Ko rožice bomo
spet sadili ...
Spoštovani ljubitelji cvetja!
Leta tečejo in katalog Cvetje za poletje je pred vami že desetič. Ko ob tej priložnosti pogledujem v preteklost, ugotavljam, da se je res mnogo stvari spremenilo. Tudi trendi pri
zasaditvah balkonov in okenskih polic se spreminjajo. Čas, v
katerem živimo, od nas zahteva veliko odrekanja in premišljenega ravnanja na vseh področjih.
Kljub temu pa rožice ostajajo in nam lepšajo prav vsak dan
posebej. Spet bomo sadili rožice, dišavnice, zelišča, sejali in
sadili raznorazno zelenjavo, posadili sadno drevo, jagodičevje … Kot že samo ime pove, je večinski del kataloga namenjen balkonskim rožam, zasaditvam in novitetam. Smo se pa
tokrat dotaknili vrtnarjenja na visokih gredah, ki je postalo
moderno tudi pri nas. Zakaj pa ne? Na ta način si olajšamo
delo (sklanjanje), vrt pa je lepši na pogled. Več si preberite v
samem poglavju.
Vrtnarimo lahko tudi vertikalno. Še posebej tisti, ki ste omejeni s prostorom, nimate vrta, živite v bloku … Pod poglavjem Okusno, preprosto in zdravo se skrivajo mnoge kombinacije dišavnic, zelišč, zelenjave, rožic. S koledarjem dobrih
sosedov si boste izbrali prave. V pomoč vam bo tudi Zeleni
koledar, ki si ga boste lahko nalepili na posebno mesto, saj
je umeščen na sredino kataloga. Nismo pozabili na Dušo in
telo - vse skupaj je povezano. Predstavljamo vam marsikatero dobroto in nekaj receptov ga. Anke, ki jih boste, vsaj
upam, z veseljem poskusili.
Veliko je govora o samooskrbi in zato imamo tudi poglavje
Modri pridelajo doma. Na naših vrtovih ne manjka sadnega
drevja in jagodičja. Letos namenjamo nekaj pozornosti tudi
divjim sadežem, iz katerih naredimo okusne marmelade, sokove, poleg tega pa so močni antioksidanti in velika shramba
vitaminov. Spominjamo vas tudi na praznike, ki so povezani
z našim delom.
Vsega, žal, ne moremo spraviti v katalog, zato vas vabimo
na naše vrtnarije, kjer vas čakajo vse mogoče vrtnarske dogodivščine. Spremljajte nas tudi na PVD blogu in nam ostanite zvesti še naprej.

Tokrat je pred vami že deseta številka našega kataloga Cvetje za poletje, ki je tokrat še obsežnejši in verjamem, da tudi zanimiv in privlačen za vse
ljubitelje cvetja in vedno bolj tudi zelenjave. Naša
urednica kataloga Marija je kar precej pozornosti
namenila zelenjavnemu delu, pa tudi nekaj ostalih
zanimivosti se nanaša na to temo. Kot vedno predstavljamo nekaj novih rastlin in materialov, moderne
zasaditve v raznovrstnih kombinacijah in nove načine gojenja rastlin v mestih, ki ga imenujemo urbano
vrtnarjenje. Sicer je to bolj popularno v velikih mestih po svetu, se pa vse bolj uveljavlja tudi pri nas.
Morda ste opazili naš novi logotip. Še vedno predstavlja obraze nas, vrtnarjev, ki smo združeni v Profesionalni vrtnarski družbi, ki skupaj oblikujemo cvet
naše vrtnarske ponudbe.
V teh zapletenih časih se tudi mi soočamo s težjim
poslovanjem, hudo konkurenco s strani trgovskih
mrež, ki ponujajo poceni rastline in materiale, ki pa
niso vedno tisto, kar kupec pričakuje. Upam, da ste z
nakupi na naših vrtnarijah zadovoljni, saj si prizadevamo pripraviti kar najbolj pester izbor kakovostnih
rastlin in materialov.
Vrtnarji Vam na podlagi dolgoletnih izkušenj lahko
kakovostno svetujemo in ponudimo profesionalne
materiale, ki jih tudi sami uporabljamo pri vzgoji rastlin.
Za konec lahko rečem tako kot vedno: Z nami in dobrimi materiali Vam bo uspelo, ker smo vrtnarji!
Želim Vam lepo in cvetoče poletje.
Tomaž Čufer,
predsednik UO Giz-Profesionalna vrtnarska družba

Marija Hrovat, inž. agr.
urednica kataloga

Logotip PW označuje rastline
iz programa najbolj inovativne
svetovne vrtnarske družbe
Proven Winners*

nezahtevne za zalivanje
srednje zahtevne za zalivanje
zelo zahtevne za zalivanje

za sončne lege
za polsenčne lege
za senčne lege

sajenje v obešanke
sajenje v korita
sajenje v posode
sajenje na grede
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Rdeca

RDEČE in RUMENO

Surfinia ‘Deep Red’, Calibrachoa
SUPERBELLS ‘Lemon Slice’, navadna rdeča bršljinka in glehoma kombinacija, ki je v trendu. Bršljinka si je izborila svoje mesto in se
razrasla v dolžino. V taki zasaditvi
je redno gnojenje in zalivanje nujno. Substrat naj bo kvaliteten (N8,
Balkonska zemlja) in založno pognojen (Osmocote Exact). Hranila
pa dodajamo v obliki prahu, ki ga
raztopimo v vodi (gnojila Peters).
Nova Sunsatia ‘Dark Cherry’,
Hydrocotyle ‘Crystal Confetti’,
Begonia SUMMERWINGS ‘Dark
Elegance’, Salvia GO-GO ‘Scarlet’, Scirpus cernuus ‘Fiber Optic
Grass’ in Surfinia ‘Deep Red’- ne
preveč zahtevna kombinacija bo
poskrbela, da bo korito vse leto
cvetoče. Salvije se kar bogato
razrastejo, zato jih lahko vršičkamo kot koprive. Rast bo v tem primeru bolj košata in nižja. Zalivanje
in gnojenje naj bo redno.

Surfinia ‘Deep Red’ - rdeča
surfinija, malo krajše rasti kot
ostale. Cvetovi so dokaj trpežni.

PRAVA OSKRBA

Lepo razraščene rastline nas
bodo razveseljevale vse do jeseni.
Bolivijske begonije in verbene se
lepo dopolnjujejo. Poskrbimo za
zračen in dobro odceden substrat.
Za 80 cm veliko korito potrebujemo 2 bolivijski begoniji, 2 verbeni,
vmes pa kombiniramo strukturno
rastlino, npr. viseči zimzelen, za
ozadje lahko dodamo suho rožo.

NASVET

Rdeca eleganca
Nove temnolistne begonije kompaktne, čudovite, trpežne
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Hudo poletno vročino, s temperaturami krepko čez 30 stopinj, bolivijske begonije slabo prenašajo.
Nevarnost močnih ožigov. Rastline v takem primeru umaknemo ali
zasenčimo. Previdno jih zalivamo,
ne preveč in ne na sredino rastline. Lahko pride do gnitja in s tem
propadanja rastlin.
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Rdeca

Milijon zvonček ‘Pomegranate Punch’, sladki krompir sorte
‘Copper’, rdečelistna perjanka, sunsatija, oranžna gerbera
so rastline, ki sestavljajo zasaditev v koritu. Sladki krompir
(dve sadiki na korito) poskrbi, da se rdeča barva nekoliko
razbije. Perjanka se po navadi posadi na sredino korita in
tako so rastline med seboj lepo usklajene.

POSODA V RDEČEM

Begonia SUMMERWINGS ‘Dark Elegance’,
Verbena VEPITA ‘Fire Red’ in Calibrachoa SUPERBELLS
‘Pomegranate Punch’. Kombinacija lanskega poletja.

VELIKI HIT IZ HIŠE PROVEN WINNERS

Calibrachoa SUPERBELLS ‘Pomegranate
Punch’ - žametno rdeči milijon zvonček s
temno sredino je letošnja vroča novost.

Rast je srednje dolga in kompaktna. Dež lahko
poškoduje cvetove, zato naj bodo rastline pred
njim zaščitene. Substrat za sajenje mora imeti
nizek pH, 4,5-5,5, naj bo odceden in zračen. Po
potrebi dodajamo železove kelate (najboljši so v
prahu), da preprečimo listno bledico ali klorozo.
Ne zalivamo preveč zaradi gnitja korenin.

Če hočemo imeti vse v stilu, potem izberemo
posodo, ki ji prilagodimo tudi barvno usklajeno
zasaditev.

Temu stilu po navadi rečemo ton v tonu. V našem
primeru smo izbrali ozkolistno koprivo, suho rožo,
rdeči milijon zvonček, sunsatijo. Za dvignjen izgled pa
poskrbi rdečelistna perjanka - Pennisetum setaceum
‘Rubrum’. Ta trava je postala stalnica v številnih koritih
in posodah. Če posadimo perjanko, ne bomo zgrešili,
saj nas bo navduševala do prve slane.
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USPEŠNICA MED POLNJENIMI ZVONČKI

Calibrachoa SUPERBELLS ‘Double Ruby’ - polnjen milijon zvonček je postal v

zadnjih dveh letih izredno priljubljen med našimi strankami. Dobro se počuti tudi v družbi
drugih rastlin. Zanimiva je kombinacija z brazilijo, ki ima rumene cvetove in povešavo rast.
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Rdeca
Verbena VEPITA ‘Fire Red’ -

verbena s kompaktno rastjo, primerna
tudi za grobove. Redno cveti. Priporočamo
občasno čiščenje cvetov ter redno
gnojenje.

Fuchsia 'Koralle'

Impatiens ROKOKO ‘Nanette’ - lahko bi jim rekli super
vodenke, saj so se izkazale kot izjemne rastline z velikimi,
rahlo nakodranimi cvetovi. Nezahtevne za vzgojo.

VEČNE DALIJE se ponovno vračajo na sortne liste.
Le da so tokrat nizke in kompaktne rasti. V kolikor
jim redno odstranjujemo odcvetele cvetove, nam
bodo bogato cvetele vse do prve slane.
Zakaj jih ne bi posadili v lonec?

PRIHAJA POLVISEČE

Posadite novo polvisečo
pelargonijo v rdeči barvi.

Pelargonium MARCADA ‘Dark
Red’ - nova polviseča pelargonija
iz Selecte. Pridružila se je, nam
že dobro poznani, Calliope ‘Dark
Red’. Cvetovi so nekoliko manjši,
vendar močne barve in strukture.
Listi spominjajo na bršljinkine,
le da so debelejši in brez sijaja.
Nezahtevna kot večina pelargonij, zagotovo nas bo očarala.

CALLIOPE

Čudovita polviseča pelargonija močne rasti.

Polvisece pelargonije
Spomin na stare čase
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Potrebuje veliko vode in pa
hranil, sicer bodo cvetovi majhni
in maloštevilni. Uspeva na vseh
legah, dobro prenaša tudi močno
sonce. Kombiniramo jo lahko povsod in skoraj z vsemi rastlinami
(izjema le milijon zvončki). Substrat naj bo hranilen in založno
pognojen (Osmocote Exact).

Rdeča mandevila spada med vzpenjalke. Raste
dokaj hitro in se ovija po opori. Od dipladenije se
razlikuje pa hitrosti rasti in pa po listih. Listi so
večji, narebreni, svetlejše barve in se ne svetijo.

ČUDOVITI IN EDINSTVENI SROBOTI

Clematis BOULEVARD ‘Rebecca’ je samo eden izmed družine
okrasnih srobotov. Serija BOULEVARD je popularna predvsem
zaradi daljšega cvetenja, kot je to pri klasičnih srobotih. Cvetijo
namreč čez celo leto. Res je, da je bolj obilno glavno cvetenje
sredi poletja, nato cvetijo v manjšem obsegu. Sajenje v korita
odsvetujemo, saj so lepši v posodah ob primerni opori.

Pelargonium ZONALE ‘Layana’

Pokončne pelargonije z ‘učko’ na sredini so postale
pravi hit zadnjih let. Ta naziv je nadvse primeren,
saj so res nekaj posebnega. Sorta Layana je med
najboljšimi v svojem razredu. Ker je kompaktna in
malo nižje rasti, je primerna za korita na okenskih
policah.
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Rumena in oranžna
Mecardonia ‘Magic Carpet
Yellow’

Zlata preproga drobnih cvetov
tokrat v koritu. Primerna rastlina
tudi za grobove. Neobčutljiva
in trpežna v vseh vremenskih
pogojih. Tudi v koritu se lepo
ujema s sladkim krompirjem, suho
rožo, plezavo črnooko suzano,
rumeno travo (Phalaris ‘Pure
Gold’), glehomo in kompaktnim
bidensom ‘Rockstar’. Zasaditev je
dokaj preprosta in primerna tudi
za začetnike. Črnooko suzano pa
brez strahu porežemo, da se ne
razraste preveč.

BARVE SONCA

Popularni milijon zvončki skupaj z
rumenim bidensom in suho rožo v
ozadju

Elegantne, nežne ,
ocarljive lepotice
Begonia ‘Chardonnay’
Veliki, polnjeni in močni cvetovi
v nežnih rumenih barvah

Za senčne in zaščitene lege
pred dežjem in vetrom.
Zmerno zalivanje,
nezahtevna oskrba.
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LEMON SLICE

Uspešnica pretekle sezone
Rumeno bela se je izkazala za
uspešno kombinacijo. V koritu
se lepo dopolnjujejo pisanolistni
grobelnik, sunsatija in suha roža.
Pisanolistni grobelnik je krajše in
bolj kompaktne rasti kot navaden,
zato se v koritih dobro obnese
in je manj agresiven do drugih
rastlin. Milijon zvončki ‘Lemon
Slice’ pa navdušujejo z dolžino
rasti in pa barvo. Posadite si
kakšnega tudi v letošnji sezoni!
Vsekakor vas ne bo razočaral.
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Rumena in oranžna

Begonia BELLECONIA ‘Cream’

Nova pri begonijah v nežni kremno rumeni barvi.
Cvetovi veliki, polnjeni. Primerna je za senčne lege,
zaščitene pred dežjem in vetrom. Redno gnojenje
nujno, saj cvetovi ob pomanjkanju hranil postanejo
majhni in enostavni.
Dosežejo lepo dolžino.

Gerbera EVERLAST ‘Tangerin’
Mecardonia ‘Magic
Carpet Yellow’

Dalije v vseh mogočih barvah
in s polnjenimi cvetovi

Rokovska
zvezda

Bidens ‘Rockstar’
Kompaktni bidens - rumeni, žareči
in izredno veliki cvetovi
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Calibrachoa SUPERBELLS ‘Banana
Chocolate’
Asteriscus AURELIA ‘Gold’

Begonia BELLECONIA ‘Hot Orange’

Nova izboljšana begonija. Ta sorta nadomešča
dosedanjo sorto ‘Elserto’. Cvetovi so močne
oranžne barve in povešavi. Substrat za vse
begonije naj bo dobro odceden in zračen.
Priporočamo dodatek perlita.
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Rumena in oranžna
Drobne, nežne
in hvaležne

Calibrachoa SUPERBELLS
‘Lemon Slice’ - te cvetoče krogle
navdušujejo ljubitelje cvetja.

Rumeno beli milijon zvončki so postali prava
uspešnica. Neobčutljivi in dobro rastoči se
razraščajo v obešankah, koritih in posodah.
V obešankah pride do izraza njihova lepa
rast in množica cvetov. Substrat za sajenje
naj bo kisel s pH 4,5-5,5.

Glinena posoda, zasajena v ton v tonu.

Trava Phalaris ‘Pure Gold’ in pa ozkolistna
kopriva ‘Alligator Tears’ s svojo pokončno
rastjo dvigneta samo zasaditev, medtem ko
se Hydrocotyle in pa milijon zvonček prevešata čez rob posode. Za take kombinacije
izberemo posodo, ki je višja. Držimo se načela
umirjenih barv.

Novosti v eni posodi

Hit poletja!

Za polsončne
lege, malo vode
Rožice za nežne zasaditve

V tej zasaditvi lahko občudujemo razrast letošnjih novincev na področju balkonskega cvetja. Zelena perjanka
‘Green Fountain’ navdušuje z bogato rastjo in dolgimi
‘cvetovi’ na koncu pecljev. Za podrast smo izbrali novo
surfinijo ‘Yellow’, mekardonijo ‘Magic Carpet Yellow’ in pa
kompaktni bidens ‘Rockstar’. Gnojenje in zalivanje naj bo
redno. Tako posodo lahko postavimo na prosto ali pa na
prostorno teraso. Ob daljšem dežju posodo umaknemo
pod streho.

Zlata medalja za tagetes ‘Gold Medal’
Še ime je tako, kot si ga zasluži.
Ena izmed novosti, ki se je odlično
obnesla v vseh razmerah.

Sanvitalije so priljubljene rožice za ‘vmes’. Posadimo jih skupaj z drugimi primernimi
rastlinami. Lepo se podajo k pelargonijam, streptokarpu, brahikomi, koprivi, travam …
Sanvitalije so občutljive na preveč vode, saj rade ovenejo. Velikokrat jih sami uničimo,
ker jih utopimo v vodi. Tudi hude poletne vročine ne marajo. Svetujemo jih za sajenje
na polsončne lege.
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Rumena in oranžna

Rumeno oranžna
kombinacija s kančkom
beline v ozadju.
V koritu so zasajeni
milijon zvončki, bronasti sladki krompir,
oranžna sunsatija,
temnolistna pijavčnica
in pa v ozadju gazanija,
tagetes, bela lobelija.
Tako zasajeno korito je
lepo nekje do začetka
septembra.

PREPLET MILIJON
ZVONČKOV
Rumene in oranžne
milijon zvončke lahko
takole kombinirate v
80 cm dolgem koritu.
Dovolj so 3-4 sadike.
V kolikor se odločimo
za sajenje ene vrste
rastline, pazimo na
pravilen izbor barv.
Pazimo tudi pri zalivanju. Po potrebi dodajamo železove kelate
in pa redno gnojimo z
gnojili za cvet.

Lepota polnjenih begonij skupaj
s svežino indijske mete

Limonin sorbet

Simfonija v rumenem

Na senčnih legah so najlepše polnjene
begonije vseh barv. Med pogostimi
izbrankami pa so prav tiste, ki so toplih in
umirjenih barv. Katja je izbrala rastline za
lepo in preprosto zasaditev. Indijska meta
je pravi izbor za popestritev korita. Sicer
jo rada napade pepelasta plesen, ampak
to ni ovira, da je ne bi izbrali. Prepriča nas
tudi njen svež vonj.

Bidens, milijon zvonček in surfinija
navdušujejo privržence trixijev.

Sadika s tremi različnimi vrstami rastlin.
Primerna za obešanke in posode. Redna oskrba nujna!
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Rumena in oranžna

Bolivijske begonije
POLETNA KRILA

Begonia SUMMERWINGS
‘Ebony & Orange’
Temnolistna begonija z močnimi
oranžnimi cvetovi

Begonije SUMMERWINGS
prav gotovo spadajo med
najlepše balkonske rastline
zadnjih nekaj let.
Ob pravilni negi se razrastejo v prave balone
cvetja. Značilnost teh
begonij je, da imajo krajše
internodije kot pa klasične bolivijske begonije.
Cvetovi so prav tako krajši
in bolj široki. Priporočamo
sončne do polsenčne
lege, zaščitene pred
dežjem.

Brasilia ‘Gold’

Izredno hvaležna rastlina,
primerna za sončne lege.
Najlepša v obešankah.

Begonije CRACKLING so novejše
med svojimi vrstnicami.

Rast je bolj pokončna, rahlo prevešajoča.
Izberemo senčne lege, zaščitene pred
dežjem. Na soncu ne bodo uspevale.
Sadimo jih predvsem v korita in lonce.
Primerne za okenske police zaradi
kompaktne in kratke rasti.

Lantane so rastline za vroče in sončne lege.

Skromne za oskrbo, poleti pa vseeno potrebujejo več gnojenja
in vode. Odstranjevanje odcvetelih cvetov je zelo priporočljivo .

Tropaeolum majus
‘Banana Split’

Kapucinka v rumeni barvi z rdečimi
progami na sredini cveta. Kapucinke
lahko tudi sejemo. Na voljo je več
barv. Cvetove lahko uporabimo
v kulinariki, tudi sama rastlina je
zdravilna.

Thunbergia alata SUNNY SUSY
‘Red Orange’ - nova sorta z
oranžno rdečimi cvetovi.

Zacveti zgodaj. V koritu je potrebna
rez, da se nam ne preplete z drugimi
rastlinami. Poleti jo pogosto napadejo pršice, ki jih ustrezno zatiramo.

Begonia BELLECONIA ‘Soft Orange’
Tropaeolum majus ‘Banana Split’

Bidens letos navdušuje tudi v
različnih barvnih odtenkih ter
z močno rastjo.

Thunbergia alata
'Yellow'
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Modra in vijolicna

Geranije ali krvomočnice spadajo med trajnice. Cvetijo do prve
jesenske slane.

Geranium ‘Rozanne’ lepo uspevajo tudi v koritu.
Močno sonce ni priporočljivo, zato je boljša polsenčna lega.
Lepo uspeva v družbi surfinije, angelonije in pa žejnega
grobelnika.

SVETLI IN UMIRJENI TONI

Mogoče se vam zdi ta zasaditev
bleda, a deluje zelo umirjeno. Brez
kričečih barv vse rastline pridejo
do izraza. Koritu dajeta dolžino
glehomi. Zgoraj pa brahikoma,
geranije, nemesija, angelonija in
bela verbena na koncu.

Nežnost barv
in skladnost rastlin

Calibrachoa SUPERBELLS
'Royal Blue'

Mačja meta za vonj in čebele
Izbor rastlin in sama zasaditev poudarjata čudovito posodo.
Mačja meta, bela verbena, glehoma, medena trava, bela
sunsatija, vijolična verbena, grobelnik ter angelonija v ozadju.
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Zvončki tudi v modri barvi
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Modra in vijolicna
Brahikome v beli in modri
barvi za nežno zasaditev
v koritu

Rumena sanvitalija in
modri streptokarp spadata med manj zahtevne
rastline.
Tako zasajeno korito bo
lepše uspevalo v polsenčni
legi kot pa na vročem
soncu. Streptokarp spada
med senčne rastline in
ga sonce močno ožge po
listih. Substrat za sajenje
naj bo zračen in z dodatkom vulkanskih plovcev.
Priporočamo gnojenje
1-2x tedensko z vodotopnimi gnojili Peters
Professional.

Modrina neba
v preprosti zasaditvi
Skevola, brahikoma, glehoma, grobelnik,
mleček in salvije poskrbijo za razgibano
zasaditev, ki je barvno usklajena s posodo.
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Nova polnjena petunija v
elegantni modri
Petunia ‘Provence’ je v letu
2013 dobila nagrado Fleuroselect International.

Organizacija pod tem imenom
testira, uvaja in promovira nove
rastline ter sorte. V njo je vključenih več žlahtniteljev, proizvajalcev in distributerjev rastlin.
Na več kot 20 testnih poljih po
Evropi se izvajajo poskusi in
pa prikazi kombiniranja. Nova
petunija iz Selecte se je izkazala
za zelo trpežno in obstojno. Kot
pri vseh petunijah je nujna redna
oskrba z hranili in vodo. Preventivno dodajamo železove kelate,
najboljši so v prahu.
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Modra in vijolicna

Verbena VEPITA ‘Blue Violet’
Verbene iz serije VEPITA so zelo
trpežne in redno cvetijo.

Občasno priporočamo odstranjevanje
odcvetelih cvetov. Primerne so za sajenje
v posode, korita in na grobove.

Velika
modrina

Clematis BOULEVARD ‘Fleuri’

Purpurno vijolični cvetovi se odpirajo čez
celo leto. Posadimo jih v večjo posodo ali
v skalnjak. Rast je kompaktna.

TRIO MIO ‘Zumba’
so žareči trojčki med
milijon zvončki.

Dahlia DALINA ‘Maxi Bonita’

Te zelenolistne dalije imajo polnjene
cvetove in so primerne za sajenje v
2-3 l lonce. Substrat za sajenje naj
Letošnja vroča novost v
priljubljenih barvah. Posajeni bo z dodatkom komposta in vulkannaj bodo posamezno in ne v skih plovcev. Priporočljivo je redno
kombinaciji z drugimi rastli- zalivanje in gnojenje, prav tako tudi
odstranjevanje odcvetelih cvetov.
nami. Pazljivo pri zalivanju.

Sutera EVEREST 'Dark Blue'
Angelonia ANGELFACE
'Wedgewood Blue'

Veliki cvetovi bakope
in pokončna angelonija v ozadju
22

Petunia DELUXE ‘Double
Blue Vein’
NOVO 2014
Sutera ‘Everest Dark
Blue’ v kombinaciji z
Angelonio ANGELFACE
‘Wedgewood Blue’
Izjemno veliki cvetovi
bakope žarijo v modri barvi.
Cvetenje je redno, tudi čez
poletje.
Za barvno usklajenost
modro bela angelonija.
Zasaditev primerna za
sončne lege.

Petunija iz prestižne serije DELUXE.
Cvetovi v moderni barvi poletja
2014.

Convolvolus sabatius ‘Blue
Cascade’
Nebesno modri slak

Sadimo ga lahko med vse rastline, še
posebej med rdeče ali bele bršljinke.
Zacveti zgodaj in redno cveti. Sama
rast je bolj kompaktna. Priporočamo
vsem ljubiteljem modre barve.
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Rožnata
Novi Picasso v koritu.
Posadili smo ga v družbo
bele verbene, roza angelonije, bakope, bele sunsatije
in gavre v ozadju.
Tako korito je krajše in
kompaktne rasti.
Barvno usklajena zasaditev z verbeno, mlečkom,
supercalom, vijoličnim grobelnikom ter temno koprivo
in salvijo GO-GO ‘Purple’ v
ozadju. Koprivo in salvijo
po potrebi vršičkamo, da
dosežemo bolj široko in
kompaktno rast.

PW - PROVEN
WINNERS

Najbolj inovativna
svetovna vrtnarska družba.
Del nje je tudi PVD
in ponosni smo na to!

Petunia ‘Mini Blast Rose’

Petunia
‘Picasso in Pink’

Letošnja očarljiva novost
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Petunija z večjimi roza cvetovi,
ki imajo svetlo zeleno obrobo.
Zacveti zgodaj, je kompaktne in
prevešajoče rasti.
Primerna tudi za krajše obešanke.

Barvne nianse so bolj
izrazite kot pri njeni sestrični.
Rast je kompaktna in
krajša. Med številnimi cvetovi
se kakšen tudi razbarva. Priporočamo jo za sajenje v lonce, posode
in obešanke. Primerna za sončne in zaščitene lege pred dežjem.
Substrat za sajenje naj bo kisel. Redno zalivanje in gnojenje z vodotopnimi gnojili Peters. Enkrat tedensko dodamo železove kelate,
da preprečimo listno bledico ali klorozo.

Sestrična že poznane petunije
‘Raspberry Blast’.
Ima manjše cvetove, ki se zgodaj
odpirajo.

25

Rožnata

Petunia ‘Merlot’
Moderna barva
2014!

Čudovita petunija
v koritu z glehomo in
rožnato petunijo. Lepa
je tudi kot posamezna
rastlina v posodi.

Roza bršljinke se lepo
vrastejo s petunijami in
milijon zvončki.

Rast je močna in beli bidens
ne pride do izraza. Še bela
krompirjevka se bori, da bi
prišla do svojega prostora.
V taki zasaditvi sta bidens
in pa krompirjevka odveč.

Mini petunije ‘Great Marvel
Violet - zanimive in nežne,
s temnejšo sredino. Za vse,
ki imajo radi pastelne barve.
Priporočamo za letošnjo
sezono!

Ti milijon zvončki so lepe in enakomerne
rasti. Potrebujejo kisel substrat za sajenje
in pa redno oskrbo z vodo in vodotopnimi
gnojili Peters. Ustrezno gnojilo izberemo
glede na trdoto vode.

Petunia VERANDA ‘Carmine’ - letošnja novost med
petunijami.

Izredno veliki cvetovi z belo sredino.
V posodi so zasajene v družbi glehome, verbene, sunsatije,
modre bakope in mačje mete, ki bo poskrbela za čebele.
Rdečelistna perjanka pa se bo grmasto razrasla nad ostalimi.
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Calibrachoa
SUPERBELLS

‘Hot Pink’ - vroča roza
27

Bela
Korito v belem zastopajo marjetka,
grobelnik, sunsatija in nova gavra
‘Snowbird’.

Rožice naših babic.

Bele ančke v družbi zelenega
asparagusa.

Zasaditev je primerna za senčne
lege in pa zaščitene pred dežjem.
Ančke (Campanula issophylla) so
že stare cvetlice, ki se v zadnjem
času vračajo na naše okenske
police. Zasluženo. So trpežne in
skromne. Zacvetijo pozno, okoli 25.
julija. Vendar nas cvetovi navdušujejo vse do prve slane.
Asparagus pa smo dodali vmes
za popestritev korita. Asparagus
in ančke prezimimo v hladnem in
svetlem prostoru.

Surfinije v vsej dolžini. Le kaj
bi brez njih? Surfinija ‘Snow’ je
trpežna in ob primerni oskrbi
doseže zavidljivo dolžino.

Specialna kolekcija
srobotov

Surfinije potrebujejo veliko hranil
in vode. Enkrat tedensko jim
dodamo železove kelate.

Clematis BOULEVARD ‘Anetta’ v nedolžni beli barvi

Najlepši kot soliterna rastlina v loncu.
Srednje veliki cvetovi čez celo poletje.
Ne bo odveč, če zraven postavimo še kakšno barvno usklajeno posodo.
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Za ljubitelje surfinij.
V koritu dolžine 80 cm so posajene štiri rastline.
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Bela

Euphorbia ‘Diamond Star’
- zvezda med mlečki

Enostavni cvetovi, ki se združujejo
v kompaktno in nizko rast.
Do izraza pride v nežnejših
zasaditvah.

Cleome ‘Senorita Blanca’ - bele
gospodične za gredice ali večje
posode. Cleome ali pajkovke so skromne
in izredno hvaležne rastline. Cvetijo vse
poletje in prenesejo tudi vročino.
Redna oskrba z vodo in pa hranili.

Begonia ‘Crackling White’

Bele so najlepše v tej skupini begonij. Rast je kompaktna in
kratka, rahlo prevešajoča čez korito. Samo za senčne lege!

Bršljinke ‘Glacier White’ se od drugih ločijo po temno

zelenih listih in zbiti rasti. Kljub temu zrastejo zelo dolge.
Cvetovi so široki in kompaktni.

Euphorbia ‘Diamond Frost’
- klasični mleček

Za tople, sončne lege. Ne hitimo s
prenašanjem na prosto, ker potrebuje
temperature nad 15 stopinj.
Mlečki so zelo skromni glede oskrbe
z vodo. Velja pravilo: manj je več.

Petunia CONCHITA ‘Blueberry Frost’.
Doseže izredno dolžino. Zanimiva zaradi
temne sredine v cvetu..

30

31

Bela

Zvončki na več načinov. Tokrat s
sladkim krompirjem in pa begonijami zmajeva krila. Ti dve rastlini
se bosta čez poletje močno
razrasli in zasaditev bo zažarela.

Preverjena kombinacija v
letu 2013!
Begonia BELLECONIA
‘Snow’ - snežno bela
polnjena begonija.

Vsako leto se pojavijo nove
izboljšave. Tudi sorta ‘Snow’ je
plod novih selekcij. Primerna je
za senčne lege, ki so zaščitene
pred dežjem in vetrom. Substrat
za sajenje naj bo zračen in dobro
odceden (Zeohum Balkon Mix).

Snežno bela ptica
Skromna in lepa
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Gaura ‘Snowbird’ tudi za večje soliterne
zasaditve. Je trajnica. Kot strukturno rastlino
jo sadimo v mešane zasaditve. Novost 2014!

Oranžna tunbergija in beli grobelnik sta se v tem koritu
lepo ujela. Oba sta močne rasti, zato tunbergijo lahko
režemo. V ozadju je ščetinava perjanka, ki se pod težo
cvetov preveša navzdol.
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Zeleni koledar
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o

9.to 10.sr 1

1

1

1.so 12.ne 13.po 14.to 15.sr

Setveni podatki so
z dovoljenjem avtorjev
povzeti po Setvenem
priročniku, ki ga izdaja
Ajda Vrzdenec,
tel. 01 7540743.

ugodno za:

1

plodovke (kumare, buče, paradižnik, paprika), stročnice, jagodičje, ostalo sadje ...
korenovke (rdeča pesa, redkvica, repa, korenje, peteršilj, zelena)
cvetnice (cvetje, oljnice, brokoli)
listnate rastline (kapusnice, solatnice, zelišča, radič, špinača, blitva)
neprimerni dnevi za delo z rastlinami
dnevi za presajanje
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Trave in strukturne
rastline

Vijolična tradeskancija je stara rastlina,
ki pride do izraza v mešani zasaditvi z
jabolčno pelargonijo, pisanolistnim
grobelnikom in stipo ali bodalico ‘Pony
Tails’ v ozadju.

Jabolčna pelargonija - hit 2013!
Čudovita in uporabna rastlina skupaj
s sivko ‘Hidcote Blue’ in navadnim
rožmarinom.

Na staro prešo smo postavili dve papirnati
skledi, ki smo jih pritrdimo kar na vijake.
Posadili smo polviseče pelargonije Calliope
‘Dark Red’ (po 3 v vsako skledo), dlakavo
perjanko, glehomo ‘Dappled Light’ in pa
afriški smilj.

Bele blazinice

Lahkotne in očarljive
Ellisiophyllum pinn. ‘Sternenlaufer’ - bele blazinice
z lepimi pernatimi listi. Novost 2014!

Pogojno prezimna rastlina, ki je čudovita v mešanih zasaditvah.
Drobni beli cvetovi spominjajo na bakopo. Lege naj bodo polsenčne.
Substrat naj se ne presuši.
36

Zelišče življenja ali Gynostemma

je trpežna strukturna in uporabna rastlina. Tudi mački jo imajo radi.
Netresk, rdeča kijevka in zelena mulenbekija - preprosta in
hvaležna strukturna zasaditev.
Kot dodatek pa rdeča dipladenija. Vse nezahtevno glede
vode in hranil.
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Trave in strukturne
rastline

Božajoce trave
Za žarečo jesen

Phalaris arundinacea ‘Pure Gold’ limonino rumena trava, novost 2014!
Zanimiva trava za mešane zasaditve.

Dichondra argentea ‘Silver Falls’ srebrni slapovi hvaležne in trpežne
rastline za vse lege!

Pennisetum setaceum
'Green Fountain'

Pennisetum setaceum ‘Sky Rocket’ belo zelena perjanka višje rasti.

Pennisetum 'Jade Princess' s svojimi
repki in pa homuljica Sedum ‘Yellow
Bouqet’ sta čudovita kombinacija.
Poskrbite še za ustrezno posodo.
Kot na sliki. Damjani je to uspelo!

Pennisetum setaceum ‘Rubrum’ rdečelistna perjanka.

Trave so skromne glede oskrbe.
Izredno priljubljene, tudi za začetnike.

Rdečelistna perjanka ali Pennisetum setaceum
'Rubrum’ se močno razraste prek drugih rastlin.
Primerna je za vse vrste mešanih zasaditev.
Tokrat v družbi rdeče salvije GO-GO, suhe rože
in milijon zvončka. Ne pozabite na redno oskrbo.
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Pennisetum setaceum ‘Fireworks’ žareče barve, počasna rast.
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List na list
Solenostemon RUFFLES
'Bordeaux',
Lobularia 'Snow
Princess'

Sladki krompir, hidrokotile (brazilski vodni bršljan),
bolivijske begonije, kopriva, glehoma in drobna sanvitalija.

Sunsatija, medena trava,
kopriva, pisana glehoma,
hojhera, suha roža, gerbera v ozadju.

V glineni posodi se bohotijo kopriva, rumenolistna
zajčja deteljica in rdečelistna perjanka.
Tudi v senci so lepo uspevale. Preverjeno v letu 2013!

Xalis 'Burgundy Wine' - deteljice naših
babic - pozimi lončnica, poleti okensko
cvetje.
Tradeskancije se podajo na staro okno.
Pod njim pa smo posadili senčno begonijo
Gryphoon, begonije Big in pa bolivijske
begonije ‘Dark Elegance’.
Posode naj bodo glinene. Letos poskusite
Gryphoon begonijo!!

Pepermint pelargonija čudovito diši po
pepermintu. Drobni beli cvetovi.
Okrasna in uporabna v kuhinji.
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Rastlina vročega pasu

Adenanthos sericeus, svilnata grmovnica.

Dobro prenaša vročino in sušo.
Lahko jo obrežemo in vzdržujemo v manjši obliki. Ima zelo
nežne zeleno sivkaste lističe,
podobne iglicam. Zdrži do -7 0C.
Izberite med dvema sortama:
pokončno ‘Tal’, ki zraste do 3 m,
vendar jo lahko obrezujete na
vsako višino, in povešavo ‘Aviv’,
ki se preveša do 40 cm čez
korito.
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Cvetoci mozaik

Bršljinke in grobelnik

Summerwings begonije s pisanolistnim javorjem

Balkon z bolivijskimi begonijami, srebrno
dihondro, belo gavro in dlakavo perjanko
Sončne begonije in grobelnik

Bršljinke, drobnocvetna
kasija, dlakava perjanka

Grobelnik in milijon
zvončki ‘Lemon Slice’
Grobelnik, tunbergija

Milijon zvončki, temnolistna zajčja deteljica,
drobnocvetni mleček, kopriva in rdečelistna
perjanka

Begonije in drobnocvetni mleče

Pisane begonije

Cvetoče sunsatije in drobnocvetni mleček
Pisanolistne vodenke, grobelnik in perjanka

Sanvitalije, temnolistna pijavčnica,
begonije, sladki krompir, šaši in koprive
Bolivijske begonije v roza barvi
Rumena brazilija
z rdečo lantano

Beli grobelnik in begonija zmajeva krila

Polviseče pelargonije
in rumena sanvitalija
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Avgustinijeva trava, begonije, temnolistna zajčja deteljica, alternatera
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Cvetoci mozaik
Polnjeni milijon zvončki ‘Double
Ruby’, rumena brazilija in
jabolčna pelargonija
V belem: dihondra, grobelnik,
koprive, afriški smilj, begonije
zmajeva krila, dlakava perjanka

Rumeni tagetes,
srebrna dihondra
in afriški smilj

Cvetoče surfinije vseh barv

Modre brahikome,
rumene sanvitalije,
polnjene pelargonije

Domačija z oleandri in gankom, polnim
roza surfinij in dlakave perjanke
Petunia
‘Raspberry Blast’
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Surfinia ‘Sky Blue’, moljevka in rdečelistna perjanka
(Pennisetum setaceum ‘Rubrum’)

Temnolistne bolivijske begonije, milijon zvončki in sladki krompir

Pisana verbena
in sunsatija
Roza in rdeče
lantane skupaj z
belo bakopo

Beli milijon zvončki, sladki
krompir, tunbergija
Cvetoči balkoni bolivijskih
begonij, grobelnika, surfinij,
dihondre in perjank

45

Inovativno!

Zakaj pa ne
vertikalno?

Vrtnarjenje
na visokih gredah
Ta oblika vrtnarjenja je postala priljubljena v zadnjih letih. Visoke grede nam
omogočajo, da se manj sklanjamo, podoba vrta je lepša in bolj urejena. Kje
bomo postavili visoko gredo, je odvisno od prostora in lege. Lahko si jo omislimo tudi na balkonu ali terasi, a na sončni legi. Za izdelavo grede priporočamo
les, lahko pa izberete tudi kaj drugega, npr. kamne. Velikost prilagodimo svojim
zahtevam. Na dno visoke grede nasujemo drenažni material, npr. kamne, prod,
vulkanski plovec, glinopor … Voda se bo na ta način lepo odtekala. Na ta sloj
naložimo približno 20 cm travne ruše, pokošeno travo, slamo. Potem pa dodamo nepredelan kompost, hlevski gnoj, vrtno zemljo. V tem delu se bodo zadrževali tudi deževniki. Gnoj bo poskrbel, da se bo greda lepo segrela. Zadnji sloj,
približno 20 cm, pa predstavlja rodovitna, humusna prst, ki naj ne sega čisto
do vrha grede. To pa zato, da nam dež ne odnaša prsti. 14 dni pred setvijo oz.
sajenjem je priporočljivo gredo pokriti s slamo, tkanino ali drugim materialom,
da se lepo segreje.
Priporočljivo je saditi sadike, saj zelenjavo tako pridelamo hitreje. Na vrh grede
posadimo večje rastline ali tiste, ki potrebujejo oporo (paradižnik, paprika, fižol,
jajčevec). Pri straneh pa sadimo nizki fižol, blitvo, korenje, por, peteršilj, ohrovt,
zelje … Kumare, bučke, kapucinke, jagode lahko posadimo ob rob, da se prevešajo čezenj. Solato posadimo med paradižnik in papriko, prav tako baziliko.
Vmes posejemo še redkvice, rukolo, azijsko listno zelenjavo. Za odganjanje uši
naj ne manjka žametnica, za domače mazilo pa ognjič. Poskrbeti moramo za
stalen dotok vode, saj visoka greda potrebuje redno oskrbo z njo. Vsa prazna
mesta takoj zapolnimo z novimi sadikami. Na ta način lahko sproti pridelamo
svežo zelenjavo za dom.

HOTEL ZA INSEKTE

Navadno je narejen iz lesenih delov, ki naj imajo
dovolj luknjic. Tako se vanje naselijo divje ose,
divje čebele in čmrlji, pikapolonice, strigalice,
tančicarice … Postavimo ga v smeri jugovzhod,
približno 1,5 m od tal. Hotel za insekte poskrbi
za naravno ravnovesje med žuželkami.
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Druga oblika vrtnarjenja pa so vertikalni vrtovi. Tudi
tukaj se nam ni potrebno sklanjati. Zelišča, dišavnice
in zelenjava pa so čisti. Ta način pridelave domače
zelenjave je posebej primeren za mesta, kjer ljudje
nimajo svojih vrtov. Na manjšem balkonu si tako
postavite vertikalno steno, ki vam zastre pogled pred
sosedi. Substrat za sajenje mora biti precej zračen in
pa hranilen. Večina teh sistemov vključuje rezervoar za
vodo in pa manjšo črpalko. V vodo lahko dodajamo tudi
vodotopna gnojila, ki so čista, brez kloridov in sulfatov. Lahko pa uporabite odslužen sod, jagodnik ali kaj
podobnega.
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Enostavno, okusno, zdravo
Rumeni origano skupaj z rožmarinom,
pehtranom in materino dušico. Za take kombinacije so
najprimernejše sklede, saj se npr. origano in materina
dušica prevesita čez rob posode.

Za tiste, ki nimate prostora, bo
primerna skleda s solato, baziliko,
papriko in rožmarinom.

V manjše korito damo temnolistno baziliko,
materino dušico in rožmarin. Rožmarin in
bazilika sta v kuhinji nepogrešljiva.

Dišavnice in zelišča se lepo kombinirajo v koritih in posodah. Katere rastline izberemo, je odvisno od naših zahtev
in potreb. Največkrat izberemo veliko listno baziliko. Na
sliki skupaj z zeliščem življenja, žajbljem in papriko.

V koritu lahko naredimo malo zmešnjavo dišavnic in zelišč (mete, melisa,
citronka, bazilika …). Če jih ne režemo, bodo zacvetele
kot npr. bazilika ali citronka.

Mete so dobro zastopane pri številu sort. V večji lonec
lahko posadimo 3-4 različne sorte. Mete se dobro razraščajo in zato jih redno režemo. Uporabljamo sveže in
posušene liste.
Sladki krompir ali batate je sicer priljubljen
med balkonskimi zasaditvami. Kljub temu
pa pridobivajo na veljavi gomolji, ki so cenjeni v kuhinji. V koritu se močno razraste
in včasih to enostavno poči.
Sladka zel (Lippia dulcis) je zdravilna rastlina, ki pomaga pri prehladu in astmi. Je naravno sladilo. Je manj občutljiva od stevije.
Uporabljamo jo v čajih in sadnih solatah.
Primerna za viseče košare in korita. Prenese senco, vendar ima rajši sončne lege.
Na daljših poganjkih se razvijejo drobni beli
cvetovi. V koritu skupaj z zeliščem življenja
in stevijo.
V zadnjih letih kombiniramo vse. Naj bodo
to rože, dišavnice ali zelenjava. Tako se
je v zasaditvi pojavila koruza, kapucinka,
drobna lobelija, paradižnik, drobnjak.
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Enostavno, okusno, zdravo

Jagode so najboljše
v glinenem jagodniku.
Sorte npr. Toscana imajo lepe rožnate cvetove.

V večje in prostorne posode posadimo jajčevec. Ob robu posode pa
so mete, timijani, origano, šetraj, bazilika. V zelenjavno zeliščno
družbo se poda rumeni, drobnocvetni tagetes sorte ‘Gold Medal’.
Izjemno nezahtevna rastlina za balkon ali vrt! Letos je obvezna.
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RASTLINA

ODGANJA IN DELUJE PROTI

DOBER SOSED

BAZILIKA

muhe, komarji, pepe lasta
plesen, listne uši, molji

paradižnik, paprika, jajčevec, buče, kumarice
peteršilj, radič, koleraba, kolerabica, repa, lubenice,
melone, špinača

BORAGO

različne vrtne žuželke

paradižnik in ostali razhudniki, jagode

META (poprova, mačja)

bolhači, mravlje, uši,
kapusova muha,
druge škodljive muhe

krompir, paradižnik, paprika, brokoli, cvetača,
kolerabica, solata, zelje

ČESEN

uši, rilčkarji, pršice, trips,
peronospora, krompirjeva
plesen, bakterije, voluhar,
pepelasta plesen, polži

jagode, kumare, paradižnik, rdeča pesa, lubenice,
melone, buče, paprika, jajčevec, maline, sadno drevje,
korenček, žametnice, kapucinka, ognjič

ČEBULA

peronospora, plesen, uši,
polži

bučke, korenček, kumare, paradižnik, pastinak,
rdeča pesa, solata, jagode, janež, koper, kolerabica,
kamilica, krompir, radič, žametnica, ognjič

HREN

koloradski hrošč, monilija,
botritis, listne uši

korenje, krompir, sadno drevje

Žametnica ali TAGETES

talni škodljivci, glive, uši,
slabi rast nekaterih plevelov
npr. slak, pirnica

paradižnik, paprika, jajčevec, krompir, kapusnice, fižol,
sadno drevje, vrtnice, solatnice

KAPUCINKA

uši, bolhači, talni škodljivci,
talne glivice, polži, koloradski
hrošč

po celem vrtu, krompir, zelje, paradižnik, redkvica,
kumarice

OGNJIČ

uši, talni škodljivci, talne
glivice, polži, koloradski hrošč

po celem vrtu, krompir, zelje, paradižnik

ZELENA

gosenice metuljev

kapusnice, fižol, grah, kumarice, paprika, paradižnik,
por, solata, timijan

PARADIŽNIK

gosenice, bolhači

cvetača, bob, bučke, čebula, česen, črna redkev,
redkvica, drobnjak, fižol, motovilec, peteršilj, por,
radič, sladka koruza, solata, špargelj, zelena

ŠETRAJ

uši

fižol, solata, rdeča pesa, radič

PELIN

rja, polži, pršice, mravlje,
gosenice

raste naj samostojno, ne na zelenjavnem vrtu

KORENJE

čebulna muha

čebula, česen, drobnjak, rdeča pesa, blitva, črna
redkev, redkvica, kreša, por, radič, koper, gorjušica,
majaron, meta, ognjič, tagetes, paradižnik, solata

ŽAJBELJ

plesen, škodljivci

kapusnice, paradižnik, fižol

KAMILICA

plesen, padavica sadik

kapusnice, paradižnik, čebula, česen, por

RABARBARA

čebulna, korenjeva, porova
muha, gosenice

samostojna rastlina, saj zavzame veliko prostora na
vrtu
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Modri pridelajo doma

Mešanica
okrasnih in jedilnih čajot, bučk
ter mehiških
kumaric

Med paradižniki izpostavljam
sorto ‘Fleurette’, ki je tip volovsko
srce. Sorta je izredno okusna in
mesnata. Za otroke, namesto
bonbonov, pa je tu ‘Sungrape’, sladek in
okusen ‘Pepe’ ter aromatičen ‘Tropical’.
Vedno bolj se potrjuje načelo, da modri pridelajo doma.
Sploh, če je dovolj prostora za ureditev lastnega zelenjavnega vrta ali
gartlca po domače. Zelenjavni vrt je najlepši, če ga ogradimo z lesenimi deskami. V njem naredimo gredice. Zemljo je treba spomladi obrniti
ali zorati ter dodati hlevski gnoj ali podobna nadomestila. V trgovinah
je na voljo ogromno gnojil. Narediti moramo tudi načrt, katero zelenjavo bomo pridelovali. To pomeni, da sadimo tisto zelenjavo, ki jo največ porabimo. Vrt naj bo na sončnem mestu, v bližini naj bo voda za
zalivanje. Omislimo si lahko sod, približno 200 l prostornine. Najboljši
so plastični. Gredice spomladi zravnamo in oblikujemo.
Nekaj zelenjave sejemo, spet drugo vzgajamo s sadikami. Zgodaj
sejemo solato, redkvico, špinačo, grah … Kumarice in bučke sadimo
direktno na že pripravljeno in dobro pognojeno gredo. Katero sorto
izberemo, je odvisno od nas samih. Sama prisegam na okrogle sorte
bučk, ki imajo manj semena.
Priljubljena je tudi čajota, ki je mesnata in
ima v sredini sočno peško. Zelo okusne so,
če jih spečemo na olivnem olju, pripravimo
v juhah ali omakah. Podobno kot navadne
bučke.

Za prve pomladne zelenjavne juhe so
primerne nadzemne kolerabice, ki jih
pobiramo, ko so še mlade in ne olesenijo.
Zraven se podata seveda mladi korenček
in cvetača.
Paradižnik, paprika in jajčevec uspevajo
na toplih, zavetnih legah. Potrebujejo
humusna in rodovitna tla. Določene sorte
paradižnikov in paprike posadimo tudi v
lonce. Snacky paprike so postale okusna
t.i. balkonska zelenjava. Zrastejo okrog 40
cm in bogato obrodijo. Plodove sproti trgamo in
uživamo kot prigrizek.
Tudi jajčevec je primeren za vzgojo v posodi. Sorta
‘Rania’ ima pisane plodove, ki so mesnati, trdni in
imajo manj semena kot klasični.
Stročji fižol uživajmo svež v solatah, v zrnju pa v
okusni fižolovi juhi. Za jesensko zalogo vitaminov
naj ne manjka sveže ali kislo zelje. Česen pa je pravi
antibiotik. Dodajte ga na vsako zeleno ali mešano
solato. Naj vas vonj ne ovira.

Okusna čajota
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Za dušo in telo

Doma vzgojeno,
pravkar pečeno!

MAZILO ZA VRTNARSKE ROKE

Ognjič tudi za zdravje v vrtu!
Sivko na vsak vrt!

Iz Ankine kuhinje
Posadimo ingver!
POSUŠEN KORENČEK IN ZELENA
Za zelenjavne juhe,
rižote, omake. Okrtačen
korenček in očiščeno,
na tanko olupljeno
zeleno nastrgamo na
palčke. Takoj damo v
sušilnico, da preprečimo
oksidacijo. Sušimo 5
ur na 50 0C, odvisno
od debeline narezane
zelenjave.

POSUŠENE
SLADKE
BUČKE
HOKAIDO

Neolupljene bučke
očistimo in narežemo na kocke
(2 x 1 cm). Damo jih v hladno vodo, zavremo ter
blanširamo dve do tri minute. Odcedimo, še tople
potresemo s sladkorjem, nato pa deset ur sušimo
na 50 0C.
Malo pred koncem sušenja ponovno potresemo
s sladkorjem in malce navlažimo, da se kristalčki
sladkorja na končnem izdelku zalesketajo.
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Mazilo iz ognjiča blaži razdraženo kožo na rokah,
ureznine, sončne opekline, podplutbe in zmečkanine.
Mazilo po potrebi nanesemo večkrat na dan.
Priprava: V posodo stresemo 50 g svežih cvetnih listov
ognjiča, jih prelijemo z 2,5 skodelicama hladne vode
ter pustimo stati čez noč. • Maso
segrejemo in toliko časa počasi kuhamo, dokler večina vode ne izpari.
• Dodamo 250 g lanolina (dobimo
ga v lekarni) in vse skupaj premešamo. • Ko vsa voda izpari, zmes
precedimo skozi čist prtiček in jo s
plastično vrečko napolnimo v lončke. Počakamo, da se mazilo ohladi,
posode zapremo in jih označimo.
Mazilo je obstojno približno pol leta.

BUČNI AJVAR

1 kg bučk hokaido, naribanih kot
jabolka • 1 debela drobno narezana
rdeča čebula • 3 stroki česna • 0,5 dl
kisa • nekaj žlic olja • žlička soli •
žlička sladkorja • po želji še feferon
Čebulo rahlo prepražimo na olju,
dodamo vse ostale sestavine in
kuhamo okrog 15 minut. • Maso
odcedimo in jo nekaj ur pustimo na
cedilu. • Posebej zmešamo 0,5 dl gorčice in 0,5 dl olja ter
dodamo k bučni masi in temeljito premešamo. • Napolnimo
kozarce in pasteriziramo.

VLOŽENA PAPRIKA

Paprike različnih barv rahlo prevremo v vodi , ki smo ji dodali 1/3
kisa. • Rahlo ohladimo in naložimo
v kozarce za vlaganje. V vsakega
damo čajno žličko soli in sladkorja
ter začimbe po okusu. • Do ene
četrtine zalijemo s kisom, skoraj do
vrha zalijemo z vodo. • Nazadnje
dodamo par kapljic belega olja,
zapremo in pasteriziramo.

VLOŽEN ČEŠNJEV PARADIŽNIK

Oprane paradižnike trikrat prepikamo z iglo da med pasteriziranjem ne počijo. • Zložimo v kozarec, dodamo žličko
sladkorja, soli in začimbe po želji, nikakor pa ne pozabimo
na baziliko. • Zalijemo jih z mešanico vode in kisa (razmerje
1:3). • Zapremo in pasteriziramo samo kratek čas.

BLAGODEJNO
OLJE
ŠENTJANŽEVKE

ALOJA ZA ODPORNOST

350 g alojinih listov • 500 g medu
• 0,5 dcl žganja.
Liste zmiksamo, dodamo med in
žganje. Tak pripravek shranimo v
temne steklenice, postavimo na
hladno mesto. Uživamo do trikrat
dnevno po 2-3 žlice. Vpliva na
splošno počutje, odpornost, boljši
spanec, imunski sistem, rakava
obolenja - po operacijah ali preventivno.

Olje rubinsko rdeče
barve blaži bolečine
pri ledvenem useku,
nevralgijah, sončnih
opeklinah in pospešuje celjenje ran.
Priprava: Čist in suh
kozarec za vlaganje
napolnimo s svežimi cvetovi in brstiči šentjanževke in jih
prelijemo z olivnim oljem. Kozarec prekrijemo z gazo in ga
pustimo 1 teden na okenski polici. Nato posodo zapremo
in jo še 6 tednov pustimo na okenski polici, dokler se olje
ne obarva rdeče. Mešanico vsak dan pretresemo. Zdravilno
olje na koncu precedimo skozi krpo, ga prelijemo v stekleničke iz temnega stekla ter shranimo na hladnem.
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V družbi vitaminov
Aronija je lahko tudi
okrasni grm, ki obrodi
slastne, kiselkaste
plodove. Sveži nam
ne bodo šli posebno v
slast. Boljše je narediti
sok ali pa jih posušiti
za prigrizek.

Ameriške in sibirske borovnice veljajo za priljubljen sadež. Najboljše so tiste, ki jih utrgamo naravnost z grma.
Razlika med njimi je v tem, da sibirske borovnice uspevajo v navadni, humusni zemlji, ameriške pa potrebujejo
kislo prst (šota, iglice, kompost). Razlikujejo se tudi po
obliki plodov.

Rdeči ribez ima
ogromno vitamina C.
Iz plodov naredimo
džem ali sirup.

Šmarna hrušica
(Amelanchier lamarckii)
je okrasni grm z užitnimi
plodovi. Spomladi belo
cveti, jeseni pa se listje
obarva oranžno rdeče.
Maline uživajmo sveže,
saj nam pomagajo pri
prebavi in hujšanju.
Ker zorijo poleti, si privoščite vroče maline z
vanilijevim sladoledom.
Če vam vse skupaj
deluje prekislo, dodajte
agavin sirup. Sladica za
najmlajše in malo manj
mlade.
Spomladi so bezgovi cvetovi nepogrešljivi za
pripravo soka ali sirupa. Za okusno pijačo (šabeso)
potrebujete 5 cvetov, 3 limone, 2,5 dcl vinskega
kisa, 1,25 kg sladkorja in 10 l vode. Pustimo stati 3
dni, nato pa prelijemo v steklenice. Jagode stisnemo
v sok, s posušenimi pa pripravimo okusen čaj.
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Jagode - rdeče ali bele.
Kakšne bi? Verjetno rdeče.
Okusne pa so tudi mesečne
bele jagode. So sladke in
naj ne manjkajo v vrtu. Od
mesečnih jagod priporočamo
sorto 'Merci' in 'Alexandria'.

Dren (Cornus mas)
spomladi lepo cveti
in listje se v jeseni
oranžno rdeče obarva.
Poleg okrasnih lastnosti
pa ima užitne plodove,
iz katerih naredimo
marmelado, sokove,
liker.
Nove in debelejše
sorte robid so izjemno
sladke (sorta 'Reuben').
Vsebujejo veliko antioksidantov in pomagajo pri slabokrvnosti.
Liste lahko posušimo in
porabimo za čaj. Niso
primerne za nosečnice
in doječe matere. Iz
plodov iztisnemo sok,
naredimo robidovo vino
ali džem.
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V družbi vitaminov
Goji plodove uživamo sveže ali posušene v jogurtih,
lahko tudi kot dodatek v misliju. Cveti vijolično,
plodovi pa se razvijejo na enoletnem lesu. Dozorevajo od avgusta do oktobra (sorta 'New Big').

Fige so priljubljen poletni sadež.
Ko izbiramo sorto, naj bo
kompaktne rasti (sorta 'Nordland').

Kaki izhaja s Kitajske. Je zelo nasiten in nizko kaloričen. Bogat je s številnimi antioksidanti. Vsebuje
veliko vitamina C in je eden najboljših sadežev za
imunski sistem. Vsebuje pa precej sladkorja, zato
pazljivo, sladkorni bolniki!

V manjših vrtovih si posadimo
mini breskev (sorta 'Amber'), ki
ima spomladi atraktivne cvetove. Plodovi so srednje veliki z
rumenim mesom. Primerna tudi
za sajenje v posodo.

Rakitovec (Hippophae rhamnoides) - morska krhlika je
grmovnica, ki v dveh letih rodi prve oranžne plodove. Je
prezimno trdna. Je naravni antioksidant in raste povsod. Plodovi se zelo dolgo obdržijo. Vsebujejo 10 x več
vitamina C kot limone. Sok redčimo z vodo in sladkamo z
medom. Iz plodov lahko naredimo marmelado, liker, sirup
(sorta 'Sandora').

Brusnice potrebujejo za rast kislo
zemljo in pa dovolj vlage. Vsebujejo veliko antioksidantov. Sorto
'Red Star' lahko posadimo tudi v
obešanke in balkonska korita, ker
se lepo preveša.

Asimina ali indijska banana je
zelo aromatična z rumeno belim
mesom. Okus ima po ananasu in
banani. Je odporna in menda
odganja uši. Je samooplodna
(sorta 'Prima'.)
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Fourberry je podoben črnemu ribezu.
Sama rastlina je
dekorativna zaradi
rumenih cvetov spomladi in pa oranžno
rdečih listov v jeseni.
Plodovi so primerni
za sokove ali svežo
uporabo.

Kivi je znan kot vitaminska bomba. Katero sorto
boste izbrali, je odvisno od prostora, ali želite
enospolno ali dvospolno rastlino, majhne ali
velike plodove … (sorta Kokuwa, Issai - drobni,
'Ambrosia', 'Hayward' - veliki, 'Kens Red' – rdeči.)

Grozdje krasi
marsikatero
pergolo.
Najboljše je
uživanje svežih
jagod, saj
spodbuja
prebavo in
izločanje vode.
Posadimo si
sorte, ki so
zgodnje.
('Himrood',
'Nero').
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Cvetlicni prazniki

in obdarovanja014
v letu 2

POMLAD

POLETJE

14. februar

25. junij

2. Oktober

ZIMA
30. November

VALENTINOVO

KONEC ŠOLE

DAN DEDKOV IN BABIC

1. ADVENTNA NEDELJA

Nekatere praznike
povezujemo z mladimi, a
ljubezen potrebujemo vsi,
zato si ta dan poklanjamo
cvetje za drobne pozornosti.

Učitelji se vse leto trudijo z
učenci, da bi skupaj dosegli
želene cilje. Za konec šole si
zaslužijo zahvalo in nagrado,
ki jo prav na simbolični način
lahko izrazijo rastline, ker
so žive in bodo rasle ter
razveseljevale še vrsto let.

Dedki in babice se veselijo
druženja s svojimi vnučki, saj
so polni življenjske radosti
in vedrine, ki jo prinašajo
v njihova življenja. Vnučki
si želijo varnega naročja in
nekaj prijetnih doživetij s
starejšimi. Dedki in babice
radi pripovedujejo zgodbe
iz časov, ko so bili oni mladi.
Polni so izkušenj, zato lahko
vnučki z njimi preživijo
koristen dan v domačem vrtu,
kjer posejejo seme, posadijo
drevo ali občudujejo naravo.

S prvo adventno nedeljo se
začnejo priprave na božične
praznike. Adventni venček
simbolizira štiri nedelje, a
že dolgo ni več le okrogel.
Domišljija cvetličarjev nima
meja. Uživajte v njihovih
adventnih izdelkih, ki so polni
simbolov.

8. marec
DAN ŽENA
To je tradicionalni slovenski
praznik, ko je prav, da vsaka
ženska dobi cvet, šopek ali
lončnico, ne glede na to ali je
mati.

Junij
DNEVI KAKTUSOV
IN SUKULENT
Poleti so priljubljeni kaktusi
in sukulente, saj prav zaradi
vročine in suše zelo lepo
uspevajo. Razveseljujejo
nas z nenavadnimi oblikami
in kompaktno rastjo, ki jo
primeren lonček le še poudari.

25. marec
MATERINSKI DAN

20. april
VELIKA NOČ
Je praznik, ko se za polno
obloženo mizo zbere vsa
družina, kamor sodi tudi
pomladansko cvetje.

22. april
DAN ZEMLJE
Zemlja je ena sama. Daje nam
hrano, ki jo nujno potrebujemo
za življenje. Na dan zemlje
simbolično posadimo rastlino
na vrt ali v lonček za na
okensko polico.
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JESEN

Julij
ZELIŠČA, ZAČIMBE
IN DIŠAVNICE
Poleti zelišča sušimo
za zimske zaloge, ko jih
bomo uporabljali suhe. S
svežimi začimbami uživamo
intenzivne vonje poletja,
še posebej, če jih gojimo
na domači okenski polici.
Dišavnice so poleti okras
vrta, pozimi pa nas vonj suhih
spominja na poletje.

1. November
DAN MRTVIH
VSI SVETI
Priprave na praznik se začnejo
že mesec prej, saj je najprej
potrebno poletne rastline
zamenjati z jesenskimi. Paleta
primernih rastlin je vsako leto
širša. Priporočljivo je paziti na
barvno usklajenost rastlin, ki
jih skupaj posadimo na grob.
Lončna krizantema krasi grob
že ves oktober. Nekaj dni
pred praznikom prinesemo
aranžma iz suhega cvetja in
naravnih materialov. Na dan
pred praznikom pa prinesemo
aranžma iz svežega cvetja in
šopek enakega cvetja za vazo
ob spomeniku.

25. December
BOŽIČ
Ko četrto nedeljo prižgemo še
zadnjo svečko, adventni venček
zamenja božični aranžma, ki ima
eno večjo ali dve manjši sveči.
Navadno je večji in v dekorativni
posodi, ki se navezuje na
barvo dekoracije na praznično
pogrnjeni mizi.

1. Januar
NOVO LETO
Božič je družinski praznik,
medtem ko novo leto preživimo
v družbi prijateljev, znancev in
sosedov. Poleg novoletnih želja
radi poklanjamo simbolična darila,
ki prinašajo srečo. Zimsko in
praznično dekorirane lončnice so
kot nalašč za drobne pozornosti,
saj ostanejo dolgo časa lepe,
četudi jim odvzamemo novoletni
blišč in okrasje.
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BIO vzgoja zelenjave in jagodičevja v cvetličnih lončkih!

Zemlje Substral Naturen spodbujajo rastlino
k rasti in tvorbi plodov na naraven način
Naturen tekoče gnojilo za paradižnike
in ostale plodovke

Silk d.o.o., Brodišče 15, 1236 Trzin

vsebuje veliko kalija, ki pospešuje
zorenje in izboljša okus pridelkom
visoka vsebnost org. snovi bogati tla,
izboljšuje strukturo in s tem preprečuje
izpiranje hranil
dolgotrajno delovanje (do 2,5 meseca)
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. Ne bo več težav s preobilnim zalivanjem,
saj pri LECHUZA loncih odvečna voda odteče v rezervoar,
zalivamo pa le po glinoporju.

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

visokokakovosten substrat iz povsem naravnih
sestavin
z zmanjšano vsebnostjo šote
primerna za ekološko pridelavo

Z dodatkom morskih alg,
kot naravnim virom vseh
potrebnih mikroelementov.

Organska mineralna gnojila za vse vrste
jagodičevja, sadnega drevja in zelenjave
deluje do 3 mesece
dodan mu je mineral zeolit, ki poskrbi za
oskrbo z vodo in hranilnimi snovmi
dušik je v 100 % v organski obliki, s čimer
preprečimo možnost izpiranj

Korito s sistemom namakanja

www.naturen.si

Kdor zaseje vrt,
zaseje ljubezen.

Pridelati domačo zelenjavo, vzgojiti cvetlice lepotice in ohraniti lepo zeleno trato je
želja vsakega vrtnarja in vrtičkarja. Uresničite svoje želje s pestro izbiro vrtnarskih
izdelkov kakovostnih blagovnih znamk IMMERGRÜN in AUSTROSAAT:

semenske vrečke vrtnin in zelišč iz konvencionalne ali ekološke pridelave semen,
semena vrtnin na trakovih za direktno polaganje na gredico,
semena grahov in ﬁžolov v večjih pakiranjih,

semena, gomolji in čebulice cvetlic, mešanice semen za
okrasne trate ter gnojila za okrasne in vrtne rastline.

Ne spreglejte!
Semena vrtnin, cvetlic in zelišč za
profesionalne vrtnarje, cvetličarje
in predelovalce sadik.

Novi katalogi so na voljo na naši spletni strani www.agrosaat.si.
Za vse informacije in naročila kličite na M: 031 664 080 ali
pišite na e-naslov: semena@agrosaat.si.

VRTNARSTVO ŠKOFIC

Matej Škofic s.p.
Ilovka 12 4000 Kranj
Tel.: 031 307-785

■ 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

Našo bogato ponudbo sadik si oglejte
na spletni strani

www.vrtnarstvo-skofic.si

vaših rastlin

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

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

zelišča • solatnice • kapusnice • plodovke
ostala zelenjava • jagode • vrtno cvetje
posebnosti: artičoke • šparglji • fižol
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Novosti pri vrtnarjenju
in oskrbi rastlin

Novo - substrati z bioogljem

Pri zemljah vam še vedno priporočam pametno izbiro preverjenih substratov ali
pripravo svojih mešanic po preverjeni recepturi. Letos vam ponujamo tudi biooglje
kot odličen dodatek zemlji, ki služi kot akumulator vode, hranil in mikroorganizmov.
Poleg čistega biooglja dobite tudi mešanico z zeoliti in humusom deževnikov ter
setveni substrat z bioogljem. Na naših vrtnarijah imamo tudi široko ponudbo profesionalnih in hobi substratov, raznih dodatkov za izboljšanje tal, mulče in dekorje ter
vsa potrebna gnojila za dobro rast rastlin.

Človek išče vedno nove in nove poti, da si olajša delo
ali najde nove izzive.

Vrtičkarji nikoli ne mirujete, zato vam vedno lahko predstavimo kakšne novosti. Pravzaprav
vse niso čisto prave novosti, vendar jih je dobro omeniti, dokler ne bodo bolj poznane.
Vrtičkarjem se veliko dogaja v mestih, kjer primanjkuje prostora, svetlobe, zemlje in časa.
Urbano vrtnarjenje je ena najbolj razvijajočih se vej vrtnarstva, saj v zadnjih letih dosega
velik razcvet.

Oskrba in izbira rastlin

Za zalivanje po možnosti uporabljajte deževnico ali mešanico z največ polovico
pitne vode. Takšna voda ni trda in bolje prenaša hranila do rastlin. Pri uporabi čiste
deževnice morate poleg uporabljenega gnojila dodajati še kalcijeva in magnezijeva
gnojila. Pri mešanju hranil pazite na koncentracije.
Za zaščito rastlin se vedno več vrtičkarjev poslužuje naravnih pripravkov, ki jih naredijo sami, lahko pa izberete agrohomeopatske pripravke, ki si vedno bolj utirajo pot med
uporabnike. Tukaj velja opozoriti na upoštevanje navodil in preventivno uporabo.
Pravi ljubitelji cvetja se k nakupu sadik in materialov odpravljate k profesionalnim
vrtnarjem ali vsaj v specializirane trgovine, vrtnarske centre in boljše cvetličarne.
Vrtnarji poleg kakovostnih sadik in materialov ponujajo ogromno nasvetov. Ne
kakršnihkoli, ampak izkušnje vrtnarja, nekoga, ki je te sadike vzgajal zadnjih nekaj
mesecev, se naučil tehnologije vzgoje in v preteklih letih doživel marsikatero preizkušnjo v slabem in dobrem.
Zatorej še enkrat ponavljam, da je za dobro in zdravo rast vaših rastlin pomembna
pravilna izbira materialov za sajenje. Ne izbiramo samo kakovostnih sadik, ampak
tudi zemljo ali substrat, posode in gnojila. Vsak od teh materialov vpliva na zdrave
in bujne rastline. Kakovostne sadike boste najlažje našli na vrtnarijah, kjer jih vzgajajo in za njih tudi najbolje skrbijo. Enako velja za vrtne centre in boljše cvetličarne.
Izogibajte se sadik, ki so več dni ali celo tednov čakale v suhih, toplih in neosvetljenih prostorih. Take sadike so pretegnjene, starikave, slabše kondicije in bolj občutljive na koreninsko gnilobo in padavico. Sadike morajo biti čvrste, pokončne, svetleče
in s cvetnimi nastavki, če so cvetnice. Izogibajte se ovenelim in sumljivim sadikam,
ki kažejo znake bolezni ali poškodb zaradi škodljivcev. Te pomanjkljivosti se rade
sprevržejo v nočno moro, ko rastline nočejo in nočejo začeti z rastjo, počasi propadajo, namesto cvetja pa odstranjujemo suhe liste.

Visoke grede in napihljivi rastlinjaki

Tudi pri nas poznane t.i. visoke grede so
primerne za vsak vrt ali teraso za pridobitev
bolj globokega rastišča in lažje vzdrževanje
gredic brez sklanjanja. Te grede lahko prekrijete z manjšim ogrodjem in ga zaprete s folijo, s
čimer podaljšate rastno sezono. Zelo primerna
iznajdba je tudi napihljiv rastlinjak, ki gre lahko
tudi na visoko gredo ali na vrt in teraso. V njem
lahko prezimimo večje posodovke ali eksotična
drevesa v večjih loncih. Rastlinjak lahko postavimo dejansko okrog posodovke, saj se stene
sestavljajo z zadrgo. Vmesni zrak in sama folija
pa delujeta kot dober izolator. Seveda pa v
njem lahko vzgojite prve sadike zelenjave in
nadaljujete z nadaljnjo vzgojo. Po potrebi vam
lahko uredimo tudi ogrevanje s posebnimi
aluminijskimi trakovi tik pod koreninami.

Zelenjavni stolpi

Za tiste z manj prostora so primerni zelenjavni stolpi, ki jih naredite iz plastičnega soda,
ki mu z rezalko in grelnikom naredite žepke, v katere posadite sadike. Sodu naredite talne
odprtine za drenažo in na dno nasujte glinopor, lavo, vulkanski pesek ali drugo drenažo. Sod
nato napolnite s primerno zemljo in kompostom in na majhni površini boste pridelali vsaj
petkrat toliko zelenjave kot na ravni gredi. Ta stolp pa lahko nadgradite tako, da v sredino
postavite plastično cev premera 12 cm in vanjo navrtate 10 mm luknje. V to cev položite
deževnike z matično maso, da imajo varno podlago, nato pa v cev mečete organske odpadke. Deževniki jih bodo predelali in humus zanašali v zelenjavni stolp, kjer se bodo naselili. Še
bolje je, če odpadke prej malo kompostirate, ker deževniki raje prehranjujejo s polpredelanimi bioodpadki. Humus deževnikov je še vedno eno najboljših naravnih gnojil, deževniki pa
vam bodo rahljali zemljo, da bo bolj zračna in odcedna. Na naših vrtnarijah boste lahko dobili
primerne komposte in deževnike, po naročilu tudi zelenjavne stolpe.

Vertikalne vrtički

Ponujamo tudi posebne vertikalne vrtičke za terase, balkone in druge hišne površine, ki
niso vrtne. Vrtiček ima svoj rezervoar in lastno zalivanje z avtomatiko. Na njem pridelate kar
nekaj lastne zelenjave in zelišč, ki jih ni potrebno vsakokrat iskati v trgovini. Poleg tega lahko gojite zelenjavo in cvetje v obešenih košarah, odrezanih plastenkah ali prevrtanih ceveh.
Idej je kar preveč za eno poletje.

Pravilno sajenje posod, korit in obešank

Izbirajte posode z vodno rezervo in indikatorjem nivoja vode. Če takih posod nimate, priporočamo, da na dno posode nasujete 1-2 cm žgane gline ali Seramisa, čez
pa dodate substrat. Korita ali druge posode postavimo eno poleg druge in do vrha napolnimo s substratom. Število
sadik je odvisno od velikosti korita ali posode. Sadike postavite na določena mesta, jih izlončite in posadite. Sadike,
občutljive na mraz, kot so sladki krompir, drobnocvetni mleček idr. posadite po 15. maju, ko so noči toplejše. Z roko
naredite jamico, vstavite sadiko, obsujte s substratom in rahlo pritisnite. Ne sadite preplitko ali pregloboko. Po sajenju
dodajte tablete počasi delujočega gnojila Osmocote, in sicer 1-2 tableti oz. 7,5 g na sadiko. Vstavite jih na notranjo,
hišno stran korita, kjer bo temperatura nižja. Namesto tablet lahko substratu že prej primešate razsuto počasi delujoče gnojilo Osmocote. Po sajenju korita ali posode dobro zalijte in postavite na svetlo mesto. Nikar v garaže in kotlovnice, kjer je pretoplo in pretemno. Postavite jih v zavetje na prostem, kjer jih čez noč prekrijete z vrtnarsko kopreno. Ko
mine nevarnost pozeb, jih prestavite na stalno mesto. Sprva jih zalivajte zmerno, da ne utopite korenin. Šele, ko bodo
preraščene, jih lahko zalivate obilno. Korita z vodno rezervo prav tako najprej zalivajte z vrha, šele čez nekaj tednov, ko
bodo korenine razraščene, tudi z vrha in v vodno rezervo. Korita z vodno rezervo zadržijo veliko količino vode v rezervi,
ki je na razpolago dalj časa. Zaradi tega so rastline dosti bolj bujne in cvetoče. Seveda k bujni rasti in cvetenju največ
pripomorejo dobra gnojila, zato se z vrtnarji posvetujte o pravi izbiri. Priporočam profesionalna gnojila v hobi pakiranju,
ki ne vsebujejo kloridov in sulfatov. Izbirajte različna razmerja hranil za začetno rast in nato za cvetenje in utrjevanje.
Več o oskrbi in gnojenju pa si lahko ogledate v prejšnjih izdajah našega kataloga.
Tomaž Čufer
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1. Več kot 60 različnih
profesionalnih gnojil

• za vašo zelenico
• za različne okrasne rastline
• za 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 Carbohum
• HUMKO Hobi
• HUMKO Zeohum
• HUMKO Vulkahum
• Kompo Mix, Fibrohum, NEUHAUS,

1

JONGKIND GROND, BVB

4. Vse za mulčenje
in dekoriranje nasadov, vrtov,

4

parkov
• lava, dekorji (borovo in macesnovo
lubje), sekanci, gozdni mulč

2
Pakiranje:
70 l, Big Bag
vreče ali razsuto

3

5. Edina slovenska
kompostarna

5
zastopstvo za

dobitnik prestižnih nagrad
na Chelsea Flower Show 2012

za proizvodnjo vrtnarskih
substratov
• komposti, kompostne
mešanice • organska gnojila
Pakiranje: 20 l, 50 l, Big Bag vreče ali razsuto.

