Zadovoljstvo in uspeh
skupaj z nami
Vsako leto razmišljam, kaj napisati za uvod našega in vašega
kataloga Cvetje za poletje. Pa sem se spomnila, da me prav
redno spremlja glasba. Vedno kakšna nova melodija, ki
gre dobro v uho. Letos mi odmeva ' Because we can', ali če
prevedem: Ker mi zmoremo.
Pa sem si rekla, da je to kot nalašč za nas. Ponovno smo
vrtnarije PVD zmogle in pripravile lepo in bogato ponudbo
vsega mogočega. Vi pa boste naši najboljši kritiki. Časi tudi
vrtnarski stroki niso najbolj naklonjeni. Ob poplavi vseh
mogočih rastlin in materialov, ki jih najdete vsepovsod,
smo pozabili na tisto, pravo domačo, slovensko vzgojo.
Naše rastline se vzgajajo v profesionalnih substratih z
obilico znanja in veselja. Na pomlad vas tako pričakajo
zdrave, utrjene rastline brez dolgega in utrujajočega
transporta. Trudimo se, da vaša domišljija ostaja brez meja.
Nekateri boste preizkušali nove rastline, spet drugi boste
ostali zvesti tradiciji. Marsikatere kombinacije in zasaditve
bodo razveseljevale vaše domove, da bodo zacveteli in
zadišali v najnovejših trendih. Naša prva skrb pa ostaja
vaše zadovoljstvo in uspeh. Vrtnarjenje naj bo veselje in
morda boste prijetno presenečeni ob obilici barv, dišav in
okusov. Saj veste, da mi zmoremo in skupaj z nami tudi vi.
Slike iz domače, slovenske proizvodnje naj vas pospremijo
na naše PVD vrtnarije. Pri nas šteje kakovost skupaj s prijazno
besedo in nasmehom.
Ostanite zvesti tradiciji, a ne zanemarite novosti.
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1. Petunia x Calibrachoa SUPERCAL 'Artist Rose'
2. Phlox 'Purple Eye Flame'
3. Clematis BOULEVARD 'Hyde Hall'
4. Brasiliana 'Aurelia Gold'
5. Fuchsia SHADOW DANCER 'Anna'
6. Tagetes 'Gold Medal'
7. Solenostemon 'Keystone Kopper'
8. Glechoma hederacea 'Dappled Light'
9. Dipladenia DIAMANTINA 'Opale Citrone Yellow'
10. Rhynchospora colorata 'Sternentanzer'
11. Hydrocotyle sibthorpioides 'Crystal Confetti'
12. Fuchsia 'Sundancer'

13. Gerbera EVERLAST 'Gold'
14. Sunsatia PLUS 'Clementine'
15. Salvia GO-GO 'Scarlet'
16. Calynopsis 'Orange'
17. Salvia farinacea 'Midnight Candle'
18. Lobularia maritima 'Primavera Princess'
19. Calibrachoa SUPERBELLS 'Lemon Slice'
20. Ipomoea SWEET CAROLINE 'Copper'
21. Ipomoea 'Black Galaxy'
22. Sunpatiens 'Compact Red'
23. Surfinia 'Deep Red'
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Rde č a

1
3. Begonia ‘Elserta‘ še danes velja za eno izmed najboljših
1. V kombinaciji so združene: Surfinia ‘Deep Red‘, Gerbera
‘Flame‘, Salvia Go- Go ‘Scarlet‘, Ipomoea ‘Galaxy‘.

2. Letošnji trend so barvno usklajene zasaditve v posodah.

Svetujemo uporabo primernega substrata, ki mora biti
dobro odceden (npr. Zeohum Balkon Mix). Na dno posode
potresemo glinopor ali pa vulkanski plovec, ki bo skrbel
za dobro odtekanje vode. Korenine bodo ostale zdrave.
Skrbimo za redno dognojevanje (gnojila Peters).

4

4.
5.

polnjenih begonij. Zraste zelo dolga ob dobrih rastnih
pogojih. Odceden substrat, ne preveč gnojenja ter senčna
lega, zaščitena pred dežjem in vetrom. Uspeh zagotovljen.
Korito je zasajeno s temnolistno povešavo deteljico,
bolivijskimi begonijami, rdečo sunsatijo, salvijo Go-Go in
temnolistno srčasto batato. Taka zasaditev prenese sonce.
Dipladenije so med najbolj priljubljenimi rožami za vroče in
sončne lege.

Rdeča
2
3

4

5

5

6
8. Begonije zmajeva krila še vedno redno zasajamo v naša
6. Fuchsia ‘Sundancer‘ spada med vroče novosti. To je grmasta

7.

6

fuksija, ki lepo uspeva na sončnih legah. Najlepša je kot
soliterna rastlina. Uporabimo prostorno posodo in dober
substrat, ki naj bo založno pognojen.
Fuksije serije ‘Shadow Dancer‘ so preproste in zgodaj
cvetoče. Rast je pokončna ter rahlo preveša. Letos se jim je
pridružila sorta ‘Anna‘, ki je prva med polnjenimi fuksijami te
serije.

korita in posode. Lepo uspevajo tudi na senčnih legah. Za
kombinacijo smo dodali drobno zelenolistno mulenbekijo,
ki poskrbi za lep kontrast. Izredno preprosta in enostavna
zasaditev za vse, ki nimate veliko časa.
9. Bolivijske begonije in begonije zmajeva krila - kombinacija
za vsakogar. Izredno nezahtevna in trpežna.
10. Novogvinejske vodenke najdemo v več barvah. Izberite
svoje za gredice, grobove, posode ali korita.
11. Gomoljne begonije za senčno lego, zaščiteno pred dežjem.

Rdeča
7
8

10

9

11

7

12
12. Salvia Go-Go ‘Scarlet‘ - letošnja novost. Zraste več kot 1

meter in cveti brez prestanka. Cvetovi so sterilni in zelo
veliki. Primerna je za večje posode ali za sajenje na prosto.
Lege naj bodo sončne do polsenčne.
13. Gerbera EVERLAST ‘Flame‘ spada med vrtne gerbere. Ima
kratke peclje in cveti čez poletje. Cvetovi so srednje veliki.
Lepo se obnese na gredicah, posodah in tudi v koritih.
Redno gnojenje z gnojili Peters za pospeševanje cvetenja.

8

14. Korito postavljeno na kamniti škarpi. Lepa kombinacija

bolivijske begonije, pisanolistnega javorja in rumene,
viseče lantane. Priporočamo substrat Zeohum Balkon Mix,
balkonska zemlja ali N8.
15. Polviseča pelargonija Calliope ‘Dark Red‘ - zagotovo ena
najbolj priljubljenih rastlin.
16. Sunsatia PLUS ‘Strawberry‘ - lepe in zgodaj cvetoče rastline,
ki imajo končno podaljšano cvetenje do jeseni.

Rdeča
13
14

15

16

9

17

17. Calibrachoa SUPERBELLS ‘Double Ruby‘ - polnjeni milijon

zvonček v žametno rdeči barvi. Za boljšo rast in cvetenje
izberemo substrat z nižjim pH.
18. Rdeči klematis, ki cveti večkrat. Primeren predvsem za
posode in skalnjake. V korita ga ne sadimo.
19. Pelargonija ‘Mosaic Red‘ spada med posebnosti. Cvetovi
so veliki, vendar pa se radi hitro obletijo. Odstranjujmo
odcvetele dele. Skrbimo za redno zalivanje in pa gnojenje.

10

Priporočamo gnojila Peters, s katerimi boste dosegli dobro
obstojnost cvetov.
20. Calynopsis ‘Red‘ - vsem poznani čeveljčki, tokrat izboljšani.
Sadimo na gredice in v lonce, cvetijo vse poletje, zdržijo do
-5oC.
21. Surfinia ‘Deep Red‘- nova in še rdeča surfinija. Barvno
obstojni cvetovi, zgodaj cvetoča. Rast je dolga, dobro
kljubuje vremenskim nevšečnostim. Izberemo substrat N8,
Zeohum substrati. Preventivno dodajamo železo. Redno
gnojenje z vodotopnimi gnojili Peters Professional ali Peters
Excel, odvisno od trdote vode.

Rdeča
18
19
20

21

11

R u me n a
i n o ra nžn a

1
1. Calibrachoa SUPERBELLS ‘Lemon Slice ‘- hit letošnje sezone

2.
3.

12

je prav gotovo pisani milijon zvonček iz Proven Winnersa.
Čudovit je za kombinacije s strukturnimi in drobnocvetnimi
rastlinami. Substrat naj bo kisel in založno pognojen. Naj ne
izostane redno gnojenje in oskrba z železovimi kelati.
Barvno usklajena zasaditev ali ton v tonu.
Korito z drobnocvetno mekardonijo ‘Golddust‘,
srčasto batato, milijon zvončkom, pisanolistno koprivo,
rumenolistno pijavčnico ter pokončno nemesijo.

4. Tovrstna zasaditev je bolj cvetoča. Temnolistna pijavčnica,

5.
6.

sanvitalija, suha roža, sunsatija, pisanolistni zimzelen, v
ozadju lepe očke, ki zacvetijo čez poletje, temnolistni sladki
krompir ter drobnocvetna mekardonija.
Medena trava, drobnocvetna suha roža, milijon zvonček,
rumena črnooka suzana ter sladki krompir ‘Emerald Lace‘.
Drobna mekardonija, temnolistni sladki krompir, sunsatija,
sanvitalija, temnolistna pijavčnica. V ozadju pa rumene
marjetke.
Vse rastline potrebujejo redno zalivanje in dognojevanje.
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7
7. Lepe očke ali Coreopsis bodo zacvetele šele čez poletje.

Skupaj s temnolistnim sladkim krompirjem, sanvitalijo in
mekardonijo pa sestavljajo lepo in usklajeno zasaditev.
8. Skupina barvno usklajenih posod in rastlin. Rumena poskrbi
za živahnost zasaditvenih kombinacij, hojhere in koprive pa
s svojimi listi dopolnjujejo nasade.
9. Čeveljčki v topli oranžni barvi.
10. Thunbergia alata ‘Yellow‘ je v zadnjih letih postala celo bolj
priljubljena kot oranžna. Plezalka, ki ima rada toploto, je

14

precej nezahtevna. Rada pa se preplete z drugimi rastlinami,
zato ne bo odveč poseg s škarjami. Da se izognemo
prepletanju, jo raje vpeljemo na lok ali mrežo.
11. Begonia ‘Chardonnay‘ je senčna rastlina z velikimi in težkimi
cvetovi. Lepo preveša in ne zraste dolga. Primerna za senčne
zasaditve s pijavčnico, dihondro, koprivami, rdečelistno
deteljico …
12. Dipladenia Diamantina ‘Citrone Opale‘ - rumena dipladenija
tudi pri nas. Pridružuje se rdeči. Pogoji za rast so enaki kot
pri ostalih dipladenijah.
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Rumena in oranžna

13
13. Bracteantha bracteata ‘Totally Yellow‘ - velikocvetna suha

roža lepo dopolnjuje kombinacijo kopriv, sladkega krompirja
in trav.
14. Posoda z milijon zvončki in drobnocvetno suho rožo. Lep
aranžma za na mizo.
15. Korito zasajeno z oranžnim milijon zvončkom, tagetesom,
kapucinko, sladkim krompirjem. V ozadju pa sta kopriva in
rdečelistna perjanka.

16

16. Bolj umirjena zasaditev z oranžno sunsatijo, črnooko suzano,
bronz sladkim krompirjem, milijon zvončki in novogvinejsko
vodenko.
17. Kokotera je zelo primerna za nežnejše zasaditve. Eden
je prav gotovo drobnocvetni mleček, ki ima rad suho in
vroče. Za popestritev poskrbi lantana sorte ‘New Gold‘, ki je
viseča in lepo zakrije posodo. Za kontrast pa še kopriva in
teleskopska trava.

14
15

17

16

17

Rumena in oranžna

18
18. Izboljšane sunsatije, cvetele naj bi do septembra.
19. Milijon zvončki so priljubljeni tudi v posodah.
20. Gomoljne begonije in les - spomin na preteklost.
21. Brasiliana ‘Aurelia Gold‘ - letošnja novost. Trpežna rastlina, ki

lepo preveša. Prenaša sonce in zato je izredno primerna tudi
za grobove. Cveti čez celo leto. Preprosto morate jo imeti.

18

22. Kapucinka spada med užitne ali uporabne rastline in zato jo

ponovno obujamo. Naj ne manjka v mešanih zasaditvah.
23. Drobnocvetna kasija za tiste, ki imate radi veliko cvetja v
velikih posodah. Potrebuje veliko vode in gnojil. Substrat naj
bo kvaliteten. Za nasvet povprašajte svojega pvd vrtnarja.
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Rumena in oranžna

24
24. Moderna zasaditev z oranžno, temnolistno dalijo, milijon

zvončki, sunsatijo, temnolistno deteljico in sladkim
krompirjem.
25. Lantana z oranžno rdečimi cvetovi, kompaktne rasti.
Priporoča se občasno odstranjevanje odcvetelih cvetov.
Rada ima tople in sončne lege. Gnojenje in zalivanje naj bo
redno.
26. Rumene vrtne gerbere - še ena izmed novosti.

20

27. Sunsatia Plus ‘Alegria‘ - trixi iz sunsatij. Lepa in nežna rastlina
tokrat v treh barvah.

28. Trixi ‘Lemon Sorbet‘ so ena izmed najbolj uspešnih

kombinacij. Ob primerni oskrbi zraste zelo bujna. Substrat
naj bo kvaliteten.
29. Vodenke Sunpatiens spadajo med najbolj trpežne v svoji
skupini. Priljubljene so predvsem za sajenje na gredicah in
grobovih. Prenesejo močno sonce, nimajo ožigov po listih.
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Rumena in oranžna

Mo d ra i n
v i jol ičn a

1
3. 4. 5. Lobularia ‘Purple Princess‘ - novi vijolični grobelnik.
1. Pokončna nemesija in novost Hydrocotyle ‘Crystal Confetti‘ 2.

22

izberite to trajnico, ki lepo preveša.
Phlox ‘Purple Eye Flame‘ - rastlina, ki je poznana po pepelasti
plesni. Nova serija je odporna in cveti celo leto. Primerna za
posode in korita. Redna oskrba z vodo in gnojili.

6.

Čudovit skupaj z milijon zvončki, mlečkom in
strukturnimi rastlinami. Potrebuje veliko vode. Rast je
podobna kot pri uveljavljenem belem predhodniku.
Naj nas ne motijo drobni cvetovi, ki odpadajo.
Modri streptokarp - lepa in trpežna rastlina za senco.
Privlačen je posamezen ali v kombinaciji z belo in rumeno
barvo. Občutljiv na nizke temperature.
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7

7. Zasaditev v modro-belih tonih. Verbene serije VEPITA

10. Zasaditev v modrem z dodatkom rumene homuljice.

8.

11. Botanične pelargonije ‘Lavender Lass‘ v družbi drobnocvetne

9.

24

spadajo med najboljše in obilno cvetoče v svoji skupini.
Cleome ‘Senorita Rosalita‘ – najlepša v velikih loncih in na
gredah.
Modra lobelija - nežna rastlina za senčne lege. Redno
gnojenje ne bo odveč.

Čudovita in nežna kombinacija. Nujna redna oskrba.

suhe rože. Drobni cvetovi očarajo.
12. Angelonia ANGELFACE ‘Blue‘ potrebuje sončne lege.
Čudovito cveti ne gredah čez celo leto.
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Modra in vijolična

13

13. Trpežne krvomočnice (Geranium ‘Rozanne‘).
14. Modri slak v še boljši podobi, še bolj bujno cvetoč.
15. Svetlo modri plumbago - čudovita posodovka, ki jo morate

imeti zaradi cvetov. Potrebuje malo več časa, da zraste.
Priporočamo nakup večje rastline. Nezahtevna posodovka, ki
jo prezimimo v hladnejših in svetlih prostorih.

26

16. Salvia farinacea‘ Midnight Candle‘ - modre barve ni nikoli

preveč in kadulja je dokaz za to. Vključite jo v zasaditve
posod. Redno gnojenje in zalivanje.
17. Modri ženin se pridružuje nevesticam ali ančkam. Zvonček,
ki zacveti konec julija, očara vsakogar. Obvezno za senčne
lege. Izberite ustrezne in kakovostne substrate (N8, substrati
Zeohum).
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Modra in vijolična

Rožn at a
1
1. Vodenka iz serije ROKOKO z velikimi, rahlo nakodranimi
2.

3.
28

cvetovi.
in 7. Nageljčki so priljubljeni za posode, grobove in
gredice. Cvetijo celo leto. Čistimo odcvetele cvetove in
redno gnojimo z gnojili za pospeševanje cvetenja (Peters
Professional 10+30+20).
Kombinacija roza bršljinke in belih zmajevih kril.

4. Korito z medeno travo, rožnato sunsatijo, sladkim
5.
6.

krompirjem in milijon zvončkom.
Angelske pelargonije s svojimi drobnimi cvetovi navdušujejo
ljubitelje te rastline. Redno gnojenje naj ne izostane, prav
tako čiščenje odcvetelih cvetov.
Posoda v rožnatih odtenkih, petunija, milijon zvonček,
bakopa, verbena. Uporabljamo kvalitetne substrate in
vodotopna gnojila Peters.

Rožnata
2

3
4
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7
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8
12. Brachyscome SURDAISY ‘Strawberry Pink‘ - zgodnje cvetenje,
8. Soliterna zasaditev vodenke iz skupine ‘Shadow Dancer‘.
9. Supercal ‘Artist Rose‘ - čudoviti rožnati cvetovi čez vse leto.
10. Rožnata dipladenija za bolj umirjene zasaditve.
11. Verbena LASCAR ‘Big Eye Pink‘ - veliki, briljantni cvetovi z
očko na sredino.

30

primerna tudi za obešanke. Potrebuje kisel substrat in
dodatek železovih kelatov.

13. in 14. Koriti v rožnatem s strukturno bršljanasto grenkuljico.
Redno zalivanje in gnojenje naj ne izostane. Priporočamo
substrat ,kot je N8, Zeohum Balkon mix, balkonska zemlja.
Za vse nasvete povprašajte svojega vrtnarja.

Rožnata
9

10
11

12

13

14

31

Be l a

1

1. Lobularia maritima ‘Snow Princess‘ in Scirpus ‘King Tut‘ - ne
2.
3.

32

pozabite na zalivanje.
Večni drobnocvetni mleček za ljudi z malo časa. Sončne in
tople lege. Spomladi ne hitimo s prenašanjem na prosto.
Bujna zasaditev z belim bidensom, surfinijo ‘White‘ in rdečo
bršljinko.

4. Cleome ‘Senorita Blanca‘ - bela pajkovka , ki je čudovita v
javnih nasadih. Nezahtevna in celo leto cvetoča.

5. Korito v belem z dodatkom črne petunije in sladkega
6.

krompirja. Lepa in ne preveč bujna zasaditev.
Ančke ali nevestice (Campanula isophylla) skupaj z modrim
streptokarpom za poživitev senčnih leg. Preprosta in
zanimiva zasaditev, tudi za začetnike.
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5
6
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7

7. Pokončne begonije s polnjenimi cvetovi in temnimi listi.
8.
9.

34

Primerne za posode in gredice. Cvetovi se čistijo sami.
Bele in nežne lobelije za senčne in polsenčne lege. Ne
pretiravamo z zalivanjem.
Temni sladki krompir, beli grobelnik in sunsatija za barvno
usklajeno zasaditev.

10. Klasična obešanka z rdečo verbeno in belo bakopo. Redno

gnojenje in zalivanje. Pazimo na morebiten pojav uši. Pri
verbeni odstranjujemo odcvetele cvetove.
11. Rdeče bršljinke lahko kombiniramo skoraj z vsemi
balkonskimi rastlinami. Tokrat z belim rmanom.
12. Posode v belem z gavro, skevolo, koprivo in travo. Preprosto
in lepo.

Bela
8
9

10

11

12
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13
14

15. Bolivijske begonije z drobnocvetnim mlečkom so primerne

tudi za manjša korita in posode. Zasaditev ne potrebuje
veliko vode, pač pa sončno in toplo lego.
16. Obešanka s petunijo, mlečkom in novim milijon zvončkom
‘Lemon Slice‘.
17. Zasaditev v koritu sestavljajo: grobelnik, pisanolistna
bršljanasta grenkuljica, polnjena petunija, bela marjetka in
drobnolistni afriški smilj.
18. Beli klematis ali srobot - letošnja novost iz serije BOULEVARD.
19. Korito z bolj nežno zasaditvijo bakope, loblije, gavre,
petunije, pisanolistne perjanke in diascije.
Pri vseh zasaditvah moramo biti pozorni na izbiro pravega
substrata, ki naj bo kakovosten, zračen in odceden.
Odločamo se za preverjene mešanice, kot je N8, substrati
Zeohum, balkonska zemlja in drugi. Substrati naj vsebujejo
vulkanski plovec, ki zadržuje težko dostopno vodo. Ob
sajenju priporočamo dodajanje gnojila Osmocote, ki se
kontrolirano sprošča. To je pomembno ob slabem vremenu,
ko ne moremo zalivati, da ima rastlina na voljo dovolj hranil.
Rastline, kot so surfinije, milijon zvončki, skevole, brahikome,
potrebujejo substrat z nižjim pH (5,0-5,5) in dodatek železa.
Gnojenje vseh bujno cvetočih in rastočih rastlin naj bo redno
in s preverjenimi in kvalitetnimi gnojili.

13. Lobularia ‘Primavera Princess‘ - pisanolistni grobelnik je

letošnja novost. Rast je izjemno bujna. Drobni cvetki precej
smetijo. Primerna za kombinacije z rastlinami večjih cvetov,
kot so npr. petunije, surfinije, pelargonije, milijon zvončki …
14. Temnolistni mleček za poživitev marsikatere zasaditve.

36

Priporočamo predvsem gnojila Peters za trdo ali mehko
vodo. Z gnojenjem pričnemo 1 mesec po sajenju. Gnojimo
s Peters Professional 20+20+20 ali Peters Excel 18+10+18
(1 čajna žlička gnojila na 10 l vode). Če je cvetja premalo, pa
uporabimo Peters Professional 10+30+20 ali Peters Excel
15+15+25.

Bela
15
16

17

18

19
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s t ru k t u rne ras
t l i ne

Trave i n

1

1. Nova modna zasaditev letošnje sezone. Kombinacijo
2.
3.
38

sestavljajo Calibrachoa ‘Lemon Slice‘, Lobularia ‘Primavera
Princess‘ in Glechoma ‘Dappled Light‘.
Čudovito korito z dlakavo perjanko, sladkim krompirjem ,
milijon zvončki in grobelnikom.
Preprosto zasajena posoda za vsakogar. Nezahtevna.

4. Stipa tenuissima ‘Pony Tails‘ je popestritev za vsako posodo
5.
6.

ali korito. Tokrat skupaj z milijon zvončki. V spomin na našo
prijateljico Ruth.
Rhynchospora colorata ‘Sternentanzer‘ - nova in predvsem
zanima trava, ki obeta.
Hydrocotyle sib. ‘Crystal Confetti‘ - trajnica, ki nas bo
razveseljevala tudi v jesenskih zasaditvah.
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Trave in strukturne rsatline

7
10. Juncus ‘Blue Arrow‘ ali ločje s črno petunijo in srebrnolistno
7. Scirpus je sicer žejna rastlina, zato jo lahko posadimo v
posebno posodo in postavimo v večjo.

8. Korito zasajeno z javorji in belim bidensom. Domiselna
9.
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kombinacija za vsakogar.
Pennisetum ‘Sky Rocket‘ – pisanolistna perjanka za umirjene
kombinacije.

dihondro.
11. Medena trava poskrbi, da so kombinacije umirjene.
Grobelnik, polnjena petunija in bršljanasta grenkuljica kot
dodatek.
12. Avgustinijeva trava skupaj s polnjenim mlečkom za sončne
in tople lege. Trava sprva raste počasi in jo zato sadimo
skupaj z neprebujnimi rastlinami.
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Trave in strukturne rsatline

Lis t n a l is t

1

1. Temnolistna kopriva je izredno lepa kot soliterna rastlina
2.
2
3.

4.

5.
6.
7.
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ali pa v kombinaciji s svetlimi barvami cvetov. Ne zalivamo
preveč. Za boljše razraščanje lahko poganjke skrajšamo.
Množica sort med hojherami poskrbi za izredno lepe
kombinacije. Sadimo jih v posode, še lepše pa so na prostem
v polsenčni legi z dovolj vlage. Substrat naj bo humusen.
Pecljata posoda v peščeni barvi je prava izbira za posajene
rastline. Temne barve sladkega krompirja in petunije
popestri svetel milijon zvonček. V senci te rastline lepo
uspevajo, le da so krajše.
Lososna barva petunije skupaj s temno koprivo in hojhero.
Preprosta kombinacija, ki lepo uspeva tudi na prostorni
terasi. V jeseni odstranimo petunijo in namesto nje
posadimo vreso ali mačehe. Redno gnojenje in zalivanje.
Temnolistni bezeg (Sambucus nigra ‘Black Lace) z velikimi,
rožnatimi cvetovi. Rastlina je trajnica, ki potrebuje močno
spomladansko rez.
Povešave koprive spadajo med najlepše v svoji skupini.
Čudovito uspevajo tudi v kombinaciji z drugimi rastlinami.
Najlepše so na senčnih do polsenčnih legah.
Modri ženin skupaj z ozkolistnim sladkim krompirjem in
šašom (Carex ‘Everillo‘). Zasaditev preverjena na senčnih
legah.
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List na list

8

9

8. V kotičke na prostem se najlepše podajo lično zasajene

posode. Le-te naj ne bodo prebujne zaradi same oskrbe.

9. Tradeskancija je senčna rastlina, ki ima najraje jutranje sonce.
10. Letošnja novost med koprivami - sorta ‘Keystone Kopper‘.
11. Primerno izbrana posoda in dekoracija za vsak vrt ali teraso.
12. Temnolistne iresine in modre angelonije - preprosto in
nezahtevno.

13. V visoke posode posadimo rastline, ki bodo rasle navzdol

- sladki krompir, plazeča vodenka in beli grobelnik na drugi
strani posode..
14. Tolmiea menziesii ali po naše mama z otroki - za senčne lege,
obožujejo jo tudi psi.

44

10

11
12
13

14

45

List na list

O k u s n o, z d r a v
o
i n d išeče

1

2

1. Zeliščni vrt lahko naredimo tudi z izgledom dvignjene

3
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grede, ki naj bo na sončni do polsenčni legi. Uporabimo
skale, manjše kamne ali les. Pazimo, da je zemlja odcedna,
zračna in predvsem z dodatkom vulkanskih plovcev. Ti
poskrbijo za zdravo rast in razvoj korenin ter seveda cele
rastline. Vzdržujejo vlago in strukturo zemlje tudi v vročem
podnebju. Poleg tega se taka zemlja lahko uporabi tudi pri
kompostiranju. Dišavnice in zelišča po navadi ne potrebujejo
posebnega gnojenja. Zemljo je dobro založno pognojiti.
Gnojila se počasi sproščajo in tako imajo rastline dovolj hranil
tudi v deževnih obdobjih. Priporočljivo je dodati organska
gnojila, ki so izdelana iz hidroliziranega kolagena. Izbira
rastlin je pestra in s pomočjo vrtnarja izberemo tiste, ki jih
imamo najraje oz. jih želimo ali potrebujemo za naše zdravje,
razpoloženje … Največkrat so to timijan, sivka, žajbelj,

3.

4.

5.

6.
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Okusno, zdravo in dišeče

2.

rožmarin, meta, melisa, drobnjak, peteršilj, bazilika,
majaron, origano …
		
Predstavljamo pa vam tudi nekaj novih rastlin, vsaka je
prav posebna in splača se poskusiti kakšno novost.
Cimet (Elettaria cardamomum) zraste tudi do 3 m.
Pri nas ne prezimi, ker potrebuje toploto in višje
temperature. Ne prenese direktnega sonca. V naših
razmerah ga lahko gojimo kot lončnico pozimi, saj s
svojim vonjem odišavi cele prostore. Listi imajo močno
aromo po cimetu. Primeren je za čaje in indijske jedi
z rižem. Pri nas je cimet nepogrešljiv pri jabolčnih
jedeh (čežane, zavitki, pečena jabolka, banane)
kompotih, kuhanem vinu, mlečnem rižu, vkuhanem
sadju. Za čaj drobno narežemo sveže liste in jih nato
prelijemo z vročo vodo. Po 10 minutah precedimo in
še toplo pijemo. Taki čaji nas pogrejejo. Kot začimba
se uporablja posušena tanka notranja plast skorje,
delno kot zvite paličice, delno kot prah. Tradicionalno
se cimet uporablja kot aromatik, za blaženje različnih
prebavnih motenj ter za krepitev telesne odpornosti.
Mehiške mini kumarice (Melothria scabra) zrastejo do 3
m visoko, zato nujno potrebujejo oporo. Lahko plezajo
po ograji ali škarpi. Po ledenih možeh (15. maja) jih
posadimo na prosto, na sončne lege, zaščitene pred
vetrom. So idealne za manjše rastlinjake, lepo pa
uspevajo tudi v posodah. Substrat za sajenje naj bo
odceden in zračen. Priporoča se gnojenje vsake 3 tedne
(gnojila Orgahum). Plodovi so podobni mini lubenicam
in so veliki 3 - 4 cm. Uživamo jih lahko v solati, kot
prilogo, prigrizek, vložene v kisu. Okus pa rahlo
spominja na limono. Koža je zelo tanka, zato jih ne
lupimo. Zaradi belih peg oz. lis so izredno dekorativne
na krožnikih ali na mizi.
Inka kumare (Cyclanthera pedata) prihajajo iz Peruja.
So enoletne vzpenjalke in zrastejo 2 - 3 m, vitice tudi
do 12 m. Tla naj bodo humusna. Plodovi so veliki od
5 - 15 cm, votli, z obilico črnih semen. Razvijajo se
od julija pa vse do zmrzali. Vsebujejo antioksidante
flavonoide, hkrati pa krepijo naš imunski sistem. Poleg
tega znižujejo holesterol, znižujejo krvni pritisk, čistijo
arterije, uravnovešajo krvni sladkor, urejajo prebavo,
zmanjšujejo vnetja in povečajo uriniranje, saj delujejo
kot diuretik. Plodove največkrat uživamo sveže. Lahko
jih pripravimo tako, da jih nadevamo s svežim sirom
ter mletim mesom. Pečemo 15 minut pri 180 oC. Lahko
pa jih samo popečemo na olivnem olju. Uživamo
tudi sveže stisnjen sok : ¼ do ½ skodelice 2 x dnevno.
Semena lahko posušimo za čaj. Uživamo po 1g,
delujejo proti črevesnim parazitom.
Rungia klossii imenujemo zelišče za gobe ali gobovo
zelišče. Prihaja iz Papue Nove Gvineje. Potrebuje vlažna
in humusna tla, bogata s hranili (založno pognojena
z Osmocote Exact). Zraste do 30 cm. Lepo uspeva na
senčnih do polsenčnih legah, najboljše na jutranjem
soncu. Vroče sonce povzroči ožige na listih. Listi
so temno zeleni, svetleči. Lahko jih uživamo sveže,
kot špinačo, na solatah, v juhah, sendvičih ali pa jih
dodajamo hrani, ki jo kuhamo. Listi vsebujejo veliko
kalcija in zato so priporočljiva zlasti za ženske, ki
želijo povečati kostno gostoto. Vsake 2-3 tedne ga
pognojimo. Pri nas na prostem ne prezimi, lahko pa ga
vzgajamo kot začimbo na okenski polici. Temperatura
ne sme pasti pod 12 oC.
Dišeča perla (Galium odoratum) je dekorativna,
blazinasta rastlina z majhnimi belimi cvetovi. Uspeva
na senčnih do polsenčnih legah. Tla morajo biti vlažna.
Primerna je za sajenje v glinene posode in balkonska
korita. Perla je bogata z vitaminom C in ima grenak
okus. Deluje proti glavobolu, migreni, nespečnosti,
nemirnosti in nervozi. Cvetovi se odpirajo od sredine
aprila do konca maja. Nabiramo 5 - 10 cm dolge
poganjke brez cvetov (po navadi v maju). Posušena
rastlina vsebuje obilico glikozida kumarina, zato lepo
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diši po senu. Lahko pripravimo osvežilno bovlo. Eno
pest svežih listov damo v večjo posodo in prelijemo s
750 ml belega vina, dodamo še 150 g sladkorja. Čez pol
ure precedimo in nato dolijemo še 750 ml vina. Okus
izboljšamo s svežim jagodami. Pri dolgotrajnem pitju
tega čaja povzroča glikozid kumarin glavobol, omotico
in bruhanje. Zato pazljivo.
7. Tamarilo (Solanum abutiloides) prihaja iz Bolivije,
Peruja, Čila in Ekvadorja. Zraste do 1,5 m in ga
imenujemo tudi drevesni paradižnik. Potrebuje tople
in sončne lege. Lahko ga prezimimo na temperaturi
15 – 20 oC. Ostane tudi v hladnejših pogojih od 5 – 10
o
C, vendar se rastlina obleti. Pri nas na prostem ne
prezimi. Oranžni plodovi se lahko s sladkim okusom
primerjajo s kivijem, paradižnikom ali pasijonko. Pri
rdečih plodovih pa je meso svetlo do temno rdeče
in je srednje sladko. Koža ni dobrega okusa in zato jo
odstranimo tako, da sadež potopimo v vročo vodo.
Plodovi so zreli, ko so mehki. Iz njih lahko naredimo
marmelade, tortne prelive, želeje, solate ali pa jih
uporabimo kot dekoracijo.
8. Mentha species ali jagodna meta s svojo aromo spada
v vsak zeliščni vrt. Okus po meti tukaj ni tako izrazit.
Je trajnica in prezimno trdna. Potrebuje sončne lege.
Spomladi rastline porežemo, da se lepo obrastejo.
Gnojenje se priporoča na vsakih 6 tednov. Liste
uporabljamo kot dekoracijo na sladicah in tortah.
Prav pridejo tudi pri koktajlih in drugih pijačah. Za čaj
potrebujemo eno čajno vrečko rooibos čaja, 3 vejice
sveže jagodne mete, posušene brusnice ali goji jagode.
Vse skupaj zavremo in pustimo 4 - 5 minut. Nato
sladkamo z medom in pijemo.
9. Bananina meta (Mentha arvensis) zraste do 30 cm in
cveti od julija dalje. Potrebuje sončne do polsenčne
lege in normalna vrtna tla. Redno jo režemo, da ostane
gosta in zdrava. Je trajnica. Prezimimo jo v posodi,
ki jo postavimo v svetlo garažo. Primerna za sadne
solate, koktajle, kot dekoracija na sladoledih, v bovlah
in nasploh v kuhinji. Še posebej jo priporočamo v
bananinem mleku. Za sadno solato uporabimo različno
sadje, kot so npr. jagode, mandarine, banane, grozdje.
Vse skupaj zmešamo in dodamo na grobo narezane
metine liste.
10. Andske ali perujske jagode (Physalis peruviana) so
podobne majhnim paradižnikom. Rastlino sredi maja
posadimo v posodo, ki jo postavimo na sončno teraso
ali balkon. Zraste do 1,5 m. Zahteva veliko vode. V
jeseni jo porežemo in prezimimo na 5 – 10 oC. Zaradi
svojih lampijončkov je zelo dekorativna. Plodovi imajo
prijeten sladkast okus (kombinacija paradižnika in
ananasa). Bogati so z vitamini A, C, provitaminom
A, železom, fosforjem, beljakovinami, maščobami
in vlakninami. Plodove uporabljamo v kompotih,
marmeladah, sadnih solatah, pitah in pri svežih
prigrizkih. Lahko jih zmešamo z jogurtom.
11. Liči (Solanum sisymbriifoium) je subtropsko sadje in
izvira s Kitajske, iz Indonezije in s Filipinov. Sadež je
bogat vir vitamina C, kalija, bakra, fosforja in magnezija.
Ima velike bele cvetove kot krompir. Rast je prav tako
podobna krompirju. Zraste do 1,5 m. Lege naj bodo
sončne do polsenčne, zaščitene pred močnim vetrom.
Za uspevanje potrebuje visoke temperature in vlago.
Gnojimo vsake 4 tedne z gnojili Orgahum. Plodovi,
ki se razvijejo iz cvetov, so veliki le 2 - 3 cm, rdeče
barve. Sadež jajčaste oblike ima grobo in krhko lupino,
sladko–kislo meso znotraj pa je bele barve. Liči lupimo
kot jajce in jemo kot češnje. Razvijajo se od avgusta
naprej. Obiramo res zrele plodove, saj se le-ti zlahka
oberejo. Predelamo jih lahko v marmelade in likerje.
Sveži liči se uporablja za popestritev sadnih solat,
sladic, slanih jedi. Uživamo ga tudi v kombinaciji s
perutnino in drugim mesom.
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12. Brestovolistni oslad (Filipendula ulmaria) najdemo na

vlažnih in močvirnatih tleh, ob bregovih rek. Ima vonj
po mandljih. Leta 1838 so v njem odkrili acetilsalicilno
kislino, ki je sestavina aspirina. Je trajnica in zraste
do 1,5 m. Raste na sončnih do polsenčnih legah.
Zemlja naj vsebuje delce lubja, lesnih vlaken, lahko
vulkanskega plovca, saj vse to dobro zadržuje vlago.
Po cvetenju rastlino skrajšamo. Mlade liste in cvetove
uporabljamo sveže ali posušene. Cvetove odrežemo s
steblom in jih sušimo v senčnih prostorih. Povežemo
jih skupaj in obrnjene navzdol obesimo. Sveže cvetove
lahko porabimo za marmelade, sladice, za garniranje,
zeliščna vina in limonade. Čaj pripravimo iz 2 - 3
čajnih žličk posušenega zelišča. Prelijemo s 1/3 l vrele
vode. Pustimo stati 10 minut, nato odcedimo in še
vroče pijemo. Čaj je nežen in deluje proti glavobolu,
prehladu, čisti kri in deluje proti revmatizmu. Rastlina
vsebuje eterična olja, ki so jih včasih dodajali medici.
13. Čili (Capsicum pubescens) prihaja iz Južne in Srednje
Amerike. Zraste do 1,5 m. Je večletna rastlina in
prenese temperature do -5 oC. Za rast potrebuje
polsenčne do sončne lege in veliko vlage. Čez zimo ga
lahko prezimimo na optimalni temperaturi 10 – 15 oC.
Cveti temno vijolično . Plodovi se razvijejo od zelene
do rdeče barve in so srednje pekoči. So mesnati in
vsebujejo črna semena. Izgledajo kot majhne paprike.
Mladi in sveži listi imajo izrazit vonj po rabarbarinem
kompotu.
14. Limonske kumare (Cucumus sativus ‘Lemon apple‘) so
dobile ime po obliki in barvi limone. Verjetno izhajajo
iz Rusije. Okrogli plodovi ne grenijo in so celo slajši kot
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običajne kumare. Zgodaj rodijo. Te rastline potrebujejo
tople, sončne in zavetne lege. Zalivanje naj bo redno.
Idealne so za vzgojo v rastlinjakih. Lahko jih posadimo
v lonce, vendar potrebujejo oporo. Spomladi pazimo
na nizke temperature, ven jih presadimo po ledenih
možeh. Tla morajo biti bogata s humusom in dobro
pognojena. Vsake 3 - 4 tedne jih gnojimo z gnojili
Orgahum. Plodove uživamo sveže v solati.
15. Grejpfrut meta (Mentha suaveolens x piperita f. citrata
‘Grapefruit‘) je trajnica, ki spomladi pozno odganja.
Zraste do 50 cm. Cveti svetlo vijolično od julija naprej.
Listi in poganjki imajo svežo, sadno aromo po sveže
stisnjenem grejpfrutu. Kot limonada je primeren za
poletno osvežitev. Listi se uporabljajo kot dekoracija
za sladice, zelenjavne solate, omake in kompote. Poda
se tudi k jagnječjemu mesu. Liste vedno dodajamo
sveže in jih ne kuhamo, ker zgubijo aromo. Starejši listi
so dlakavi. Uspeva na polsenčnih legah in vlažnih tleh.
Pazimo, da ima dovolj vode.
16. Šetraj (Satureja montana) je prezimna rastlina. Zaradi
množice rožnatih cvetov v juliju ga imajo rade tudi
čebele. Šetrajev med ima posebno aromo. Ta rastlina
naj ne bi manjkala v zeliščnem vrtu. Je začimba,
ki se rada kar sama zaseje. Največ ga uporabljamo
kot dodatek fižolovim jedem. Dodajamo ga tudi
med krompirjevo, paradižnikovo, fižolovo solato, k
enolončnicam, stročnicam, gobovim jedem, ribam,
perutnini. Zraste do 30 cm visoko in 25 cm v širino.
Potrebuje sončne do polsenčne lege. Tla naj bodo
vlažna. Največ zdravilnih učinkovin ima tik pred
glavnim cvetenjem. Takrat ga tudi nabiramo. Šetrajeve
vejice povežemo v snopke in posušimo v senci.
Deluje proti želodčnim in črevesnim krčem, jetrnim
in žolčnim boleznim, sladkorni bolezni, zdravi drisko,
omili napenjanje in uravnava slabo prebavo. Deluje kot
antiseptik in afrodiziak.
17. Artemisia abrotanum var. Maritima ali pelin ima okus po
kokakoli. Še posebej je ta okus priljubljen pri otrocih. Je
trajnica in zraste do 1,5 m ter 30 - 60 cm v širino. Cveti
rumenkasto od julija do oktobra. Potrebuje sončne
lege ter vlažna in humusna tla. Je prezimna. Sadimo jo
na razdaljo 30 - 40 cm. Uporabljamo jo čez celo poletje,
v jeseni pa jo porežemo. Rastlina vsebuje eterična olja.
Pomaga pri kožnih obolenjih, revmi, putiki, mišičnih
krčih, naduhi, kronični vročini. Mladi listi (sveži ali
posušeni) so dobri kot začimba za skutne jedi, solate in
meso z več maščobe.
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Okusno, zdravo in dišeče

Zanimanje za zelišča in dišavnice je postalo izjemno šele v
zadnjem času. Spoznali smo, da so zelišča izredno koristna
in lepa. Še tako vsakdanjo jed lahko spremenijo v poslastico.
S svojo zdravilno močjo pa nam lajšajo manjše zdravstvene
težave. Poleg tega nam bogatijo vrt, v zadnjem času pa
tudi moderne posode. Zelišča imajo posebno vlogo tudi v
mešanih posevkih. Aromatične dišavnice prispevajo svoj
delež k izboljšavi okusa svojih sosednjih rastlin. Tak primer
imamo pri zgodnjem krompirju, ki ga sadimo skupaj s
kumino in korenjem. Tudi kombinacija kreše in redkvice
ima ugoden vpliv na aromo. V tem primeru so redkvice bolj
slastne. Številna zelišča v mešanih posevkih pa odganjajo
tudi škodljivce. Listna zelena varuje kapusnice pred bolhači
in gosenicami. Nevarnega kapusovega belina pa odganjajo
žajbelj, rožmarin, timijan in poprova meta. Šetraj varuje
fižol pred listnimi ušmi. Kapucinka in vrtna kreša varujeta
paradižnik in sadno drevje pred listnimi in krvavimi
ušmi. Izredno koristna v vrtu sta še ognjič in tagetes ali
žametnica. Večina kuhinjskih zelišč ima rada sonce, dobro
odcedno prst in zavetje pred vetrom. Pravi hit sezone
pa bodo lično zasajene posode. Letos bomo kombinirali
dišavnice, zelišča, rože in zelenjavo. Kakšno posodo izbrati?
Največkrat izberemo primerno veliko, glineno posodo.
Vedeti pa moramo, da glina veže vlago, zato je potrebno
več zalivanja. Poleg tega se verjetno kje skriva lesen čeber,
ki je naraven in zato še kako primeren za dišavnice. Čebri
imajo dovolj prostora za zemljo, so stabilni in lahko si
omislimo res uporabno zasaditev. Izberemo rastline, ki jih
največ uporabljamo oz. potrebujemo. Največkrat so to
peteršilj, drobnjak, bazilika, timijan, rožmarin in origano.
Posode so zelo praktične, saj jih lahko prenašamo iz enega
konca na drugega. Največkrat se znajdejo na prostorni
terasi ali balkonu. Odvisno seveda od tega, koliko prostora
imamo na razpolago. Posoda mora imeti odtok za vodo,
ki ga prekrijemo z glinenimi črepinjami, glinoporjem ali
vulkanskim plovcem. Zaradi zastajanja vode lahko pride do
gnitja korenin. Še posebej je občutljiva korenasta zelenjava,
ki mora imeti rahlo prst. Koreni se v zbiti in težki zemlji ne
razvijejo (npr. korenje). Za sajenje lahko uporabimo tudi
plastične posode ali vreče. Novejše pa so zelene stene ali
paneli. Ti imajo posebne odprtine, ki jih napolnimo z zračnim
in odcednim substratom (dodatek vulkanskih plovcev,
gline, perlita …). Obvezno moramo dodati založna gnojila
(Osmocote) dognojujemo pa z organskimi gnojili Orgahum.
Prednost vertikalno vzgojene zelenjave ali dišavnic je v tem,
da se nam ni potrebno sklanjati, imamo čisto zelenjavo,
priročno jo je čistiti, vsa hranila dodajamo preko vode in
posebne črpalke, lahko jo premikamo, zakrije nam pogled
pred sosedi, je kot zelena in uporabna ograja. Izredno
primerna je za ljudi, ki nimajo svojega vrta. Takšno steno si
lahko postavijo na balkon, jo po želji zasadijo in oskrbujejo.
Tako si sami pridelajo domačo zelenjavo in dišavnice. Vedeti
moramo, da za zelenjavo ni primerna navadna zemlja za
lončnice. Boljše je uporabiti dober humusen substrat, kot je
npr. kompost za sajenje, Royal garden, zemlja za dišavnice,
odvisno od tega kaj želimo saditi.
1. Trend sezone so praktično in uporabno zasajene
posode. Lahko kombiniramo trajne rastline z
enoletnimi. Če imamo možnost, postavimo skupaj
več posod. Kot je vidno na sliki 1 smo v večjo posodo
posadili blitvo, dišečo perlo, pisanolistni origano ter
pokončno pelargonijo. Tako smo dobili uporabno
zasaditev. Pazimo le, da zalivamo po zemlji. Blitva
je zaradi rudnin in vitaminov pomembna za kri.
Spodbuja imunski sistem, lutein deluje proti raku.
Redno uživanje oranžne in temnozelene zelenjave
izboljša oz. ohranja dober in oster vid. Ker lahko veže
kalcij iz telesa, je blitvo pametno uživati s hrano, ki je
bogata s kalcijem (sir, skuta). Blitva, ki je intenzivno
gojena, lahko vsebuje veliko nitratov, zato je najboljša
tista, ki jo pridelamo doma. Mlade liste lahko uživamo
v solatah, iz njih sočimo sok, jih pripravljamo kot
špinačo. Starejša stebla samo skuhamo v sopari in jih
pomakamo v razne omake. Blitva je dvoletnica, ki je
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vzgojena tako, da tvori okusno listje z belimi, rumenimi
ali rdečimi stebli. Barvna raznolikost stebel in listnih žil
polepša okrasni ali uporabni vrt, posodo.
Druga uporabna in primerna rastlina za sajenje v
posode je rdeče žilna kislica (Rumex acetosella). Za
dobro rast potrebuje srednje težka, dobro odcedna
tla in sončne lege. Zemlja naj bo vlažna in se ne sme
presušiti. Sorta ‘Bloody Dock‘ ima liste z rdečimi žilami,
ki pa niso tako izstopajoče kot pri navadni kislici. Sprva
je veljala kot dekorativna rastlina v vrtu, posodi, koritu.
Mladi listi so zelo primerni kot dekoracija na solatah,
lahko jih uporabljamo v juhah, palačinkah in omakah.
Posebnih bolezni in škodljivcev nima, lahko se pojavijo
polži, rja ali listna pegavost. Take liste je najbolje
odstraniti, še posebej, če jo uporabljamo v kulinariki. V
posodi ji družbo delajo mesečne jagode, ki so se dobro
izkazale kot sosed. V tretji glineni posodi pa raste
melisa, ki je prav tako zelo uporabna v kuhinji. Sveže
liste potresemo po solatah, nadevih. Dodajamo jih
želejem, marmeladam in limonadi. Cvetovi privabljajo
čmrlje. Poparek listov odpravlja slabost, napenjanje z
vetrovi, menstrualne bolečine in nespečnost. Melisa
uspeva na rodovitnih, lahkih in vlažnih tleh. Lega naj
bo sončna ali polsenčna. Liste nabiramo spomladi ali
poleti, ko se oblikujejo cvetovi. Cvetove trgamo, ko se
odprejo. Cvetove lahko potresemo po solati. Sveže ali
posušene dodajamo v cvetlične aranžmaje.
Limono pri nas gojimo v posodah, večinoma v
okrasne namene, saj njeni cvetovi zelo lepo dišijo.
Na prostem ne prezimi. Če seveda obrodi, je to toliko
bolje. Spomladansko cvetenje, iz katerega zrastejo
najboljši sadeži, traja vsaj dva meseca. Prav toliko časa
lahko zreli sadeži počakajo na veji, da se jih obere. To
dovoljuje sistematično obiranje skozi vso zimo. Od
novembra do aprila, maja. Limona se ne goji samo
zaradi soka in citronske kisline. Iz olupkov se izdeluje
kandirano sadje, pridobivajo se esence in pektin.
Iz semen pridobivajo olje. Sok vsebuje ogromno C
vitamina. Uporaba je vsestranska: proti vnetju ustne
votline, srčnim obolenjem in za krepitev odpornosti
organizma, proti visokemu krvnemu pritisku, težavam s
pljuči, za pomladitev, regeneracijo celic, vitalnost, proti
depresiji in nespečnosti, za čiščenje obolelih jeter in za
razstrupljanje organizma.

3. in 4. Če imamo dovolj prostora za več posod,
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naj bodo te enake barve in oblike. Velikost je lahko
različna. V dovolj velike lonce lahko posadimo papriko,
grmičasti paradižnik, jajčevec. Za dekoracijo poskrbi
kapucinka, stara znanka naših vrtov. Lahko jo vzgojimo
iz semena ali pa kupimo že vzgojene sadike. Kapucinka
je poleg okrasja na vrtu izjemna zdravilna rastlina pa
tudi gurmanski dodatek jedem. Domovina sta Peru
in Mehika, kjer raste kot trajnica. Pri nas je enoletnica
in jo gojimo največ v okrasne namene. Je okras vrta
ali posode. S svojimi živahnimi cvetovi v oranžnih,
rumenih ali rdečih barvah ja pravi magnet za oči.
Poživi tudi zasaditve v posodah. Dobro se obnese
v kombinaciji z marsikaterimi zelišči in dišavnicami.
Užitni in zdravilni so vsi njeni deli. Je okras, prigrizek
in zdravilo obenem. Najpogosteje se uporabljajo
mladi listi in cvetovi, ki imajo rahlo pekoč okus ter
spominjajo na vrtno krešo. Kot dodatek so odlični k
zeleni in paradižnikovi solati. Dajemo jih v sendviče in
skutne namaze. Vedno več pa se kapucinka uporablja
v zdravstvene namene, saj je rastlina z najmočnejšim
naravnim antibiotikom. Primerna je kot naravno
zdravilo pri vseh vrstah prehladnih obolenj. Povečuje
odpornost organizma in pomaga pri prebavi in zdravi
okužbe sečnih poti. Alkoholni izvleček se uporablja
kot tonik za lasišče. Pomaga čistiti kri in je izredno
priporočljiva za starejše ljudi, ker vsebuje veliko žvepla.
Zelišče življenja (Gynostemma pentaphyllum) posadimo
v visoko posodo z dovolj zemlje. Rastlina je namreč

plezalka, zato potrebuje dovolj prostora za svojo rast.
To je zdravilna rastlina, ki ima pomlajevalni učinek.
Nabiramo liste, iz katerih skuhamo čaj. Lahko uživamo
sveže, 3-4 mlade liste prežvečimo vsak dan. Zelišče
življenja je večletna rastlina, ki jo lahko prezimimo.
Skupaj s kapucinko, tagetesom, papriko, jajčevcem in
zlatim origanom sestavlja uporabno zasaditev za vsak
vrt, teraso ali balkon. Paprika dobro uspeva v družbi
melise, mete in pisanolistnega origana. Meta potrebuje
vlažna in bogata tla, prav tako tudi melisa. Melisa
s svojimi dišečimi cvetovi je prav tako vsestransko
uporabna. Pri pisanolistnem origanu pa pazimo, da ga
ne zalivamo po vrhu, ker rado pride do gnitja.
6. Vsestransko uporabna in dišeča je tudi citronska
verbena (Lippia citriodora). Za zdravilne namene
uporabljamo citronkine liste. Nabiramo jih dvakrat na
leto, julija in oktobra. Potem se liste lepo razporedi
in posuši. Tudi zdrobljeni in posušeni listi oddajajo
prijeten vonj po limoni. Rastlina vsebuje flavonoide
in majhno količino eteričnega olja, katera glavna
sestavina je citral. Ta daje citronki značilen vonj. Svež
in močan limonin vonj citronke že dolgo cenijo v
obarkih in likerjih, pri kuhi, v dišavnicah ter v industriji
parfumov. V kulinariki je liste najbolje uporabiti sveže
in mlade. Vendar lahko njihov okus prekrije jed, zato
jih uporabljamo varčno. Največ se jo uporablja pri
ribjih jedeh, zelenjavnih marinadah, solatnih prelivih,
marmeladah, pudingih in grškem jogurtu. V ljudskem
zdravilstvu domnevajo, da pomaga pri nespečnosti
in razburjenju. Priporočajo jo za umirjanje prebavnih
motenj, kot so napenjanje, driska in krči in tudi za
spodbujanje in pospeševanje prebave. Čajno vrečko
ali dve žlički zelišča prelijemo s skodelico vrele vode,
namakamo pet minut , precedimo ter popijemo
dve skodelici na dan po glavnih obrokih. Citronka
je trajnica in zraste 2-3 metre. Rastlina oleseni in
les prenese temperature do -10 oC. Drugače se listi
otresejo pri 0 oC. Na začetku poletja zacveti v nežno
vijolični do beli barvi. Z redno rezjo rastlina ostane
nizka in lepše rasti. Potrebuje bogata in vlažna tla. Lege
naj bodo sončen do polsenčne.
7. V posode radi posadimo žajbelj. Ta je lahko navaden,
pisanolistni ali purpuren. Sort je veliko in vse so
uporabne in dekorativne. Žajbelj za uspešno rast
potrebuje sončne in tople lege, propustna in odcedna
tla, bogata s kalcijem. Je vednozelen polgrmiček, ki
zraste 60 - 70 cm. Stebla olesenijo. Kot začimbo se ga
uporablja za ribje in mesne jedi, omake, juhe iz stročnic,
enolončnice. Njegov vonj preganja molje in drug mrčes
(kapusov belin, listne uši). Odganja tudi polže, zato ga
v zelenjavnem vrtu posadimo na obrobje. Dolgotrajno
uživanje se odsvetuje. Ne smejo ga uživati nosečnice,
med dojenjem in pa bolniki z epileptičnimi napadi.
8. S svojimi rumeno zelenimi listi nas očara ingverjeva
meta (Mentha gracilis ‘Ginger‘). Ima okus po ingverju,
ki je rahlo pekoč. Cveti vijolično julija in avgusta, zraste
do 40 cm. Potrebuje sončna rastišča, vendar naj bodo
tla vlažna. Primerna je za sajenje v balkonska korita in
posode. Lahko jo kombiniramo skupaj z zelenjavo.
9. Tagetes ali žametnica nam je vsem dobro poznana.
Sorta ‘Gold Medal‘ ima enostavne, oranžne cvetove.
Rast je kar precej bujna in ne spominja na klasične
žametnice. Se pa ta sorta izredno dobro kombinira
med balkonske in uporabne zasaditve. Obilno in
zgodaj zacveti. Prav tako ne tvori semena, kar rastlino
izčrpava. Zaželena je v vsakem vrtu, saj varuje rastline
pred ušmi, izogiba pa se je tudi koloradski hrošč. Vpliva
na pojav nematod v tleh. Ugotovili so, da vsebuje
insekticid, ki deluje na komarje. Najbolje uspeva na
sončnem in toplem rastišču ob zadostni vlagi.
10. Rdečo salvija se je pridružila uporabnim zasaditvam.
Ta salvija cveti celo leto in zraste v velik grmiček.
V prostorni posodi je posajen še grmasti oz. viseči
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paradižnik, meta in pa nova glehoma. Vse te rastline
potrebujejo humusen in zračen substrat. Paradižnik
dobro uspeva v tej družbi, čeprav naj bi se dobro
razumel samo s peteršiljem, baziliko, solato, fižolom,
zeleno in česnom. Potrebuje gnojenje s fosforjem
in kalijem, ki skrbita za razvoj cvetov in plodov
ter za odpornost. Obstaja tudi posebno gnojilo za
paradižnike (Orgahum), ki skrbi za to, da ima zemlja
dovolj kalcija, kar preprečuje črnenje plodov. Poleti
je potrebno redno zalivanje, saj pomanjkanje vode
povzroči odpadanje cvetov. S tem imamo manjši
pridelek.
11. Lahko si omislimo tudi visoke grede s posodami, ki
jih postavimo v zelenjavni vrt. Grede lahko obložimo
s skalami in tako ločimo rastline med seboj. V večje
lonce posadimo češnjevi paradižnik, sladke feferone,
kumare in bučke grmaste rasti, koruzo za ozadje,
fižol, grah, papriko, čebulo, česen, korenček. Zelišča
poskrbijo za odganjanje mrčesa. Med intenzivno rastjo
in tvorbo plodov ne pozabimo na redno gnojenje in
zalivanje. Priporočljivo je gnojiti vsake 3 - 4 tedne s
posebnimi gnojili za vrt. Visoke posode z zelenjavo
so primerne predvsem za ljudi, ki si želijo urejen in
lep vrt ter za tiste, ki se težko sklanjajo. Poleg tega
zelenjava ni umazana, ni težav z voluharji. Zemljo v
teh posodah je potrebno zamenjati vsako leto, saj se
iztroši. Po možnosti izberemo sončne in zavetne lege,
saj večina vrtnin dobro uspeva samo na soncu. Kdor
ima rastlinjak, si take posode lahko postavi v njegovo
zavetje. V bližini naj bo tudi voda, v katero dodamo
vodotopna gnojila Peters Professional, ker so čista, brez
sulfatov in kloridov.
12. Veliko plastično korito je primerno za vzgojo zelenjave
kot tudi za okrasne rastline in dišavnice. Poskrbimo
za odtekanje vode in ustrezno drenažo na dnu korita.
Uporabili smo Humko Kompost za sajenje z dodanim
gnojilom. Celo leto so lepo uspevali blitva, citronska
verbena, grmasti češnjev paradižnik, jagode Toscana,
origano in rumenolistna zajčja deteljica. Zalivali smo z
gnojili Peters Professional, ki smo jih dodali ob vsakem
zalivanju. Če hočete, da bo vaš vrt še bolj pester,
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si privoščite več sort paradižnika, paprike, solate,
dišavnic, korenovk, kapusnic. Vsa zelenjava, pridelana
na domačem vrtu, nam bo prišla še kako prav v jeseni,
ko bomo pripravljali ozimnico.
13. Papriko uporabljamo svežo, na žaru ali vloženo.
Poznamo več vrst in sort. Je subtropska rastlina
in potrebuje veliko sonca in toplote. Na prosto jo
presadimo šele v maju. Za rast potrebuje strukturna,
zmerno vlažna in dobro gnojena tla. Lege naj bodo
sončne, tople in zaščitene pred močnim vetrom.
Občutljiva je na nizke temperature, prav tako pa na
zelo visoke nad 30 OC. Cvetovi in brsti začnejo odpadati
in zato imamo manjši pridelek. Primerne sosede so ji
solata, špinača, blitva in redkvice. Neprimeren sosed
je fižol. Visoke rastline privežemo ob oporo. Za posode
in korita pa sadimo nižje, bolj kompaktne sorte. To so
sorte z različno obarvanimi plodovi in so imenovane
kot snack paprike. Med take spadajo tudi številne
sorte paradižnikov, ki imajo manjše plodove (okrogli,
češnjevi, pelati, datel paradižniki). Te imajo še posebej
radi otroci, saj so številni sladkega in sočnega okusa.
Najbolje jih je uživati kar sveže, direktno z vrta ali
posode. Paradižnik vsebuje vitamin C,B, alfakaroten,
betakaroten, lutein, fitoen in fitofluen, kalij, polifenole,
krom, biotin, likopen, magnezij, mangan, cink in še
druge snovi. Ima blagodejne učinke tako na srce
kot tudi na ožilje. Zmanjšuje tveganje za nastanek
raka, pospešuje izločanje vode iz organizma, regulira
prebavo, vzpodbuja delovanje trebušne slinavke …
14. Tudi jajčevec se dobro obnese v posodi. Primerne
so sorte z nižjo rastjo in manjšimi plodovi. Za rast
potrebuje sončne in tople lege, bogata, humusna tla.
Še posebej rade ga napadejo pršice ob zadostni vlagi
in temperaturi. Jajčevec je zrel, če je lupina lesketajoča,
nepoškodovana, gladka in napeta. Svoj okus razvije,
ko ga obdelamo. Največ hranilnih snovi je v lupini,
zato ga ne lupimo. Lupina vsebuje vitamin C, B1, B2 in
B9, karoten, železo, natrij, kalcij in fosfor. Vsebuje tudi
eterična olja in tanine, medtem ko ima meso le malo
mineralnih snovi. Lupina vsebuje tudi močan oksidant
nasunin, enega od vrste flavonoidov, imenovanih
antociani. Jajčevci so izjemna prehrana za sladkorne
bolnike. Zniževali naj bi tudi holesterol v krvi, urejali
prebavo, zdravilno delovali pri revmatičnih obolenjih
in boleznih ledvic ter išiasu. Pri kuhi, peki ali na žaru
razvije prijeten vonj po orehih. Začinimo ga z močnimi
sredozemskimi začimbami, kot so rožmarin, timijan
in česen. Pečemo jih na olivnem olju, potresemo s
parmezanom in svežim, sesekljanim česnom. Jajčevec
po želji narežemo in pustimo stati 30 minut, da se
izloči tekočina in grenčine. Popivnamo s papirnatimi
kuhinjskimi brisačami in pripravimo po želji. Receptov
je mnogo.
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Več na http://trgovina.vrtnicenter.si
Predstavitev izdelkov, cene in prodajna mesta.

Tisti, ki se zavedajo svojih prednosti vedo, kako narediti
vtis. Kot vse LECHUZA posode brez izjeme izvrstno
združujejo funkcijo z obliko.
Vgrajena funkcija odvodnavanja v spodnjem delu
lonca omogoča, da na prostem v dežju odteka
odvečna voda.
Toda po vseh teh izjemnih lastnostih je notranja
skrivnost v elegantni rešitvi zalivanja, kot pri vseh
LECHUZA loncih.
Zalivanje funkcionira kot sistem namakanja, rezervoar
se napolni z vodo do določene višine, nato rastlina
sama sprejema vodo, Vi samo pazite na merilec nivoja
vode, da se nahaja med MIN-i in MAX-i količino.
Dolivanje je potrebno po 4-6 tednih, odvisno ob
temperature in velikosti rastline.
Pri sobnih rastlinah je velikokrat težava z preveč
zalivanjem, pri LECHUZA loncih odvečna voda odteče
v rezervoar, zalivamo po glinoporju.

Korito s sistemom namakanja

Več na http://trgovina.vrtnicenter.si
Predstavitev izdelkov, cene in prodajna mesta

■ Lonci za moderne kreacije
■ Lonci za vse prostore in rastline
■ Korita za vse prostore in rastline
■ Lonci za vse terase in kombinacije
■ Korita za vse terase, balkone in rože
■ Lonci in korita za lepši izgled
vaših rastlin

Izdelki elho vas ne bodo nikoli razočarali,
nasprotno - znova in znova vas bodo
pozitivno presenečali in razveseljevali
vaš pogled!

Substral praznuje, praznujte z nami!
60 let, 60 točk, 60 bogatih nagrad
Kratka zgodovina Substrala
Substral prihaja iz Danske! Poleg vsem dobro znanih Lego kock še ena legendarna blagovna znamka iz dežele Vikingov.
Zgodba Substrala je neobičajna in večinoma nepoznana tudi njegovim rednim uporabnikom.
Začetki Substrala segajo v čas druge svetovne vojne. Ameriška vojska je zaradi velike potrebe po hrani, pričela z različnimi
poskusi gojenja rastlin, tudi v puščavah in pri tem uporabljala različna “umetna” gnojila.
V tem času je na Danskem živel mož po imenu Hans Smith, ki je kmalu slišal za obstoj tega čudežnega pripravka.
Gospod Smith se je drugače ukvarjal z oglaševanjem in se na gnojila ni spoznal, vendar je v izdelku prepoznal potencial
in se ga je odpravil v ZDA poiskati. Prepričan je bil, da ima vsak človek v življenju priložnost narediti nekaj pomembnega
in ravno v tem gnojilu je videl svojo priložnost. Obisk v ZDA je bil uspešen in gospod Smith se je domov vrnil s formulo za
izdelavo gnojila. Ime je gnojilo dobilo iz latinske besede “položiti temelje” in bilo prvič predstavljeno leta 1953 na vrtnarski
razstavi v Forumu. Danes je Substral svetovno znana blagovna znamka, najbolj razširjena v srednji Evropi in Skandinaviji.

Zberite 60 točk in sodelujte v veliki nagradni igri Substrala!
1. nagrada: Izdelava zasaditvenega načrta za okolico in vrt, ter komplet
izdelkov za nego Substral.
2. nagrada: Bon za nakup balkonskih rož in paket gnojil Substral za nego
balkonskih rož vso sezono!
3. nagrada: Popolna nega zelenice (prezračevanje, paket gnojil Substral
za celo letno nego trat)!
60 bogatih nagrad!
Več na www.substral.si/nagradne igre

Najbolj prepoznavni Substralovi izdelki letos s točkami 60 let!
Najboljša tekoča
gnojila Substral

Z dodanimi
mikrohranili,
ki omogočajo
absorpcijo
osnovnih
gnojil!

Dolgotrajne
gnojilne palčke

Z dodanimi
glinenimi
minerali in
islandsko
lavo, ter
6-8 tednov
začetnih
gnojil!

Zmagovalna gnojila
za zelenico
3 V 1: edino gnojilo, ki ima dodan
odstranjevalec mahu in širokolistnega
plevela! Delovanje več kot 100 dni!

Substral Tera Magma
in BIO Naturen za vrt

Gnojilne palčke: Delujejo več kot
2 meseca, za cvetoče in zelene
rastline, udobna uporaba!

Dolgotrajne
gnojilne palčke

6 mesečno
delovanje

Osmocote
gnojila z
dolgotrajnim
delovanjem
za vse vrste
rastlin na vrtu
in doma!

Rastline potrebujejo ljubezen in Substral!

1. Več kot 60 različnih
profesionalnih gnojil
 za vašo zelenico

 za različne okrasne rastline
 z
a sadje in zelenjavo, tudi z velikim

deležem organske mase

2. Vse za trato

 semena, gnojila, zemlje in posipi
 Rain Bird namakanje

3. Največji izbor profesionalnih
in hobi substratov
 HUMKO Hobi

1

 HUMKO Zeohum
 HUMKO Vulkahum
K

ompo Mix, Fibrohum,

NEUHAUS, JONGKIND
GROND, BVB

4. Vse za mulčenje

4

2

in dekoriranje nasadov, vrtov, parkov
 lava
 dekorji (borovo in macesnovo lubje)
 sekanci
 gozdni mulč
Pakiranje:
70 l, Big Bag vreče
ali razsuto

Izdelki na voljo v vrtnarijah
Profesionalne vrtnarske družbe.

Krožni
trosilnik za
gnojila

3

5. Edina slovenska kompostarna

za proizvodnjo vrtnarskih substratov
 komposti, kompostne mešanice
 organska gnojila
Pakiranje: 20 l, 50 l, Big

5

Bag vreče ali razsuto.

od 1985
zastopstvo za

smo člani združenj

