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

Solanum lycopersicumSolanum lycopersicum

ZELENIZELENIČRNIČRNI
GREEN ZEBRAGREEN ZEBRA

Srednje zgodnji, koničasti 
paradižnik s francosko dediščino. 

Poseben je ravno zaradi svoje 
dolge rogaste oblike. Plodovi tega 

paradižnika so srednje veliki. 
Zelo je odporen na cvetenje 

in gnilobo.

PRIDELEK TEŽA
cca. 75 dni 200-230 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

KONIČASTIKONIČASTI

Ima obliko hruške in je idealen 
za dekoracijo. Zgodnja močno 

rastoča sorta z bogatim 
pridelkom. V grozdu po 6-12 

plodov. Primerno za gojenje na 
prostem in pod steklom.

PRIDELEK TEŽA
cca. 72 dni 15-20 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI
70

 cm

HRUŠKASTIHRUŠKASTI
YELLOW PEARSHAPED YELLOW PEARSHAPED F1F1

BLACK KRIMBLACK KRIM

Okusen srednje zgodnji paradižnik 
Jesi ima obliko volovskega srca. 
Je stara tradicionalna italijanska 
sorta. Plodovi so rumene barve, 
mesnati in zelo okusni. Je tudi 

zelo odporen na pokanje.

PRIDELEK TEŽA
cca. 80 dni 250 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

RUMENO VOLOVSKO SRCERUMENO VOLOVSKO SRCE

NOVO

BELLANDINE BELLANDINE F1F1

Cuor di bue giallo Cuor di bue giallo 
selekcijaselekcija JESI JESI

NOVO

VALIDO VALIDO F1F1

Visoki tip paradižnika, srednje 
bujnega habitusa. Dozorevanje je 
zgodnje. Hibrid je izredno okusen, 

lepe sijoče rdeče barve in ima 
obliko datelja. Na grozdu zraste 

10-12 plodov. 

PRIDELEK TEŽA
cca. 65 dni 15-25  g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

70
 cm

DATELJEVDATELJEV
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Cucumis sativusCucumis sativus

KUMAREKUMARE

Kumare so zelo razširjene 
kulturne rastline iz družine 

bučevk. So plazeče 
enoletne rastline, ki zrastejo 

1-3 metrov. 

Nedozorele plodove jemo 
surove, kuhane ali  

konzervirane. 

So rastline toplih krajev 
in ne prenesejo mraza. 

Poškoduje jih  temperatura 
pod 10°C.

 
V rastni dobi jih je potrebno 

redno zalivati, zlasti po 
presajanju.

So v ‘holandskem’ tipu. 
Plodovi so zelene cilindrične 

oblike in gladki. Primerne so za 
vzgojo v spomladansko-poletnem 

terminu v tunelih na oporo ali 
mrežo. Dosežejo dolžino 30-35 

cm.

PRIDELEK TEŽA
cca. 55 dni 300-350 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

12
0 

cm

SOLATNESOLATNE

BELLINI BELLINI F1F1

tip LONG DUTCHtip LONG DUTCH

CROKDELIS CROKDELIS F1F1

Odlične, gladke kumare, primerne 
za solato ali prigrizek. Niso 

grenkega okusa, lahko se jih 
zaužije z lupino, ni potrebe po 

lupljenju. Za prikrizek se jih lahko 
obira že pri 10 cm. Dosežejo 

dolžino 10-25 cm.

PRIDELEK TEŽA
cca. 40 dni 150-250 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

90
 cm

SOLATNESOLATNE

NOVO

Zgoden hibrid solatnih bradavi-
častih kumar, ki so primerne za 
vzgojo v tunelih ter na prostem. 
Rastlina je zelo bujna, vendar 
dovolj odprta, da se plodovi 

zlahka oberejo. Dosežejo dolžino 
20-25 cm.

PRIDELEK TEŽA
cca. 40 dni 200-250 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

12
0 

cm

SOLATNESOLATNE
DARINA DARINA F1F1

Izenačeni bradavičastimi plodovi, 
ki ne pogrenijo. Primerna za 

pridelavo na prostem in v pokritih 
prostorih. Dobra odpornost na 
najbolj običajne bolezni, ki se 
pojavljajo v pridelavi kumar.
Dosežejo dolžino 20-25 cm.

PRIDELEK TEŽA
cca. 40 dni 200-250 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

12
0 

cm
SOLATNESOLATNE

SLICE KING SLICE KING F1F1
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So dobro poznan in preizku-
šen hibrid kumaric za vlaganje 

Oblikujejo kratke zelene plodove 
s srednje velikimi bradavicami, ki 
tudi v suši in vročini ne pogrenijo.

Dosežejo dolžino 8-10 cm.

PRIDELEK TEŽA
cca. 45 dni 150-200 g30 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

Cucumis sativusCucumis sativus

ZA VLAGANJEZA VLAGANJE

Spadajo pod eksotične tipe  
kumar so zelo plodne, saj lahko 
pridelamo tudi do 5 kg. Rastlina 
lahko zraste do 3 m in jo lahko 

uporabimo kot plezalko.

PRIDELEK TEŽA
cca. 50 dni 30-80 g30 cmPRESAJANJE

V-VI
80

 cm

SOLATNE ALI ZA VLAGANJESOLATNE ALI ZA VLAGANJE
LEVINA LEVINA F1F1MEHIŠKE (mini)MEHIŠKE (mini)

Vzgoja je enostavna: 
sončna lega, veliko sonca, 

veliko hranil in veliko vlage. 
Pazimo, da ima dovolj 

prostora za rast. Če smo 
na tesnem s prostorom, si 
popenjave buče napeljemo 

na ograjo ali pa jih posadimo 
na kompostni kup. 

Obvezno naj rastejo v 
mešanem posevku s fižolom, 

koruzo, kapucinko in 
drugimi cvetočimi zelišči. 

Cuketne bučke redno trga-
mo, da rastejo nove, vrtne 

buče pa pobiramo šele 
jeseni, ko  dozorijo in jih 

lahko  skladiščimo celo zimo.

Cucurbita pepo, moshata, maxima, Momordica charantiaCucurbita pepo, moshata, maxima, Momordica charantia
JEDILNE BUČEJEDILNE BUČE

Zgodnji hibrid z visokim donosom 
temno zelenih, dolgih, enotnih 
in privlačnih plodov, ki rastejo v 
grmu. Najboljše jih je obirati ko 

dosežejo dolžino 15-25 cm.

PRIDELEK TEŽA
cca. 40 dni 200-600 g100 cmPRESAJANJE

IV-VI

15
0 

cm
GAMBIT GAMBIT F1F1
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Cucurbita pepo, moschata, maximaCucurbita pepo, moschata, maxima

LEMONA LEMONA F1F1

Da res bujen pridelek, 
rumenih, valjastih plodov, ki 

dosežejo 20-25 cm. Rastlina ima 
zelo malo listnih in stebelnih 

bodic, kar omogoča lažje 
nabiranje. Vsekakor je ena 

najboljših rumenih sort in doda 
čudovito živahnost vsakemu 

obroku.

PRIDELEK TEŽA
cca. 50 dni 700-750 g100 cmPRESAJANJE

IV-VI

10
0 

cm

So zelo zgoden in roden hibrid 
okrogle oblike. Plodovi rastejo na 
grmičku. Rastlina nastavlja veliko 

število ženskih cvetov, kar 
zagotavlja visoke pridelke.

PRIDELEK TEŽA
cca. 40 dni 0,7-1 kg80 cmPRESAJANJE

IV-VI

10
0 

cm

RONDO RONDO F1F1

Zgondja sorta z zelo izvirnim 
okusom po oreščkih. So grmičaste 
rasti, plodovi so hruškasto čebul-
ne oblike. Priporočljive za peko, 

kuhanje, solate in kot okras.

PRIDELEK TEŽA
cca. 85 dni 3-4 kg100 cmPRESAJANJE

IV-VI

15
0 

 cm

LOREA LOREA F1F1

Srednje zgodnja sorta. Plodovi 
so kratko cilindrični, svetlo zeleni 

z belimi pikami, dolžine 18-26 
cm. Rastlina doseže višino okoli 
70 cm. Primerne so za vzgojo v 

tunelih ali na polju.

PRIDELEK TEŽA
cca. 55 dni 180-280 g100 cmPRESAJANJE

IV-VI

10
0 

cm

NOVO

Zelo zgodnje. Po 30 dneh od 
presajana se jih lahko že obira. 

Rastejo v grmu. Plodovi so temno 
zelene barve, z belim kremastim 

mesom, cilindrični, dolgi, okusni in 
dosežejo velikost 18-22 cm.

PRIDELEK TEŽA
cca. 30 dni 200-500 g60 cmPRESAJANJE

V-VI

 6
0 

cm

TARMINO TARMINO F1F1

Hibrid svetlo zelene cilindrične 
bučke s plodovi dolžine 16-18 cm. 

Plodovi so izenačeni s konstan-
tnim nastavkom novih cvetov. 

Rastlina je odprta, kar omogoča 
lažje pobiranje. Hibrid je dobro 

odporen na viruse.

PRIDELEK TEŽA
cca. 35 dni 0,4-1 kg70 cmPRESAJANJE

V-VI

12
0 

cm

SUHA SUHA F1F1NOVO

POTIMARRONPOTIMARRON
tiptip HOKAIDO HOKAIDO
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Cucurbita pepo, moshata, maxima, Momordica charantiaCucurbita pepo, moshata, maxima, Momordica charantia

Buča lunga dl napoli je težka 
10-15 kg, s temno oranžnim, 

čvrstim mesom, rahlo vlaknato in 
s sadno aromo, ki raste na 3-4 m 

dolgih poganjkih. 

PRIDELEK TEŽA
cca. 120 dni 10-15 kg50 cmPRESAJANJE

V-VI

10
0 

cm

LUNGA DI NAPOLILUNGA DI NAPOLI  

Dozorevajo srednje zgodno, 
plodovi so lepe izenačene

hruškaste oblike, atraktivnega 
izgleda, 2-3 plodovi/rastlino. 

Rezistentna na pepelasto plesen. 
Dosežejo težo 1-1,5 kg.

PRIDELEK TEŽA
cca. 75 dni 1-2,5 kg80 cmPRESAJANJE

IV-VII

10
0 

 cm

SIBELLE SIBELLE F1F1

MASLENKAMASLENKA MASLENKAMASLENKA

ATLANTIC GIANTATLANTIC GIANT

Velikanka oranžne barve. Ima 
rebrasto lupino ter oranžno meso. 
Raste od maja do polne zrelosti v 
oktobru. Največja buča je dosegla 
težo do 500 kg, kar je rekord iz 
leta 1996. Uporablja se za hrano 

ljudi, krmo živali, ali za okras.

PRIDELEK TEŽA
cca. 100 dni 200-500 kg100 cmPRESAJANJE

V-VI

25
0 

cm

VELIKANKAVELIKANKA

So ene slajših jedilnih bučk z 
okusom po maronih. So manjše, 
ploščato rebraste oblike z belo 

lupino in zelenimi črtami. 
Notranjost je mesnata in nežno 

oranžne barve.

PRIDELEK TEŽA
cca. 40 dni 200-250 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

12
0 

cm

So zgodnja sorta z belimi plodovi 
zanimive zvezdne oblike. 
Razrastejo se v grmiček. 

Ne smemo pustiti, da plodovi 
preveč zrastejo, saj so tako 

slabšega okusa. Majhni plodovi 
so primerni za vlaganje.

PRIDELEK TEŽA
cca. 50 dni 150-250 g60 cmPRESAJANJE

V-VI

10
0 

cm
PATIŠONKEPATIŠONKE

SNOWDISC SNOWDISC F1F1

Muškatna, ploščato-okrogla buča. 
V zrelosti je plod sivo oranžne 

barve, barva mesa je intenzivno 
oranžna, ima močan okus in težo 

plodov od 4 do 8 kg. 
Primerna je za skladiščenje.

PRIDELEK TEŽA
cca. 100 dni 5-10 kg120 cmPRESAJANJE

V-VI

18
0 

 cm

MUŠKATNAMUŠKATNA

MUSQUEE D'HIVERMUSQUEE D'HIVER
DE PROVENCEDE PROVENCE

FESTIVAL FESTIVAL F1F1

tiptip SWEET DUMPLING SWEET DUMPLING NOVO

NOVO
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Citrullus lanatusCitrullus lanatus

Zgoden hibrid v tipu Galia. Zdrava 
rastlina, visok rodnostni potencial.

Plodovi so okrogli, mrežasta 
struktura ploda, sladko meso je 

svetlo zelene barve.

PRIDELEK TEŽA
cca. 55 dni 1,5-2,5 kg50 cmPRESAJANJE

IV-V

10
0 

cm

Zgodnja sorta z zlato rumeno 
lupino. Plod ovalne oblike skriva 
rahlo rumeno ali kremasto belo 

meso, ki je okusno, zelo sladko in 
aromatično.

PRIDELEK TEŽA
cca. 50 dni 1-1,5 kg40 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

JAUNE CANARI 2JAUNE CANARI 2

BEDOUIN BEDOUIN F1F1

Sodijo v tip “Tiger” lubenic, kar 
pomeni, da imajo izrazit kontrast 
črt na skorji, ki je zelo močna, a 
tanka (debeline 1,3cm). Oval-
ni plodovi so izredno sladkega 
okusa. Imajo hrustavo rdeče 

meso, z malo semeni. Zadržuje 
svežino in kvaliteto še dalj časa 

po pobiranju.

PRIDELEK TEŽA
cca. 60 dni 8-13 kg120 cmPRESAJANJE

IV-V
20

0 
cm

Srednje zgodnji hibrid, okrogle 
oblike s temno zelenimi progami, 
meso temno rdeče, sočno in zelo 

sladko. Odličen hibrid za proi-
zvodnjo na odprtem in v tunelih, 
nastavi 2 do 3 plodove na vrežo.

PRIDELEK TEŽA
cca. 75 dni 8-10 kg100 cmPRESAJANJE

IV-V

 2
00

 cm

TOPGUN TOPGUN F1F1

LUBENICELUBENICE

Lubenice so veliki okrogli, 
podolgovati ali ovalni sadeži, 

ki lahko tehtajo do 12 kg 
in imajo 3 do 4 metre dolga 

razrasla stebla. 

Imajo čvrsto temno zeleno 
ali svetlejšo progasto lupino 
in živo roza ali rdeče meso z 
majhnimi temnimi semeni. 

Meso je izredno vodeno, 
sladko in osvežilno. 

Sadimo jih na sončne lege v 
zavetju v dobro odcedno, 
peščeno ilovnato prst s 

srednjimi vsebnostmi dušika.

Cucumis meloCucumis meloMELONEMELONE
CITYREX CITYREX F1F1

tiptip GALIA GALIA
NOVO

MEDENA MELONAMEDENA MELONA
NOVOSo tropske rastline, ki jih 

lahko vzgajamo tudi kot 
vzpenjavke. Potrebujejo 

rodovitna tla z veliko
 humusa in dušika ter 

temperature nad 20 °C. 
Sadimo jih na zelo sončne in 

zavetne lege. 

Melone vsebujejo kalcij, 
magnezij, fosfor in železo, 

poleg tega pa še vitaina A in 
C ter dragocene sadne kis-
line. Melone so zelo zdravo  
sredstvo za pogasitev žeje, 
saj vsebujejo kar 90 odstot-
kov vode. Organizmu vrača-

jo številne minerale, ki jih 
telo izgublja pri potenju.
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GALINE GALINE F1F1

Zgodnja sorta prilagojena za 
različne rastne pogoje. Plodovi 
so popolne cilindrične oblike, 

dolžine 20-23 cm, premera 5-6 
cm. Primeren za vzgojo v zaprtem 

ali zunanjem okolju. Na rastlini 
zraste 5-6 plodov.

PRIDELEK TEŽA
cca. 70 dni 250-300 g40 cmPRESAJANJE

IV-VI

60
 cm

Zgodnji hibrid. Primeren za odprto 
in zaprto pridelavo. Temno vijolič-
ne barve in ovalne (kaplja) oblike. 

Zelo produktiven tip jajčevca. 
Plod doseže dolžino do 20 cm in 

premer 8-10 cm.

PRIDELEK TEŽA
cca. 65 dni 300-600 g40 cmPRESAJANJE

IV-VI

60
 cm

Solanum melongenaSolanum melongena

MIRABELLE MIRABELLE F1F1

Bujna rastlina z zgodnjim 
dozorevanjem. Plodovi so črni, 

podolgovate ovalne oblike, dolžine 
22-24 cm s premerom 4-6 cm in z 

malo vsebnostjo semen.

PRIDELEK TEŽA
cca. 68 dni 200-300 g40 cmPRESAJANJE

IV-VI

60
 cm

FABINA FABINA F1F1

Zgodnji hibrid, plodovi so dolge 
ovalne oblike - kaplja, dolžina 

plodov 18-22 cm, barva plodov je 
lepo svetleča, temno vijolična, Na 

grmu zraste 6-8 plodov hkrati.

PRIDELEK TEŽA
cca. 75 dni 250-300 g40 cmPRESAJANJE

IV-VI

60
 cm

CLASSIC CLASSIC F1F1

NOVO

JAJČEVECJAJČEVEC

NOVO

Zrastejo v majhne, 60 cm 
široke in 60-70 visoke 

grmičke. Ko dosežejo to  
višino jih privežemo ob 

oporo. 

Sadeži merijo v dolžino 
približno 30 cm in lahko 

dosežejo težo enega 
kilograma. Meso je svetlo 

zelene barve in rahlo 
gobasto. Ko plodovi izgubijo 
sijaj,  postane meso grenko.

Redno jih zalivamo. 
Zrele plodove potrgamo, 
da spodbudimo nadaljnje 

zorenje in rast. 

Zgodnja sorta melone, okroglo 
ovalne oblike. Rastlina je zelo 
bujna saj ima lahko od 5 do 6 

plodov.

PRIDELEK TEŽA
cca. 85 dni 1-1,5 kg50 cmPRESAJANJE

IV-V

10
0 

cm

TALISMAN TALISMAN F1F1
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Solanum melongenaSolanum melongena

CVETAČACVETAČA

Cvetača je vrtnina hladnih 
predelov in navadno ne 

uspeva dobro v predelih s 
poletno vročino. Številne 
sorte so odporne proti 

mrazu. Med rastjo cvetačo 
redno zalivamo. Dušikova 
ali tekoča organska gnojila 

dodajamo že spomladi. 
Bele glave obvarujemo pred 

obarvanjem v sončnem 
vremenu tako, da jih prekri-

jemo z obdajajočimi listi. 
Na voljo so novejše sorte,  

katerih listi  samodejno 
prekrivajo glave cvetače.

BROKOLIBROKOLI
LUCKY LUCKY F1F1

Za pomladansko - poletno in 
zgodnje jesensko pridelavo, Sorta, 
ki vam jo ponujamo, razvijejo tudi 

zalistne poganjke. Ko odrežete 
glavno rožo, pustite rastlino rasti. 
Izza listov bo poganjala prav tako 

uporabne poganjke.

PRIDELEK TEŽA
cca. 70 dni 500-700 g45 cmPRESAJANJE

III-VII

50
 cm

Brokoli uspeva v hladnejših 
predelih, mlade rastline pre-
nesejo celo nekoliko zmrzali. 
Sadimo ga na prosto v vlažno 
in rodovitno zemljo s srednjo 

vsebnostjo dušika. 
Sadimo ga na razdaljo 30 do 

50 cm in ga v suhem 
vremenu zalivamo. 

Ko porežemo glavne glave, 
pognojimo grede z dušičnimi 

ali organskimi gnojili, da spod-
budimo rast stranskih 

poganjkov.  Dozori zelo hitro. 
Glavne glave  režemo še trde, 
preden se cvetovi razcvetijo. 
Postopoma zorijo še stranski 

poganjki.

Brassica oleracea var. ItalicaBrassica oleracea var. Italica

Srednje zgoden hibrid. 
Plodovi so povprečno dolgi 13 cm 
s premerom 11cm in mesom bele 

barve. Sorta je primerna za 
pridelavo na prostem in v 

rastlinjakih.

PRIDELEK TEŽA
cca. 75 dni 500-600 g50 cmPRESAJANJE

IV-VI

80
 cm

RANIA RANIA F1F1

Pozni hibrid, zelo produktivna 
rastlina. Podolgovati plodovi, 

povprečne dolžine 20 cm, preme-
ra 8,5cm. Zelo zanimive pisane 
barve, svetlo vijolična z belimi 

progami.

PRIDELEK TEŽA
cca. 80 dni 450-600 g80 cmPRESAJANJE

IV-VI

13
0 

cm

CLARA CLARA F1F1

Plodovi so gladki, okrogli, dolgi do 
16 cm, premera 14 cm, z majhno 
čašo, skoraj brez bodic, Plod je 
bleščeče temno vijolične barve.

PRIDELEK TEŽA
cca. 65 dni 160-200 g75 cmPRESAJANJE

IV-VI

13
0 

cm

BARBARELLABARBARELLA  F1F1

tip tip VIOLETA DI FIRENZEVIOLETA DI FIRENZE

Brassica oleracea var. botrytisBrassica oleracea var. botrytis
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LITTORAL LITTORAL F1F1

 Srednje zgodnja sorta, zelo 
odporna na stres. Ima odlično 
sposobnost oblikovanja glave, 
tudi pri visokih temperaturah. 

Cvetača Freedom F1 je primerna 
za vse vrste predelave v kulinariki, 
vključno z zamrzovanjem. Dobra 

izbira za pridelavo  pomlad-poletje 
in poletje-jesen.

PRIDELEK TEŽA
cca. 75 dni 2-2,5 kg60 cmPRESAJANJE

V-VII
60

 cm

Gre za nov hibrid cvetače, prime-
ren za stabilno spomladansko, 

poletno in jesensko pridelavo. Ima 
odlična pokrivnost in barvo plodu. 

V poletnem terminu je rastlina 
primerna za pobiranje že 68 dni 

po presajanju.

PRIDELEK TEŽA
cca. 65 dni 300-600 g50 cmPRESAJANJE

III-VII

60
 cm

Brassica oleracea var. botrytisBrassica oleracea var. botrytis
FREEDOM FREEDOM F1F1

Ta cvetača je hibrid v tipu 
Romanesco, zelene brave. Rože 
so zelo odporne na spremembo 

barve, je zelo močne rasti. 
Raste 85 dni.

PRIDELEK TEŽA
cca. 85 dni 1-1,2 kg50 cmPRESAJANJE

VI-VII

60
 cm

CELIO CELIO F1F1

OHROVTOHROVT

Ohrovt je izredno drago-
cen zaradi visoke  vseb-

nosti  vitamina C, s čimer  
pomembno prispeva h 

krepitvi imunskega sistema 
in obrambnih mehanizmov 

organizma. 

Način vzgoje je zelo pod-
ben vzgoji zelja. Glavne 

razlike se kažejo pri zimski 
proi vodnji kasnejših 
hibridov, ki prenesejo 

zelo nizke temperature v 
zimskem času.

Italijanska sorta ohrovta s svetlo 
zelenim srčkom in temno rdečimi 
pokrivnimi listi. Primerna je za 

celoletno pridelavo. Od sadike do 
glave potrebuje cca. 100 dni.

PRIDELEK TEŽA
cca. 100 dni 2 kg50 cmPRESAJANJE

IV-VII

50
 cm

GLAVNATIGLAVNATI
VIOLACEO DI VERONAVIOLACEO DI VERONA

Brassica oleracea var. sabaudaBrassica oleracea var. sabauda

Srednje zgodnja sorta ohrovta. Je 
hitro rastoča sorta ohrovta, temno 

zelene barve, ki tvori okrogle in 
čvrste glave. Pobirate ga lahko 65 
dni po presajanju sadik. Primeren 

je za svežo uporabo in za 
skladiščenje.

PRIDELEK TEŽA
cca. 65 dni 1,3-2 kg40 cmPRESAJANJE

III-VII

50
 cm

GLAVNATIGLAVNATI
FAMOSA FAMOSA F1F1
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Brassica oleracea var. sabaudaBrassica oleracea var. sabauda

Brassica oleracea var. gemmiferaBrassica oleracea var. gemmifera

Brstični ohrovt, ki ga boste res vzljubili! 
Ima enako oblikovane glave brstičnega 
ohrovta, ki ležijo tesno druga ob drugi 

na veji. Imajo zelo dolg čas spravila, od 
septembra do pozne zime. Vrhunska 
sorta z izvrstnimi glavami brstičnega 

ohrovta, ki imajo odličen okus.

PRIDELEK TEŽA
cca. 180 dni 20-40 g50 cmPRESAJANJE

V-VI

50
 cm

CHURCHILL CHURCHILL F1F1BRSTIČNI OHROVTBRSTIČNI OHROVT

Zaradi zelo dobre odpornosti 
na zmrzovanje je čas pobiranja 
brstičnega ohrovta precej daljši 
kot pri zelju in se podaljšuje v 

pozno jesen. Vzgoja brstičnega 
ohrovta je podobna vzgoji zelja.

Več pozornosti moramo posvetiti 
zaščiti brstičnega ohrovta pred 
škodljivimi insekti. Za vzgojo 
raznih sort in  hibridov se pri-

poročalomljenje vrhov (v sredini 
septembra). Brstični ohrovt je tip-
ična  jesenska in zimska zelenjava, 
ki ji malo mraza koristi, saj rahla 
pozeba naredi aromo brstičev še 

bolj podobno orehom.

Je zelo izenačen v rasti s temno 
zelenimi nakodranimi in tanki-
mi listi. Primeren za celoletno 

uporabo. Listi se lahko uživajo kot 
mladi še nedozoreli ali v popolni 
zrelosti. Sorta je tolerantna na 
nizke temperature. Prav tako je 
toleranten na uhajanje v cvet.

PRIDELEK TEŽA
cca. 120 dni -50 cmPRESAJANJE

III-VII

50
 cm

LISTNILISTNI
RAVEN RAVEN F1F1

Kodrolistni ohrovt, sorte Reflex 
F1, je ohrovt temno zelenih listov. 

Je zelo dekorativen, izjemno 
bogat z vitaminom C, specifičnega 

okusa. 

PRIDELEK TEŽA
cca. 110 dni -45 cmPRESAJANJE

III-VII

50
 cm

KODROLISTNIKODROLISTNI
REFLEX REFLEX F1F1

Kodrolistni ohrovt Redbor F1 je 
privlačne rdeče barve, odličen 

za dekoracije. Raste 125 dni od 
presajanja sadik.

PRIDELEK TEŽA
cca. 125 dni -40 cmPRESAJANJE

III-VII

50
 cm

KODROLISTNIKODROLISTNI
REDBOR REDBOR F1F1
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Brassica oleracea L.Brassica oleracea L.

Zelje je ena najstarejših 
vrtnin na svetu. Ljudje so ga 
že od nekdaj cenili predvsem 
zaradi vitaminov in drugih 

pozitivnih učinkov. 

Vsebuje življenjsko 
pomembne aminokisline,

ki jih moramo dnevno imeti 
v prehrani, saj jih naše telo 

ne proizvaja samo. 

V zelju je tudi precej 
vlaknin, ki ugodno delujejo 
na prebavo. Zelje bo dobro 

rastlo tam, kjer je dovolj 
vlage in ni prevroče. 

Potrebuje veliko hranil.

Zgodnja sorta zelja. Naredi 
okrogle, zelene glave, precej zbite 

strukture. Dolgo lahko stoji na 
polju. Belo zelje Bajonet F1 je 

izjemno primerno tudi za predela-
vo. Raste približno 73 dni.

PRIDELEK TEŽA
cca. 73 dni 1,5-3 kg50 cmPRESAJANJE

II-V

50
 cm

OKROGLO / BELOOKROGLO / BELO
BAJONET BAJONET F1F1

Je izboljšana različica zelja 
Autumn Queen. Je zgoden hibrid 

zelja s ploščatiimi enotnimi 
glavami, tankim listjem in dobro 
odpornostjo proti Fuzariumu in 
pokanju. Primerno za kisanje, 
predelavo in za sveže zaužitje, 

v obliki solat. 

PRIDELEK TEŽA
cca. 65 dni 2-2,5 kg40 cmPRESAJANJE

III-VIII

50
 cm

PLOŠČATOPLOŠČATO
AUTUMN KING AUTUMN KING F1F1

ZELJEZELJE NOVO

Hibrid rdečega zelja. Visoko 
donosen, tvori izjemno okrogle, 
velike glave, odlične notranje 
strukture.Stabilen in zanesljiv 

pridelek.

PRIDELEK TEŽA
cca. 82 dni 1,5-2,5 kg50 cmPRESAJANJE

II-VI

50
 cm

OKROGLO / RDEČEOKROGLO / RDEČE
ALFARO ALFARO F1F1

Je zelo zgodnji tip zelja. Glave 
tvori že približno 50 – 55 dni 

po presajanju sadik. Teža glave 
znaša od 1 – 1,5 kg. Tvori okrogle 

in izjemno kompaktne glave.

PRIDELEK TEŽA
cca. 55 dni 1,5-1,8 kg50 cmPRESAJANJE

II-VII

50
 cm

OKROGLO / BELOOKROGLO / BELO
GREEN PRESTO GREEN PRESTO F1F1
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Brassica oleracea L.Brassica oleracea L.

KOLERABICAKOLERABICA

Kolerabico gojimo 
v Evropi že stoletja.  

Enostavna je za  vzgojo, 
sadimo pa jo od  pomladi 
do poletja. Olesenelost 
preprečimo z rednim 

zalivanjem tal. Lahko jo 
sadimo kjerkoli  na vrtu, 

tako da zapolnimo prazna 
mesta. Od vseh kapusnic 

je najbolj odporna na 
sušo in poletno vročino. 

Uživamo jo lahko kar 
surovo, največkrat pa nam 
obogati zelenjavne juhe in 
enolončnice. Uporabni so 

tudi njeni mladi listi.

Brassica oleracea var. gongylodesBrassica oleracea var. gongylodes

Hibrid je atraktivne temno 
vijolične zunanje barve in sveže 
bele notranje barve. Kolerabica 

je ploščato okrogle oblike, sočna 
in kvalitetna, brez nevarnosti 

olesenitve.

PRIDELEK TEŽA
cca. 55 dni 0,8-1,1 kg35 cmPRESAJANJE

IV-VIII

45
 cm

NADZEMNANADZEMNA
KOLIBRI KOLIBRI F1F1

Bela, nadzemne kolerabice so 
idealno ploščato okrogle oblike. 
Kljub svoji velikosti, ne pokajo. 
Lahko tudi dalj časa stojijo na 

polju. Listje je izrazito pokončno 
in zdravo.

PRIDELEK TEŽA
cca. 57 dni 0,9-1,3 kg35 cmPRESAJANJE

IV-VII

40
 cm

NADZEMNANADZEMNA
KONAN KONAN F1F1

KITAJSKO ZELJEKITAJSKO ZELJE

Listi kitajskega zelja 
oblikujejo podolgovato ali 
ovalno  razrahljano glavo. 

Listi so  nekoliko hrapvi in, 
odvisno od sorte, rumene do 

temnozelene, v sredici ru-
mene do zlatorumene barve. 

Hrustljavi listi so nežni in 
blagi po okusu in rahlo 

zeljnati. Za razliko od drugih 
vrst zelja je kitajsko zelje 

lahko prebavljivo, ne napenja 
in je primerna dietna hrana 

(podobno kot brokoli).

Srednje zgodnja sorta ohrovta. Je 
hitro rastoča sorta ohrovta, temno 

zelene barve, ki tvori okrogle in 
čvrste glave. Pobirate ga lahko 65 
dni po presajanju sadik. Primeren 

je za svežo uporabo in za 
skladiščenje.

PRIDELEK TEŽA
cca. 65 dni 1,3-2 kg40 cmPRESAJANJE

III-VII

50
 cm

BILKO BILKO F1F1Brassic pekinensisBrassic pekinensis

Koničasta, zgodnja sorta zelja. 
Že približno po 50 dneh od 

presajanja naredi kompaktne 
glave, s težo okoli 1 kg. 

Najbolj primerno je za svežo 
uporabo – solate ipd.

PRIDELEK TEŽA
cca. 55 dni 1 kg50 cmPRESAJANJE

II-VI

50
 cm

KONIČASTOKONIČASTO
POINT ONE POINT ONE F1F1
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Brassica napus L. var. napobrassicaBrassica napus L. var. napobrassica

Koleraba je zelo stara kulturna rastlina z odebeljenim 
steblom, ki so jo po vsej  verjetnosti vzgojili iz zelja. 

Vrh korenaste korenine ima vrat, iz katerega rastejo listi. 
Znotraj je oranžna ali rumena.  Ni  občutljiva na mraz. 

Koleraba je sladka, ker vsebuje celo za korenasto  zelenjavo 
veliko sladkorjev in niti škroba ji ne manjka. V njej je skoraj 
toliko vitamina C kot v  limonah, zaradi česar je  najsvetlejša

izjema med zimsko zelenjavo.

Belo rumena, okroglo ploščata 
podzemna koleraba Globus. V 
zrelosti ne poka in lahko kratek 

čas počaka tudi na polju. Spravilo 
75 – 85 dni po setvi. Odlična za 

skladiščenje.

PRIDELEK TEŽA
cca. 75 dni 400-600 g20 cmPRESAJANJE

IV-VII

40
 cm

PODZEMNAPODZEMNA
GLOBUSGLOBUS

KOLERABAKOLERABA

Raphanus sativusRaphanus sativusREDKEV IN REDKVICAREDKEV IN REDKVICA

PRIDELEK TEŽA
cca. 30 dni 50-200 g8 cmPRESAJANJE

II-VII

15
 cm

Je odporna na mraz, zato dobro 
prenaša spomladanske zmrza-
li, je pa zelo občutljiva na visoke 
temperature in sušo, zato v takšnih 
pogojih rasti lahko postane pekoča 
in olesenela. Poletna vzgoja zahte-

va veliko zalivanja in pokrivanja ponoči, ker se na ta način preprečuje 
razvoj cvetnega stebla, a pospešuje razvoj korena. Dozorevanje redkvi-
ce je med drugim odvisno od kultivarja, števila ur in temperature. V 
spomladanski proizvodnji redkvice dozorevajo v 25 - 30 dneh, medtem 
ko poleti in pozimi redkvice potrebujejo okoli 50 - 65 dni za dozorevanje. 

Pobira se, ko ima večina rastlin premer hipokotilskega 
gomolja okoli 15 mm.

REDKVICA | ROLEX REDKVICA | ROLEX F1F1

Zmeren vir vitaminov B1, B2, B3, 
B5, B6, C, folne kisline. Redno 
uživanje povečuje odpornost 

organizma, pomirja, pospešuje 
izločanje seča, pomaga pri vnetju 
ledvic in mehurja, omogoča lažje 
izločanje žolča, znižuje holesterol 

in maščobe. Pred uživanjem
jo moramo olupiti.

PRIDELEK TEŽA
cca. 65 dni 200-300 g12 cmPRESAJANJE

II-IX

20
 cm

ČRNA REDKEVČRNA REDKEV
NERO TONDO D'INVERNONERO TONDO D'INVERNO
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Apium graveolensApium graveolens

Je izjemno roden hibrid z velikimi 
čebulami. Ima močan koreninski 

sistem in je manj občutljiv na 
bolezni listja. Primerna za zimsko 

in spomladansko vzgojo.

PRIDELEK TEŽA
cca. 115 dni 200-300 g10 cmPRESAJANJE

III-IV

30
 cm

HIELO HIELO F1F1

ZELENAZELENA

Allium cepa L.Allium cepa L.
ČEBULAČEBULA

Ta dvoletnica zraste približno 30 cm in se  razraste do 40 cm 
široko.  Odebeljeni del na osnovi  stebla kuhamo ali jemo 

surovega v solati.  Liste uporabljamo kot sezonsko vrtnino. 
Je vrtnina zmerno hladnih predelov. Gomolji se razvijejo po 
6 mesecih. Razdalja med posameznimi rastlinami naj bo 30 
do 40 cm, osnova listov mora biti nad tlemi. Po presajanju 

zastiramo in dobro zalivamo.

Ima dolga in zelo gladka stebla. 
Nima stranskih poganjkov. Dolgo 
lahko stoji na polju in se pobira 
preko celega leta. Barva listov je 

srednje zelena.

PRIDELEK TEŽA
cca. 80 dni -30 cmPRESAJANJE

IV-VII

40
 cm

TANGO TANGO F1F1

Zgodnja sorta, dobre odporno-
sti proti cvetenju. Gomolji so 

okrogli in dobro izpolnjeni, listje je 
kratko, pokončno in temno zelene 
barve. List in gomolj je primeren 
za svežo uporabi in industrijsko 

predelavo.

PRIDELEK TEŽA
cca. 140 dni 500-600 g40 cmPRESAJANJE

IV-VI

60
 cm

BALENA BALENA F1F1
Ta dvoletnica zraste

 približno 30 cm in se 
razraste do 40 cm široko. 

Odebeljeni del na osnovi 
stebla kuhamo ali jemo s

urovega v solati. 
Liste uporabljamo kot 

sezonsko vrtnino. Je vrtnina 
zmerno hladnih predelov. 
Gomolji se razvijejo po 

6 mesecih. 

Razdalja med posameznimi 
rastlinami naj bo 30 do 40 
cm, osnova listov mora biti 

nad tlemi. Po presajanju 
zastiramo in dobro zalivamo.
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Allium cepa L.Allium cepa L.

je zgodnja sorta, hitre rasti in 
zdravega izgleda. Beli del je dolg, 

brez okrogle odebelitve. Listje 
je močno, pokončno, srednje 

zelene barve. Ta sorta je za letno 
in zgodnje jesensko pridelavo v 

pogojih kontinentalne klime.

PRIDELEK TEŽA
cca. 85 dni -15 cmPRESAJANJE

III-V

20
  c

m

Je hibrid močnih čvrstih čebul in 
izredne rodnosti. Čebule so  okro-
gle, dobrih luskolistov,  intenzivne 
bele barve in brez zelenega vrha. 
Ima dobro odpornost na cvetenje 

in je primerna za krajše 
skladiščenje.

PRIDELEK TEŽA
cca. 57 dni 0,9-1,3 kg35 cm

PRESAJANJE
IV-VII

40
 cm

RED BULL RED BULL F1F1

Je sorta za poletno in zgodnje 
jesensko pridelavo. Je hitro 

rastoča sorta, ki doseže velik 
pridelek. Ima enakomerno zeleno 

barvo, z močnim navpičnim 
listjem. Stebla so dolga, brez 

okrogle odebelitve.

PRIDELEK TEŽA
cca. 85 dni -15 cmPRESAJANJE

III-V

20
 cm

Swiss GiantSwiss Giant - COLUMBUS - COLUMBUS Swiss GiantSwiss Giant - LANCIA - LANCIA

Je plavo-zelene barve namenjen 
za pozno letno-jesensko pride-
lavo. Oblikuje zelo dolga, bela, 
čvrsta podolgovata stebla, brez 

okrogle odebelitve. Je hitro rasto-
ča sorta, temno zelene barve, z 

močnim navpičnim listjem.

PRIDELEK TEŽA
cca. 90 dni -20 cmPRESAJANJE

VI-VIII

25
 cm

Blauwgroene Herfst - Blauwgroene Herfst - LANCELOTLANCELOT

Je srednje zgodnja čebula z 
izjemnim okusom. Ta sorta čebule 

je zaradi svoje velikosti in teže 
(1 do 1,5 kg) uporabna kot 

priloga za hamburgerje, 
kebabe in solate.

PRIDELEK TEŽA
cca. 110 dni 1-1,5 kg25 cmPRESAJANJE

III-IV
45

 cm

EXHIBITION EXHIBITION F1F1

VELIKANKAVELIKANKA

Allium porrum L.Allium porrum L.

PORPOR

Rad ima peščena, rahla, 
hranljiva tla. Por sadimo 
na gosto in ga tekom leta 

redčimo ter uporabljamo še 
mladega in svežega v

 kuhinji. Tako imamo por na 
voljo že poleti. 

Posadimo ga lahko na 
različna mesta v vrtu, saj je 

odličen sosed jagodam, 
korenčku, zeleni,

paradižniku, solati in 
kapusnicam.

Allium porrum L.Allium porrum L.
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Začimbnice in dišavniceZačimbnice in dišavnice

Je nezahtevna trajnica. Spomladi 
lepo cveti. Celo poletje režemo 
cevaste liste, ki jih uporabimo 
v različne namene. Drobnjak 

vsebuje veliko C-vitamina in žele-
za. Za zimo lističe narežemo in 

zmrznemo. V vrtu varuje sosednje 
rastline pred napadom pepelaste 

plesni. Lahko raste tudi v 
okrasnem loncu.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
20-50 cm trajnica30 cmPRESAJANJE

V-VIII

30
 cm

Allium schoenoprasumAllium schoenoprasum
DROBNJAKDROBNJAK

Eksotično enoletno zelišče, ki naj 
raste po celem vrtu. Uporablja-
mo liste, ki imajo značilen vonj, 

predvsem pa zrela semena (rjave 
barve) kot začimbo pri zeljnih in 
paradižnikovih jedeh, rižu, mesu 
in pecivu. Suha semena dodajajo 
vloženemu sadju in likerjem. V 
vrtu cvetovi privlačijo koristne 

žuželke.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
40-60 cm enoletnica10 cmPRESAJANJE

IV-VI

30
 cm

Coriandrum sativum L.Coriandrum sativum L.
KORIANDERKORIANDER

Najboljše rastlinsko zdravilo
za pomirjanje živcev pri nervozi,

nemiru, živčni izčrpanosti, 
tesnobnosti in nespečnosti. 

Pomaga prenašati stres, jezo, 
razburjenost in žalost. Otroci do 

3. leta baldrijana ne smejo
uživati, od 3. do 12. leta pa le

pod nadzorom zdravnika.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
do 120 cm trajnica60 cmPRESAJANJE

III-VIII

80
 cm

Valeriana officinalis L.Valeriana officinalis L.
BALDRIJANBALDRIJAN

Je zelo občutljiva na nizke
temperature. Gojimo jo lahko 

tudi v loncih, lahko celo leto. Se 
dobro obrašča, zato lističe redno 
obiramo in uporabljamo sveže za 
začinjanje različnih jedi. Cvetovi 
privabljajo čebele, sicer pa se

sklada s paradižnikom in 
kumarami. S svojim vonjem 

odganja muhe.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
20-50 cm enoletnica20 cmPRESAJANJE

V-VII

30
 cm

Ocimum basilicumOcimum basilicum
BAZILIKABAZILIKA
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Začimbnice in dišavniceZačimbnice in dišavnice

Je klasično zelišče francoske 
kuhinje in je zelo podobna 

peteršilju, od katerega se loči po 
malce manjših in svetlejših listih, 
njen okus pa je bolj sladkast in je 
nagnjen bolj k janežu. Režemo jo 
bolj pogosto, ker ima zelo kratko 

življenjsko dobo. Po cvetenju 
ni več primerna za kuhinjsko 

uporabo.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
30-70 cm enoletnica15 cmPRESAJANJE

III-IX

30
 cm

Anthriscus cerefoliumAnthriscus cerefolium
KREBULJICAKREBULJICA

Korenine in listi imajo značilen 
vonj mete. Kemijska sestavina, ki 
povzroča zanimive odzive mačk 

je nepetalakton. Vse mačke se na 
rastlino ne odzivajo enako. Je zelo 
odporna na mraz. Sveži listi se v 

kulinariki uporabljajo za mehčanje 
mesa in za pripravo marinad.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
35-60 cm trajnica30cmPRESAJANJE

IV-IX

30
 cm

Nepeta catariaNepeta cataria
MAČJA METAMAČJA META

Lahko je enoletnica ali trajnica. 
Oblikuje lep grmiček s finimi 

aromatičnimi lističi. Mlade vršičke 
poganjkov in lističe obiramo celo 

poletje. Tik preden se okrogli 
cvetni popki odprejo, zelišče 
porežemo in ga damo sušit.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
25 cm trajnica10 cmPRESAJANJE

V-VI

10
 cm

Origanum majoranaOriganum majorana
MAJARONMAJARON

Je dekorativna in enostavna za 
vzgojo. Ima svež vonj in okus po 
limoni z navdihom vrtnice. Kot 
sveža, mleta ali suha začimba 
se uporablja za čaje, juhe in 

kari praške. Dodajamo jo lahko 
tudi perutnini, ribam in morskim 
sadežem. Služi nam za izdelavo 
potpurija. Uporabljajo jo tudi v 

kozmetični industriji.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
1,2-1,5 m enoletnica150 cmPRESAJANJE

V
15

0 
cm

Cymbopogon sp.Cymbopogon sp.
LIMONSKA TRAVALIMONSKA TRAVA

Trajnica. Lahko tudi enoletnica v 
zelenjavnem vrtu. Nezahtevna za 
vzgojo. Uporabljamo vedno zelene 
ploske liste, ki imajo blag vonj po 
česnu. Sveže liste uporabljamo, 
podobno kot drobnjak, za juhe, 
solate, skutne namaze, ali pa jih 

pripravimo kot zelenjavo.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
20-30 cm trajnica20 cmPRESAJANJE

III-IX

30
 cm

Allium tuberosumAllium tuberosum
LISTNI ČESENLISTNI ČESEN

Listi imajo močen vonj, 
podoben zeleni, uporabljamo jih 
za odišavljenje juh in enolončnic. 
Aromatična semena dodajamo 
pečenkam, zelenjavnim jedem, 
likerjem, zdrobljene dodajamo v 

kruh in slaščice. Je odlična  začim-
ba v vsaki kuhinji, zato je dobro, 
da si to zelišče omislimo tudi na 

domačem vrtu.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
1-2 m trajnica30 cmPRESAJANJE

III

40
 cm

Levisticum officinaleLevisticum officinale
LUŠTREKLUŠTREK
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Poznamo več imenitnih vrst 
peteršilja. Vse vsebujejo veliko 

vitaminov, rudnin in  antiseptične-
ga klorofila, zaradi česar so tudi 
blagodejna in ne le  atraktivna 

zelišča za garniranje številnih jedi. 
Listi vsebujejo veliko vitaminov 

A in B, železovih soli, magnezija, 
kalcija in klorofila.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
30-50 cm dvoletnica10 cmPRESAJANJE

III-X

30
 cm

Petroselinum crispumPetroselinum crispum
PETERŠILJPETERŠILJ

Ima aromatilen vonj in zelo 
grenak okus. Zdravilno učinkujejo 
listi in rumeno cvetoči poganjki, ki 
jih nabiramo ob koncu cvetenja, 
od sredine poletja do zgodnje 
jeseni. Pelin vsebuje grenko 

snov absintin in eterično olje s 
tujonom.  Zaradi  tujona ga ne 
smemo uporabljati v prevelikih 

količinah.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
0,6-1,2 m trajnica40 cmPRESAJANJE

IV-X

35
 cm

Artemisia vulgarisArtemisia vulgaris
PELINPELIN

Začimbnice in dišavniceZačimbnice in dišavnice

Je šopasta trajnica z ovalnimi
nazobčanimi listi. Liste upor 
bljamo za napitke, sladice in 

zeliščne čaje. Drobno 
sesekljane liste dajemo v solate, 
bele omake za ribe, majonezo, 
kislo zelje, v jedi s perutnino in 
svinjino. Liste nabiramo pred 

cvetenjem in  uporabljamo sveže 
ali posušene.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
0,6-1,2 m trajnica40 cmPRESAJANJE

IV-X

50
 cm

Artemisia dracunculusArtemisia dracunculus
PEHTRANPEHTRAN

Korenine in listi imajo značilen 
vonj mete. Kemijska sestavina, ki 
povzroča zanimive odzive mačk 

je nepetalakton. Vse mačke se na 
rastlino ne odzivajo enako. Je zelo 
odporna na mraz. Sveži listi se v 

kulinariki uporabljajo za mehčanje 
mesa in za pripravo marinad.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
30-60 cm trajnica30cmPRESAJANJE

IV-IX
30

 cm

Mentha piperitaMentha piperita
METAMETA

Lahko je enoletnica ali trajnica. 
Oblikuje lep grmiček s finimi 

aromatičnimi lističi. Mlade vršičke 
poganjkov in lističe obiramo celo 

poletje. Tik preden se okrogli 
cvetni popki odprejo, zelišče 
porežemo in ga damo sušit.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
50 cm trajnica30 cmPRESAJANJE

V-VIII

30
 cm

Origanum vulgareOriganum vulgare
ORIGANOORIGANO

Je šopasta trajnica z ovalnimi
nazobčanimi listi. Liste upor 
bljamo za napitke, sladice in 

zeliščne čaje. Drobno 
sesekljane liste dajemo v solate, 
bele omake za ribe, majonezo, 
kislo zelje, v jedi s perutnino in 
svinjino. Liste nabiramo pred 

cvetenjem in  uporabljamo sveže 
ali posušene.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
50-80 cm trajnica25 cmPRESAJANJE

IV-VII

25
 cm

Melissa officinalisMelissa officinalis
MELISAMELISA
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Začimbnice in dišavniceZačimbnice in dišavnice

Je dekorativna in enostavna za 
vzgojo. Ima svež vonj in okus po 
limoni z navdihom vrtnice. Kot 
sveža, mleta ali suha začimba 
se uporablja za čaje, juhe in 

kari praške. Dodajamo jo lahko 
tudi perutnini, ribam in morskim 
sadežem. Služi nam za izdelavo 
potpurija. Uporabljajo jo tudi v 

kozmetični industriji.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
1,2-2 m trajnica10 cmPRESAJANJE

III-X

30
 cm

Rosmarinus officinalisRosmarinus officinalis
ROŽMARINROŽMARIN Lavandula officinalisLavandula officinalis

SIVKASIVKA

PRIDELEK TEŽA
0,6-1 m trajnica70 cmPRESAJANJE

IV-IX

80
 cm

Ima aromatilen vonj in zelo grenak 
okus. Zdravilno učinkujejo listi in 
rumeno cvetoči poganjki, ki jih 
nabiramo ob koncu cvetenja, od 
sredine poletja do zgodnje jeseni. 
Pelin vsebuje grenko snov absintin 

in eterično olje s tujonom. Poleg tega, da je holagog in digestiv ima tudi 
antimikroben učinek, saj zavira rast nekaterih bakterij, zaradi grenkega 
absintina pa se v želodcu refleksno poveča izločanje kisline. Pelina zaradi  
tujona ne smemo uporabljati v prevelikih količinah in v daljšem  časov-
nem obdobju, ker lahko povzroča bruhanje, trebušne krče, glavobol, 

omotičnost in motnje centralnega živčnega sistema.

Stevia rebaudianaStevia rebaudiana
STEVIJASTEVIJA

PRIDELEK TEŽA
40-70 cm enoletnica30 cmPRESAJANJE

V-VI

55
 cm

Splošno znana kot sladki list, slad-
korni list ali preprosto stevia. Z 
izvlečki, ki vsebujejo steviol glikozid 
in so do 300-krat slajši od sladkorja, 
je stevia pritegnila pozornost, ko se 
je povečalo povpraševanje po hrani 

z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov in sladkorjev. Ker ima stevia zane-
marljiv učinek na glukozo v krvi, je uporabna kot sladilo za ljudi, ki morajo 
pri prehrani paziti na ogljikove hidrate. Občutljiva je na temperature pod 
lediščem, zato sadike stevie sadimo na vrt nekoliko kasneje, ko je nevar-

nost pozebe mimo. Liste stevije obiramo jeseni vse do zmrzali.

Je sorodnica čebule, vendar ne
razvije čebul in ima votle liste in
votlo belo “steblo”. Nepogrešlji-
va v azijski kuhinji. Odlična kot 

dodatek k solatam, ni zahtevna za 
vzgojo, posadimo pa jo ob gredici 

korenčka.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
40 cm trajnica10 cmPRESAJANJE

III-VII

25
 cm

Allium fistulosumAllium fistulosum
STOLETNA ČEBULASTOLETNA ČEBULA
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Potrebujejo temperaturo  20 - 30 
°C. Sadimo jih na mesto, kjer 

ne zmrzuje, v peščeno in  dobro 
odcedno zemljo.  Potrebujejo 

do 25 tednov od presajanja do 
pobiranja plodov. Zrelost plodov 
nadzorujemo tako, da izkopljemo 

strok ali dva. Posušene lahko 
hranimo več mesecev.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
0,6-1,2 m trajnica30 cmPRESAJANJE

IV-VI

30
 cm

Arachis hypogaeaArachis hypogaea
ARAŠIDIARAŠIDI

Začimbnice in dišavniceZačimbnice in dišavnice

Trajno zelišče. Oblikuje grmiček. 
Mlade poganjke lahko trgamo 
celo leto. Običajno pa tik pred 
cvetenjem, ko ima največjo 

moč,  poganjke odrežemo in jih  
posušimo. Naj raste povsod po 

vrtu, ker odvrača polže, listne uši 
in kapusovega belina. Prilega se k 

mesu in zelenjavnim jedem

VIŠINA ŽIV. CIKEL
30-40 cm trajnica30cmPRESAJANJE

IV-VIII
30

 cm

Thymus vulgarisThymus vulgaris
TIMIJANTIMIJAN

Prezimni zimzelen grm. Seme-
na lahko uporabljamo za kašo. 
Grenke liste lahko dodamo k 

jajcem, siru, ribam ali jih mešamo 
s temnimi olivami. Uporablja se 
tudi kot aromatik za posebne 

vrste omlete. Uporabimo jo  lahko 
tudi za preganjanje  nadležnega 

mrčesa iz stanovanja.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
50-80 cm trajnica25 cmPRESAJANJE

IV-VII

30
 cm

Ruta graveolensRuta graveolens
VINSKA RUTICAVINSKA RUTICA

Liste nabiramo sveže po potrebi, 
za sušenje pa tik pred cvetenjem. 
Aromatične liste  uporabljamo za 
mesne jedi, s čebulo jih zmešamo 
v nadev za perutnino, kuhamo jih 
s svinjskim in račjim mesom ter s 

klobasami.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
25-40 cm trajnica50 cmPRESAJANJE

IV-VII

60
 cm

Salvia officinalisSalvia officinalis
ŽAJBELJŽAJBELJ

Gosta, močno razvejana, zelo 
aromatična enoletna rastlina

Sveže liste trgamo kadarkoli, za 
sušenje in zamrzovanje pa takrat, 
ko začne oblikovati cvetne popke. 

Poleg močnega vonja značilen 
tudi nekoliko oster in pekoč okus.

Za začinjanje uporabljamo 
nadzemne dele rastline.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
50-80 cm enoletnica15 cmPRESAJANJE

V-VII

30
 cm

Satureja montanaSatureja montana
ŠETRAJŠETRAJ

Ostale vrtnineOstale vrtnine
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Ostale vrtnineOstale vrtnine

Te trajnice zrastejo 1,2 do 1,5 m 
visoko in 90 cm na široko. Gojimo 

jih zaradi zelenih in škrlatnih 
cvetnih popkov, ki imajo užitno 
sočno sredico. Popke porežemo, 
ko so še težki in luske zaprte. 

Če pričakujemo zmrzal, rastline 
ogrebamo in prekrijemo s plastjo 
slame. Spomladi jih odkrijemo.

VIŠINA ŽIV. CIKEL
cca. 170 dni 1-1,5 m100 cmPRESAJANJE

IV-V

15
0 

cm

Cynara scolymusCynara scolymus
ARTIČOKAARTIČOKA

Stara in že skoraj pozabljena 
vrsta zelenjave. Zdrava  

zamenjva za krompir, saj je 
odličen vir prehranskih vlaknin, 
vitaminov, rudnin Da dobi svoj 
značilen poseben okus, mora 
malo  zmrzniti, saj se zaradi 

mraza začne škrob spreminjati v 
sladkor in tako bo meso korena 

le še bolj aromatično.

PRIDELEK TEŽA
cca. 130 dni 150-250 g10 cmPRESAJANJE

III-V

35
 cm

Pastinaca sativa | PASTINAKPastinaca sativa | PASTINAK
PALACE F1PALACE F1

Podobno kot pri fižolu in grahu 
tudi pri bobu lahko uživamo 

mlade stroke. Najpogosteje pa 
uporabljamo zrnje, najprej mlado, 

nato suho. Zrnje pripravljamo 
enako kot fižol: v raznih 

enolončnicah, juhah, golažih, 
paprikaših, zelenjavnih napitkih ali 

v kombinaciji s krompirjem. 

PRIDELEK ŽIV. CIKEL
cca. 95 dni na mraz20 cmPRESAJANJE

III-VII
40

 cm

Vicia fabaVicia faba
BOBBOB

Pekinško zelje se presaja zgodaj 
spomladi ali pozno poleti. Ponaša 

se z veliko vitamina A in C, od 
mineralov vsebuje kalcij in železo. 
Zrel je pri višini od 15 do 20 cm. 

Mlad pak choi se odlično obnese v 
solatah, morda celo namazih, tako 
samostojno kot skupaj z jajci, pa 
tudi z ohlajenim krompirjem ali 

fižolom.

PRIDELEK TEŽA
cca. 44 dni 300-400 g20 cmPRESAJANJE

IV-IX

25
 cm

Brassic pekinensis | PAK-CHOIBrassic pekinensis | PAK-CHOI
BOPAK F1BOPAK F1

Fizalis ali Perujsko volčje jabolko 
je stara južnoameriška rastlina s

sladkokislimi, aromatičnimi in
vitaminsko polnimi plodovi. Zraste 
do 150 cm visoko. Plodovi so zreli, 

ko se lampijončki posušijo in 
obarvajo. Uporabljamo sveže ali 

za marmelade in kompote.

PRIDELEK ZALIVANJE
cca. 90 dni malo50 cmPRESAJANJE

V-VI

80
 cm

Physalis peruvianaPhysalis peruviana
FIZALISFIZALIS

Čičeriko je odlično vnesti v 
prehrano, saj ima veliko koristnih 

snovi. Polna je proteinov, kar 
je odlično za vegetarijanstvo 

človeka, ki želijo iz prehrane črtati 
rdeče meso. Bogata je tudi z 
vlakninami, tako da je zelo 
nasitna, pozitivno vpliva na 

prebavo.

PRIDELEK VIŠINA
cca. 110 dni 60 cm10 cmPRESAJANJE

V-VII

50
 cm

Cicer arietinumCicer arietinum
ČIČERIKAČIČERIKA
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Ostale vrtnineOstale vrtnine

PRIDELEK ŽIV. CIKEL
cca.1 leto trajnica100 cmPRESAJANJE

III-V | IX-X

10
0 

cm

Je odporna na mraz, zato dobro 
prenaša spomladanske zmrza-
li, je pa zelo občutljiva na visoke 
temperature in sušo, zato v takšnih 
pogojih rasti lahko postane pekoča 
in olesenela. Poletna vzgoja zahte-

va veliko zalivanja in pokrivanja ponoči, ker se na ta način preprečuje 
razvoj cvetnega stebla, a pospešuje razvoj korena. Dozorevanje redkvi-
ce je med drugim odvisno od kultivarja, števila ur in temperature. V 
spomladanski proizvodnji redkvice dozorevajo v 25 - 30 dneh, medtem 
ko poleti in pozimi redkvice potrebujejo okoli 50 - 65 dni za dozorevanje. 

Pobira se, ko ima večina rastlin premer hipokotilskega 
gomolja okoli 15 mm.

Rheum | RABARBARARheum | RABARBARA

Zaradi okusnega gomolja ga goji-
mo v vrtovih. Sadike presajamo 
skupaj s koreninsko grudico, saj 
se  izpuljene le  stežka primejo, 

pogosto pa  zaradi šoka tudi 
poženejo v cvet in se ne odebeli-
jo. Priporočljivo je tudi ogrinjanje 
spodnjih  delov gomolja, ko se 

le-ta prične debeliti.

PRIDELEK TEŽA
cca. 135 dni -30 cmPRESAJANJE

IV-VIII

45
 cm

Foeniculum vulgare var. dulce FioriFoeniculum vulgare var. dulce Fiori
SLADKI KOMARČEKSLADKI KOMARČEK

Ima prijeten ostro sladkast okus 
in značilno vlaknasto meso. 

Vsebuje veliko balastnih snovi in 
beljakovine, maščobo, ogljikove 

hidrate, elemente v sledeh, 
natrij, kalij, fosfor, magnezij, 

železo, vitamine B1, B2, C in folne 
kisline.

VIŠINA TEŽA
cca. 40 dni 350-500 g10 cmPRESAJANJE

VII-VII

30
 cm

Brassica rapa var. rapa | REPABrassica rapa var. rapa | REPA
KRANJSKA OKROGLAKRANJSKA OKROGLA

Beta vulgaris | RDEČA (rumena) PESABeta vulgaris | RDEČA (rumena) PESA
BORO F1 in BOLDOR F1BORO F1 in BOLDOR F1

PRIDELEK TEŽA
cca. 105 dni 0,8-1 kg20 cmPRESAJANJE

IV-VII

30
 cm

Je bogata z vitaminom C, niaci-
nom, folno kislino in z minerali, kot 
so fosfor, magnezij, kalij, železo. 
Vsebuje tudi pigmente betalaine, 
ki so odgovorni za rdečo barvo in 
so močni antioksidanti. Zaradi tega 

rdeča pesa sodi med deset vrst zelenjave z največjim antioksidativnim 
učinkom. Mlade rastlinice pohrustamo surove, najbolje skupaj s solato 

v solatni skledi.
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Ostale vrtnineOstale vrtnine

PRIDELEK TEŽA
cca. 85 dni 0,2-3 kg30 cmPRESAJANJE

V-VI

50
 cm

Batata je gomoljast slak iz tropske Amerike. Batatovi gomolji so zelo 
podobni krompirju, vendar imajo debelejšo lupino. Krhko meso razpade 
med kuhanjem v mehko kašo. Sladka batata so bodisi oranžne, bele ali 
rumene barve in imajo okus po kostanju. Nekatere sorte imajo suho, 
mokasto meso in svetlo rjavo lupino, druge spet so sočne in rdečkas-
to rjave. Ima nizek glikemični indeks. Primeren je za ljudi, ki trpijo za 

sladkorno boleznijo. Vsebuje veliko vitaminov in mineralov. Vsebuje vitamine: provitamin A, B kompleks, C, 
D in E vitamin. Izstopa predvsem vsebnost vitamina E, ki ga v zadostni meri zaužijemo v enem obroku. Od 
mineralov zasledimo predvsem: železo, megnezij, kalij in kalcij. Vsebuje minimalno maščob in nevarnega 

holesterola. Precej bogat je z antioksidanti.

Ipomoea batatas | SLADKI KROMPIRIpomoea batatas | SLADKI KROMPIR

Ima storže s sladkimi zrni, ki 
vsebujejo veliko beljakovin in 

vitaminov. Primerna je za svežo 
rabo (pečenje, kuhanje) in 
vlaganje ter zmrzovanje. 

Potrebuje dobro gnojena tla in 
dovolj vlage. Kot dobri sosedje 

so primerni fižol, kumare, bučke, 
melone in paradižnik.

PRIDELEK VIŠINA
cca. 75 dni 1,8-2 m25 cmPRESAJANJE

IV-V

70
 cm

Zea mays convar. saccharata Zea mays convar. saccharata 
var. rugosa | SLADKA KORUZAvar. rugosa | SLADKA KORUZA

PRIDELEK ZALIVANJE
cca. 2 leti srednje25 cmPRESAJANJE

III-X

15
0 

cm

Šparglje prvič pobiramo 2 leti po 
sajenju enoletnih sadik, in sicer 
režemo poganjke največ 2 tedna. 
Leto pozneje čas trajanja rezanja 
poganjkov podaljšamo na 4 do 5 
tednov, vsa nadaljnja leta pa  reže-

mo šparglje 8 tednov letno. Če jih režemo predolgo časa, odrežemo 
preveč poganjkov, rastlino izčrpamo in prihodnje leto bo pridelek slabši.

Asparagus officinalis L. | ŠPARGLJIAsparagus officinalis L. | ŠPARGLJI
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Jagode Ostara uživajo v vsaki 
zemlji, zato jih lahko posadimo 
kjerkoli. So hitro prilagodljive 

vsakim razmeram in povsod daje-
jo rezultate. Te rastline imajo rade 
sonce. Jagode gojite na sončnem 
mestu, saj bodo tako sladkejše.

PRIDELEK ŽIV. CIKEL
mesečni 3 leta30 cmPRESAJANJE

III-X

40
 cm

OSTARAOSTARA
VEČKAT RODNE - MESEČNEVEČKAT RODNE - MESEČNE

Imajo izredno aromatične plodo-
ve, relativno velike za divje jago-
de. So večletne, večkrat rodne. 
Sorta rodi celo leto, od maja do 
konca septembra. Sadimo jih na 
polsenčno mesto. Primerne za 

zasaditev skalnjakov, robov vrtnih 
gredic pa tudi za cvetlična korita. 

Če sadike sadite na prosto, je 
najbolje, da zasadite 8-9 sadik 
na kvadratni meter. Je sorta, ki 
ne oblikuje vitic oziroma novih 
poganjkov. Najprimernejši čas 

sajenja je spomladi.

PRIDELEK ŽIV. CIKEL
mesečni 3 leta30 cmPRESAJANJE

III-X

40
 cm

ALEXANDRIAALEXANDRIA
GOZDNE - VEČKAT RODNEGOZDNE - VEČKAT RODNE

Izredna desertna jagoda, z 
izrazitim okusom gozdne jagode. 

Plodovi so do srednje debeli. 
Sorta, stalno rodi, je 

celoletna - mesečna večkrat 
rodna sorta jagode. Imamo je 

lahko kot obešanko, naredi cveto-
ve in plodove na poganjkih. 

PRIDELEK ŽIV. CIKEL
mesečni 3 leta30 cmPRESAJANJE

III-X

40
 cm

MARA DES BOISMARA DES BOIS
VEČKAT RODNE - MESEČNEVEČKAT RODNE - MESEČNE

FragariaFragaria

JAGODEJAGODE

Jagode sodijo med jago-
dičevje. Sadeži različnihsort 
jagod se razlikujejo po obliki 
in barvi. Široka paleta sega 
od divje gozdne jagode z 

majhnimi plodovi do velike 
gojene jagode. Barva sadeža 

je lahko svetlo rdeča ali 
temno rdeča, izredna aroma 
pa je skupna vsem sortam 

jagod. Te rastline imajo rade 
sonce. Gojite jih na sonč-
nem mestu saj bodo tako 

sladkejše. V ponudbi imamo 
jagode vzgojene iz semena, 
katere so bolj odporne na 
bolezni ter frigo jagode 

vzgojene iz podtakjencev.

So srednje zgodnja sorta z 
debelimi aromatičnimi plodovi. 
Velja za eno najokusnejših sort. 
Ne uspeva na težjih zemljiščih.

PRIDELEK ŽIV. CIKEL
letni 3 leta30 cmPRESAJANJE

III-X
40

 cm

ELSANTAELSANTA
ENKRAT RODNE - LETNEENKRAT RODNE - LETNE

So preizkušena sorta, zelo  
primerna za korita in obešanke.
Zelo aromatična jagoda. Rodi od 

konca junija do pozebe.

PRIDELEK ŽIV. CIKEL
mesečni 3 leta30 cmPRESAJANJE

III-X

40
 cm

ELIANA ELIANA F1F1

VEČKAT RODNE - MESEČNEVEČKAT RODNE - MESEČNE
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FragariaFragaria

Imajo atraktivne temno roza 
cvetove. Zaradi tega so zanimive 
tudi za korita na okenskih policah. 

Jagode so zelo dobrega okusa.

PRIDELEK ŽIV. CIKEL
mesečni 3 leta30 cmPRESAJANJE

III-X

40
 cm

PISANA PISANA F1F1

VEČKAT RODNE - MESEČNEVEČKAT RODNE - MESEČNE

Rodijo sladke plodove, ki zorijo od 
konca maja do pozebe. Cvetovi 
so svetlo roza barve in so tako 
lahko prava popestritev vašega 

balkona.

PRIDELEK ŽIV. CIKEL
mesečni 3 leta30 cmPRESAJANJE

III-X

40
 cm

ROMINA ROMINA F1F1

VEČKAT RODNE - MESEČNEVEČKAT RODNE - MESEČNE
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