Odpri oči, glej naravo odpri srce, glej življenje
(Émile Zola)

Leto je naokoli in pred vami je nova številka kataloga
Cvetje za poletje 2015. Preletela sem revije preteklih
sezon. Sprva smo jih oblikovali še z Ruth, ki je žal ni več
med nami. Njene bogate zasaditve so jemale dih in nam
delale preglavice, kako vse to zasaditi in nato vzdrževati. Spomnim se, kako je Ruth vsako jutro vztrajno nosila
zalivalke z vodo in gnojilom ter negovala svoje lepotice.
Koliko časa je bilo potrebnega, da so nastale tako čudovite kompozicije! In kako skrbne roke in ustvarjalne misli!
Ampak brez predanosti in ljubezni tega ne dosežemo
kar tako. To je zmogla le ona. In nas navdihnila, zato to
sedaj zmoremo tudi mi.
Letos smo vam pripravili kar nekaj posebnosti, za oči
in za v usta. Ja, zasaditve postajajo vse bolj uporabne.
Pepino? Sama sem ga prvič videla leta 2013 in bil mi je
popolna neznanka. Ni nič novega, samo pri nas je prava
redkost. Nekateri so ga že gojili in degustirali. Okus
je preplet arom melone, hruške in breskve. V slovensko kuhinjo prihaja sladki krompir. Ne, ni to tisti, ki ga
sadimo v balkonska korita. Predstavljamo nove sorte,
ki prihajajo z irske vrtnarije. Kaj bi brez paradižnika,
paprike, pekočih čilijev, jajčevcev, raznoraznih kumaric
in bučk, čebule, česna, solate, zanimive čajote, artičok
…Vse to in še kakšen recept pod naslovom in novim
logotipom 'Mici svetuje'. Zakaj Mici? Vrtnarski kolega
me je preimenoval že pred leti in ta naziv se me drži še
danes. Tako je nastala zanimiva nova rubrika, ki upam,
da vam bo všeč.

Bogastvo vitaminov boste našli tudi v posebni kolekciji sadja FRUIT ME, posebej za terase in balkone.
Za svežino kot vedno poskrbijo dišavnice in začimbe.
Sveže ali posušene naj ne manjkajo v nobenem vrtu
in kuhinji. Jedem dajo poln in izbran okus. Zato vam
uporabnost dišavnic in cvetja predstavljamo v posebni
kulinarični prilogi. Tudi med balkonskim cvetjem niso
zanemarljive.
Trendi se spreminjajo, ampak še vedno ostajamo zvesti
naši prvi skrbi - rožicam. Te nam bodo lepšale poletne
dneve in nas razveseljevale s svojim cvetjem. Kaj je
lepšega, ko se po napornem dnevu oddahnemo na
prijetni terasi v družbi naših cvetočih, dišečih prijateljic. Bodite ponosni na svoje vrtnarske dosežke, čeprav
se včasih kaj zalomi. Ob prebiranju kataloga vam zato
želim čimbolj cvetoče in dišeče
poletje. Za vitalnost in dobro
počutje pa poskrbite z izbrano
zelenjavo in sadjem. Jaz pa
vam ostajam zvesta na našem
blogu PVD in prenovljenih
spletnih straneh.
Marija Hrovat, inž. agr.
urednica kataloga

Dragi ljubitelji cvetja!
Vsako leto vam z našim katalogom olajšamo izbiro zasaditev,
predstavimo novosti, svetujemo o gojenju in uporabi materialov. Po desetih letih našega sodelovanja smo si, upam, zaslužili
vaše zaupanje, da z veseljem obiščete PVD vrtnarje po vsej
Sloveniji. Kot vedno se potrudimo, da so naše sadike utrjene,
zdrave in se pri vas čim prej vrastejo in zacvetijo. Čedalje večjo
pozornost pa namenjamo zelenjavnim in zeliščnim sadikam, saj
je tudi pri nas vse bolj pomemben trend samooskrbe in varne
prehrane. Poleg vrhunskih sadik tudi tokrat želimo opozoriti
na kakovostne materiale za sajenje, poleg vrtnarskih substratov tudi na profesionalna gnojila in dodatke za zemljo, kot so
kompost, biooglje, zeoliti, šote, vulkanski peski, mikoriza in podobno. Naša Zemlja je samo ena, tla so pomemben del našega
življenja. Do sedaj jim nismo posvečali dovolj pozornosti, saj
je bilo hrane in drugih 'proizvodov' tal skoraj vedno dovolj.
Z degradacijo okolja pa se povečuje skrb za našo 'tovarno'
hrane, ki ne bo več tako samoumevna. Tla niso povsod tako
zdrava, kot mislimo, in tudi hrana pridelana na njej ne. Torej bo
prehranska varnost pomemben dejavnik prihodnosti, saj nam
poleg ekstremnega naraščanja populacije grozi tudi komercializacija celotne prehranske verige in multinacionalke si zelo
prizadevajo, da bi bile naš edini dobavitelj predobdelane in
'industrijsko' sveže hrane. Boljšega posla pač ni, saj vsakdo
potrebuje hrano vsak dan, vse življenje. In naj živi potrošništvo!
Letošnje leto so Združeni narodi razglasili za Mednarodno leto
tal. Poudarek je na trajnostnem ravnanju s tlemi, preprečevanju
degradacije tal, izboljšanju rodovitnosti, ozaveščanju ljudi o
skrbi za tla in tukaj vsi skupaj lahko veliko naredimo.
Zatorej, skrbimo za naša tla, obdelujmo jih s preudarnostjo, pametno gnojimo, dodajajmo koristne izboljševalce in skrbimo za
ohranjanje naše zelenjave, zdrave in domače. Korporacije nikakor nimajo interesa, da se sami preskrbujemo s hrano, zato nas
na vse mogoče načine prepričujejo o svoji zdravi ponudbi in
odvračajo od lastne pridelave. Kdor ima težave z želodcem, ve,
kako je takšna hrana zdrava! Veliko je nerazjasnjenih bolezni,
vzrok naj bi bili ostanki pesticidov pri vzgoji rastlin in dodatki
pri obdelavi hrane. Da o presežni debelosti mladih generacij, ki se prehranjuje s sodobno hrano, niti
ne govorim. Na žalost opozorila zdravstvenih
organizacij nič ne zaležejo in sprašujem se,
kdo bo sploh lahko odprl oči nam, ljudem,
da spregledamo, kako smo zavedeni.
Naredimo nekaj zase, za naše otroke, za
našo zemljo in poleg cvetja posadimo tudi
zelenjavo, zelišča, kakšno sadno drevo ali grm.
Ob obiranju boste sami sebi hvaležni, da ste to
naredili. Napredek se dela z majhnimi koraki in
ena gredica je zametek celega polja.
Želim vam cvetoče in rodovitno leto.
Tomaž Čufer,
predsednik UO GIZ - Profesionalna
vrtnarska družba
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Begonia SUMMERWINGS 'Coral Elegance' in Begonia
SUMMERWINGS 'Pink Elegance' – nove sorte begonij za
sončne lege. Značilna dobra razrast in obilno cvetenje.
Rdeče dalije so stalnica na naših vrtovih. Redno čiščenje
odcvetelih cvetov ne bo odveč.
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Sunsatia PLUS 'Granada'obstojna barva. Rast
sprva pokončna, nato se
prevesi. Ko preneha s
cvetenjem, jo skrajšamo.
Hibiscus
SUMMERIFIC
'Cranberry Crush'nova serija hibiskusov z ogromnimi,
rdečimi cvetovi.
Rast kompaktna.
Cveti od sredine
poletja do jeseni.
Iz platinaste
kolekcije P. Allen
Smitha.

Srebrnolistna Dichondra
argentea 'Silver Falls,
Impatiens PARADISE
'Timor' - vodenka, Begonia
SUMMERWINGS 'Ebony &
Orange' in novost sezone,
letošnja rdeča suha roža
še v popkih (Bracteantha
SUNBRELLA 'Red')

Ipomoea SWEET CAROLINE 'Copper' - sladki krompir,
Surfinia 'Deep Red', rdeča Sunsatia 'Granada', kapucinka,
teleskopska trava in rdeče salvije serije GO-GO
Kaj pravite na rdečo mandevilo?
Hitra rast in veliki rdeči cvetovi.
Listi so veliki, z izraženimi listnimi
žilami. Ljubi sonce in toploto.

Polnjeni milijon zvonček Calibrachoa 'Double Ruby', temnolistna
bolivijska begonija 'Ebony & Orange', suha roža (Bracteantha
SUNBRELLA 'Red), rdečelistna perjanka (Pennisetum setaceum
'Rubrum' ), kopriva (Solenostemon 'Black Prince')

Trixi vnerdečem:
verbena,
petunije
na majhne slike
bom tlačila
teksta,
če ga
in rožnati
milijon zvonček
bo veliko, ampak
spodaj
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Iz italijanske Selecte prihaja Begonia MISTRAL
'Red' - trpežne in primerne za vse lege, najlepše
so na sončnih balkonih in terasah.
Leseni ganki, vrnimo jim njihovo cvetje - nageljne.

Milijon zvonček (Calibrachoa 'Pomegranate Punch'),
'Verbena VEPITA 'Fire', medena trava Holcus mollis
'Albovariegatus', Sunsatia 'Strawberry 2015', Petunia
CRAZYTUNIA 'Cherry Cheesecake', Lobularia 'Snow
Princess', Gaura 'Snowbird'.
Cuphea llavea 'Torpedo' rdeče miške nas razveseljujejo z drobnimi cvetovi čez celo poletje. Za nežne
kombinacije npr. z mlečkom, slakom, mekardonijo …

Polviseče pelargonije Calliope
'Dark Red' skupaj
z belo petunijo bujna in celo leto
cvetoča obešanka
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Obešanka z drobnocvetnim mlečkom, temnolistnim
sladkim krompirjem in bolivijsko begonijo sorte
'Ebony & Orange'. Obešanka sezone 2015.

Brez rdečih pelargonij ne gre. Za zraven
še petunija krajše
rasti, drobnocvetni,
kompaktni mleček ter
siva barva okrasnega
pehtrana.

Calibrachoa 'Double Ruby'. Čudovit milijon
zvonček, ki si je prislužil PVD briljant za
preizkušeno in trpežno rastlino.

Dianthus x barbatus - turški
nagelj se vrača. Nove sorte
so odpornejše na pepelasto plesen.
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Bidens 'Lemon Moon' - novi bidens podjetja Thompson
& Morgan. Limonina barva cvetov s svetlejšimi konicami.
Široka in grmasta razrast. Lahko ga posadite na gredico
v skupino kopriv, šlajerja in drugih trajnic. Redno zalivanje in gnojenje ne bo odveč. Priporočljivo je občasno
odstranjevanje odcvetelih cvetov.
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Lysimachia nummularia
'Goldilocks', Bracteantha
'Totally Yellow', Calibrachoa Unique 'Golden
Yellow', Ipomoea SWEET
CAROLINE 'Light Green',
Phalaris arundinacea 'Pure
Gold', Sunsatia 'Quince',
Vinca 'Illumination'

Cinije ZAHARA - drobne oranžne cvetke, ki se lepo
podajo k milijon zvončkom in temni angeloniji. Lepa
in preizkušena kombinacija za sonce.

Kakšen TRIXI boste imeli
letošnjo sezono? Mogoče
rdeča verbena, oranžen
milijon zvonček in vijolična
lobelija? Izbira je velika.
Posodo postavite na teraso,
ki je umaknjena pred
opoldanskim soncem.
Rudbekije (Rudbeckia fulgida) so trajnice in lep okras
vsakega vrta. Zrastejo preko pol metra in spadajo
v družino nebinovk. Cvetovi so rumeni s črno sredino in
zato jim Angleži rečejo črnooka suzana. Cvetovi so dalj
časa obstojni tudi v vazi.

Bolivijske begonije' Vanilla' za tiste, ki imate radi
svetlejše tone. Čudovita za raznorazne kombinacije.
Begonia
'Chardonnay'
upravičeno vztraja
v elitni družbi
najlepših in trpežnih. Tokrat poleg
rumenega milijon
zvončka ' Golden
Yellow'.
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Balkonsko cvetje lepo uspeva tudi na
gredi (gerbere, sanvitalije, gazanije,
trave, mekardonija, kopriva …). Redno
gnojenje in oskrba ne bo odveč.
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Begonia 'California Sunlight' - nova
bolivijska begonija za sončne lege.

Petunia CASCADIAS 'Indian Summer', kopriva (Solenostemon 'Spitfire'),
Ipomoea batata 'Midnight Lace', rdečelistna perjanka (Pennisetum
setaceum 'Rubrum), Sunsatia 'Kiwano', suha roža (Bracteantha
SUNBRELLA 'Red), Calibrachoa 'Orange'

Calibrachoa
MiniFamous
'Orange' je eden
najbolj priljubljenih milijon
zvončkov.
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Asteriscus AURELIA 'Gold' - zlati kovanec, primeren za
grobove, posode, grede. Trpežen, dobro prenaša sonce
in veter. Cveti celo leto.
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Oenothera 'Gold Dreams'. Povešavi svetlin je letošnja
novost. Cvetovi so veliki in enostavni.
Zanimiva za sončne do polsenčne lege.

Heliopsis helianthoides 'Tuscan Sun', Solenostemon '
Dipt in Wine', Calibrachoa 'Yellow'. Trajnice so poživitev
sezonske zasaditve.

Ipomoea Sweet Caroline
'Copper', kopriva (Solenostemon
'Spitfire'), suha roža (Bracteantha
SUNBRELLA 'Orange'), zimzelen
(Vinca 'Illumination'), milijon
zvonček (Calibrachoa 'Yellow
red Eye'). Zasaditev je skladna.
Pazimo, da ne zalivamo preveč.
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Cinije ZAHARA, šaši, sladki krompir, mirta in milijon zvončki.
Enostavne in preproste rastline za vzdrževanje. To je primer skladne
zasaditve z več posodami. Postavimo jih lahko na teraso, vrt …
Tagetes 'Gold Medal' - ena izmed
najboljših novosti zadnjih let.
Trpežen in primeren za vse
vrste zasaditev, cvetlične ali
dišavno-zelenjavne. Zagotovo
ga morate imeti!

Petunia CRAZYTUNIA 'Star Jubilee', sladki krompir (Ipomoea batata 'Copper)',
Calibrachoa 'Banana Chocolate', grenkuljica (Glechoma 'Dappled Light'),
čokoladna kozmeja (Cosmos atrosanguineus 'Chocamocha').

Sunsatia 'Clementine', kopriva (Solenostemon 'Pineapple Splash'), Calibrachoa 'Orange', gazanije 'Orange Magic'.
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Brasilia 'Gold' - brazilija je trpežna rožica za vroče lege. Sadimo jo med bolj
nežne rastline, da je ne prerastejo.

Sunsatia 'Pomelo' - lepa v obešanki,
posodi in koritu. Sredi poletja jo
prikrajšamo, da ponovno zacveti.
Vrtni ognjič (Calendula officinalis) naj ne manjka v nobenem vrtu!
Vsestransko uporaben v kozmetiki in pri odganjanju škodljivcev.
Ali veste, da je eno izmed njegovih imen vremenar? Če cvetovi
ostanejo zaprti po 8.00 uri zjutraj, bo ta dan dež. Uporabno je sveže
in posušeno cvetje. Nabira se v sončnih dneh. Uporaben je predvsem
za občutljivo kožo in kožo, nagnjeno k alergijam.

Lepe očke ali Coreopsis verticillata
'Imperial Sun' - trajnica, ki privablja
čebele.
Lantana montevidensis 'New Gold'.
Povešava lantana, primerna za sajenje
med bršljinke, polviseče pelargonije.
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Korito v modrem: petunije, verbene in za poživitev moljevka.

Krvomočnica 'Rozanne'
je trpežna trajnica. Lepše
uspeva na bolj senčnih
mestih z dovolj vlage.
Zadnja leta pa jo kombiniramo med balkonsko cvetje (primer bele
ančke in modre geranije
za senčno lego).
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Trixi iz milijon
zvončkov

Petunia SANGUNA 'Radiant Blue' je letošnja novost med
petunijami. Zanimiv cvet s svetlo sredino daje živahnost
vsem zasaditvam na prostem in v posodah (v koritu še
verbena, angelonija in lobelija).

Petunia SANGUNA
'Radiant Rose'
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Petunia 'Bordeaux' je sorta, ki se lepo okroglo razrašča.
Cvetovi so srednje veliki. Za sajenje v posode in obešanke.

Trixi 'Sweet Petticoat' s polnjenimi milijon zvončki.
Nova serija milijon zvončkov
serije UNIQUE. Tokrat barva
sivke skupaj s teleskopsko travo,
mlečkom in lobelijo.

Felicia amelloides
'Forever Blue' - modre
marjetke dobro prenašajo sušo in veter.
Za posode, košare,
korita, obešanke…

Echinops ritro
'Taplow Blue'
je robustna
trajnica z modrimi okroglimi
cvetovi.

Calibrachoa 'Lavender',
sladki krompir (Ipomoea
Sweet Caroline 'Purple'),
Verbena Vepita ' Blue
Violet', Salvia farinacea
'Blue', Felicia amelloides
'Forever Blue', Trifolium r.
'Quadrifolium Purpureum',
Brachyscome 'Brasco
Violet', mleček
(Euphorbia
'Diamond Frost')
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Campanula poskarskyana 'Blue Waterfall' - cveti
konec pomladi do poletja. Primerna za skalnjake
in posode. Dobro prekriva površine. Za sončne
do polsenčne lege.

Campanula carpatica - zvončnica z večjimi cvetovi. Blazinasta rast. Cveti od pomladi do
poletja.

Ostrožniki so trajnice. Najbolj priljubljeni so
modri. Zrastejo lahko kar visoko, nekatere sorte
so nizke. Primeren tudi za rezano cvetje.

Petunije so lepe tudi kot
posamezna zasaditev.
Redno gnojenje in zalivanje
ne bo odveč. Občasno jim
dodamo železove kelate,
da ne pride do kloroze.
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Tibouchina urvilleana,
posodovka z dlakavimi listi in
velikimi vijoličnimi cvetovi.

Fuchsia 'Amelie'-zgodaj cvetoča s polnjenimi cvetovi.
Rast je pokončna do rahlo prevešajoča. Za senčne lege.

Petunia 'Corona Amethyst' - pisani cvetovi
navdušujejo. Zraste kar dolga, je trpežna in dokaj
nezahtevna za oskrbo.
Modri čudež je hvaležna rastlina
za sajenje med ostale balkonske
rastline (bršljinke, pelargonije, milijon zvončke). Potrebuje toploto.

Verbena bonariensis 'Cloud' - patagonska verbena, ki se
sama zaseje. Magnet za čebele. Primerna za sajenje na
gredice in posode.

Petunia 'Light Blue' - še ena, ki dopolnjuje modro paleto petunij in surfinij.
Zanimiva zaradi temne sredine in
izrazitih cvetnih žil.

Sivka 'Hidcote' z intenzivno modro-vijoličnimi
cvetovi. Za dober spanec
si jo posušite.
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Begonia Belleconia 'Rose' - polnjena begonija za senčne
in zaščitene lege. Doseže lahko izredno dolžino.

Petunia CASCADIAS 'Bicolor Cabernet', petunija z malo
manjšimi cvetovi. Izredno hvaležna tudi na prostem.

Šaš Carex 'Bronze Form', viseče vodenke 'Fanfare' in
milijon zvonček 'Banana Chocolate'

Petunia 'Bicolor Cabernet, sladki krompir (Ipomoea '
Midnight Lace'), Salvia 'Purple', Diascia 'Appleblossom',
Cleome 'Senorita Carolina', Ipomoea b. Sweet Heart
'Purple', mleček (Euphorbia 'Diamond Frost')

Petunia VERANDA
'Pink Flush', afriški
smilj (Helichrysum
'Goring Silver), Verbena 'Coral Star', Sunsatia 'Raspberry', dalije
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Hortenzije so stalnica naših vrtov.
Prija jim polsenčna do senčna
lega, lahko tudi v družbi ostalih
grmovnic in dreves. Zemlja naj
bo kisla in vlažna. Porežemo jih
zgodaj spomladi.

Pelargonium zonale 'Layana' - ta sorta je izredno
priljubljena zaradi cveta s svetlo sredino. Primerna
predvsem za na okna, ker je nizka in kompaktna.
Za večje posode priporočamo izbor XL pelargonij:
Ganymed, Alexa, Kristiana. Postavimo jih lahko na
prostorne terase ali vrt. Občasno očistimo odcvetele
cvetove. Redno gnojenje in zalivanje.
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Geranium 'Dreamland' modro cvetoči sorti se
pridružuje rožnata.
Trajnica, ki vas bo
razveseljevala vso sezono.
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Petunia VERANDA 'Orchid' - zgodaj in bujno cvetoča
petunija, ki se lepo obnese v mešanih zasaditvah.
Gnojenje naj bo redno.
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Pelargonium Perillo 'White
Pink Splash' - nizka in bujno
cvetoča
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Fuchsia Shadow Dancer
'Improved Rosella' pokončna rast, senčne lege.

NOV

Petunia 'Cranberry Blast' - sestrična petunije 'Raspberry
Blast', malo krajše rasti in bolj intenzivne barve cvetov.

Verbena VEPITA 'Dark
Magenta', teleskopska
trava (Scirpus cernuus
'Fiber Optic Grass'),
Nemesia KAROO
'Plum', Salvia GO-GO
'Purple',Surfinia 'Burgundy', suha roža (Bracteantha 'Magenta'), medena
trava (Holcus mollis)
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Gaura 'Freefolk Rosy'

Bracteantha SUNBRELLA 'Pink' - nova
linija suhih rož z velikimi cvetovi
Begonia Summerwings
'Rose' - rožnata
bolivijska begonija

Gaura 'Rosyjane'
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Surfinia 'Snow' - snežno beli cvetovi se odpirajo vso sezono. Zraste zelo dolga. Primerna za obešanke in korita.
Vrt v belem. Posadimo lahko
cinije, lantane, tobak, dalije,
trave, pajkovke ali kleome …

Begonia Belleconia
'Snow' razvije velike
in polnjene cvetove.
Za obešanke in
korita. Zaščitimo
jo pred dežjem in
vetrom

Korito v belem s surfinijo 'Snow', bidensom, sivko in
dišečo surfinijo 'Blue Vein'.
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Ipomoea Sweet Caroline 'Purple', Salvia farinacea
'White Candle', Calibrachoa 'White', Begonia
Summerwings 'White', Gaura 'Snowbird', Sunsatia
'Anona', Fuchsia 'Albina', Trifolium 'Quadrifolium
Purpureum'

Mleček Euphorbia
'Diamond Star' - kompakten
in okrogle oblike. Zacveti
približno teden kasneje
kot sorta 'Diamond Frost'.
Spomladi ne hitimo s
prenašanjem na prosto.
Potrebuje sončne in tople
lege z malo vode. Sadimo
ga med nežnejše rastline
(begonije, koprive,
pelargonije, trave …).
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Hydrangea paniculata 'Limelight' - lataste hortenzije so v domačih vrtovih izredno
priljubljene. Velika socvetja ostanejo na rastlini vse do pozne jeseni. Takrat jih
porežemo in posušimo za šopke. So skromne rastline glede oskrbe.
Lobularia 'Snow Princess' - Dišeči grobelnik, ki tako prijetno razsipa svoje cvetke. Rastlina, ki privablja čebele
in neumorno cveti čez celo poletje do pozne jeseni.

Scirpus cernuus 'Fiber Optic Grass', Impatiens 'Cabano',
Sunsatia 'Anona', Begonia Summerwings 'White', Fuchsia 'Albina',Sutera 'Everest Ice', Bracteantha 'White',
Sagina subulata 'Irish Moss'
Trifolium' Quadrifolium Purpureum', Lobularia 'Snow
Princess', Begonia Belleconia 'Snow', Buddleja BUZZ
'Ivory', Petunia CASCADIAS 'Black Mamba', Holcus
mollis 'Albovariegatus'
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Campanula issophylla bele nevestice ali ančke

Posoda z belimi milijon zvončki (Unique 'White'),
drobnocvetnim mlečkom, belo sunsatijo, temno
koprivo 'Black Prince' in gavro 'Snowbird'

Šlajer - kdo ga ne pozna?

Pelargonium peltatum
'Glacier White' - bela
bršljinka
Gaura 'Snowbird'

Petunia Veranda 'White', Fuchsia
'Nora', Ipomoea 'Midnight Lace',
Angelonia 'White Improved',
pajkovka (Cleome 'Senorita
Blanca'), medena trava (Holcus m.
Albovariegatus)
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in ostale
lepotice,
ki ljubijo
senco

Bršljan

Fuchsia SHADOW
DANCER 'Helena'

Fuksije, pokončne ali viseče, spadajo
med najbolj poznane senčne rastline.
Številne sorte bi lahko imenovali kar
sanjsko moštvo senčnih leg. Cvetijo
celo leto, brez prestanka. Kot zanimivost naj omenimo, da obstaja preko
7000 različnih sort. V Angliji so jih v
sredini 19. stoletja uporabljali za dekoracijo, vendar le kot rezano cvetje.
Romantične lepotice v krilcih so se
obdržale tudi v današnjem času. Sadimo jih na vzhodne lege hiš, kjer jih
obsije jutranje sonce. Spremenjena
podoba današnjih stavb pa je vplivala tudi na izbor rastlin. Veliko ljudi
se tako odloča za pokončno rastoče Fuchsia SHADOW
fuksije ali pa za take, ki so vzgojene DANCER 'Marcia
Improved'
na steblu.

Kombinacija kopriv in vodenk

Fuchsia 'Bridal Pink'

Bele ančke

Begonia Dragon Wing 'Pink' v
kombinaciji z drobnim bršljanom
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Rumenolistna pijavčnica,
begonije, kopriva,
temnolistni sladki krompir

Bele Summerwings begonije, temnolistni srčasti sladki krompir, zmajeva krila
'Baby Wing Pink', temnolistna zajčja
deteljica, močvirski bršljan
(Hydrocotylle 'Crystal Confetti')

Fuchsia SHADOW
DANCER 'Lea'

Fuchsia SHADOW
DANCER 'Alice'
Pridružile pa so se jim številne druge senčne rastline.
Zadnja leta so se na naše okenske police vrnile nevestice ali ančke (Campanula issophylla). Zacvetijo malo
kasneje, okrog sv. Ane, 25. julija. V to družbo sodi še
modro cvetoči ženin. Nepogrešljive so begonije in
vodenke. Množici cvetov so se v novejšem času pridružile še strukturne rastline, kot so afriški smilj, dihondra,
rumenolistna pijavčnica, rumeni šaš 'Everillo', bršljani,
moljevka, hojhere ali iskrivke, koprive, mulenbekija,
zimzeleni, še sladki krompir bo lepo uspeval. Tudi
surfinije se ne branijo senčnih leg, še posebej v res
vročih poletjih.

Posoda z vodenko, hojhero
in afriškim smiljem
Fuchsia SHADOW
DANCER 'Anna'

Fuchsia SHADOW
DANCER 'Carolina'
Vodenke s pisano
begonijo 'Gryphoon'
Fuchsia 'Bella Rosella' čudovita za obešanke

Fuchsia SHADOW
DANCER 'Albina'

Preverjeno: pisane tradeskancije in begonije

Najbolj znana fuksija 'Swingtime'

Za senco kombinacija modre in rdeče:
streptokarp in nepogrešljive vodenke.
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Gomoljne begonije v
posodi z drobnocvetnim
mlečkom

starodobne
in moderne

Na staro kmečko okno se podajo
begonije zmajeva krila.

Begonia SUMMERWINGS 'Dark Elegance' - nova
generacija begonij

Rod begonij je izredno obsežen, saj šteje
več kot 900 vrst in na desettisoče gojenih
različic. Nekatere so že kar malo pozabljene - npr. rex begonije, ki nas očarajo
predvsem z lepimi in raznobarvnimi listi.
Zadnjih nekaj let namreč prisegamo na
bolivijske begonije, ki so primerne za sončne
in tople lege. Današnji čas zahteva preproste
rešitve, tako je bolivijska begonija, razmožena s
potaknjenci, pri nas padla na plodna tla. Vse sorte, ki jih
ponujamo vrtnarji, izvirajo iz vrste Begonia boliviensis, ki
raste v severni Argentini in Boliviji, na nadmorski višini
nad 1.200 m. Novozelandski raziskovalci so jih v tropskem pragozdu našli čisto po naključju. Sledilo je večletno
žlahtnjenje. Iz tisočerih sejančkov so izbirali najboljše
in nam leta 2006 končno ponudili 'Bonfire'. Križancu z
bogastvom drobnega oranžnega cvetja so sledile sorte
v rožnati in beli barvi. Žlahtnitelji so se poigravali tudi
z velikostjo cveta, tako lahko danes že izbiramo med
mnogimi barvami.
Kraljeve begonije so vzgojili iz begonije vrste Begonia
rex. Njena domovina je vzhodna Indija. S križanjem z
drugo vrsto begonije iz narave - diademno begonijo
(B. diadema), ki so jo našli na indonezijskem otoku Borneo. Kraljeva begonija je imela v naravi celorobe liste,
diademna begonija pa manjše, na roglje razdeljene liste.
Tako so dobili številne različice, pri katerih prepoznamo
lastnosti obeh matičnih vrst.

Begonije CRACKLING - nova
serija kompaktnih in pokončno
rastočih begonij za senco, na
voljo v več barvah.
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REX begonije se
vračajo. Posebne
so zaradi neverjetnih listov.
(okrogle slike)

Begonia boliviensis
'Bonfire' je začela
uspešen prodor novih
sort na naš trg.

Begonia 'Chardonnay' - ena najbolj priljubljenih
sort pri nas. Za senčne in zaščitene lege. Razvija
velike in težke cvetove.
Američani imajo zanje domiselno ime: angelska krila. Kraljeve begonije namreč odlikujejo krilasto oblikovani veliki listi z
neverjetnimi vzorci, v katerih so kombinirani odtenki srebrne,
škrlatne, rjave, zelene in drugih barv. Tudi oblike teh listov še
zdaleč niso enake, saj so nekateri široki, drugi suličasto ozki,
eni razprostrti, drugi napol zloženi, pri enih so robovi gladki, pri
drugih nazobčani, nekateri so poraščeni z dlačicami, drugi pa se
kažejo s svetlikajoče se gladkimi listi.

Begonia boliviensis 'Honey Moon' - predstavnica
bolivijskih begonij z večjimi cvetovi.

Liste poleg tega prepredajo žilne mreže, poudarjene s katero
izmed kontrastnih barv; za povrh pa so potreseni s pikicami in
z lisami, ki povezane tvorijo različne vzorce.
Najprimernejše rastišče so svetle okenske police na
vzhodni ali zahodni strani hiše. Južna stran je primerna v zimskem času, poleti pa je pogosto prevroča.
(Posledice prevelike osvetljenosti so obledeli listi
in nakodrani robovi.) Če imamo na voljo samo
proti jugu obrnjena okna, potem poleti begonije
umaknemo v senčno zavetje.
Gomoljne begonije so primerne za senčna
rastišča, ki naj bodo umaknjena pred dežjem
in vetrom. Za sajenje izberemo zračen substrat,
kjer ne zastaja voda. Priporočamo dodatek perlita
in vulkanskega peska. S svojimi težkimi cvetovi nas
bodo prav gotovo očarale.
Belleconia je še ena izmed polnjenih begonij, ki doseže
izredno dolžino. Vse vrste so primerne za senčne do
polsenčne lege, ki so prav tako zaščitene prev
vetrom in dežjem. Pazimo pri zalivanju manj je več. Izbiramo lahko med šestimi
preizkušenimi sortami.
Crackling begonije iz Suntoryja so
zanimive, pokončne, rahlo prevešajoče
lepotice. Sadimo jih predvsem v posode in korita, ki jih postavimo na senčno
ali polsenčno lego. Barve cvetov so
intenzivne. Dobro prenašajo sušo.

Begonia semperflorens
Mix - 'begonice', kot jim rečemo,
so nepogrešljive na gredah in
grobovih.
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Surfinia
'Blue Vein'
Petunia CONCHITA
'Blueberry Frost'

Zgodba o surfiniji sega v leto 1990. Divjo vrsto petunije, iz katere so vzgojili surfinijo, so odkrili po
naključju. Japonski znanstvenik dr. Sakazaki, zaposlen
pri firmi Suntory, je bil zaradi nekega vinogradniškega
projekta v Braziliji. Tam je njegovo pozornost pritegnila bujno rastoča petunija z bleščečimi cvetovi. V laboratorijih firme Suntory je poskusil požlahtniti najdeno
petunijo. Uspel je vzgojiti nove sorte, ki so povsem
zasenčile vse druge. Dve leti po odkritju surfinije se
je začel prodor te viseče petunije na vrtnarski trg.
Pri nas sta bila za to zaslužna Tomaž Čufer in Ruth
Podgornik Reš.

Surfinia
'Snow'

Petunia CASCADIAS
'Indian Summer'

Surfinia 'Red'

Petunia CRAZYTUNIA
'Star Jubilee'
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Surfinia 'Yellow'

Petunia VERANDA 'Salmon'

Petunia VERANDA 'Rose Vein'

Petunia 'Bordeaux'

Petunia 'Baby Pink Vein'

Za surfinije je značilna hitra rast in obilno cvetenje. Zato pa moramo redno
dodajati gnojila. Na začetku gojenja smo imeli kar precej težav. Listi so
rumeneli in rastline niso rasle, kot je treba. V prvi vrsti je potrebno imeti
res kakovosten substrat (N8, Zeohum substrati, Balkonska zemlja, Jongkind
surfinija …) z nižjim pH. V kislih tleh rastline lažje sprejemajo železo, ki ga
je potrebno dodajati redno. Prav tako jih založno pognojimo z dolgotrajnim gnojilom Osmocote. Z gnojenjem začnemo tri tedne po sajenju.
Uporabljamo vodotopna gnojila Peters Professional, ki jih raztopimo v
vodi. Na začetku gnojimo 1-2 x tedensko. Med hitro rastjo in obilnim
cvetenjem gnojimo bolj pogosto (vsak drugi dan). Pravočasno zatiramo
škodljivce. Pomembna pa je kakovost matičnih rastlin. Sadike morajo biti
zdrave in zato kupujmo le pri domačih vrtnarjih. Veliko rastlin je namreč
okuženih s številnimi virusi.
Danes lahko izbirate med mnogimi sortami. Predstavljamo vam izbor
starejših in novejših sort surfinij in petunij, ki jih imate radi in z njimi
so vaši balkoni videti kot cvetoči slapovi.

Petunia 'Corona Amethyst'

Surfinia 'Blue'

Surfinia 'Sky Blue'

Petunia CONCHITA 'Azur'

Surfinia 'Violet 2006'

Surfinia 'Crazy Pink'
Petunia 'Picasso in Pink'

Petunia 'Raspberry Blast'

Petunia 'Merlot'

Surfinia 'Burgundy'
Surfinia 'Shihi Purple'
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Calibrachoa SUPERBELLS
UNIQUE 'White'

Calibrachoa SUPERBELLS
UNIQUE 'Pink'

Trixi 'Petticoat'

Calibrachoa SUPERBELLS
UNIQUE 'Dark Pink'

Calibrachoa SUPERBELLS
'Apricot Punch'

Trixi 'Lollipop'

Milijon zvončke sadimo
v viseče košare, korita v
kombinaciji z drugimi,
ne prebujnimi balkonskimi rastlinami. Lepe so
tudi obešanke, zasajene
s samimi milijon zvončki. Za rast potrebujejo
substrat z nižjim pH, dobro zračen in odceden.
Marsikateremu ljubitelju
še danes sive lase povzročajo listna bledica
ali kloroza, listne uši in
koreninska gniloba.
Vendar pa se temu lahko
izognemo s preventivno uporabo železovih
kelatov. Redno gnojenje
in zalivanje ne bo odveč,
vseeno pa pazimo, da
ne pretiravamo z vodo.
Za milijon zvončke je
značilno izdatno cvetenje in odcvetelih cvetov
skorajda ne opazimo.

Calibrachoa SUPERBELLS 'Orange'

Trixi 'Bolero'

Calibrachoa
SUPERBELLS
'Lemon Slice'

Trixi naredi sam!
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Milijon zvončki so bili
vroča novost leta 1996.
Tako kot surfinija prihajajo z Japonske. Razvilo
jih je japonsko podjetje
Suntory. Od takrat pa do
sedaj so številna podjetja predstavila ogromno
novih linij in sort.

TRIO MIO 'Zumba'

Calibrachoa
SUPERBELLS
UNIQUE
'Lilac'

TRIO MIO 'Salsa'
Calibrachoa
SUPERBELLS
'Banana Chocolate'

Calibrachoa
SUPERBELLS
'Double Ruby'

Calibrachoa SUPERBELLS
'Pomegranate Punch'

Calibrachoa SUPERBELLS
UNIQUE 'Light Red'

Calibrachoa SUPERBELLS 'Cherry Star'

Calibrachoa SUPERBELLS UNIQUE 'Golden Yellow'

Trixi 'Summer
Punch'
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Pelargonium peltatum ROYAL 'Light Pink'
je viseča in ima polnjen cvet.

Pelargonium zonale SUNRISE 'Rosetta' top seller, pokončna

Pelargonium zonale
MOONLIGHT 'Loki' prodajna uspešnica,
pokončna, nižja
Pelargonium zonale MOONLIGHT
'Lady Ramona' - top seller, pokončna

Pelargonium zonale SUNRISE XL 'Kristiana' veliki cvetovi, močna pokončna rast

Pelargonium zonale
MOONLIGHT 'Vineta' top seller, pokončna
Pelargonium
peltatum ROYAL
'Blue' - viseča,
polnjen cvet

Pelargonium peltatum
ROYAL 'Ice' - viseča,
polnjen cvet
Pelargonium zonale MOONLIGHT
'Sailing' - top seller, pokončna
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Poznamo okoli 250 vrst pelargonij, od teh jih je 200 iz južne
in jugozahodne Afrike. Zanimive
vrste so doma še v Avstraliji,
Aziji, Savdski Arabiji, na Sveti
Heleni in na Madagaskarju. Leta
1701 so prišle prve pelargonije na evropska tla. Žlahtnitelji
pelargonij so vzgojili številne
križance. Že leta 1870 najdemo
v katalogu angleške vrtnarije
Henderson 604 sorte pelargonij.
Od tega le 20 visečih sort, kar
220 s pisanimi listi in že 43 s
polnjenimi cvetovi.

Pelargonium zonale SUNRISE 'Samantha' - ena
najbolj priljubljenih pokončnih pelargonij

Pelargonium peltatum ROYAL XL
'Scarlet'- viseča, polnjen, velik cvet

Pelargonije delimo v pet večjih
skupin: pelargonije zonalke,
pelargonije bršljanke, pelargonije
regalke, dišeče gojene pelargonije in naravne ali botanične vrste,
pelargonije Unique. V Evropi se
z žlahtnjenjem pelargonij ukvarja kar nekaj firm. Izpostavljam
italijansko Selecto, ki ima velik in
dobro preverjen sortiment pelargonij. Njihove sadike so kakovostne, dobro ukoreninjene, zdrave …
Poleg novih barv in oblik cvetov
je pomembna tudi barva listov
in oblika rasti. Vse to zagotovo
najdete pri njihovih sortah.
Za večino slovenskih vrtnarjev so
pelargonije najpomembnejša kultura. Sadimo jih v cvetlična korita,
posode in obešanke. Odpornejše
sorte tudi na gredice. Namenimo
jim sončna mesta, uspevajo pa
tudi v polsenci in senci, le cvetijo manj. Ne smemo pretiravati z
zalivanjem. Gnojimo jih 1-2 krat
tedensko z vodotopnimi gnojil
Peters Professional. Pri pokončnih
pelargonijah je priporočljivo odstranjevati odcvetele cvetove, saj
se na njih rada razvije siva plesen.

Pelargonium zonale MOONLIGHT
'Fredo - top seller,
pokončna
Pelargonium zonale MOONLIGHT 'Paprika'pokončna, ena najbolj prodajanih sort
Pelargonium zonale
'Layana'- nizka, najboljša
sorta z 'učko' na sredini
Pelargonium zonale MOONLIGHT
'Cembalo' - rdeča, nizka

Pelargonium
zonale MOONLIGHT
'Corali' - pokončna,
kompaktna rast

Pelargonium peltatum
ROYAL 'Candy Cane' pisani cvetovi, viseča,
krajša rast

Pelargonium zonale MOONLIGHT
'Luca' - močna barva cvetov,
pokončna, nižja
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Pennisetum setaceum 'Fireworks'
Pennisetum glaucum 'Jester'
Brassica oleracea 'Sabellica
Redbor F1'
Ocimum x hy. 'Magic Blue'
Begonia x semperflorens Mix

Holcus mollis 'Albovariegatus' medena trava, ki prezimi.
Helichrysum 'Goring
Silver'- sivobarvna
strukturna rastlina,
po domače smilj

V posodi sta zasajeni rdečelistna
alternanthera (cejlonsko zelišče)
in sinjezelena bilnica. Lep kontrast rdeče in sivo modre barve.

V vrtu brez trav ne gre: Miscanthus sinensis, Pennisetum alupecuroides,
Festuca glauca.
Asparagus se lepo poda k senčnim zasaditvam.

Dichondra
argentea
'Silver Falls' trpežna in za
vse lege
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Pennisetum setaceum 'Princess' z
belo petunijo in teleskopsko travo

Rdečelistna perjanka in pa mačja meta v cvetju

Lysimachia nummularia 'Goldilocks' rumenolistna pijavčnica lepo uspeva
v družbi rdeče, pokončne pelargonije.

Scirpus cernuus 'Fiber Optic Grass' - teleskopska
trava v družbi milijon zvončka 'Banana Chocolate'
in bidensa 'Tweety '

Pennisetum setaceum 'Rubrum'

Homul ice, milijon zvonček in
rumeno zeleni šaš - kombinacija,
ki je uporabna še za jesenske
dneve.
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Pepermint pelargonija (Pelargonium tomentosum) - dišeča in uporabna. Se močno
razraste. Ne prenese premočnega sonca.

Hoste ali funkije - čudovite trajnice, ki najlepše uspevajo v senčnih
in vlažnih legah. Bodite pozorni na polže, ti se jim ne morejo upreti.
Coleus 'Solair
Flaire' - čudovita
novost med
koprivami,
primerna za
večje posode.

Hojhere ali iskrivke - stalnica v zasaditvah, tako med
balkonskim cvetjem kot v okrasnem vrtu. Izbirate
lahko med številnimi sortami.
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Begonia 'Gryphoon' - rastlina za senčne lege, nezahtevna, zanimiva
zaradi velikih, razcepljenih listov. Lahko jo prezimimo kot posodovko.

Zlate sanje med
koprivami,
Solenostemon
'Golden Dreams' nova sorta z izrazitimi žilami.

Sladki krompir skupaj z baziliko 'Magic Blue'.
Primerna je tudi za izdelavo domačega sirupa.

Ipomoea batata 'Lime' - srčasta
sorta sladkega krompirja, ki
zraste zelo dolga.
Sambucus nigra 'Black Lace' temnolistni bezeg s svetlo rožnatimi cvetovi je grm, primeren za
vsak vrt. Nezahteven in hvaležen.
Spomladi ga močno porežemo.

Pelargonium
glaucifolium - 'črna'
botanična pelargonija
je izredno trpežna.
Na začetku rasti ni kaj
posebnega, nato pa
se razvijejo dolga,
neolistana stebla in
na koncu popki.

Jabolčna pelargonija
(Pelargonium
odoratissimum) z
drobnimi belimi
cvetki in vonjem po
jabolkih. Primerna za
posamezne zasaditve
ali kombinacije.
Hydrocotyle 'Crystal
Confetti' - močvirski
bršljan je čudovita
strukturna rastlina.
Primeren za bolj
nežne zasaditve.

Xalis 'Burgundy Wine' - temnolistna deteljica
za senčne lege. Pozimi jo vzgajamo kot lončnico.
V koritu ji dela družbo drobnocvetni mleček.
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Pennisetum setaceum 'Rubrum'
Dahlia 'Castillo'
Pelargonium peltatum 'Balcon Red'
Pelargonium Calliope 'Dark Red'
Verbena Vepita' Dark Red'
Surfinia 'Deep Red'

Verbena VEPITA 'Pink'
Convolvolus sabatius 'Early Blue'

Rosmarinus officinalis
Euphorbia 'Diamond Frost'
Calibrachoa Callie 'Star Pink'
Gozdne jagode
Calocephalus brownii
Verbena 'White'
Dichondra argentea
'Silver Falls'

Salvia farinacea 'Cobalt Blue'
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Pennisetum setaceum 'Rubrum'
Begonia GUMDROP 'Rose'
Calibrachoa NEO 'Apricot + Red Eye'
Calocephalus brownii
Sutera Everest 'Rose'

Mecardonia 'Magic Yellow Carpet'
Bracteantha 'Totally Yellow'
Phalaris arundinacea 'Pure Gold'
Bidens 'Rockstar'
Ipomoea batata Sweet Heart 'Light Green'
Thunbergia alata 'Yellow'
Glechoma 'Dappled Light'

Calibrachoa Superbells 'Cherry Star'
Diascia Breezee 'Improved
Petunia 'White'
Bacopa 'Snowflake'
Chrysocephalum 'Desert Gold'

Appleblossom'
Catharanthus 'Cora Pink'
Lysimachia nummularia 'Goldilocks'
Anagallis monelli 'Angie'
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Pelargonium peltatum
Blizzard 'White'

Petunia 'Rose Vein'

Cosmos atrosanguineus 'Chocamocha'
Carex comans 'Bronco'
Begonia 'Chardonnay'
Calibrachoa 'Banana Chocolate'

 Bidens ferulifolia
Lobularia 'Snow Princess'
Pelargonium Calliope 'Dark Red'
Surfinia 'Deep Red'

'Pirate's Pearl'
Lavandula 'Hidcote'
Surfinia 'Snow'
Surfinia 'Blue Vein'

Thunbergia alata 'Yellow'
Calibrachoa MiniFamous 'White'
Surfinia 'Deep Red'
Ipomoea batata Sweet Heart 'Light Green

Ipomoea batata Sweet Heart 'Light Green'
Verbena Lanai 'Twister all Purple'
Lobularia 'Princess in Purple'
Calibrachoa Double' Pink'
Calibrachoa Double 'Yellow'
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Petunia Veranda 'Orchid'
Lobularia 'Snow Princess'
Calibrachoa Callie 'Star Pink'
Pennisetum setaceum 'Fireworks'

Pelargonium grandiflorum 'Red'
Stipa tenuissima ' Pony Tails'
Calibrachoa 'Double Ruby'
Begonia Summerwings 'White'

Pelargonium Calliope 'Dark Red'
Tagetes 'Gold Medal'
Thunbergia alata 'Orange'
Surfinia 'Snow'
Begonia 'Baby Wing Pink'
Petunia x Calibrachoa Supercal 'Blushing Pink'
Petunia x Calibrachoa Supercal 'Neon Rose'
Ipomoea batata 'Blacky'
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Calibrachoa 'Sangria'
Petunia CRAZYTUNIA
'Cherry Cheesecake'
Verbena Blues 'White'
Angelonia ANGELFACE 'White'

Bidens 'Flair'
Surfinia 'Sky Blue'
Helichrysum petiolare 'Limelight'
Lysimachia nummularia 'Goldilocks'
Pennisetum setaceum 'Fireworks'
Gaura 'Gaudi'
Gomoljne begonije
Campanula issophylla
Phalaris arundinacea 'Pure Gold'
Xalis 'Burgundy Wine'
Begonia Summerwings 'Rose'

Pelargonium peltatum 'Balcon Red'
Dichondra argentea 'Silver Falls'
Gaura 'Snowbird'
Begonia Dragon Wing 'Red'
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Lobularia 'Snow Princess'
Surfinia 'Deep Red'
Begonia Dragon Wing 'Red'
Stipa tenuissima 'Pony Tails'
Petunia Veranda 'Salmon'
Surfinia 'Lime'
Surfinia 'Sky Blue'
Agrostis stolonifera
Pennisetum villosum 'Nemira'

Begonia Dragon Wing 'Red'
Lobularia 'Snow Princess'
Lotus corniculatus
Surfinia 'White'
Surfinia 'Violet'
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Vzgojimo svoj PEPINO
Domovina pepina (Solanum muricatum) je
verjetno Peru ali Kolumbija. Največ ga gojijo
v Boliviji, Ekvadorju in v Novi Zelandiji. V Evropo je prišel
okoli leta 1785. Njegova prva gojitelja sta bila Ludvik XVI.
in angleško Kraljevo vrtnarsko društvo (KEW). Pri nas je
zaživel njegov španski naziv pepino, kar v prevodu pomeni kumarica za solato. Angleški naziv je melon shrub, kar
bolje opiše njegov okus. Od tod drugo ime - melonasta
hruška. Okus je nekaj vmes med melono, breskvijo in hruško. Za nekatere je zelo okusen, za druge nič posebnega.
Pepino je grmasta rastlina, visoka 1 m, pri nas ga gojimo
kot enoletnico. Plodovi so široki in dolgi 15 cm, aroma-

tični in sladkasti. Najpogosteje so rumeni ali
sivorumeni, s temno vijoličnimi pegami. Pogosto so brez semen. Uživamo jih surove, kuhane,
pražene. Surovi se jedo kot sadna solata, ki jo pokapamo z limoninim sokom. Kuhan pepino je dober kot
priloga, pražen pa kot glavna jed. Višek plodov lahko
vložimo. Vsebuje veliko sadnih sladkorjev in vitamina
C, je nizkokalorično sadje. Lahko ga tudi prezimimo na
temperaturi 5 ⁰C.
Gojimo ga kot paradižnik. Lahko ga vzgajamo tudi v
obešankah in koritih. Zemlja mora biti zračna, lahka,
hranljiva in stalno vlažna. Prijalo mu bo dolgotrajno
gnojilo in pa gnojilo Orgahum za paradižnik v obdobju
najmočnejše rasti in tvorbe plodov.

Kaj pravite na SLADKI KROMPIR?
Uživali so ga že pred 4500 leti. Izvira iz Južne in Srednje
Amerika, v Evropo pa ga je prinesel Krištof Kolumb.
Gre za vedno bolj priljubljeno škrobnato zelenjavo
s številnimi, zdravju koristnimi lastnostmi, bogato s prehranskimi vlakninami, vsebuje veliko močnih antioksidantov iz skupine karotenoidov (beta karoten), veliko vitamina
A in kalija, vsebuje tudi nekaj kalcija. Bogat je z vitamini B6,
C, D, vsebuje kar nekaj železa. Je odličen vir magnezija,
ki pomirja in sprošča ter skrbi za zdravo srce, kosti, mišice,
živčni sistem. Sladkorji se sproščajo počasi in skrbijo za
enakomeren dotok energije.
Optimalni pogoji za rast: 5 mesecev naj bi bile temperature med 10-30 ⁰C, tla drenažna, peščena s pH 6-7,
globoka vsaj 20-30 cm. Vrstna razdalja sajenja je 1 m,
medvrstna pa 30 cm. Ne zalivamo preveč, da ne poškodujemo korenin. Ne sadimo
v prehladnem in mokrem vremenu. Pridelek poberemo v toplem, suhem vremenu,
pred prvo slano, saj gomolji dobijo ožige.
Irsko podjetje vzgaja naslednje sorte: Murasaki (okus po lešnikih, ne presladek,
purpurna koža, belo meso), Evangeline (oranžen, veliko beta karotena, sladek),
Bonita (belo, rahlo rumenkasto meso), Beauregard (zelo hitro raste, gomolj rdeče
barve, meso oranžno).
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'Maestria'

'Pepe'

PARADIŽNIK ljubi toploto
Potrebuje bogata in s hranili dobro
založena tla. Vsakih 10-14 dni je
priporočljivo dodajati aminokisline
za boljšo odpornost in zdravo rast
rastlin. Poleti sproti odstranjujemo
majhne zalistnike in spodnje liste.
Pričnemo, ko so prvi plodovi veliki
kot večji oreh, odstranimo pa vse
liste do prvih plodov. List ob plodu
pustimo. Pozneje enakomerno
odstranjujemo do pet listov na
teden po celi rastlini.
Med sadike lahko posadimo solato
berivko, glavnato solato ali nadzemno
kolerabico. Avgusta posejemo motovilec ali špinačo, ki bosta zavetja
pred žgočim soncem zelo vesela.
Ob robu gredice nam v boju pred
paradižnikovimi boleznimi pomagajo meta, bazilika in kamilica, za
privabljanje koristnih organizmov
in čebel pa poskrbijo žametnica,
ognjič in kapucinka.

Posušeni
paradižniki

'Fleurette'

Posušeni paradižniki vsebuje obilico
vitaminov, mineralov in organskih kislin,
veliko dragocenega likopena, ki mu daje
barvo in je eden najmočnejših naravnih
antioksidantov. Poleg tega ima paradižnik
malo kalorij.
Paradižnike narežemo na 1 cm debele rezine, jih posolimo in posušimo na soncu ali
v sušilniku sadja, toliko, da so še malo
mehki. Za vsak kozarček (3 dl) dodamo
nekaj lističev narezane bazilike in peteršilja, strok narezanega česna, par zrn popra
ter po želji popopramo in posolimo.
Dobro premešamo in naložimo v kozarčke.
Zalijemo z olivnim oljem, kozarčke dobro
zapremo in jih za 30 minut postavimo v
pečico, ogreto na 100 0C. Pustimo, da se v
njej ohladijo.

45

Snacky paprike za hiter
prigrizek ali
kot vloženazelenjava

PAPRIKA
Proti koncu poletja, ko se temperaturne
razlike med dnevom in nočjo večajo, se
plodovi obarvajo, barvitost plodov pa še
dodatno popestri vrt.

Med vsemi plodovkami je paprika
tista vrsta, ki najbolj obožuje toploto
in za rast potrebuje najvišje temperature, ravno zato najbolje uspeva
prav v toplih mesecih.
Kljub temu je za vzgojo veliko manj
delovno intenzivna od paradižnika.
Njena grmičasta rast dovoljuje
vzgojo rastlin brez opore. Ni ji
potrebno odstranjevati prvega
sredinskega cveta (king flower).
Profesionalni pridelovalci ga odstranjujejo, ker rastlino izčrpava, saj je
to prvi in največji plod. Paprika tudi
ni tako zelo občutljiva za bolezni in
škodljivce.
Sadilna razdalja: v vrsti pustimo vsaj
20, med vrstama pa 45 centimetrov.
Tako bomo rastlinam omogočili, da
bodo razvile večje grme, ki bodo
pozneje lahko obrodili večji in
kakovostnejši pridelek.

Chili ‘Cayennetta‘
Chili ‘Basket of Fire‘
Capsicum
baccatum
‘Lemon Drop‘ citronski čili za
ljubitelje čilijev

FEFERONI
Ko so tla dovolj ogreta (min. 17 °C), lahko na prosto
sadimo papriko in tudi čilije. Temperatura mora biti čez
noč preko 10 °C. Ne bo odveč, če jih čez noč zaščitimo s
kopreno. Nega čilijev je popolnoma enaka negi paprike,
morda bi sadilne razdalje povečali, saj so nekatere sorte čilijev
precej močnejše rasti. Čili je obojespolen in se cvetovi oprašujejo
sami. Nekateri priporočajo pinciranje rastnega vršička, da se rastlinica razveja
in posledično rodi več plodov. Priporoča se tudi odstranitev prvih plodov in
cvetov, kar naj bi pospešilo rest zelenih delov in kasneje več plodov. V toplih
mesecih je priporočljivo dognojevati z gnojili bogatimi s fosforjem in kalijem.
Pekoče paprike potrebujejo rodovitno, dobro odcedno prst, obogateno s kompostom, hlevskim gnojem ali listnim humusom ter obilo sonca in toplote. Bolj
vroči ko bodo dnevi, bolj pekoče bodo paprike.
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JAJČEVEC

Jajčevec je toplotno zahtevna rastlina, ki izvira iz Indije in Kitajske. V izvornih
deželah je trajnica, pri nas gojena enoletnica. Gojenje jajčevca je poznano že
vsaj 2500 let, v Evropi pa ga pridelujemo šele nekaj stoletij. Prvotno so imeli
jajčevci bele plodove, velike kot kokošje jajce. Plodovi so bili grenki, rastline pa
bodeče. V Sloveniji se pridelovanje te vrtnine širi in tudi povpraševanje po tem
sadežu narašča.
Dobro uspeva v toplem podnebju pri 20-25 °C. Za rast in razvoj rastlin sta še
posebno pomembna mikroelementa bor in baker, ki ju lahko apliciramo foliarno.
Jajčevci vežejo holesterol in ga znižujejo v krvi, pospešujejo prebavo, z grenčicami spodbujajo delovanje jeter in žolčnika ter prebavo maščob, spodbujajo
delovanje ledvic, lajšajo revmatične težave in zavirajo razrast rakavih celic.
Jajčevec je zanimiva popestritev poletne prehrane in nadomestek mesu. Zrezki
iz jajčevca so okusnejši od mesa, tako praženi kakor pečeni ali na žaru. Uživajmo čim bolj sveže plodove, ki jih prepoznamo po napeti in bleščeči lupinici.
V tem primeru lupljenje ni potrebno. Pomembno pa je, da rezine
posolimo in pustimo, da spustijo tekočino. Tako ne bodo
grenke, kar se rado zgodi pri starih plodovih in manj
kakovostnih sortah. Ožamemo jih in paniramo ali
spečemo.
Njegovi dobri sosedi so fižol, grah, bob, zelje, žametnica, kapucinke in ognjič, slaba pa sta krompir in
paradižnik.

ČAJOTA - bodeči
zelenjavni biser
BUČKE za vse okuse
Pomembno redno zalivanje. Bučkam lahko
dodamo še druge jedilne buče, ki jih lahko
vzgojimo na vrtu in jih pobiramo v pozni
jeseni. So zelo okusne in tudi okrasne, saj
nam s svojimi živimi barvami (predvsem z
različnimi odtenki oranžne) popestrijo vrt
in okolico hiše. Tako kot kumare jih sadimo
na rob vrta, saj svoje vreže razpletejo daleč
naokoli in zavzamejo kar veliko prostora.
Sicer pa niso zahtevne za vzgojo.
Predvsem pri bučkah, kot so denimo 'zuchini', moramo biti v času rodnosti pozorni in
plodove pobirati dnevno, saj drugače ti zelo
hitro prerastejo primerno velikost. Za dobro
rast in kakovosten ter obilen pridelek bučke
posadite na sončno mesto. Tla naj vsebujejo tudi dovolj organskih snovi, ki bodo
zadrževale vlago.

Čajote so doma v Srednji Ameriki, a se
tudi v Sloveniji zadnja leta kar množijo.
Je grmasta, plezava rastlina iz rodu bučevk. Konec poletja obrodi
številne bodičaste plodove, hruškaste oblike. Navzven so zeleni ali
rumeni, meso pa je nežno zeleno. Zanimivo je, da je v kulinarične
namene uporabna vsa rastlina. Meso čajote je masleno, enovito, po
teksturi vmes med kumaro in krompirjem. Na sredini ima peško, ki
ima okus po oreščkih, in jo lahko pojemo v solatah ali kar tako. Čajote, ki niso popolnoma dozorele, imajo nežnejše bodice. Tudi meso je
bolj sočno, nežnejše po okusu. Te plodove porabimo najprej. Dozorele čajote pa preko zime na spodnji strani poženejo poganjek. Plodove
lahko uživamo presne, ocvrte ali popečene na žaru, za nadeve, pite,
omlete, zavitke in kompote. Meso in pečka sta bogata z aminokislinami in vitaminom C. Odebeljena korenina
vsebuje škrob. Listi in plodovi imajo
diuretični in protivnetni učinek ter ugodno delujejo na krvožilni sistem.
Na Tajvanu čajote gojijo izključno zaradi
odebeljenih korenin in listov, ki jih uporabljajo kot vsakdanjo zelenjavo.
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INKOVSKA
kumarica
(Cyclantehea
pedata) izhaja iz
Peruja. Je enoletna
vzpenjalka.
Plodovi so dolgi
od 5-15 cm, votli
in vsebujejo črna semena. Vsebujejo holesterin in flavonoide. Znižuje
krvni tlak in vpliva na izgubo telesne teže. Rastlina zraste 2-3 metre
in potrebuje oporo. Najboljše so zavetne in tople lege. Tla naj bodo
bogata s humusom in dobro pognojena. Od konca julija obiramo prve
plodove. Plodove uporabljamo sveže ali pečene. Odstranimo jim semena in jih napolnimo s svežim sirom, mletim mesom, skuto. Pečemo
jih 15 minut pri 180 ⁰C. Lahko pa jih preprosto samo popečemo na
olivnem olju. Povsem mladi, do 4 cm dolgi surovi plodovi imajo izrazito
osvežilno kumarično aromo.

KUMARE
Kumare najbolje rastejo na toplih, prepustnih, srednje težkih humusnih tleh, ki
so dobro oskrbljena
s hranili, zato jih v
kolobarju sadimo na
prvo poljino, gnojeno s hlevskim gnojem
isto leto oziroma prejšnjo jesen. Lahko
pa jih v maju sejemo tudi na prosto, v
začetku pa posevek prekrijemo z vrtno
tkanino. Na gredici s kumarami naj bo
razdalja v vrsti med 30 in 40 cm v vrsti
in 100 do 120 cm med vrstami. Plodove za vlaganje pobiramo na dva do tri
dni, za solato pa lahko nekoliko redkeje.
Pomembno je, da plodove poberemo,
preden postanejo rumeni in jim otrdijo
semena.

MEHIŠKE kumarice
(Melothria scabra) so enoletne
plezalke in zrastejo do 3 metre
visoko. Na prosto jih sadimo v
drugi polovici maja, ko je nevarnost pozebe mimo. Lege naj
bodo sončne do polsenčne in
zaščitene pred vetrom. Lahko
jih posadimo tudi v posodo.
Čez celo poletje se razvijajo
majhne, 2-4 cm velike kumarice, podobne mini lubenicam.
Okus je podoben kumaricam.
Uživamo jih sveže, v solatah ali
pa jih vlagamo. Poleg tega so
zelo dekorativne.

Bučke na
olivnem olju

Živopisana solata, posuta s cvetovi užitnih
rastlin - tudi cvetje kuhinjskih zelišč je
dobrodošlo za ščepec plemenitih arom.
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Bučke so poleti hitra in enostavna
jed. Najboljše jih je pripraviti kar
v ponvi, na hitro popečene. Za ta
namen narežemo bučke (rumene,
zelene, podolgovate, okrogle) na
kocke ali manjše rezine. Zelo dobre
so podolgovate rumene bučke (sorta
Soleil F1 - odporna proti pepelasti
plesni). So celo bolj okusne kot njene
zelene sorodnice. Najprej popražite čebulo, da postekleni. Nato dodajte bučke in jih pražite do mehkega. Dodajte še kakšen strok česna
za aromo, solite, poprajte. Lahko jih jeste samostojno, umešate jajca ali
kislo smetano. Na koncu potresite s sveže narezanim drobnjakom.

MOTOVILEC (Valerianella locusta) je bogat z vitami-

nom C in železom. Pobiramo ga od novembra do marca,
saj je odporen na nizke temperature. Pri nas so priljubljene predvsem tri sorte. Ljubljanski ima dolge, svetleče,
temno zelene liste in zelo dobro prezimi, holandski ima
velike, široke in rahlo kosmate rumeno zelene liste in
nekoliko slabše prezimi. Žličar ima srednje velike rozete
z ovalnimi, temno zelenimi gladkimi listi z rahlo navzgor
zavihanim listnim robom, ki daje listu obliko žlice. Setev:
od sredine avgusta do sredine septembra, v kolobarju za vrtninami
ali poljščinami, ki jih takrat poberemo, enakomerno po celi površini ali v vrste, ki so med seboj oddaljene 10 do 15 cm. Primeren je
tudi za mešane posevke skupaj z zimsko čebulo,
porom ali zeljem. Po setvi površino rahlo
prekrijemo z zemljo in do kalitve skrbimo za enakomerno vlažnost. Kasneje
rastline v vrsti redčimo na razdaljo 10
do 20 cm.

Solata
z motovilcem
in avokadom
Solato z motovilca lahko popestrimo s sveže
narezanim avokadom.
Tega zarežemo po dolžini
in zavrtimo, da se odpre.
Odstranimo peško.
Avokado mora biti dovolj
mehak, da je zrel. Narežemo ga na kocke in potresemo
po motovilcu. Dodamo česen, začinimo z bučnim,
olivnim ali orehovim oljem. Zraven se priležejo tudi
popečeni rakci, piščanec, oreščki …

SALANOVA
Nova solata Salanova®
(Lactuca sativa) je prijetno
hrustljava in sveža. Z le enim
rezom lahko odstranite štor
in solata razpade na posamezne lističe. Enostavno jo
lahko operete in zaradi tega
tudi hitro pripravite. Izbiramo
lahko med temnolistnimi in
svetlolistnimi sortami. Sejemo jo od aprila do septembra ali kupimo sadike.
Na prostem ne prezimi.
Lahko pa jo čez zimo obdržimo v rastlinjakih, pokrijemo
z lutrasilom. Zares okusna,
sveže nabrana solata.
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Visoke grede mešano zasadimo s cvetjem, dišavnicami,
jagodičevjem ali zelenjavo.
Nepogrešljiva kapucinka je
vsestransko uporabna.

Mladi listi in cvetovi imajo
rahlo pekoč okus. So odličen
dodatek solatam, sendvičem
ali skutinim namazom, skupaj s krompirjem pa lahko
pripravimo odlično juho.
Kandirane cvetove vrtnic uporabimo za 'užitne'
dekoracije. Cvetne liste operemo in posušimo.
Stepemo beljak, da se zapeni in ga s čopičem
pomažemo po cvetnih listih. Nato jih previdno
posujemo s sladkorjem. Na papirju jih posušimo.

Limona je vsestransko
uporabna posodovka.
Kot dodatek spodaj posadimo različne dišavnice (timijan, origano …)
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Na prostorno teraso postavimo večje posode, ki jih
zasadimo, glede na naše
želje in potrebe. V zadnjem
času so priljubljene predvsem kombinacije dišavnic
in zelenjave.

Kaj je lepšega, ko da
poleti nabiramo svežo
zelenjavo in dišavnice z
domačega vrta, balkona
ali terase?

Okrogla visoka greda z rabarbaro, solato in ohrovtom.

Tradicionalni slovenski gartlc, ograjen z lesenim plotom.
Manjša gredica. V ospredju pisana blitva. Blitva ima malo kalorij, vsebuje pa
izredno veliko kalcija, kalija in vitamina
A in E ter pa natrij, magnezij in železo. Priprava je enostavna in podobna
pripravi špinače. Različno jo lahko
kombiniramo in izredno dobro se poda
h krompirju, ribam, kot priloga ali kot
glavna jed.
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Ocimum basilicum var. minimum
je grška bazilika z manjšimi listi
primerna za paradižnikove solate,
pesto, sveža ali posušena.

Bazilike
Bazilikin
sirup
Purpurna bazilika (Ocimum basilicum 'Chianti') ima temno rjavo
vijolične liste. Je izredno aromatična, nežna, sočna bazilika.
Popestri solate, a moramo paziti
na barvne kombinacije.
Paradižnikova solata preprosto
ne more brez bazilike. Poda se
tudi na solate z ribo ali piščancem, pa z bučkami, koruzo, sirom,
olivami, jajci, grahom. Po aromi
se dobro ujame z zelišči: kapre,
česen, drobnjak, majaron, origano, meta, peteršilj, rožmarin,
timijan, koriander.

1 kg sladkorja
1 vrečka citronske
kisline (20 g)
3 šopki bazilike
(lahko mešana)
1 l vode

Po podobnem
postopku lahko
pripravimo tudi
metino-melisin
sirup.
3 kg sladkorja
3 l vode
šop melise in mete
10 dag citronske
kisline

Baziliko operemo. V posodo damo vodo in sladkor
ter segrevamo, da se le-ta raztopi, a ne zavre. Mlačno
raztopino vode in sladkorja prelijemo čez nasekljano ali drobno natrgano baziliko. Pustimo stati 24 ur.
Vmes večkrat premešamo. Sirup precedimo, dodamo
citronsko kislino, premešamo in prelijemo v steklenice.
Dobro zapremo in sirup hranimo v hladnem in temnem
prostoru. Namig: če boste uporabili liste temne bazilike, se bo sirup lepo rožnato obarval. Značilno barvo
dajo tudi temni cvetovi, ki pa so bolj za vzorec.
Za sirup lahko uporabimo različne sorte bazilik.

Ocimum basilicum 'Magic
White' prava
paša za oči in
čebele. Lahko
jo gojimo le za
okras.

Ocimum americanum citronska bazilika
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Bazilika genovese ima velike, izredno
aromatične lističe. Lahko jo gojimo
tako na vrtu kot v okrasnih loncih
samo ali v kombinaciji s cvetlicami.
Vonj bazilike odganja muhe.

Mentha spicata
'Moroccan' maroška meta

Mete in melise

Mentha
gracilis
'Ginger' ingverjeva
meta

Satureja douglasii
'Indian Mint'indijska meta tudi
za obešanke in balkonske zasaditve.
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Visoka greda v bujnem rastju. Tudi
kapucinke se ponujajo k prigrizku.

Drobnocvetni tagetes, timijan, origano,
indijska meta v zeliščni posodi

Kruh s
kapucinko
Korito z dišavnicami naj bo vedno pri roki.
Šetraj je začimba za stročji fižol, fižolove, grahove
in druge zelenjavne jedi ter ovčetino. Primeren je
tudi kot dodatek teže prebavljivim mastnim mesnim
jedem, ribam (predvsem postrvem) in nekaterim
klobasam. Kuhamo le kratek čas. Poznamo več vrst
šetrajev. V Sloveniji sta najbolj razširjena vrtni in kraški šetraj. Vsi pa so primerni kot dodatek za pripravo
zeliščnih kisov in olj, s katerimi začinjamo solate.

Drobnjak, kislica, kodrolistni
peteršilj, komarček, solata - vse na
enem mestu
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Origano je nujno potrebna
sestavina pri pripravi številnih
dobrih italijanskih jedi, predvsem omak in polivk za testenine. Uporabljajo pa ga tudi kot
glavno začimbo pri picah in pečeni
zelenjavi. Tudi Grki ne morejo brez
origana. Nepogrešljiv je v značilni
grški jedi suvlaki, številnih ribjih jedeh
in mešanih solatah. Najbolje se prilega
jedem z artičokami, bučami in bučkami, cvetačo, čebulo, divjačino, fižolom, gobami, jagnjetino, jajci, jajčevci,
korenjem, krompirjem, mlado koruzo,
perutnino, ribami in morskimi sadeži
ter različnimi siri. Posušen origano ima
močnejši okus in vonj kot pa svež, zato
se ga po večini uporablja suhega.

V ljudski medicini je majaron zelo cenjeno zdravilo proti glavobolu, nespečnosti,
želodčnim in črevesnim težavam, ugodno
deluje tudi na sluznico dihalnih poti, zaradi
česar pripomore k blaženju kašlja. Majaron
tudi pospešuje odvajanje vode iz telesa.
Primeren je za pripravo inhalacij, s katerimi
omilimo astmo, seneni nahod ali bronhitis,
v primeru vnetega grla pa lahko grgramo
(ohlajen) poparek iz te rastline.
Majaron je predvsem uporaben kot dodatek različnim jedem, na primer kot začimba
enolončnicam, golažem, obaram in juham.
Dodaja se ga mesnim jedem in izdelkom,
recimo v klobase, hkrati je primeren za odišavljenje kisa. Še posebej dobro se dopolnjuje s timijanom, zato je kombinacija teh
dveh začimbnic prava izbira v vsaki kuhinji.

Če imate doma lesene čebre, jih lahko porabite za dišavno-zeliščne nasade. Postavite
jih na večjo teraso ali na vrt. Na dno nasujte
plast drenaže-glinopor ali vulkanski plovec, pokrijte s plastjo koprene ali lutrasila.
Za sajenje uporabite kakovosten in zračen
substrat (Humko Royal garden). Za manj
dela si omislimo namakalni sistem. Poleg
letne kuhinje bodo takšne posode našle
svoje idealno mesto.

Aloi arborescens pravimo drevesasta aloja pa tudi Rastlina
življenja ali Čudežna rastlina. Poznamo preko 300 različnih vrst,
nam najbolj znani sta Aloe vera in Aloe arborescens, ki ima največ
zdravilnih substanc. Uporabljali so jo že stari Egipčani. Izvira iz Afrike,
podobna je kaktusom, a spada v družino lilijevk.
Ima svetlozelene, mesnate liste, grenkega okusa, z bodicami na
robovih. Februarja cvete v socvetju v oražno-rdeči barvi. Ima močan
koreninski sistem.
Aloja je nezahtevna, raste počasi, ne smemo je preveč zalivati.
Najnižja temperatura, ki jo prenese, je + 4 0C. Prezimuje naj ob svetlem oknu. Takoj, ko temperatura dopušča, jo postavimo na odprto.
V pripeki (julij, avgust) naj bo v polsenčni legi. Za vitalnost rastline
je pomembno, da je čim manj časa v prostoru. Za presajanje lahko
uporabimo vrtno zemljo, pri negi ne
uporabljamo kemičnih pripravkov.

Zdravilni napitek
po receptu brazilskega patra
Romana Zaga
Potrebujemo:
350 g listov aloe arborescens
500 g akacijevega medu
50 ml žganja

Izberemo biološko gojeno alojo
arborescens, staro najmanj dve leti in pol, priporočljiva pa je še starejša. Zadnje tri dni naj ne bo
zalita. Liste obtrgamo (najprej najstarejše spodaj),
obrišemo z navlaženo krpo. Obrežemo trne in
konico lista. Liste nalomimo, skupaj z medom in
žganjem jih zmiksamo v električnem mešalniku.
Delo opravimo hitro in pri čim manjši svetlobi.
Pripravek lahko začnemo piti takoj. Hranimo ga
v hladilniku, v zaprti stekleni ali keramični posodi, zaščiteno pred svetlobo.
Jemanje pripravka
Uživamo trikrat na dan po 1 žlico, najbolje pol ure pred obrokom.
Porabimo celotno količino. Priporočljiva je vsaj še ena ponovitev,
posebno v zimskem času, z vmesno pavzo enega tedna. V času zdravljenja hujših kroničnih bolezni ali raka lahko uživamo tudi trikrat po
dve žlici na dan. Pripravek pijemo, dokler bolezen ne izgine, s priporočljivo pavzo enega tedna po vsakem končanem pripravku. Po ozdravitvi je dobro nadaljevati uživanja aloje še 3-6 mesecev, da se bolezen
ne bi ponovila. Napitek pred vsako uporabo premešamo, ker se med
sesede.
Očiščevalnemu procesu lahko sledi trenutna kriza slabšega počutja,
neopredeljenih bolečin, slab zadah, temnejši urin, driska, izpuščaji.
Te neprijetnosti so redke in izginejo, ko se organizem očisti. Aloja ne
škoduje organizmu, razen če bi jo uživali res dolgotrajno in v ogromnih količinah.
Z alojinim listom se lahko namažemo, saj vsebuje gel, ki zdravi opekline,
celi rane, odrgnine, ublaži pike žuželk. Preprečuje infekcije, pospušuje
celjenje. Blagodejno vpliva na suho kožo, odpravlja glivice in srbečice. Odtrgamo košček lista, ga z nožem razpolovimo, da se nam odpre
listna sredica, s tem namažemo obolelo mesto - lahko večkrat na dan.
Lahko pa ga pokapamo z gelom, ki ga iz lista iztisnemo kar s prsti.
Več o delovanju aloje na naši spletni spletni strani www.pvd.si.
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Limonska trava (Cymbopogon
citratus) je tropska rastlina
s prijetnim vonjem po limoni.
Primerna za čaje, vodo
z okusom, azijske jedi.
Odganja insekte.
Koprc ali koper (Anethum graveolescens) je vrtna zdravilna začimbnica
z rumenimi cvetovi v kobulih. Pri
nas ga uporabljamo pri vlaganju
kumaric, na severu, posebej pa
v ruski kuhinji, pa ga najdemo v
skoraj vsaki solati, juhi, omaki, kot
dodatek k pečenemu mesu, radodarno ga posujejo celo na pico.
Pehtran (Artemisia dranunculus)
je zelo znana in priljubljena začimba za solate, zeliščne namaze,
zeliščno maslo in različne omake.
Uporabljamo ga za aromatiziranje
kisa, vina in gorčice (senf estragon).
Zanimiv okus dobi tudi oljčno olje z
vejico pehtrana. V francoski kuhinji
je skupaj s timijanom, drobnjakom,
krebuljico in peteršiljem del mešanice svežih ali posušenih zelišč
'fines herbes'. Z njimi pripravljajo
jajčne jedi, odišavijo meso ali sveže
poletne mešane solate.

Koriander (Coriandrum sativum) z lističi ali cilantro odišavljamo
juhe (zlasti govejo juho), dušeno
govedino, perutnino in nadeve za
perutnino, ribe (slanik) in ribje marinade (španska marinada), karije,
čatnije, čilije, pikantne mehiške
omake, začinjene riževe jedi, jogurt,
zelenjavo (npr. korenček, ohrovt,
rdečo peso), gobje jedi, solate,
paradižnikove omake in drugo.
Na pogled je podoben
peteršilju, razlike pa
so v okusu in
velikosti.
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ARTIČOKA - zdravje še iz starih časov
Je priljubljena sredozemska rastlina, ki je bila kot
zelenjava pri Grkih in Rimljanih zelo priljubljena.
Zdravilna rastlina iz družine nebinovk prihaja z
Arabskega polotoka in je zaradi okusa priljubljena
tudi v kulinariki. Je trajnica, visoka do 2 m, z razčlenjenimi listi. Ti so zgoraj zelenkasto sive, spodaj pa
bele barve. Raste v krajih z bolj toplim podnebjem
(Primorska). Artičoke na začetku dobro uspevajo v
mešani kulturi z zeleno solato, redkvijo in redkvicami. Kasneje se razrastejo in mečejo senco. Pametno
jih je privezati ob oporo, da se ne prevrnejo. Oktobra odrežemo stebla, ki so že obrodila, in sicer tik
nad tlemi. Rastlino nato zastremo z vsaj 30 cm visoko zastirko. V hladnejših delih Slovenije jo obvezno
izkopljemo in prenesemo v klet. Cvetni popki se na
rastlinah tvorijo v prvem letu od julija, v naslednjih
letih že od junija. Če jih ne pospravimo, se iz njih
razvijejo škrlatno modri cvetovi. Domača medicina artičoke ceni že več stoletij. Učinkovine v listih
artičoke spodbujajo izločanje žolča, celijo jetrne
celice, povečujejo izločanje urina, kot grenčica pa
artičoka spodbuja prebavo.

ČESEN
Gojen česen je v svetu poznan že
dolgo, tako da mu je pravzaprav težko
najti izvor. Predvidevajo, da je njegova domovina jugozahodna Sibirija,
od koder se je razširil v južno Evropo
in se tam udomačil. Divje rastočega
so namreč našli, razen v Sibiriji, tudi
na Siciliji. Pri česnu večinoma uporabljamo stroke, poznana pa je tudi
uporaba listov, cvetnega stebla in
mladih rastlin, ki so okusni surovi ali
za pripravo raznih jedi. Znano je njegovo antiseptično delovanje, pomaga
pa tudi pri težavah z dihali, lajša izkašljevanje, znižuje nivo
holesterola v krvi in niža krvni tlak. Česen lahko uživamo
v strokih (celih ali zmečkanih, samostojno ali dodanih raznim jedem), v tabletah ali prahu, kot sirup ali kot kapsule,
napolnjene z oljem. Najbolj učinkovit pa je vsekakor svež.
V vrtu je česen lahko čudovit sosed vrtninam, saj odganja
na primer bolhače in komarje, poleg tega pa vrtnine, cvetlice in drevnino varuje tudi pred pepelasto plesnijo.
Česen najbolje uspeva v dobro odcednih, zmerno rodovitnih tleh, na sončnem in pred vetrom zaščitenem delu vrta,
potrebuje pa relativno hladne noči. Rast česna je visoka in
kompaktna, zato mora biti za učinkovito izrabo prostora in
hranil gostota rastlin relativno visoka. Za vzgojo česna so
primerne tudi visoke grede, saj z njih voda hitreje odteče.
Kot dobri sosedje naj rastejo poleg česna paradižnik, kumare, rdeča pesa, jagode in korenček, nekoliko slabše pa
bo rasel v družbi fižola in graha. Globina tal za optimalno
rast naj bo vsaj 30 cm.
V kuhinji je česen začimba, ki je posebej v naših krajih ne
moremo pogrešati. Razen tega je tudi že tisočletja znano
zdravilo. Vsebuje pomembne snovi v sledeh, vitamine A,
B1, B2, C in različna eterična olja.

Žajbljev
liker
100 listov žajblja
1l žganja
30 dag sladkorja
2 dcl prekuhane
vode vode
Liste žajblja, žganje in
sladkor zmešamo, damo
v kozarec s širokim vratom
in pustimo približno 3 tedne na
soncu. Občasno premešamo, da se sladkor stopi.
Nato precedimo in dodamo prekuhano vodo. Natočimo
v steklenice. Liker je najboljši, če nekaj časa stoji.

Česnov sirup

30 strokov česna
5 bio limon
1 l vode

Česnove stroke na drobno sesekljamo. Stresemo jih
v posodo, kamor smo dodali 5 limon, narezanih na
rezine. Vse skupaj prelijemo z 1 l vode. Na štedilniku na hitro zavremo in odstavimo. Lahko pustimo
nekaj časa stati. Tekočino precedimo v čisto steklenico. Ta pripravek uživamo 21 dni po en kozarček za
liker (štamperle) po glavnem obroku. Sledi pavza 8
dni. Nato pijemo še 21 dni in prekinemo. To naredimo 1-2 x letno. Vpliva na vseplošno počutje, čisti kri,
žile, vpliva na odpornost. Seveda pa se pred vsakim
uživanjem raznih pripravkov posvetujte z zdravnikom, da ne bi prišlo do neželjenih posledic. Vsi
pripravki in napitki so samo za domačo uporabo.
Ne pretiravamo!

Žajbelj (Salvia officinalis) je vsestranska začimba z
močnim, nekoliko grenkim okusom. Sveži ali posušeni
žajbljevi listi so odlična začimba za ribje in mesne jedi.
Uporabljamo jih pri pripravi enolončnic, juh s krompirjem in stročnicami, različnih omak, nadevov in marinad
ter jedi s sirom.
Žajbelj je najbolj znano domače zdravilo proti vnetju
dlesni ali žrela ter razjede v ustih. Listi žajblja vsebujejo eterično olje, čreslovine in druge učinkovine, ki
delujejo proti vnetjem, bakterijam in glivicam. Pripravek iz žajblja, če ga grgramo, je idealno sredstvo proti
vsem vrstam vnetja žrela. Uporabljamo ga lahko tudi
za spiranje ust pri težavah, povezanih z razjedami v
ustih ali vnetju dlesni, za umivanje dlani, podplatov in
drugih delov telesa, kjer se močno znojimo. Zunanje ga
uporabljamo tudi kot razkužilo, saj zaustavlja krvavenje
in zdravi rane.
Pri kašlju v 2 dcl mleka skuhamo 3 čajne žličke
žajbljevih lističev. Napitek osladimo z medom.
Pripravek je primeren tudi za otroke; dajemo jim
ga po žličkah po eno skodelico na dan.
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Boreč (Borago officinalis) je
enoletnica, ki je manj poznana kot zdravilna rastlina.
Vsebuje snov, ki deluje na
žleze, ki izločajo adrenalin,
kar povzroča večjo budnost
in vedrino ter preprečuje
stres. Zelo učinkovit naj bi
bil pri živčni slabosti in pri
živčnem utripu. Ker močno
pospešuje potenje, naj bi telo
s tem izločilo prav vse strupene
snovi. Čaj iz boreča naj bi tudi blagodejno vplival na jetra, čeprav pri tem
velja, da je manj več, saj s pretiravanjem
lahko bolj škodujemo kot koristimo. Boreč deluje tudi
kot balzam za tiste, ki imajo težave s bronhitisom, krči ali
vnetjem trebušne mrene, pomaga pa tudi pri težavah z
zaostajanjem krvi v organih in pri revmatizmu in prehladu.
Dodajamo ga zeliščnim omakam, pečenim ribam, mesu in
jajcem, v zeliščno maslo, solate, kumare, gobam, ga kombiniramo z drugimi zelišči. Liste dodajamo jedem šele po
koncu kuhanja (izjema so nadevi).

Timijan (Thymus vulgaris) izvira iz Evrope in iz Sredozemlja.
Je zelo stara zdravilna rastlina, saj so njegovo razkuževalno moč poznali že Egipčani pri balzamiranju mrtvih. Grki
so timijan uporabljali poleg sira in v pijačah, Rimljani
pa so ga uporabljali v zdravilne namene.
Ima zelo močen okus. Rad ima sušna in
sončna področja, pri nas pa najboljše uspeva na Krasu.
V kuhinji se timijan uporablja kot
začimba v zelenjavnih in mesnih
jedeh, odlično se poda k divjačini, perutnini, k jedem iz stročnic,
krompirja in bučk.

Jiaogulan oz. zelišče nesmrtnosti (Gynostemma
pentaphyllum) uspeva do 3.000 m nadmorske višine,
v senčnih predelih Kitajske, Indije, Japonske, Nepala,
Šri Lanke in tamkajšnjih dežel.
To plezalko se pri nas goji kot posodovko oz. sobno
rastlino v obešanki ali posodi, kjer ji moramo zagotoviti
dovolj posredne svetlobe in sobno temperaturo
za optimalno rast.
Dnevno zaužijemo 4-5 svežih listov. Najboje mladih,
ki so bolj sladki. Uživanje svežih listov, bo dolgoročno
prineslo pozitivne učinke na telo. Liste lahko dodate
solati ali v juhe in tudi drugim jedem. Pazite le, da jih
ne razkuhate.
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Citronsko verbeno, imenovano tudi citronska lipija in
citronka, najdemo v literaturi pod različnimi strokovnimi
imeni: Verbena triphylla, Verbena citriodora, Lippia
triphylla, Lippia citriodora in Aloysia citriodora. Sodi v
družino sporišovk Verbenaceae, izvira pa iz Južne Amerike. Pot v Evropo je našla v 18. stoletju, poparek citroninih listov je kmalu postal priljubljen napitek v Španiji in
Franciji.
Citronska verbena je znana predvsem v azijski kulinariki,
a se vse bolj uveljavlja tudi pri nas. Srečamo jo tudi v milih, parfumih, sredstvih za odganjanje insektov. Uporabna
za peko piščanca na žaru, za mariniranje ribjih filejev, za
začimbo v navadnem domačem jogurtu in za pripravo
solatnega dresinga. Z njo aromatiziramo solatno olje.
Rožmarin je klasična dišavnica za začinjanje pečene jagnjetine, vendar se njegova aroma odlično obnese tudi pri
drugem pečenem mesu. Je dobrodošla začimba za pečen krompir, juhe in enolončnice, sploh pa je imenitna dišavna
družba dušenih in pečenih zelenjavnih jedi. Niti v testo za palačinke in različne marmelade, seveda v majhnih količinah, ga ne pozabimo zamešati, kaj šele v testo za kruh in pecivo. Zatem nas čaka še preizkušanje napojev z rožmarinom, saj ga uspešno namočimo v vino, kis in kisavo, lahko celo v nepasterizirano pivo.
Pripravljamo tudi med z rožmarinom - žlico drobno zrezanih listov damo v pol kilograma medu - vendar ga ne smemo zamešati z rožmarinovim medom, ki ga pridobivajo zlasti na območjih, kjer raste veliko rožmarina. Ne nazadnje
pripravimo tudi rožmarinovo sol, podobno kakor šetrajevo: dva dela
mlete soli zmešamo z enim delom uprašenih rožmarinovih listov.

Začimbna mešanica z rožmarinom

Za temeljni začimbni pripravek vzamemo 2 žlici zrezanega svežega
ali zdrobljenega suhega rožmarina, po eno žlico enako pripravljenega
timijana in mirte, če je zadnja le pri roki, pol žlice popra in 2 žlici grobe
oziroma mlete morske soli.
Pripravek z grobo soljo je primeren
predvsem za natiranje oziroma začinjanje mesa pred peko, začimbna
mešanica z mleto soljo pa zlasti
za raznovrstne kuhane in
pečene jedi.
Helichrysum italicum
‘Aladin’ - pritlikavi curry,
orientalska aroma,
kroglasta rast, srebrnkasto listje.
Azteško sladilo, nizkokalorično, tropsko sladko zelišče z aromo mete, za deserte
in čajne mešanice, primerno tudi za celoletno gojenje na okenski polici. Lippia
je primerna za uporabo v manjših količinah, v večjih količinah se pa odsvetuje,
ker vsebuje kafro (se čuti tudi v okusu in vonju). Azteški sladki grm (Lippia
dulcis) je plazeča trajnica, ki zraste do 30 cm visoko. Ima majhne zelene
suličasto ovalne liste, ki so nazobčani. Rastlina cveti z majhnimi belimi
cvetovi. Kot nakazuje ime, azteški sladki grm izvira iz osrednje Amerike. V
naravi ga najdemo v Mehiki, na Kubi in na sosednjih otokih. Sladka lipija je
zelo enostavna za vzgojo. Najbolje uspeva na dobro prepustnih, peščeno
ilovnatih tleh. Ugajajo ji sončne lege. Vzgajamo jo lahko v vrtu ali v različnih
posodah. Stebla se rahlo povešajo, zato jo lahko vzgajamo kot obešanko.
Rastlina je v svoji domovini trajnica, vendar pri nas na prostem ne prezimi,
zato jo pred zmrzaljo odmaknemo v hladen in čim bolj svetel prostor.
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Svežina narave
v kulinariki

Fotografije vseh jedi: Galerija okusov

Borut ustvarja v Galeriji okusov, lastni restavraciji
v osrčju parka Novo Celje. Njegovo ustvarjanje se
je začelo v domači kuhinji z opazovanjem mame
in babice in že takrat so mu privzgojili pomen rabe
sveže sezonske zelenjave, sadja in zelišč v kuhinji.
Tudi ko je nabiral znanje v tujini, je bilo to njegovo
glavno vodilo. »Narava je čudovita, spoštovanja
vredna,« pravi Jovan, ki dodaja, da brez narave ne
bi znal kuhati. »Moje ustvarjanje se vedno začne
v naravi, ko 'prešnofam' vsak kotiček in ugotovim,
kaj mi narava v tistem trenutku ponuja na vrtu,
travniku, v gozdu, začnem kreirati jedi.«
Uporaba svežih
zelišč in cvetja v
visoki kulinariki

Pri tem poudarja, da nikoli ne posega na silo v
okolje in torej uporabi tisto, kar je lokalno: »Res
pa je, da imamo srečo, da je Slovenija majhna, ker
je pri nas vse dosegljivo v kratkem času in tako
rekoč lokalno.« Na začetku svoje karierne poti so
bili vrelec navdiha prekmurski vrtovi – delal je
kot vodja v hotelu Livada v Murski Soboti. Želja
po usvajanju vedno novega znanja ga je vodila v
tujino, a tudi, ko je ustvarjal z največjimi mojstri v
Michelinovih restavracijah v Italiji, Španiji, Franciji
in na Danskem, je sledil svoji osnovni ideologiji
in jemal iz narave. Vsak obisk na tujem da človeku
nove razsežnosti, odpira nov fokus in Borut se je
naučil drznosti, zato z rabo svežih zelišč in cvetlic
preseneča od predjedi do sladic, od 'finger fooda'
do poročnih tort.
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Sveže cvetje
na finger food
prigrizku.
Borut se uvršča v najožji izbor top chefov v Sloveniji –
naklonjena mu je tako strokovna kot laična javnost, saj
njegove jedi razvajajo brbončice, so paša za oči, omamljanjo voh, božajo želodčke in velikokrat tudi kravžljanjo
sivie celice, ko ugibamo, katere sestavine je uporabil v
drznih kombinacijah divjih okusov, ter ko skušamo spomin povezati s pravkar doživetim. Največkrat nas je okus
popeljal v otroštvo, v babičino kuhinjo, le da je tokrat jed
prezentirana drugače, izvirno, pripravljena pa s pomočjo
sodobnih tehnik, ki omogočajo igro. »Moja kuhinja je
igralnica, ustvarjalnica, delavnica v enem.
Sladica
s svežimi zelišči
in cvetjem.

Foto: Gregor Audič

Zelišča že dolgo niso samo okras na vrtu in dišeča
začimba na vrhu krožnika. Eden takšnih, ki mu sveža zelišča – gojena in divja – predstavljajo osnovni
navdih pri kreiranju krožnikov je chef Borut Jovan.

Borut Jovan,
chef, ki navdih
za kreacije
dobiva v
naravi.

Tu se popolnoma predam kreiranju,« sestavljanje fuzije
okusov opisuje Jovan.
Okolico restavracije krasijo zeliščni vrtovi in manjši zelenjavni vrt za vsak dan sveže pridelke. Tistim, ki jih jedi
očarajo, pa Borut ponudi tudi lastne izdelke za uporabo
v domačem gospodinjstvu. In znova so glavno vodilo zelišča; pod lastno blagovno znamko Lojz Lojz tako ponuja
zeliščne soli, zeliščna olja (drobnjakovo olje, olje koprca
itn.), marmelade, testenine (koruzni bleki, ajdetoni).
»Zelišča so vsestransko uporabna, njihov okus odpira
vedno nove ideje o kombiniranju,« pravi Borut, ki goste v
svoji restavraciji razvaja tudi z lastnim zeliščnim sokom –
je osvežilen, polnega okusa, prava mala bomba vitaminov
in mineralov, prija pa tudi zaradi prijetnega zadaha po
zaužitju.

Borut nam razkriva
nekaj svojih receptov

Foto: Gregor Audič

Aljaž Novšak, sous chef
v zeliščno-zelenjavnem vrtu

Za 4 osebe
Testo
120 g gladke moke
120 g ostre moke
2 žlici olja
1-1,5 dcl tople vode

Nadev
0,5 kg sveže domače skute
1 domače jajce
sol
bel poper
svež pehtran

Pehtranovi
štruklji

Zmešamo sestavine
za testo in ga pustimo
počivati na toplem. Medtem pripravimo nadev, in sicer
tako, da sestavine zmešamo in pretlačimo. Razvaljamo
testo na površino kvadratne oblike. ¾ testa premažemo
z nadevom, odrežemo debelejše robe testa in zavijemo
(zrolamo) v rulado. Takšno na rahlo zavijemo v prozorno
živilsko folijo, ob robu naredimo vozel, da ne izgubimo
nadeva, zavijemo še v srebrno živilsko folijo in damo v
rahlo vrelo vodo.
Kuhamo na zmernem ognju 45 minut. Vzamemo iz vode, odvijemo
folijo in narežemo ter posujemo
s ščepcem svežega pehtrana.

Za 4 osebe
2 žlici svežega sesekljanega drobnjaka
250 g sveže domače skute
250 g krompirja
olivno olje, pol žlice gorčice
pol olupljene šalotke
Krompir olupimo in skuhamo. Ko se
skuha, ga precedimo in narežemo na
kocke. Dodamo vse ostale sestavine in
dobro premešamo. Namaz ohladimo
v hladilniku.
Postrežemo z domačim popečenim
kruhkom.

Drobnjakov namaz

Za 4 osebe 100 g peteršilja		
200 g krompirja
sol, poper
30 g masla
30 g kisla smetana

Peteršiljeva juha

Peteršilj operemo, damo v vrelo vodo za 10 sekund
in nato takoj v ledeno vodo (postopku se reče
blanširanje). Zmiksamo ga s toliko hladne vode,
da nastane gladka krema. Krompir skuhamo v 0,5
litra vode in v to zlijemo v zmiksan peteršilj, pretlačimo, solimo, dodamo maslo, fino premešamo
s paličnim mešalnikom in serviramo.
Na koncu dodamo malo kisle smetane.
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Besedilo, fotografije: Mateja Reš
Več slastnih receptov na
zivetipreprosto.blogspot.com

Kako se lotimo nakaljevanja?

Semena žit in stročnic speremo in čez noč namočimo v veliki količini
vode. Ovojnica se zmehča in seme nabrekne. Zjutraj vodo odlijemo.
V njej so se raztopili minerali, zato je nadvse primerna za zalivanje
rož. Seme dobro speremo in stresemo v kalilnik. Semena žit in stročnic
so večja in jih brez težav kalimo v kakršni koli posodi, zato kalilnika
ne potrebujemo nujno. Kalimo lahko v skledah, kozarcih za vlaganje
ali krožnikih. Bistveno je, da do semen pride zrak, vendar se ne smejo
izsušiti, saj bi se rast s tem ustavila. Zato posodo pokrijemo z gazo ali
folijo za živila, ki jo preluknjamo na več mestih. Žita in stročnice odlično kalijo pri sobni temperaturi, to je pri 18 do 22 °C. Ajde, amaranta in
kvinoja ni treba namakati!

Temeljito spiranje

Zvečer kaljeno seme dobro splaknemo pod tekočo vodo. Kalčki kvinoje in amaranta so uporabno že po 24 urah! Tudi ajda sodi med hitro
pokvarljive rastline, starejši kalčki pogrenijo. Ostala žita in stročnice
znova splaknemo naslednje jutro in zvečer. Tretji dan so nakaljena semena primerna za uporabo. Če je šlo med kaljenjem kaj narobe, bomo
to ugotovili po vonju. Nakaljeno
seme namreč diši prijetno. Zatohel
vonj pomeni, da nekaj semen gnije,
taki kalčki niso primerni za uporabo.
Naj nas ne zmotijo nežne lasaste koreninice – to ni plesen, ampak čudo
narave! Tu je še ena posebnost – pri
spiranju ajde in kvinoje bomo opazili,
da je voda nekoliko sluznata. Splakovanje mora biti zato še bolj temeljito.

Okusi so različni

Če v svojo prehrano uvrstimo nakaljena semena, se bomo najbolj
približali načelom zdrave prehrane. Ko semena prebudimo iz spanja,
se snovi v njih začnejo prerazporejati, množiti in, kar je za nas najbolj pomembno, v taki obliki jih naš organizem kar najbolje izkoristi.
Med kaljenjem se beljakovine pretvarjajo v svoje osnovne gradnike
aminokisline, ogljikovi hidrati v sladkorje, količina vode v semenih se
zelo poveča, kaljena semena postajajo podobna zelenjavi. Množijo se
vitamini in encimi. Kalčki leče imajo skoraj dvakrat toliko vitamina C,
kalčki fižola mungo pa trikrat več kot seme, ki ga povrh vsega surovega
sploh ne moremo uživati. Morda nam vsi kalčki ne bodo všeč, a vsak
izmed nas bo našel takšnega, ki mu ne bo mogel reči ne.
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Kalčki, ki jih kalimo, da poženejo
kalček, a ne delajo listov, so hitro
pripravljeni in imajo kratek rok
uporabe. Nekatera semena za
kaljenje potrebujejo le en dan, druga pa
največ štiri dni. Če bi semena kalili dlje,
bi začela razvijati klične liste. Za najbolj
uporabna so se izkazala semena nekaterih
žit, pšenice, kamuta in rži. Druga žita kalijo
slabše ali sploh ne, ker so obrušena, da jim
odstranijo celulozno ovojnico. A nikjer ne
piše, da oves ne bo kalil. Z žlico semena
lahko naredimo kalilni preizkus. Tu so še
žita, ki to v resnici niso - kalčki iz oluščene
ajde. A kalila bo le tista ajda, ki so jo sušili
na temperaturi pod 42 °C in jo spoznamo
po zelenkasti barvi. Tu je še manj znana,
a izjemno zdrava in okusna kvinoja, hitrostni prvak med kalčki. Vse stročnice dobro
kalijo, najpogosteje pa kalimo lečo in fižol
mungo, ki ju uživamo surova, medtem ko je
treba kalčke čičerike, graha, fižola in rumene soje toplotno obdelati, da se razgradijo
nekatere snovi, ki bi nam mogle škoditi.
A še vedno jih je vredno kaliti, saj se čas
kuhanja skrajša na četrtino ure ali še manj.

Kako kalčke uporabimo v kuhinji?
Kalčki žit so primerni za popestritev vseh
jedi, tudi sladkih, saj so prijetnega sladkega okusa. Pazimo le, da niso prestari, to pomeni, da kalček ni dosti daljši od semena,
sicer postanejo res neverjetno osladni in
po mojem okusu niso primerni za uživanje.
Pšenico in kamut lahko vedno pustimo, da
poženeta zelene poganjke, ki jih posočimo
in spijemo.

Kalčke nekaterih stročnic moramo kuhati.
Presne lahko uživamo vse vrste leče ter
fižola mungo (zelena soja) ter fižola azuki
(rdeča soja). Te kalčke najlažje zaužijemo
tako, da jih vmešamo v solate. Solata iz
samih kalčkov je izredno močno živilo, zato
se ne čudimo, če ne bomo mogli pojesti
krožnika take solate.
Kalčki vseh vrst stročnic nam bodo šli še
veliko bolj v slast, če jih bomo prekuhali.
Lečo, fižola mungo in azuki le blanširamo, čičeriko, fižol, grah in rumeno sojo pa
kuhamo najmanj 10 minut. Nato jih uporabimo v juhah, prikuhah in solatah.
Kaj še naredimo s kalčki, če jih je preveč?
Shranimo jih v zamrzovalnik ali, še bolje,
posušimo na temperaturi do 42 °C.

Banane
v srajčki

3 žlice medu
2 žlici vode
1 žlička limoninega soka
1 ščepec svežega ingverja, malo cimeta
4 majhne ali 3 velike zrele banane
6 žlic sezamovih kalčkov (2-3 dni kaljenja)
malo ozko naribane lupine limone iz ekološke pridelave
Med pomešamo z vodo, limoninim sokom, cimetom in ingverjem.
Olupljene banane dekorativno narežemo na rezine, pomočimo
v medeno omako in povaljamo v sezamovih kalčkih. Razporedimo
po krožnikih in prelijemo s preostankom medene omake. Naribano
lupinico limone enakomerno potresemo po bananah in postrežemo.

Zajtrk
za zdravo kri
10 suhih sliv
2 dl nakaljene pšenice
(2 do 3 dni kaljenja)
1 jabolko
1 žlička limoninega soka
cimet po okusu
Slive namočimo čez noč. Če imajo koščice, jih
odstranimo. V sekljalniku zmeljemo slive z vodo,
v kateri so se namakale in ostale sestavine. Če je
potrebno, dodamo še malo vode, da je gostota
mešanice podobna gostoti juhe. Namesto sliv
lahko uporabimo suhe fige, hruške ali marelice.

100 g suhih marelic
100 g suhih fig
100 g lešnikov
5 žlic sezamovimi kalčkov
kokosova moka po želji

Pikantni
avokadov namaz
guakamole
2 dobro zrela avokada
2 dl pikantnih poganjkov
(8 dni kaljenja)
2 žlici soka limone
1 strok česna
Avokado razpolovimo,
odstranimo koščico, olupimo in
pretlačimo z vilicami. Če so poganjki
veliki, jih narežemo.
Pomešamo z ostalimi sestavinami in postrežemo k najljubši
solati, namažemo na kruh ali vanj pomakamo zelenjavo ali
koruzni čips.

Kroglice s suhim sadjem
in sezamovimi kalčki

Marelice in fige drobno nasekljamo.
Najbolje je, če uporabimo sekljalnik
ali mesoreznico. Lešnike drobno
zmeljemo.
Marelice, fige in sezamove kalčke
zmešamo z nekaj več kot polovico
lešnikov v kompaktno zmes.
Oblikujemo majhne kroglice in jih
povaljamo v preostalih lešnikih ali v
kokosovi moki. Odlično teknejo tudi
naslednji dan!
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Končno lahko uživate v sadju z domače terase ali balkona. Ta mala
drevesca sadimo v primerno velike posode, odvisno kako jih bomo
vzgajali. Najboljši so lonci premera 35 cm do 80 cm. Na dno posode nasujemo glinopor ali vulkanski plovec za dobro drenažo. Zemlja za sajenje naj bo dovolj zračna, uporabimo kompost za sajenje
ali Royal garden-mešanico, ki vsebuje tudi vulkanske minerale. Ti
dobro vplivajo na razrast korenin. Ob sajenju je potrebno dodati
organsko gnojilo (Orgahum za sadno drevje) in pa mineralno gnojilo, ki vsebuje malo dušika ter veliko fosforja in kalija. Dušik lahko
dodajamo med rastjo. V zemljo je priporočljivo zamešati agroooglje
z dodatkom vermikomposta. Tako bomo poskrbeli za zdravo rast
drevesc. Ob sajenju dodamo tudi oporo. Brez problema jih posadimo tudi v manjši vrt. Redno jih zalivamo. Lega naj bo sončna.
Spomladi opravimo tudi rez. Kakšno rez
bomo izvedli, je odvisno od podlage
drevesa in pa kakšno rast želimo imeti.

APPLE ME - hrustljavo
meso, sočno z ravno
pravo mero kisline za
svežino. Zori v začetku
septembra.

ICE PEACH - ledena breskev
ima sočno in hrustljavo meso,
sladkega okusa. Zori v začetku
do sredine julija.
CHERRY ME veliki, intenzivno
rdeči mesnati
plodovi. Zorijo
sredi junija.

PEACH ME RED - klasična
breskev z belim mesom, sočna,
mehka in aromatična. Zori od
sredine do konca junija.

PEACH ME DONUT - ploščata
breskev je zelo praktična za
uživanje. Zelo sladka in aromatična. Zori sredi julija.

NECTA ME - sočna
in sladka nektarina.
Zori konec julija do
začetka avgusta.

RASPBERRY ME - dišeči
plodovi maline, ki zori
od julija do oktobra.
Mini drevesce posadite za vaše najmlajše.
Ti bodo uživali v zalivanju in kasneje ob
trganju slastnih plodov. Naučili se bodo dela
z rastlinami, poleg tega pa bodo odkrili, da je
sadje bolj zdravo in okusnejše kot sladkarije.
Naj jim bo skrb za lastno drevo prijetna naloga in odgovornost.
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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

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

Maj

ugodno za:

April

ugodni dnevi
za presajanje
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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.

Korito s sistemom namakanja

Kratki nasveti
Z vsakim katalogom vam sporočam novosti pri vzgoji
rastlin, posredujem nasvete za čim bolj pestre in cvetoče
zasaditve ter lepe zelenice in doseganje dobrega pridelka.
Praktično smo v zadnjih letih obdelali vse poglavitne materiale in tehnike, predstavili novosti in tokrat bi samo na
kratko preletel pomembnejše korake pri vrtičkanju.
1. Pred spomladanskim sajenjem si naredite načrt, kaj in
kje boste sadili. Pravočasno se dogovorite z vrtnarjem, da
vam preskrbi ustrezne sadike. Poleg cvetja ne pozabite na
zelenjavne in zeliščne sadike. Če nimate svojega vrta, si
lahko omislite vertikalni vrt ali cvetoči steber. Ne sadite
prezgodaj in čakajte na ustrezne pogoje. Sadike bodo verjetno pri vrtnarju bolje rasle kot v vaši garaži ali na hladni
verandi.
2. Nabavite profesionalne kakovostne substrate in gnojila,
ki vam jih priporoči vrtnar. Ne nasedajte nizkim cenam in
čudežnim substratom, ki se napihnejo iz male kocke. To
prepustite začetnikom, vsakdo mora iti skozi šolo. Enako
velja za gnojila. Vprašajte vrtnarja in ne kupujte desetine
različnih gnojil z lepimi slikicami in nizko ceno. Potrebujete
dvoje gnojil za balkonsko cvetje, obešanke, lončnice, dvoje
gnojil za zelenjavni vrt in dvoje gnojil za zelenico. Lahko
si izberete še po enega in imate vse, kar potrebujejo vaše
rastline.
3. Zemljo na vrtu skrbno preglejte, odstranite kamenje
in morebitne škodljivce. Dodajte zrel kompost, zeolit,
agrooglje in startno organsko gnojilo. Če je zemlja težka,
zbita, preveč ilovnata, dodajte še super mešanico vulkanskih mineralov ali samo vulkanski plovec. S tem trajno
rešite zračnost in drenažo.
4. Po sajenju sadik dodajte mikorizo, ki bo omogočila dobro
sodelovanje talnih gliv s koreninami rastlin. Mikoriza rastlino ščiti pred določenimi boleznimi in škodljivci, dobavlja
pripravljena aminokislinska hranila in vodo, od korenin pa
dobiva sladkorje za svoj obstoj. Rastline potrebujejo manj
hranil in le-ta so bolje izkoriščena, rastline imajo povečano
odpornost na sušo in bolezni. Pridelek ima tudi boljši okus
in višjo vsebnost vitaminov in mineralov.
5. Zadnje čase so moderne dvignjene grede in urbano
vrtnarjenje. To nam olajša vrtnarjenje, pridelek imamo bliže
kuhinji, manj je škodljivih polžev in talnih škodljivcev, ker
imamo boljši nadzor nad zemljo. Povsem izvedljivo je pridelovanje osnovne zelenjave in zelišč na balkonu ali terasi.
Obstaja že veliko rešitev vertikalnih vrtov, mini vrtičkov,
zelenih stebrov in obešank, da lahko poskusite s tako pridelavo tudi vi.
6. Zaščita pred škodljivci in boleznimi. Preventiva je vredna
največ. Pripravite dobro zemljo, posadite zdrave sadike in
redno pregledujte nasad. Lahko uporabljate preventivno
škropljenje z naravnimi pripravki in prevretki ali homeopatskimi pripravki, nastavljajte vabe in ročno odstranjujte
škodljivce.

Deževniki - zvesti
pomočniki v vrtu Super mineralna
mešanica z diatomejsko glino
7. Zalivanje in gnojenje vaših nasadov je
najpomembnejše opravilo skozi vso sezono. Za boljše zadrževanje vode v tleh zelo pomagajo
zgoraj našteti izboljševalci tal. Dobra priprava tal, ki
omogoča dobro teksturo in strukturo tal, omogoča zadosti zraka v tleh in hkrati drenažo v spodnje sloje tal.
Mulčenje tal ogromno pripomore k boljšemu pridelku,
ker zadržuje vlago v zgornjem rastnem sloju tal in
omogoča boljšo populacijo drobnoživk, deževnikov in
drugih koristnih organizmov. Hkrati preprečuje razrast
plevelov, ki kulturam odžirajo hrano in vodo. Zalivajte
z mehko vodo, kot je deževnica ali voda iz klime ali
sušilnikov perila. V tem primeru dodajajte kalcijeva
gnojila. Če imate normalno trdo vodo z več kot 300 mg
kalcijevega bikarbonata, je najboljša mešanica tretjina
pitne vode in dve tretjini mehke vode. Na vseh nasadih si lahko omislite enostaven namakalni sistem, ki se
avtomatsko vklaplja ob določeni uri za določen interval. Ne zalivajte preveč, še posebej spomladi v
začetni rasti, ker s tem razvajate korenine,
ki ob suši nimajo globokega sistema in ne
dobijo dovolj vode. Hkrati izpirate topna
hranila v nižje sloje, kjer niso dostopna
koreninam. V povprečju porabimo 4-6
litrov vode na kvadratni meter v poletnem času. Zalivajte zgodaj zjutraj,
da se zemlja dobro namoči, še preden
Zeolitni
se začne transpiracije iz zemlje in skozi
plovec.
listne reže.
8. Do svojih rezultatov imejte realna pričakovanja. Kljub najboljšim sadikam in materialom vedno
ne uspe najboljši pridelek. Zato se zanimajte o dobri
praksi, izmenjujte izkušnje, iščite na forumih dobre
rešitve in prakse in ločite zrno od plev. Veliko informacij je izkrivljenih, komerciala dela svoje, ljudje pa hitro
nasedamo in širimo napačne ideje. Priporočam nasvet
vrtnarjev, kamor se lahko vrnete kadar koli, saj pri nas
velja rek: Z nami in dobrimi materiali Vam bo uspelo,
saj smo vrtnarji.
Tomaž Čufer

Agrooglje
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■ 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

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!

BOGATIN CVET, peleti, je naravno, termično
obdelano gnojilo brez patogenih klic in
plevelnih s emen. Vsebuje dodana
hranila in mikroorganizme,
ki so nujno potrebni za bujno
in zdravo rast ter cvetenje.
Nekaj hranil je rastlinam
takoj dostopnih. Večina
hranil je organsko vezana,
zato se postopno sproščajo,
ne ožigajo koreninin in nudijo
rastlinam hranila za daljše obdobje.
Gnojilo BOGATIN CVET je primeren za balkonske in
okenske rastline, za lončnice, za oskrbo grobov.
Lahko ga uporabljamo tudi kot tekoče gnojilo.

PRVIČ V SLOVENIJI

Obogatenemu organskemu
gnojilu so dodani efektivni
mikroorganizmi EMTM kot
T
aktivator hranil. EMTM
CVE
izboljšajo njihovo delovanje in
učinkovitost, hkrati pa imajo
ugoden učinek na substrat ali
zemljo. EMTM postopoma razgrajujejo
gnojila v rastlini dostopno obliko.
S tem omogočajo, da se snovi zadržijo
v substratu in se ob zalivanju ne izpirajo.
Pester nabor hranil zato deluje dolgotrajno:
v substratu se poveča prisotnost rastnih hormonov,
aminokislin in encimov. Tak substrat preprečuje razvoj
patogenih bakterij. Rastlino ščiti in ji izboljša imunski
sistem. Zdrave rastline v zdravem okolju bistveno lažje
prenašajo stres in razvijejo svojo lepoto ter bujnost.

!

NARAVNO ORGANSKO GNOJILO ZA VSE VRSTE RASTLIN

ZA RAZKOŠNO TRATO

ZA ZDRAV IN OBILEN PRIDELEK

Linija izdelkov iz visoko vpojne
mineralne volne za profesionalno
in ljubiteljsko vrtnarjenje.
• Zmanjšano zalivanje do 50%
• Izboljšuje strukturo tal

Knauf Insulation d.o.o., Trata 32, 4220 Škofja Loka, Slovenija

• Rezultat je boljša rast in večji pridelek
• Voda z raztopljenimi hranili je bolj
dostopna rastlinam
• Okolju prijazno
Privoščite svojim rastlinam
Urbanscape in opazili boste razliko.

Dosegljivi smo na:
+386 (0)4 5114 175 ali
urbanscape@knaufinsulation.com
www.hidro-vlakna.si

www.green-urbanscape.com

Vse za vrt ...

Uresničite svoje želje s pestro izbiro vrtnarskih izdelkov kakovostnih
blagovnih znamk IMMERGRÜN in AUSTROSAAT:

PRIDELATI DOMAČO ZELENJAVO, VZGOJITI CVETLICE LEPOTICE
IN OHRANITI LEPO ZELENO TRATO JE ŽELJA VSAKEGA
VRTNARJA IN VRTIČKARJA.

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

www.agrosaat.si

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

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

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. Pester izbor
profesionalnih
in hobi substratov

• HUMKO Carbohum
• HUMKO Hobi
• HUMKO Zeohum
• HUMKO Vulkahum
• Kompo Mix, Fibrohum, NEUHAUS,

1

JONGKIND GROND, BVB

4

4. Vse za mulčenje in
dekoriranje nasadov, vrtov, 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
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za proizvodnjo vrtnarskih
substratov
• komposti, kompostne mešanice
• organska gnojila
Pakiranje: 20 l, 50 l, Big Bag vreče ali razsuto.

