Obarvajmo
poletje

Dragi prijatelji cvetja!
Za nami je dolga in mrzla zima, ki nas je še bolj spodbudila
k delu na vrtu, z rastlinami, živalmi in k druženju s prijatelji.
Z veseljem prebiram statistiko, da se povečuje samooskrba
z zelenjavo, čeprav počasi, pa vendarle. Kako žalostno smo
zanemarili dejavnost, ki je poglavitna za zdravo življenje,
ki omogoča delovna mesta, izrabo prostora in sredstva
za preživetje, ki jih mnogim brezposelnim primanjkuje.
Navadili smo se, da vse kupujemo v tujini, od materialov
do semen, zelenjave, cvetja, grmovnic. Svoje zemlje, kot da
nimamo. Velike drevesnice so propadle, zelenjadarji bijejo
borbo za preživetje z velikimi trgovci, nam je pa vseeno, kaj
jemo, samo da je tuje in lepo zapakirano. K sreči beležimo
porast ekoloških pridelovalcev, kar pomeni, da se tudi kupci
zavedajo, s čim se prehranjujejo. Ali pridelati doma ali kupiti
EKO, to so sanje o zdravi prehrani, ki pa žal s potrošniškim
zastrupljanjem naše družbe izpuhtijo ob prvem obisku
prezaloženih trgovin.
Zato smo vam v letošnjem katalogu zopet pripravili več
poglavij o zelenjavi, zeliščih, samooskrbi in receptih, da
boste pridelke lahko čim okusneje pripravili. Vedno bolj
moderno je urbano vrtnarjenje, zato nekaj besed o visokih
gredah, gojenju rastlin na strehah in v vertikalnih vrtovih.
Naši vrtnarji ponujajo vedno več rešitev za gojenje zelenjave in okrasnih rastlin, tudi v mestih, na terasah, balkonih,
strehah. Ponudba sadik je raznovrstna, kakovost velja za
najvišjo, saj so sadike vzgojene na vrtnarijah, iz preverjenega semena, brez dolgih transportov, pod budnim očesom
odličnih vrtnarjev.
Kaj vas še zadržuje, da vzamete pladenj sadik in jih
nasadite povsod okrog hiše, kjer imate prostor? Predsodek,
da so moderne hiše brez zelenjavnega vrta? Da nimate časa
vrtnariti? V svetu je velik porast gojenja zelenjave
v gospodinjstvih, še posebej v urbanih predelih. Vedno
več je urbanih plantaž zelenjave za oskrbo lokalnih restavracij in prebivalcev. In če tako radi posnemamo tujino,
se nam ni bati za posel. Vabljeni na vrtnarije gospodarsko
interesnega združenja Profesionalna vrtnarska družba
po vsej Sloveniji. Prepričajte se o dobri ponudbi, zbudite
vrtnarja v sebi in posadite rastlino, kakršnokoli, ki vam
bo delala družbo – bodisi kot okras ali dober obrok.
Tomaž Čufer,
predsednik UO Giz – Profesionalna
vrtnarska družba

Leto je naokoli in ponovno je pred
vami nova številka revije Cvetje za
poletje z letnico 2017.
Katalog je namenjen vsem, ki
uživajo v lepoti zelenih rastlin in
cvetja ter je vrtnarstvo postalo del
njihovega vsakdana.
Narava je del našega življenja in prizadevati si moramo, da jo bomo
varovali in skrbeli zanjo.
Vsako pomlad se prebuja in tudi mi pridno snujemo načrte za novo
sezono. Izbiramo semena, načrtujemo, kaj bomo sadili, kako bomo
polepšali naše balkone, terase, okna, vrtove.
Zavedati se je potrebno, da je delo v naravi dobra rekreacija in
sprostitev. Zakaj ne bi bil vrt naša telovadnica? Ni lepšega kot
začeti dan s pogledom na urejen in cvetoč vrt, lično zasajene
posode, bujno zelenjavo, sadje. Začnimo ceniti, kar imamo in se
ne obremenjujmo s stvarmi, ki nam prinašajo le kratkotrajno veselje in zadovoljstvo. Zavedajmo se, da smo najprej ljudje in ne bitja,
ki se pustijo upravljati na vsakem koraku. Prebudimo vrednote,
sočutje do človeka in naj nas ne vodi pohlep. Vodijo naj nas pisane
cvetlice, ki nam bodo obarvale poletje. Rdeče, rumene, oranžne,
modre, vijolične, roza, bele ali pa samo zelene. Če sledite letošnjim
modnim zapovedim, boste posode zasadili v rumeno zelenih tonih.
Tradicionalno pa se največ odločamo za rdeče barve. Za bolj umirjena srca so na voljo številne trajne zasaditve.
V poglavju 'Trendi 2017' Proven Winners predstavlja najnovejše
kombinacije za letošnjo sezono. Skratka, za vsakega se najde rožica.
Da pa bo poletje na vrtovih res pisano, si boste v poglavju
'Obarvajmo poletje' pričarali spomine, ko smo v vrtovih občudovali
številne cinije, astre, dalije, zajčke, kozmeje, nageljne in številne
druge enoletnice. Mar ni škoda, da cvetoči podeželski vrtovi
izginjajo? Prepričana sem, da se vse da, če je le volja. Hortenzije
so prav tako rože naših babic, ki pa se prebujajo v novo obdobje.
Podrobno jih je opisala diplomirana krajinarka Klementina Tement.
Ali veste, da je v Ljubljani letos kongres vrtnic? V svet vrtnic nas
bo popeljal strokovnjak Matjaž Mastnak. Strokovna sodelavka in
svetovalka za vrtnarstvo Miša Pušenjak pa v zanimivih člankih
pojasnjuje razlike pri sortah, hibridih, GSO, vzgoji sadik … Mici je
že znana rubrika. Skupaj z Borutom, vrhunskim kulinaričnim šefom,
sva združila vrtnarski in kulinarični del. Vse gre skozi želodec in
vrtnarski posel je v zadnjem času še bolj usmerjen v pridelavo in
vzgojo zelenjave, sadja, jagodičevja in zelišč. Del tega lahko pridelamo na visokih gredah, ki nam zagotovo olajšajo delo, predvsem
sklanjanje. Če smo omejeni s prostorom, pa si lahko omislimo
zeleno streho in s tem prispevamo k zeleni arhitekturi. Vse to in
še več v Tomaževih rubrikah.
Kdo so naši vrtnarski mojstri, pa na njihovih predstavitvenih
vizitkah. Izberite svojega.
Ne pozabite: Ko roža zasije, tudi vrt obsije.
Ostanite v cvetju ter obilo zadovoljstva, veselja in dobrega počutja v
vrtnarskem vsakdanu.
Marija Hrovat, inž. agr., urednica

Rdeča
življenjska radost

Rdeče in purpurne barve se lepo ujamejo. Surfinija 'Deep Red'
in milijon zvonček 'Double Ruby' sta hit zadnjih sezon.

Ton v tonu: bršljinka, vodenka, petunija
in sončna fuksija 'Koralle'.
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Cvetoča korita se postavijo na ogled.
Do izraza lepo pride rdeča barva na zeleni
podlagi. Pri koritih, ki so na prostem,
pazimo, da je zemlja zračna in odcedna,
še posebej v deževnih obdobjih. Priporočamo uporabo vulkansko-mineralnih
mešanic Zeohum ter založnega gnojila
Osmocote Exact, ki poskrbi za redno
prehranjevanje tudi v deževnih dneh.

Sunsatia PLUS 'Granada' - rdeča nemesija
z obstojnimi cvetovi..

Perjanka 'Princess', zeleni sladki krompir, temnolistna
begonija Summerwings, begonija 'Chardonnay' ter begonija s polnjenimi rdečimi cvetovi za dopolnitev zasaditve.

Fotografije in besedilo: Marija Hrovat

Dipladenije so rastline za vroča in
suha poletja. Ne prenesejo mokrih
tal, prav tako nizkih temperatur.
Lahko jih prezimimo, vendar
morajo imeti res veliko svetlobe.
Ob preobilnem zalivanju se zgornji
listi sušijo in odpadajo.

Begonia GUMDROP 'Coco Red' - nova sorta s polnjenimi
rdečimi cvetovi. Trpežna in za vse lege. Ni potrebno
odstranjevanje cvetov. V ozadju pa belo rožnata sorta
'Appleblossom'. Zasaditev dopolnjuje drobnocvetni
mleček - Euphorbia 'Diamond Frost'.
Begonija zmajeva krila in drobnocvetna
kasija - bogata in cvetoča poletna
zasaditev v loncu. Dolge poganjke
kasiji lahko skrajšamo,
da je bolj košata.

Hibiscus SUMMERIFIC 'Valentine' rdeči hibiskus oz. oslez z ogromnimi
cvetovi, ki se odpirajo preko poletja.
Cvet drži samo en dan.
Gorenjski nageljni so ponos vsakega lesenega
ganka. Na višjih nadmorskih višinah jim še posebno
prija. Pravi gorenjski nageljni so živo rdeče barve, listi
so sivo zeleni in ožji kot pri švicarskih nageljnih.
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Rdeča

Begonia SUMMERWINGS
'Deep Red' – sorta, ki se
košato razrašča, z močno
rdečimi cvetovi. V ozadju še
bela angelonija in ozkolistni
temni sladki krompir.

Posoda z bronastim sladkim
krompirjem, novogvinejsko
vodenko, rdečo verbeno, dalijo,
visečo pelargonijo, pisano
koprivo ter sončno fuksijo
'Koralle'. Tako zasajena posoda
potrebuje redno oskrbo z gnojili.
Zalivamo z vodotopnimi gnojili
Humko za zelenje in cvet, preko
poletja pa spodbujamo cvetenje
z gnojilom Humko za cvet. Eno
čajno žličko raztopimo v 10 l vode
in zalivamo 2-3-krat tedensko.

Korito z navadnimi rdečimi
bršljinkami in srčastim sladkim
krompirjem za popestritev
sicer klasične zasaditve.

Polviseče pelargonije Calliope 'Dark Red'
so postale hit zadnjih nekaj sezon. Z ogromnimi rdečimi cvetovi popestrijo nasade.
Tokrat skupaj s petunijo' Cherry Cheesecake'.

4

Salvia GO-GO 'Coral' - nova
enoletna salvija, primerna
za sajenje v večje posode ali
na grede. Zraste do enega
metra. Pri vzgoji je potrebno
vršičkanje za široko rast.

Polnjene vodenke so prava
poživitev. V koritu skupaj z belo
lobelijo, koprivo in petunijo
'Queen of Hearts'.

Bujno zasajeno korito v rdeče
zelenih tonih. Za strukturno
rastlino smo izbrali zeleni bršljan
in pa drobnolistno mulenbekijo.

Pelargonije BROCADE
nas bodo osvajale
z barvami cvetov in
listov.

Pelargonium
FIREWORKS 'Scarlet' zvezdaste pelargonije
so spet v modi.
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Rumena
Oranžna
nasmeh sonca
v vašem vrtu
Petunia 'Indian Summer' je uspešnica
zadnjih dveh sezon. Čudoviti, spreminjajoči se cvetovi poživijo tople odtenke
rjave, rumene, rdečkaste barve. Potrebujejo
redno gnojenje in zalivanje z vodotopnimi
gnojili Peters Professional. Za nasade na
prostem obvezno dodamo tablete ali zrnca
Osmocote, ki jih pri sajenju zmešamo
z zemljo: 250 g/70 l vrečo zemlje.
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Drobnocvetna suha roža navdušuje
v nežnih zasaditvah s šaši in perjankami.
Za sončne lege in odprte terase. Izberimo
le primerno posodo v zemeljskih barvah.
Zemlja naj bo zračna in odcedna,
z dodatkom vulkanskih mineralov
(Zeohum Balkon Mix, Royal Garden).

Begonia Belina 'Yellow'
se ponaša z bogatim cvetenjem
in odpornostjo. Primerna za
sajenje v obešanke in posode.
Substrat mora biti zračen z
ustreznim pH. Pazimo, da ne
pretiravamo z zalivanjem.
Gnojenje naj bo redno, da so
cvetovi polnjeni in ne pride do
pojava enostavnih cvetov.

Preplet rumenih in
oranžnih barv milijon
zvončkov, bidensa in
nemesije.
Tecoma ali jasminova troblja
je dokaj poznana hitro rastoča
plezalka toplejših območij.
Rumeno oranžna barva je
popestritev vsakega vrta. Tla naj
bodo dobro odcedna, zračna
z dodatki vulkanskih plovcev.

Izvirno zasajene velike betonske
posode. Čudovite sončne vodenke
SUNPATIENS 'Electric Orange' ter
bela gavra 'Snowbird' v ozadju.

Osteospermum
'SUMMERSMILE'
Sunrise'
s prelivajočimi se
barvami cvetov.
Sorte serije
SUMMERSMILE
cvetijo bolj enakomerno
kot druge.

Digitalis x Isoplexis Hybride ILLUMINATION
'Flame' - naprstec, kompaktna trajnica,
ki zraste 80-100 cm. Cveti nepretrgoma
od junija dalje. Primerna za sajenje v lonce
in na gredice. Privablja čebele.
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Calibrachoa Tropical Sunrise'
novost v letu 2017. Cvetovi
v oranžno rožnatih tonih, ki se
lepo prelivajo. Potrebuje zračno
in z minerali bogato zemljo. Zalivamo zmerno. Kombiniramo
z nežnejšimi rastlinami, kot so
npr. begonije, nemesije, skevole,
sanvitalije, mlečki …

Begonia
SUMMERWINGS
'Vanilla' za temnejše
posode in poživitev
nasadov.

Oranžni lončki, posajeni
z različnimi sortami
bolivijskih begonij
Summerwings.

V koritu lahko kombiniramo drobne in velike cvetove,
kot so marjetke, bidens, drobnocvetna suha roža, petunija, vmes pa še sladki krompir. Preprosto in umirjeno.
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Pastelne barve so najbolj
hvaležne za kombinacije.
Skupaj z bršljanom in travami
vse skupaj deluje zelo umirjeno in pa barvno usklajeno.

Rumena ° Oranžna

Korito z rumenimi nemesijami,
milijon zvončkom 'Lemon Slice',
drobnocvetnim mlečkom in
ozkolistnim purpurnim sladkim
krompirjem.

Bujno zasajeno korito zahteva redno
oskrbo skozi celo sezono. Preplet milijon
zvončkov in sladkega krompirja. Vmes so še
vidni zametki viseče žametnice, ki je tokrat
morala priznati premoč drugi rastlini.

Rumena črnooka suzana (Thunbergia
alata 'Yellow) za vse oblike: kot plezalka
na oporah, kot viseča med rastlinami, na
loku med koriti … Prisegamo na rumeno,
ker je uspešnica za leto 2017.
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Šaš, kopriva in milijon zvonček 'Tropical Sunrise'
v umirjenih zemeljskih tonih. Nezahtevna
kombinacija.

Tudi dodatek nežne rožnate
se poda med rumeno oranžne
milijon zvončke.
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Surfinia 'Snow' daje zasaditvi dolžino in
dovršenost. Lastniki so izbrali zanimivo in
predvsem barvno usklajeno zasaditev, ki se poda
k barvi fasade. Zelo pohvalno za izvirnost.

Rumena ° Oranžna

Kapucinke v vsak vrt!

Kapucinke vsako leto presenetijo z novimi sortami. Tokrat s polnjenimi rumenimi cvetovi
(Double Yellow), razcepljenimi rumeno oranžnimi (Phoenix) in krem cvetovi z dodatkom
rdeče (Orchid Cream). Kapucinke naj ne bi manjkale v nobenem vrtu, še posebej ne v zelenjavnih gredicah. Zelo primerne so za sajenje na robove visokih gred. Njihove popke lahko
uporabimo kot kapre, cvetove za dekoracijo in pa v zdravilne namene. Spomladi kupimo
seme ali pa sadike pri izbranem PVD vrtnarju. Prav tako se boste odločali med številnim
izborom sort.
Še vedno so čudovite
za senčne in zavetne
lege. Obešanka begonij
poživi vsak prostor,
saj so najlepše, če jih
gledamo od spodaj
navzgor.
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Posoda, polna
poletnega cvetja.
Žareči milijon zvončki. Kompaktne sorte so posute s cvetjem.
Rumena je najlepša. Izberite le ustrezno posodo oz. obešanko.
Substrat za sajenje naj ima nizek pH. Priporočamo substrat
Neuhaus N10.
Calibrachoa 'Lemon Slice' še vedno navdihuje.
Belo rumeni, progasti cvetovi se ujamejo
z marjetko in drobnocvetnim mlečkom.

Pisani žajbelj 'Icterina'
v cvetlični zasaditvi.
Bodimo previdni pri
zalivanju. Rastlina rada
porjavi, če jo močimo.

Calendula POWERDAISY 'Sunny' - viseči ognjič s polnjenimi
rumenimi cvetovi. Primeren za sajenje v večje posode, lonce,
grede. Rast je prevešajoča in precej gosta. Ni občutljiv.
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Če ostaja lesena
klopca, nanjo
postavite cvetočo
posodo.

Trave so dobrodošla popestritev.
Zelena perjanka 'Green Fountain'
je čudovita z rumenimi surfinijami
in drobnocvetno mekardonijo.
Posadimo jo na sredino posode,
da se s svojimi cvetovi razprostre
na vse strani.

Prihajajo pastelne dipladenije.
Sorta 'Apricot' bo letos prvič na trgu.

Rumena ° Oranžna

Nasvet:
Milijon zvončke in surfinije
sadimo v substrat z nižjim
pH - Neuhaus N10.

Osteospermum SUMMERSMILE
'Orange' - žareča marjetka
s krajšimi stebli, je primerna za
nižje posode. Skupaj s polnjenim
mlečkom in papirjevcem
(Cyperus papyrus 'Nofretete').
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Modra
Vijolična

Modra nemesija sorte
'Blue' raste pokončno
in je kompaktne rasti.
Trpežna in dišeča
rastlina, zgodaj zacveti
in je nezahtevna za
vzgojo.

neskončna
čutna opojnost
Vijolični cvetovi milijon zvončka,
svetlo modra bakopa in nežni
grobelnik v obešanki. Redna
oskrba je obvezna.

Drobno cvetoče rožice
so prava paša za oči.
Cvetovi v različnih modrih
odtenkih: bakopa, torenija,
nemesija, pisana petunija.
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Lobelije so priljubljene
rožice.
V koritu se lepo
dopolnjujejo z mrtvo
koprivo.

Modra visoka posoda
in primerna zasaditev
z modro bakopo, mačjo
meto, temnolistnim
sladkim krompirjem, belo
gavro in na koncu še
bolivijska begonija v
rdečem.

Na gredicah se uveljavljajo
mešane zasaditve. Vijolična
pajkovka (Cleome 'Senorita
Rosalita') skupaj s patagonsko verbeno (Verbena
bonariensis 'Cloud')
ter trajnim grmičkom
perovskijo (Perovskia
atriplicifolia 'Blue Spire').
Gredice predhodno dobro
pripravimo. Po vrhu potresemo organsko gnojilo, ki ga
zadelamo v zemljo. Površino
pregrabimo in odstranimo
morebitne ostanke rastlin,
kamenje … Po potrebi
dodamo novo zemljo,
obogateno z vulkanskim
plovcem. K vsaki rastlini
dodamo še zrnca Osmocote,
ki bodo poskrbela za neprekinjen dotok hranil. Gredice
redno zalivamo, gnojimo
in po potrebi plevemo.
Če pa smo površino prekrili
s prodniki, vulkanskim
plovcem ali lubjem, pa nam
je del oskrbe prihranjen.
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Modra, vijolična in
rožnata - lepa kombinacija. Milijon zvončki,
pelargonije, marjetke,
vaniljevka, vodenka,
angelonija nam bodo
ob redni oskrbi lepo
uspevale.

Modri enoletni slak, vzgojen
iz semena. Vzpenjalka, ki
hitro raste in je primerna za
ozelenitev žične ograje, saj
se dobro oprijema.

Polje sivke. Dišeče, vabljivo
za vse ljubitelje sivke. Tudi
pri naši Damjani na Marnem
se najde opojna modrina.
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Modri čudež ali
Scaevola skupaj z novo
sorto mrtve koprive
(Lamium 'Lamira).
Za popestritev še pisanolistna trava Anthericum
saundersieae 'Starlight' letošnja novost.

Viseče pelargonije,
zvezdasti milijon
zvonček in brahikoma.

Modra ° Vijolična

Ime metuljnik nam pove,
da gre za grmovnico,
ki privablja metulje.
Primerna za sajenje
korit in posod, saj zraste
največ do enega metra.
Z rezjo dosežemo goste
in široke grmičke.

Še en dokaz, da se modra
lepo poda k roza barvi: fuksije,
bakope, lobelija in gavra.

Lepotice v krilcih - pravo ime za te
senčne rastline, ki nas navdušujejo
v številnih barvnih odtenkih.
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Dianthus Devon Cottage 'Pink'
- premalo poznani nageljčki,
ki opojno dišijo. Zrastejo malo
višje (do 30 cm) in so primerni
za rezanje. Trajnica, ki ne sme
manjkati v slovenskih vrtovih.

Viseče fuksije so najlepše v
naravnih, kokosovih obešankah.
Senčna lega in obvezna zaščita
pred dežjem.

Opazite srček v sredini?
Petunia Amore' Queen of
Hearts' - vip rastlina leta
2017. Izredna razrast in
čudoviti zvezdasti cvetovi
v rumeni in roza barvi.

Rožnata
romantična in nežna
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Anemone ali vetrnice so prelepe
poletne cvetlice, ki se vračajo.
Trajnice, ki navdušujejo tudi v
poletnih posodah.

Romantične vrtnice naj ne manjkajo
v slovenskih vrtovih. Pod debelnimi
vrtnicami posadimo mačjo meto,
sivko, plahtice, krvomočnice, trave …

Pelargonium
BROCADE
'Salmon Night',
rožnati cvetovi
na podlagi
zeleno obrobljenih temnih
listov.

Roza verbene so primerne
za posamezne zasaditve
ali kombinacije. Občasno
odstranjevanje odcvetelih cvetov nam naj ne bo
odveč. Redno gnojenje z
gnojili Peters Professional.

Bavarska ali kmečka
orhideja je nežna rastlina,
ki zacveti že v marcu.
Prenese do -7 ⁰C. Konec
maja jo po navadi
porežemo in nato spet
zacveti. Po dežju je
potrebno odstranjevati
odcvetele cvetove zaradi
pojava plesni in gnilobe. Gnojenje na vsakih
10-14 dni z gnojili Peters
Professional.
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Drobnocvetne petunije
so prava paša za oči!

Petunia 'Pink Star' - zvezdasta lepotica med drobnocvetnimi petunijami.
Trpežna v vseh vremenskih pogojih,
izredna rast in cvetenje. Naj petunija
za leto 2016. Priporočamo.
Pelargonije z 'očko'
na sredini poskrbijo
za nežnost zasajene
posode. Zraven še
kopriva, grobelnik,
diascija in verbena.

Pentas lanceolata ali egiptovska zvezda
je rastlina za topla poletja. Ob rednem
zalivanju in gnojenju nas bo nagradil z
bogatim cvetenjem. Sonce
mu bo v veliko pomoč.
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Uveljavljati
so se začele tudi
dišavno-cvetoče
zasaditve. Žajbelj
'Purpuraescens'je
odlična izbira k rožnati
barvi milijon zvončka,
verbene in drobne
bakope.

Rožnata

Staro vedro je še
vedno uporabno.
Lepa zasaditev z
visoko plamenko
(Phlox subulata), grmasto verbeno, grobelnikom in salvijo.

Roza in beli milijon
zvončki, ki jih ločuje
sladki krompir.
V ozadju beli gavrini
cvetovi kot tenčica.

Petunia 'Amarena Twist' - polnjena
petunija z zgodnjim cvetenjem
in prevešajočo, krajšo rastjo.
Surfinia SUMO 'Rose' - za sajenje na grede, korita.
Močna in dolga rast. Redno gnojenje in zalivanje.
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Beli bidens se močno razrašča
in zato je primeren tudi za
sajenje na gredice. Brez slabe
vesti ga bomo lahko porezali
in oddolžil se nam bo s še
bolj košato rastjo ter bujnim
cvetenjem.

Posode v belem, zasajene z drobnimi
in nežnimi cvetlicami bakope, lobelije, drobnocvetnega mlečka, polnjene
vodenke, marjetke, za piko na i pa bela
pelargonija in sladki krompir. Redna
oskrba pa obvezna.

Bela
nežnost in milina
K temnemu lesu
se poda bela barva
milijon zvončkov
in žareče oranžne
novogvinejske
vodenke.
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Balkon pod težo belih surfinij 'Snow'.
Za ozadje bela gavra in pa rumenolistni
afriški smilj. Dokaz, da se vztrajnost in
redna oskrba res splača.

Bela
Moljevka spada
med izredno bujne
rastline, zato škarje
v roke, da nam ne
preraste sosednjih
rastlin.

Pisanolistni
grobelnik z belim
milijon zvončkom
poskrbi za umirjeno zasaditev.

Bele marjetke oz. ivanjščice, so trajnice in nas s
svojim cvetjem razveseljujejo preko celega leta.
Hvaležne vam bodo za dolgotrajno gnojilo Osmocote in pa gnojenje z vodotopnimi gnojili Peters
Professional. Lepe so na gredici s trajnicami ali pa
v večji posodi.
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Osteospermum SUMMERSMILE ' Cream', Euphorbia 'Diamond Cloud'
Kapski meseček in drobnocvetni mleček se lepo podata k svetlemu
sladkemu krompirju. Posoda v zeleni barvi, modni za leto 2017. Skupaj z
rumeno sta letošnja uspešnica!.

Begonije 'Baby Wing White' zmajeva krila v belem. Lepo se
razraščajo, tudi za senčne predele.

24

Bela Scaevola 'White
Improved' v belo rumeni
zasaditvi z drobnocvetnim
mlečkom in rumenim
kapskim mesečkom.

Bela

Hit poletja!

Hydrangea paniculata 'Limelight' čudovite lataste hortenzije, ki nas
navdušujejo s številnimi belo zelenimi
koški. To je rastlina, ki preprosto ne bi
smela manjkati v nobenem vrtu. Trpežna
in nezahtevna. Čudovita je tudi za rezano
cvetje, saj dobro prenaša rez.

Novost med bolivijskimi begonijami.
Sorta 'White Elegance'
ima rahel rožnat
pridih in je še posebej
primerna za romantične duše. Skupaj z
novo sorto kosmuljka
'Starlight' in drobnocvetnim mlečkom
je prava paša za oči.
Ne zalivajmo preveč.

Ni lepšega od
grede cvetočih
hortenzij. Kroglasta
sorta 'Anabelle' je
nežnejša in snežno
bela. Če imamo
dovolj prostora, so
primerne tudi za
cvetočo živo mejo.
Sosed se je ne bi
branil.

Klasična bela bolivijska begonija z rumeno
čužko (Phalaris arundinacea 'Pure Gold) in
pisanolistno bršljansto
grenkuljico (Glechoma
hederacea 'Variegata).

25

Hoste oz. funkije so senčne
rastline, ki s svojimi listi ne
predstavljajo nobenega dela.
Lepe so na gredicah, kjer se
razrastejo v vsej svoji lepoti.
V posodah pa jim omejimo
prostor, vendar so kljub temu
hvaležne rastline.

strukture narave

List, trava
in cvet

hoste in funkije
tudi v posodah

Pisanolistne in dišeče
botanične pelargonije
se vračajo. Ohranite vsaj
kakšno od njih.

Pennisetum
villosum - dlakava
perjanka

Kosmuljek ima
čudovite bele
cvetove v obliki
lilije.

Vijolični grobelnik, suha roža, temnolistni
sladki krompir, verbena VEPITA in
teleskopska trava v usklajeni zasaditvi.

Anthericum saunderseae
'Starlight' - nova sorta
kusmuljka.
Zraste do 80 cm
in prenese do -2 0C.

Stare, hvaležne
tradeskancije za
senčno okno

Drobne tradeskancije so rastline
za senčne lege. Nežni beli cvetki
se odpirajo preko poletja. Izredno
trpežna in hvaležna rastlina.
V posodi še sivka na deblu, navadna
vodenka in modra krvomočnica.
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Travnati hit poletja!

Kompaktne sanvitalije se
lepo obnesejo na gredici.
Celo lepše so kot v koritih.
Dodamo dolgotrajno
gnojilo Osmocote Exact.

Phalaris arundinacea
'Pure Gold' - rumena
čužka

Pennisetum alupecuroides
'Pennstripe' - trajna
perjanka, ki zacveti poleti.

Korito s strukturnimi rastlinami
(iskrivka, kopriva, srebrna dihondra).

Viseče, drobnolistne koprive se čudovito razrastejo na vse strani. Nezahtevne za senčno lego.
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Trave in trajnice so na
gredicah nepogrešljiva
kombinacija. Zemljo predhodno dobro pripravimo
in založno pognojimo
(organska gnojila Orgahum in dolgotrajna gnojila
Osmocote). Proti plevelom uporabimo zastirko
iz lubja ali vulkanskega
plovca.

Vijolični kapski meseček, rdečelistna
perjanka in sladki krompir za poletne
mesece. Redno gnojenje in zalivanje.
Dobro se obnesejo tudi na prostem.

Rdečelistne irezine so čudovita
dopolnitev rožnatim novogvinejskim
vodenkam. Trpežne in za vse lege.

Velike posode prenesejo bogato
zasaditev. V tem primeru gre za
koprive, pepermint pelargonije
in dlakave perjanke.

Pisane deteljice
se vračajo. Skupaj
s pisanolistnim
kosmuljnikom in
milijon zvončkom
'Dragonfruit'.
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List, trava in cvet
Begonije rex s prelepimi listi za senčne
in zaščitene lege.
Heuchera 'Electra' - nova sorta iskrivke
z rumenimi listi in rdečimi žilami.
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Bujna rast deteljice
in bidensa CAMPFIRE.
Drobnocvetni mleček
se ne da.

Koprive serije Kong
so poznane po bujni
rasti. Najboljše za
velike lonce.

Bronasti sladki
krompir kombiniramo
z nežnejšimi
barvami.

Če imamo senco, si omislimo nasad host oz. funkij.
Še polži se bodo morali potruditi, da jih dosežejo.

Korito brez obilnega cvetja.
Drobni mleček razbije rdečo
barvo iskrivke in zeleno barvo
ozkolistnih bršljanov.
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Rumenolistna
pijavčnica in sončna
vodenka 'Electric
Orange'

Dišeče pelargonije ali nam bolje poznani roženkravti.

Aptenia cordifolia 'Variegata' - poldnevnica v
družbi rdeče kijevke in petunije. Za vroče lege.

List, trava in cvet

Lamium 'Lamira' - nova sorta mrtve koprive.
Zanimiva strukturna rastlina. Kombiniramo jo
z nežnejšimi rastlinami, kot je drobnocvetni
mleček, deteljice, salvije, marjetke, sanvitalije …

31

Obarvajmo
poletje

Na prostorne terase postavimo več enakih posod, ki jih seveda ustrezno posadimo.
Ne pretiravajmo s preveč barvami in različnimi rastlinami.

Na dno posod nasujemo
drenažno plast glinoporja ali
vulkanskega plovca. Čez to
damo plast tkanine in nato
substrat za sajenje. Založno
gnojenje je obvezno, da bodo
rastline imele zadosti hrane
tudi v slabem vremenu.

Fotografije in besedilo: Marija Hrovat

Mišine cvetoče
posode.

Na balkonih, gredicah ali pred vhodom naj nas razveseljuje
cvetje. Glinena posoda popestri vrtno gredico.
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Enoletnice smo včasih pridno sejali v naše
vrtove. Vrnimo stare čase in posejmo oz. posadimo pozabljene rastline: sončnice, astre, lepe
očke, rudbekije, ivanjščice, zajčke …
Tako si bomo sveže cvetje natrgali doma.

Pod kroglastimi javorji
rumena preproga rudbekij.
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Pajkovke so najlepše
na gredicah.

Dalije, slez, mak, lepe očke,
okrasni tobak, plavica, kosmos, še
nekaj cvetlic, ki naj ne manjkajo
na mešanih gredicah. Kaj ni lepo
pogledati gredico, ki izgleda kot
cvetoč travnik!

Claudia vzgaja
najlepše lončne
hortenzije.
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Obarvajmo poletje

Patagonska verbena magnet za čebele

Nežne vrtnice ob opori

Vrtne potonike - kratek čas
cvetenja, a popolna estetika
velikih cvetov.

Za urejen izgled gredic poskrbi skrbno pokošena trata.
Sejemo travne mešanice Landscaper PRO in gnojimo
s profesionalnimi gnojili Landscaper PRO.
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Pred vhod ali na
teraso postavimo
primerno zasajene
posode. Nežno
cvetje je kot
nalašč za to.

Preproste bele vrtnice
z modro perovskijo.

Poletni hibiskusi nikoli
ne razočarajo. Ogromni
cvetovi se odpirajo dan za
dnem.
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Obarvajmo poletje

Izbira rastlin je zelo velika. Še vrtno klopco
obložimo s cvetočimi posodami.
Temnolistne dalije, vrtne gerbere, gavre,
patagonske verbene, okrasni tobaki, trave
nas razveseljujejo preko poletja.
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Razen napiljeno listne
hortenzije (Hydrangea serrata) so vse vrste znotraj
rodu strupene. Slednjo v
azijskih deželah uporabljajo za pripravo tradicionalnega sladkega čaja ali
jo uporabljajo kot dodatek k črnemu čaju zaradi
prijetne, sladke arome. Ima
zanimive, manj polne, bele
cvetove, doseže nekaj čez
meter višine in prezimi
tudi v naši klimi.
Besedilo in fotografije:

Klementina Tement,
dipl. inž. krajinske
arhitekture

Posebnica
Čez poletje čudoviti, veliki beli cvetovi in nadvse zanimiva oblika listov, ki spominja na hrastove. Od tod ime za
hrastovolistno hortenzijo, ki jeseni preseneti z živahno
škrlatnim odtenkom dekorativnih listov. Polsenca, humozna prst, brez težav prezimi in uspeva tudi v večjih loncih
na terasah ali balkonih .

Cvetoči ”vrčki”
za vse poletje

Ime Hydrangea prevedeno iz stare
grščine pomeni posodo za vodo, saj
ovoj semena spominja na vrč za zajemanje vode. Rod hortenzij je v naravi
razširjen povsod po svetu, le v Evropi
niso avtohtone, na staro celino so
prišle v 18. stoletju, in sicer najprej
na Nizozemsko.
Trajnice, ki se s svojimi izjemno zanimivimi cvetovi bohotijo vse poletje,
skoraj do zime, so že od nekdaj zelo
priljubljene na naših vrtovih.
Sama se nostalgično spominjam otroštva, preživetega na vrtu z babico.
Tam je rastel velik grm čudovite
hortenzije. Vsak junij se je šibila pod
težo ogromnih, modrih cvetov, še
danes cveti ob istem času na istem
mestu in kliče spomine.

Lasasta hortenzija
Nasad s hortenzijami
popestrimo s čebulicami, nadvse primerni
so okrasni luki, ki so
močne in visoke rasti.
Barvna obroba z isto
sorto Allium giganteum, cvetoči v maju
sta odlična napoved
za vse poletje cvetočo
gredico “anabelk” .

Lepi cvetovi tudi v loncu
Hortenzije so krasne posodovke, potrebujejo le dovolj velik
lonec, primeren substrat, redno gnojenje in zalivanje. Lega
posode s hortenzijo je odvisna od sorte, ki jo želimo posaditi.
Žlahtnitelji vsako leto znova ponudijo bogat sortiman, kjer
lahko izbiramo med sončnimi in senčnimi sortami. Izbor barv in
oblik cvetov je skoraj nepregleden. Lep glinen lonec s čudovito
belo vrtno hortenzijo zagotovo popestri vsak letni vrt ali teraso.
Vzgoja hortenzije v loncu se, razen v rednem zalivanju, ne
razlikuje od oskrbe hortenzij posajenih v gredo. V fazi razvoja
popkov hortenzij ne gnojimo z organskimi gnojili, kot je hlevski
gnoj. Sicer pa dodajamo kalij in fosfor za cvetenje.
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Rez hortenzij
Kot pri večini trajnic tudi pri hortenzijah odstranjujemo
cvetove in odmrle veje spomladi. S suhimi vejami in cvetovi
rastlina zaščiti lesnat del pred pozebo. Pri vrtni hortenziji
(Hydrangea macrophylla) odrežemo veje dve kolenci pod
cvetom, po potrebi izrežemo tudi veje v notranjosti, s čimer
rastlino pomladimo in omogočimo rast mladim vejam.
Neredno cvetenje je najpogostejša težava pri vzgoji. Če vrtno
hortenzijo porežemo preveč nizko, v istem letu ne bo cvetela.
Včasih do dve leti ne razvije novih cvetnih nastavkov, zato

Barva, večna dilema

Posebna lepotica, ki potrebuje
polsenčno rastišče,
je Hydrangea aspera D. Don,
srhkolistna hortenzija.

Za modro bravo hortenzije je marsikdo pripravljen
rastlino zaliti in politi z vsemogočimi pripravki, ki
jih ponujajo proizvajalci. Takšno početje odsvetujemo, saj pripravki učinkujejo le za kratek čas ali
pa sploh ne.
Aluminij je tisti element, ki poskrbi za tako željeno
modro barvo cvetov vrtne hortenzije. Kalcij je tisti,
ki modro odžene. Tako zalivanje s trdo vodo blaži
odtenek modre. Čudovite so prav v vseh odtenkih.
Latasta hortenzija v
kombinaciji visokih trav

se posvetujemo z vrtnarjem ali
poiščemo pomoč.
Občutljivost na rez ne velja za
latnate hortenzije, ki jih spomladi
porežemo skoraj do tal in v istem
letu poženejo nove, meter visoke
zelnate poganjke s cvetovi. Tudi
sorta Hydrangea arborescens
”Anabelle” sodi med vrste, ki se
spomladi porežejo do tal, v začetku
junija pa nas že očara s čudovitimi,
bujnimi cvetovi. Sorta je priljubljena predvsem zaradi neobčutljive narave in odlično uspeva
tudi na sončnih lega. 'Anabelle' se
pogosto znajde v zasaditvah, kjer
se, razen bele in zelene, izogibajo
barvam. Zelena perjanka, vednozelen bršljan in vse poletje cvetoča
hortenzija so odlična kombinacija
rastlin. Z različnimi teksturami in
odtenki zelene so dokaz, da ne
potrebujemo vseh močnih cvetov
in barv, da ustvarimo prijeten
ambient.

Popestritev fasade ali pergole z neobčutljivo
vzpenjavo hortenzijo (Hydrangea petiolaris).
Cveti vse poletje. Delno prenaša rez, a ni
primerna za strižene oblike. Zadovoljna je
v polsenci.

Zasaditev za romantične duše, bela
latasta hortenzija, v odzadju nežno
lila odtenek zanimivega Thalictruma
rochebrunianuma, ki v nežnem vetru
ustvari poezijo v vrtu. Moderna vrtna
zasaditev striženih lip, penisetuma,
anemon, latastih hortenzij in nizkih
šašev.
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Besedilo in fotografije: Tomaž Čufer

Skalnjaki
Človek že od nekdaj čuti posebno povezanost s kamni, od posebnih, dragih, do
Tudi brez vodnega
raznovrstnih naravnih kamnov ali skal iz
motiva se da ustvariti
karbonatov, dolomitov, granitov, škriljev,
kaj lepega!
kremencev in mnogih drugih mineralov.
S kamni so si Kitajci že pred več kot
tisoč leti urejali vrtove, blizu Kunminga,
v najbolj jugozahodni kitajski pokrajini
Yunnan, imajo tudi največji naravni park
kamnitega gozda, ki velja za eno največjih svetovnih čudes in sodi pod zaščito
Unescove naravne dediščine. To je
največja naravna kamnita zapuščina kraškega izvora na več kot
350 kvadratnih kilometrih površine.
Obstaja še več lokacij po svetu, kjer si je narava skozi milijone
let ustvarila čudovite kamnite skulpture, za katere težko verjamemo, da niso delo človeških rok. V vrtni kulturi so Kitajcem
sledili Japonci s svojimi meditacijskimi vrtovi, kjer je kamen
osnovni gradnik vrta. V podobnem smislu kot kamniti gozd ali
kitajski in japonski vrtovi si arhitekti krajinarji in vrtnarji želijo
umetno poustvariti naravne skalnjake. V ta namen se nabira in
preprodaja kamenje in skale različnih izvorov v neštetih oblikah
in barvah. Pri nas je trg s skalami majhen, v glavnem se uporablja kamenje domačega izvora, kot so kraški apnenci, primorski
klifi, pohorski skrilavci in graniti, gnajsovi kamni, lehnjak, zeolitni tuf in še kakšna bolj žlahtna kamenina. Težko se je odločiti,
kateri kamni so najbolj primerni za skalnjak, se pa vrtičkarji
največkrat odločijo za lokalni izvor. Skalnjak lahko postavite
sami ali pa delo zaupate vrtnarjem ali gradbenikom. Za začetek
si označite površino, kjer bi stal skalnjak, si jo prerišete na papir
in poskusite izrisati obliko skalnjaka. Načrt je težko narisati,
saj so skale različne in drugačne oblike z drugega pogleda.
Zato je postavljanje skalnjakov skoraj umetniško ali rokodelsko
delo, saj ni enostavno sestaviti in zasaditi lepega skalnjaka ali
kamnitega vrta. Načeloma za spodnji del skalnjaka izberemo
večje skale, ki se proti vrhu zmanjšujejo. Obračamo jih v različnih smereh, da sestavimo kompozicijo, pri bolj geometrijskih
skalah, kot so recimo skrilavci, pa lahko gradimo skale obrnjene
v določenih smereh. Med skalami lahko nasujemo prodnike,
drobir, lavo ali raznobarvne peske, v kolikor se barvno ujemajo
s skalami ali zasaditvijo.
Zasaditev naj bo primerna strukturi skalnjaka, rastline naj
preveč ne zakrijejo skalnjaka. Uporabimo eno ali več vodilnih
rastlin s skupinami manjših prekrovnih ali strukturnih rastlin.
Z različnimi barvami rastlin ustvarjamo harmonijo in kontraste.
Pravo mero enega ali drugega si morate postaviti sami.
Posebnosti pri skalnjakih so v zadnjem času domiselne osvetlitve z LED svetilkami, lahke imitacije skal, ki jih težko ločimo od
naravnih skal, da o raznih vodnih učinkih niti ne govorim.
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Nekaj skalnjakov lastne
izvedbe iz lokalnih kamenin.

Visoke
grede

Materiali za izdelavo visoke grede so večinoma leseni plohi,
ki jih površinsko ali globinsko impregniramo. Bolj obstojen les
je hrast ali macesen, nato bor, akacija in najcenejša smreka, ki
pa ima tudi najkrajše trajanje. Alternativni materiali za izdelavo
visoke grede so kompozitne plastične deske in plošče, fasadne
sendvič plošče ali aluminijski paneli. Priporočam bolj izolacijske
materiale, še posebno, če delate toplo gnojno visoko gredo.
S strokovnega stališča za postavitev visoke grede prevladajo
prvi, zgoraj našteti razlogi. Se pravi boljša rast in zaščita rastlin.
Pri postavljanju visoke grede na dno položimo kovinsko rabic
mrežo ali podobno, z okenci pod 2 cm. Če uporabite pocinkano,
bo zdržala dobrih deset let, nerjaveča pa še mnogo dlje.
Na dno nasujemo drenažno plast drobljenih vej, lubja ali
sekancev ali kar mešanico omenjenih materialov. Lahko dodamo
še petino grobe lave, ki zadržuje hranila, vlago in daje trajno
zračno strukturo in drenažo. Čez drenažno plast nasujemo
humusno hranilno plast, ki je lahko preperel gnojni kompost
ali še bolje slamnati konjski gnoj, ki nam v spomladanskem času
dodatno ogreva zgornji rastni sloj. Če visoko gredo pokrijemo s
kupolo ali rastlinjakom, dobimo toplo gnojno gredo, ki se sama
ogreva do dva meseca. V sončnih dneh seveda prozorni pokrov
dvignemo, da se rastline ne pregrejejo.
Zgornji rastni sloj je sestavljen iz polovice vrtne zemlje, ki ji
dodamo četrtino komposta, desetino humusa deževnikov in
ostalih 15 % mineralnega dodatka za zračnost, kot so perlit,

Besedilo: Tomaž Čufer, fotografije: Marija Hrovat

Ljudje si poskušamo težka opravila čim bolj olajšati in poenostaviti. Prav zaradi tega nismo prizanesli niti našim vrtovom.
Iz vrtnih gredic smo dvignili pridelavo v visoke grede, pri katerih
imamo več prostora za rastni substrat, za drenažo ali celo za
svež slamnati gnoj, ki ogreva gredico. Voluharji ali krti ne morejo
do pridelka, ker smo na dno položili kovinsko mrežo, plezanje
pa jim tudi ne gre od nog. In verjetno glavni razlog, zakaj smo
gredo dvignili - ni se nam treba sklanjati do tal, ampak vse
opravimo kar stoje.

vulkanski plovec, lava, drobljeni glinopor in podobno. Če uporabite šotni substrat, dodajte vsaj polovico komposta in 10 %
gline ali 5 % zeolita. S tem boste izboljšali zadrževanje vode in
hranil. Šotni substrati slabše zadržujejo vodo in hitro preperijo,
zato morate naslednje leto veliko zemlje dodati.
Bolj dodelane visoke grede imajo avtomatski termostatski odpiralec kupole ali električni vzvod, ki po nastavljeni temperaturi
prezračuje gredo. V gredi lahko napeljemo kapljično namakanje ali pršenje, ki redno skrbi za ustrezno vlago v zemlji. Maja
kupolo odstranimo in shranimo pod streho, saj rastline ne rabijo
več zaščite. Za občutljive rastline, kot je npr. paradižnik, lahko
naredimo streho iz prozorne folije, da jih obvarujemo pred sivo
plesnijo in drugimi okužbami.
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Zelene
strehe
Rdeč avto, zelen nadstrešek
Zelenica na terasi

Slovenski čebelnjak
z ekstenzivno zeleno
streho.

Drenažno zadrževalne
plošče z nerjavečo
obrobo.

Prikaz zadrževanja vode
na drenažno zadrževalni
plošči.
Vulkanski plovec
za dolgotrajno zalogo
vode.

Mineralni rastni substrat.

Polaganje zvitkov sedumov na mineralni rastni
substrat.
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Verjetno je že večina med
vami kdaj imela priložnost
videti zeleno streho ali v
zadnjem času celo zeleno
steno. Nekaj posebnega,
bolj naravnega in všečnega,
pa vendar ne tako enostavna zadeva.
Zelene strehe se v arhitekturi pojavljajo že stoletja, šele v
zadnjih 40 letih pa so doživele velik razmah z reševanjem
klimatskih problemov v mestih, oživljanjem mest, urbanim
kmetijstvom, samooskrbo in podobnimi akcijami. Glede na
dolgo zgodovino razvoja so danes izvedbe strešnih ozelenitev
na zelo visokem nivoju, praktično bi težko še kaj izboljšali.
Za razliko od zelenih streh so pa zelene stene komaj na začetku
razvojne poti in še daleč od željenega stanja.
Osnovne in najbolj pogoste strešne ozelenitve so ekstenzivne
zelene strehe. To pomeni tanek mineralni rastni sloj, preraščen
s sedumi. Debelina rastnih slojev sega od 2 do 15 cm. Tanki
sloji pod 5 centimetrov so primerni za bolj severna območja,
v našem alpskem in mediteranskem pasu pa je optimum med
8 in 11 cm. Osnovni pogoj za zeleno streho je stoodstotno
dobra hidroizolacija strehe. Na zaključeno hidroizolacijo pride
sloj zaščitne netkane poliestrske tkanine - filca, v gramaturi
najmanj 300 g/m2. Na ta sloj položimo drenažno zadrževalne
plošče, ki z zgornje strani zadržujejo vodo v posebno oblikovanih šalčkah, s spodnje strani pa zagotavljajo dobro prepustno
plast za odtok viška padavin. Glede na debelino sloja in posajeno kulturo lahko izbiramo med 2 do 9 cm debelimi ploščami.
Čez plošče položimo filterni 150 g sloj netkane tkanine in ga
presujemo z mineralnim substratom iz lave, plovca, zeolita,
ekspandiranega škrilja, mlete opeke, ekspandirane gline ali ga
prekrijemo s slojem kamene volne, ki je posebej razvita v ta
namen. Čez rastni sloj položimo zvitke sedumov ali potaknemo
rezance sedumov, lahko posadimo ukoreninjene sadike različnih sedumov, netreskov, trav in drugih odpornih rastlin. Setev
odsvetujemo, ker potrebuje preveč oskrbovanja in kar tri leta
časa do končne ozelenitve. Obstajajo tudi preraščeni platoji,
ki jih zložimo v preraščeno zeleno streho. Rastline morajo biti
odporne na sušo in zmrzal. Prve mesece skrbimo za vlago, da
se sadike vrastejo, potem pa na ekstenzivni strehi samo še
odstranjujemo višje trave in plevelne sadike, kot so vrbe, topoli,
hrasti in enoletni pleveli.
Ker strehe niso samo ravne, se izvajajo tudi nagnjene
ekstenzivne zelene strehe z debelino mineralnega sloja 6-8 cm.
Debelejši sloji imajo zaradi lastne teže večjo možnost drsenja
po strehi.

Zelene stene so za razliko od streh veliko bolj
zahtevne, saj voda hitro odteče po vertikali,
sonce in veter še močneje delujeta kot pri zelenih
strehah, pozimi pa so rastline izpostavljene zimski
suši, ker je substrat povsem zmrznjen, zimsko
sonce pa rastline hitro izsušuje. Poznamo več
tipov zelenih sten, od žičnih mrež s plezalkami do
obešenih korit, sadilnih plošč, do posebnih integriranih rastnih panelov. Skupno vsem izvedbam,
ki vraščajo korenine v fasado, je dobro namakanje
in rastni substrat, ki se lahko redno namaka. To je
največkrat poliestrska tkanina, kamena volna, vulkanski pesek ali mešanice teh materialov. Navadne
zemlje ali kompostov se skoraj ne uporablja, razen
v primerih kaskadnega zalivanja v koritih. V ta
namen uporabljamo posebne senzorje vlažnosti,
osončenja in stanja vode v rezervoarjih. Zalivanje
mora biti redno in zadostno.
V zelene stene lahko sadimo širok izbor rastlin.
V zunanje stene lahko sadimo večino trajnic,
zelišč, manjše grmovnice, zelenjavo in enoletnice.
V notranjih stenah uporabljamo eksotične
rastline, sukulente, praproti, v zračnih in svetlih
ali osvetljenih prostorih tudi zelenjavo in zelišča.

in zelene
stene

Tudi zelišča najdejo svoje
mesto v vertikalnem vrtu.

Zelena stena naredi poslovni
prostor prav edinstven.

Besedilo in fotografije: Tomaž Čufer

Polintenzivna zelena streha ima presek med 15
do 40 cm. Podlaga je enaka kot pri ekstenzivni
zeleni strehi, le da je sloj mineralnega substrata
debelejši, lahko imamo dva sloja, spodnjega bolj
grobega in zgornjega bolj finega in bolj organskega. Na tako zeleno streho sadimo sedume,
netreske, na sušo odporne trajnice, pritlikave
grmovnice, ob dobrem zalivalnem sistemu lahko
tudi zelenico.
Intenzivna zelena streha v sloju 50 do 100 cm je
primerna za trajnice, grmovnice, zelenico, manjša
drevesa, lahko tudi zelenjavni vrt. Zahtevnim
rastlinam moramo urediti namakanje, saj na strehi
nimamo podtalnice, dodatno izsuševanje pa povzroča dobra osončenost in veter na višjih legah.
Pri sajenju višjih grmovnic in dreves moramo
izvesti sidranje koreninske grude na galvanizirano
mrežo, ki jo prekrijemo s filcem in presujemo z
zemljo za obtežitev. Večja drevesa ob vetru delujejo kot jadra in se lahko hitro izpulijo, ker nimajo
razvitih globokih korenin.
Poleg osnovnih slojev zelene strehe moramo
računati še na kanalete, drenažne kanale, jaške,
vertikalne preboje, obrobe, dvignjene grede,
instalacije, razne izvedbe teras, osvetlitev in vrtno
pohištvo. Za boljši izkoristek zelene strehe lahko
postavimo pergole za senco, pregradne stene,
varovalne ograje, korita z rastlinami in še veliko
dodatkov, da streho spremenimo v pravi bivalni
vrt. Po izgrajeni zeleni strehi moramo skrbeti za
odstranjevanje plevela in dobro preraščenost pri
ekstenzivni strehi ter zadostno vlago pri intenzivnih zasaditvah. Glavna naloga vzdrževanja zelene
strehe je odstranjevanje plevela in neželenih
rastlin.

Domišljija
nima meja!

Mahovi v zeleni
steni pričarajo
občutek pragozda.
Tudi nekaj za pod zob!
Jagode se počutijo
domače.

S takimi načini ozelenitev si izboljšujemo urbano
življenje, saj so pozitivni učinki zelene infrastrukture večkratno dokazani. Glede na to, da
bo leta 2050 sedem milijard ljudi živelo v mestih,
bo to tudi edini način, da bomo sploh še videli
zelenje.
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Petunia 'Picasso in Pink'
Lamium 'Purple Chablis'
Petunia 'Mini Silver'

Calibrachoa 'Cherry Blossom'
Petunia 'Mini Blast Rose'
Sutera EVEREST 'Ice'

Ipomoea Sweet
Caroline 'Purple'
Lobularia 'Princess
in Purple'
Lobularia
'Princess in Purple'
Calibrachoa Superbells
'Morning'
Pennisetum setaceum
'Fireworks'

Calibrachoa 'Sunshine Berry'
Calibrachoa Unique 'Golden
Yellow'
Petunia 'Vista Fuchsia'
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Solenostemon 'Lime Time'
Petunia 'Vista Fuchsia'
Calibrachoa 'Hollywood Star

Calibrachoa
Superbells 'Morning'
Lamium 'Purple Chablis'
Ipomoea Sweet Caroline
'Purple'

Bidens CAMPFIRE
'Fireburst'
Calibrachoa Unique
'Golden Yellow'
Petunia 'Indian
Summer'

Calibrachoa
'Tropical Sunrise'
Cyperus papyrus 'Nofretete'
Heuchera 'Black Pearl'

Proven Winners

Pennisetum setaceum 'Fireworks'
Calibrachoa UNIQUE 'Red'
Sunsatia 'Blood Orange'
Ipomoea Sweet Heart 'Purple'

TRENDI
Petunia 'Bordeaux'
Petunia 'Royal Velvet'
Calibrachoa Superbells
'Grape Punch'
Calibrachoa Superbells 'Lemon Slice'
Calibrachoa Superbells 'Grape Punch'
Torenia 'Gilded Grape'

Scirpus 'Fiber Optic Grass'
Lobularia 'Snow Princess'
Euphorbia 'Diamond Frost'
Weigela florida 'My Monet'
Artemisia stelleriana 'Quicksilver'

Calibrachoa Unique
'Golden Yellow'
Argyranthemum frutescens
'Pure White Butterfly'
Ipomoea Sweet Caroline
'Light Green'

45

Vrtnice
Besedilo in fotografije: Matjaž Mastnak, Arboretum Volčji Potok

postajajo vse boljše
Za vrtnico ni več dovolj, da je lepa. Ljudje na svojih vrtovih ne
marajo več škropiti. Žlahtnitelji, ki vzgajajo nove vrtnice, so zato
ustvarili cele serije novih lepih sort, ki ostanejo zdrave brez
kemične zaščite.
V Arboretumu Volčji Potok imamo v zbirki že 900 sort različnih
vrtnic, pri čemer je veliko novejših in tudi čisto novih sort. Iz
domačih izkušenj lahko potrdimo, da so se vrtnice spremenile.
Vse več sort ohrani temno zelene liste do oktobra in celo poletje ponavlja cvetenje.
Prve zdrave vrtnice na tržišču so bile prekrovne vrtnice za javno
zelenje, ki so se pojavile v devetdesetih letih. Njihov zaščitni
znak je trpežnost, majhna potreba po vrtnarski oskrbi in obilje
drobnega cvetja. Pred desetimi leti so jim sledile zdrave floribunde, to so mnogocvetne gredne vrtnice. Najprej so bile
zdrave floribunde rožnate, potem so se pojavila bele, zdaj so
tu preverjene rdeče sorte. 'Lili Marleen', živo rdeča floribunda,
ki je bila za vsakega Slovenca srednje in starejše generacije
pojem nizke rdeče mnogocvetnice, gre lahko končno v popolno
pozabo. 'Black Forest' ali 'Mona Lisa' bosta cvetela in zelenela
celo poletje in jesen in to brez enega škropljenja. Hkrati z zdravimi floribundami so prišle na trg zdrave popenjavke in to celo
z rumenih cvetjem, ki je pri drugih skupinah vrtnic še vedno
problematično.
V zadnjih nekaj letih opažamo premike v smeri trdnega zdravja
še pri najimenitnejših vrtnicah, pri skrižanih čajevkah. Zdaj že
lahko svetujemo nekaj sort, ki so ostale brez škropljenja zdrave
do jeseni tudi v Volčjem Potoku. To poudarjam zato, ker ima
Volčji Potok zaradi kombinacije obilice poletnega dežja (neviht
in ploh) in vsakodnevne rose ter visokih temperatur za vrtnice
precej neugodno podnebje.
V Arboretumu smo uspeli
v letu 2016 podpisati
pogodbo za uvoz vrtnic
francoske firme Meilland.
Pri njih so v zadnjem desetletju naredili velikanski
preboj z zdravimi vrtnicami
za javne nasade, še vedno
pa so nenadkriljivi pri
zapeljivo privlačnih čajevkah. Del sortimenta v loncih
bo v našem vrtnem centru
naprodaj že to sezono.
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Vrtnica 'Ljubljana'
ob novi dostopni poti
v rozarij Arboretuma
Volčji Potok.

Kongres Svetovne zveze
društev ljubiteljev vrtnic
Vrtnarska stroka Slovenije je lahko
ponosna: od 11. do 14. junija 2017 bo
pri nas potekal kongres Svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic.
Prvi dan kongresa bo v Ljubljani, druga dva v Arboretumu Volčji
Potok. Kongresno dogajanje bo sestavljeno iz dopoldanskih predavanj, popoldne pa bodo udeležencem na voljo različni izleti
do vrtničnih in turističnih zanimivosti. Za tujce je pripravljena
tudi pred- in pokongresna ekskurzija. Organizator je Društvo
ljubiteljev vrtnic Slovenije.
Slovenija se bo na predavanjih predstavila z vrtom burbonk na
Kostanjevici, ki je svetovna posebnost, in z izjemno pestrostjo
samoniklih divjih rož – šipkov. Slovenski strokovnjaki bodo
osvetlili dve malo znani zgodovinski temi: vrtnice Rudolfa
Geschwinda, edinega žlahtnitelja svetovnega formata, ki je leto
dni živel in delal na Slovenskem, ter izjemen rožni vrt prestolonaslednika Franca Ferdinanda v Konopištu, kjer je bil svetovalec
naš arhitekt Maks Fabiani. Predavateljica bo udeležence povabila v Narodno galerijo in pojasnila simboliko vrtnic na razstavljenih umetninah. Tuji predavatelji bodo predstavljali rožni svet
srednje in Vzhodne Evrope, ki je za zahodnjake skoraj popolna
neznanka.
Podrobnosti o pestrem programu so na spletni strani
http://roseslovenia2017.com/sl/.
Na kongres se je do januarja prijavilo 110 udeležencev z vseh
koncev sveta. K udeležbi ste vabljeni tudi Slovenci! Na kongres
se je možno registrirati na navedeni spletni strani, za posamezne dneve in dogodke pa se je mogoče prijaviti na spletni strani
Arboretuma Volčji Potok. To bo velik, lep, dišeč in navdihujoč
dogodek!

Arboretum Volčji Potok se je dobro pripravil na
kongres. V dveh letih je potrojil število sort vrtnic
(s prejšnjih 300 na 900) in uspel zbrati tudi 177
sort iz regije. Na sliki je češka čajevka 'Silesia'.

Obiskovalci radi
postojijo ob prvi
slovenski vrtnici
'Prešeren'.

'Mary Ann' nosi angleško ime in ima videz angleške
vrtnice, a je nastala v Nemčiji in se v našem podnebju
bolje odreže od Austinovih vrtnic.
'Klimentina' je ena izmed tridesetih sort sovjetskih
vrtnic, ki so nova zanimivost arboretskega rozarija.

'Mona Lisa' je efektna, zdrava in
cvetiva Meillandova floribunda
s spodnjem rozariju Arboretuma
Volčji Potok.

Skrižana čajevka trdnega zdravja
'Charisma' je bila vzgojena leta 2010.
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Mišin svetovalni vrtiček

Pridelava sadik doma ali nakup,

* V idealnih pogojih ekološka
pridelava traja nekaj dni več.

Besedilo: Miša PUŠENJAK

to je zdaj vprašanje

Večina ljubiteljskih vrtnarjev želi pridelati vrtnine na naraven,
lahko bi rekli ekološki način. V rastlinski pridelavi je za zdrave
rastline in za primerno visok pridelek potrebno izpolniti dve
osnovni zahtevi: to je skrb za zdravo, živo zemljo, s tem pa strokovno, pravilno gnojenje tudi z organskimi gnojili,
in za primerno širok kolobar. Če je to izpolnjeno,
potem si z dodatnimi malenkostmi, kot je izbor
kutivarjev (sort, hibridov), pravilna setev, pa tudi
vzgoja in/ali sajenje čvrstih, zdravih in odpornih
zelenjadnica
sadik pomagamo, da je z rastlinami v pridelavi še
solata
manj težav.

Zakaj so sadike boljše od direktne
setve

por, čebula
endivija
radič
blitva
paradižnik
kapusnice
bučke
kumare
zelena
melone
jajčevec
lubenice
paprika

Sadike vzgajamo zato, da zagotovimo zgodnejši
in višji pridelek, kar pa ne bi smel biti edini in
prvi cilj v pridelavi vrtnin na vrtu. Vendar potem
paradižnika, paprike in še nekaterih rastlin ne bi
mogli pridelovati.
Meni se zdi pridelava zelenjadnic iz sadik še bolj
pomembna zato, ker lahko zagotovimo rastlini
hitrejši in enakomernejši vznik. Prav v zgodnji
fazi rasti, ko je to najbolj pomembno, ji tako ves
čas zagotavljamo dobre pogoje za razvoj. Takšna
rastlina je tudi kasneje veliko bolj odporna, kar pa
je seveda izredno pomembno.
Druga prednost pridelave zelenjave iz sadik je
borba proti plevelom. Direktna setev pomeni
velikokrat tudi istočasni vznik plevela, ko je pletje
in okopavanje zelo težko. Komaj vznikle rastlinice so še majhne
in jih težko ločimo od plevelnih. Pri sajenju sadik pa je več
časa, da gredice pripravimo prej in tako ob samem presajanju
na mehanski način (motika, grablje) uničimo kar nekaj kalečega
plevela. Poleg tega lahko takoj uporabimo tudi zastirke, folijo ali
nekatere naravne zastirke in tako zagotovimo več vlage poleti in
enakomernejšo temperaturo zemlje v začetku rasti.
Posebej v slabših vremenskih razmerah, poleti, ko je prevroče, in
suho spomladi, ko je še hladno, je tako presajanje veliko uspešnejše kakor direktna setev vrtnin.

Nakup ali lastna vzgoja
To je prvo vprašanje, ki ga moramo sami pri sebi razrešiti.
Vedeti je potrebno, da je na kuhinjskih oknih, pa tudi v manjših
hobi rastlinjakih sadike različnih vrtnin, pa še cvetlic in zelišč
težko vzgojiti kakovostno. Če želimo vzgojiti sadike, iz katerih
bodo zrasle čvrste, odporne rastline, potrebujemo za nekatere
vrtnine, zelišča in tudi cvetlice nekoliko višje temperature, pri
drugih vrtninah pa nekoliko nižje. Poleg tega sadimo nekatere
na prosto že zelo zgodaj, druge kasneje. Za zgodnja sajenja pa je
težko, pa tudi drago, primerno ogrevati rastlinjake. Na okenskih
policah pa so sadike prav za zgodnje sajenje slabše kakovosti.
Zato je potrebno razmisliti, katere sadike bomo vzgajali, kako
bomo razmere v rastlinjaku prilagodili, katere pa bomo raje kupili
pri nekom, ki ima dovolj znanja in zna vzgojiti kakovostne sadike.
Lastna pridelava sadik seveda pomeni nižje stroške, uporabo
lastnega semena domačih sort, omogoča postopno setev na
primer solate, kapusnic, tako da so vedno na razpolago sadike,
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pa tudi pridelek režemo postopoma, kolikor ga potrebujemo.
Slaba stran lastne vzgoje pa so pogosto (ne vedno) manj primerni pogoji za vzgojo različnih vrst rastlin, posledično pa manj
kakovostne sadike in seveda kar nekaj dodatnega dela.

optimalna temperatura oC
vznik
16-18
20
24-26
24-26
24-26
24-26
22-24
25-26
22-24
26
25-26
25-27
26-33
25-27

do 1.
lista
14-16
18
16-18
16-18
16-18
16-18
16-20
16-18
16-18
17-18
22-26
18-20
18-22
18-20

2-3 listi
8-12
10
14
14
10-14
14-15
14-16
15-16
15-16
16-17
16-18
16-18
16-18
16-18

večja
sadika
4-8
10
12
12
6-10
10-14
10-14
15
15-16
14-16
15-16
14-16
15-16
14-16

kaljenje

do
sadike*

dni

dni

3
10
3
3
3
8
8
8
8
3
8
8
8
8

30-35
45
30-35
30-35
30-35
60-70
35-45
25-28
20-22
60-70
35-38
70-85
36-42
70-85

Tabela 1: Temperature za vzgojo sadik nekaterih zelenjadnic

Če ste se odločili za lastno vzgojo

V tabeli z idealnimi temperaturami za setev lahko najdemo
podatke o primernih temperaturah za vzgojo sadik. Verjetno ste
presenečeni, kako hladno pravzaprav mora biti v rastlinjaku, kjer
se pridelujejo sadike vrtnin. Najdemo pa tudi podatek o tem,
koliko časa potrebujemo za vzgojo primerno velike sadike.
To seveda velja za idealne pogoje.
Puljene sadike naj bodo preteklost, tudi če govorimo o pridelavi
solate ali kapusnic. Tudi doma je smiselno vzgojiti samo sadike
s koreninsko grudo. Če hočemo imeti zdravo rastlino, ki ne bo
potrebovala veliko pomoči, potem mora rastlina pričeti svoje
življenje brez večjih težav in stresnih situacij, kar pa presajanje
puljene sadike nedvomno je.
Datum setev določimo torej glede na to, koliko časa potrebujemo, da vzgojimo dobro sadiko. V zadnjih letih se pogosto
dogaja, da predvsem plodovke veliko prehitro presajamo na
prosto, potem pa pokrivamo z različnimi pokrivali. Vse skupaj ni
prav nič uspešno, saj posadimo korenine v mrzlo zemljo, kjer ne
morejo črpati hranil in rastlina se ne razvija. Zemlja za presajanje
paradižnika, jajčevca ali paprike, seveda pa tudi bučk, lubenic in
melon, mora imeti vsaj 15 oC. Zato s setvijo ne hitimo. Začetek
februarja za papriko, mogoče konec januarja za jajčevec, čili
in feferone, paradižnik pa šele v drugi polovici februarja, to so
pravi datumi za setev. Zapomnimo si namreč še nekaj: velika
sadika ni dobra sadika. Mlajše in manjše sadike veliko bolje prenašajo presajanje kakor velike rastline, ki imajo mogoče celo že
nastavljene cvetove. Če ne verjamete, preizkusite sami.

vrtnina

bučke dinje

endivija

ø cm celica 8

6-8

3

vrtnina

paprika

rukola

6-8

3

solata

ø cm celica 3

sladki
jajčevec kumare lubenice
komarček
3
6-8
6-8
8
zelje, ostale
paradižnik šparglji zelena
kapusnice
6-8
3-4
3-4
4

Zelo pomembno pri lastni vzgoji sadik je tudi, da ne varčujemo pri izbiri substrata za setev. Čeprav mnogi propagirajo
drugače, vas bom zdaj verjetno razočarala. A uporaba domačega komposta, vrtne zemlje ali mešanice je napačna. Tudi
poceni substrati, posebej tisti na razprodajah, niso primerni,
saj sadiki ne bodo zagotovili vsega potrebnega. Sama vedno
priporočam nabavo substrata v vrtnariji, kjer kupujemo sadike,
balkonske rastline, torej na vrtnariji, ki ji zaupamo. Tam le
redko prodajajo slabe ali povprečno kakovostne substrate.
V vrtnem centru pa moramo znati tudi malo brati. Za vzgojo
sadik ne priporočam s hranili obogatenih substratov. Te
izločimo. Poiščemo preverjene blagovne znamke v višjem
cenovnem razredu. Substrati, ki vsebujejo različna vlakna,
različne dodatke za zadrževanje vlage, niso priporočljivi, saj je
nevarno, da v njih prej pride do gnitja korenin. Biti pa morajo
zračni in fino zmleti, da bo seme dobro in hitro kalilo.

Presajanje na prosto
Ne glede na to, ali se odločite za lastno vzgojo ali nakup sadik,
je pri presajanju pomembno več stvari. Prva je ta, da so sadike
utrjene – pripravljene na manj ugodne razmere na prostem.
Pri nakupu sadik bodo za to namesto vas poskrbeli vrtnarji.
Pomembno je le, da nakupljenih sadik pri prehodu domov ne
postavimo več v zaprte prostore, tudi čez noč ne. Pri lastni vzgoji
pa naj bodo najprej vsaj nekaj dni na prostem čez dan, vsaj
zadnja dva dni pred presajanjem pa tudi čez noč. V rastlinjaku
to naredimo tako, da imamo rastlinjak teden dni odprt od jutra
do večera, dva dni pred presajanjem na prosto pa tudi ponoči.
Zdaj vidite, kako težko je imeti v istem rastlinjaku sadike
različnih rastlinskih vrst in setve v različnih terminih. Če prestavimo rastline na prosto brez utrjevanja, se lahko zgodi, da
plodovkam odpadejo cvetovi ali pa prve etaže cvetov sploh ne
nastanejo, solata ali endivija celo lahko prehitro uideta v cvet.
Kako velike so idealne sadike, ste si že pogledali v zadnji Tabeli
3. Zapomnimo pa si, tudi rastline, tako kot ljudje, manjše kot so,
lažje prenašajo presajanje. Opažam, da se presajajo prevelike
sadike. S tem pri zgodnosti pridelka ne pridobimo, lahko pa
veliko izgubimo. Rastlina izgublja energijo s prilagajanjem
na nov življenjski prostor, s tem pa postaja bolj občutljiva na
bolezni, včasih tudi škodljivce.
Pazite tudi na globino presajanja. Plodovke in bučnice lahko
presajamo globlje, kot so rasle do sedaj, solatnic in zelene pa
ne smemo, če želimo pridelati zdravo zelenjavo.
Svetujem tudi, da večer pred presajanjem sadike zalijemo s
katerim izmed pripravkov, ki bodo zagotovili takojšnjo rast
koreninskega sistema v novi zemlji. To so lahko pripravki, ki
vsebujejo izvlečke morskih alg, lahko pa so to posebne glivice,
ki jih naselimo na korenine sadik in bodo pomagale rastlinam
do več hranil, obenem pa jih varovale pred talnimi škodljivimi glivicami. Letos so novost na našem tržišču. Tako bomo
sadikam še dodatno pomagali premagati stres in se prilagoditi
na novo okolje. Zelo pomembna pri presajanju je temperatura
zemlje. Sadike sadimo v zemljo, ne v zrak. Korenine plodovk
ne sprejemajo hranil, posebej ne fosforja, če zemlja nima vsaj
15 °C podnevi in ponoči. Prav tako mora biti zemlja za presajanje ustrezno vlažna.

vrsta vrtnine
bučke
dinje
endivija
sladki komarček
jajčevec
kumare
lubenice
solata
paprika
rukola
paradižnik
špargelj
zelena
zelje
blitva

radič
3
blitva
3

št. listov ob
presajanju
2-3
3-4
4-5
3-4
6-8
2-3
4-5
4-5
6-8
4-5
6-8
2-3
6-7
5
3-4

Tabela 2:
Primerna velikost
celic za sadike

(po dr. Osvald, Gojenje
sadik vrtnin)

viš. sadike
cm
10-12
10-12
4-5
8-10
16-18
10-12
15-18
4-5
16-18
4-5
12-14
8-12
8-12
8-12
6

premer rozete
cm
5-6
4-5
4
5-6
5-6
3-4
5-6
4
5-6
3-4
5-6
1
5-6
2
1-2

Tabela 3: Primerna velikost sadik za presajanje
(po dr. Osvald, Gojenje sadik vrtnin)

Če je zemlja zelo suha, je potrebno upoštevati nekaj pravil.
Najprej zemljo v globino dan pred presajanjem namočimo. Ob
presajanju zalijemo najprej sadilno jamico in posadimo sadiko.
Tako bodo stranske, najbolj pomembne korenine ostale žive in
hitro prodrle iz koreninske grude v svežo, s hranili bogatejšo
zemljo. Zalivanje sadilne jamice je veliko učinkovitejše, kakor
zalivanje sadike, ko je že presajena.
Prav tako je zelo pomembno, da v suhem ali zelo vročem vremenu in seveda v rastlinjakih, kjer so klimatske razmere vedno
take, po presajanju prvič obilno zalijemo CELO gredo, ne samo
vrstic ali celo samo rastlin. Suha zemlja v okolici zalite sadike
lahko v nekaj minutah »ukrade« vlago iz območja korenine in
s tem izsuši mlade, nežne korenine sadike. Toplo priporočam,
da potem okoli sadik namestimo tudi zastirko. Ko je suho ali če
piha veter, v rastlinjaku naredimo to takoj po prvem zalivanju.
Spomladi, ko je zemlja še hladna, pa sredi sončnega, toplega
dneva, ko je zemlja najtoplejša. Talne zastirke niso namenjene
samo preprečevanju rasti plevelov. Njihov najpomembnejši
prispevek za rastline je, da ohranjajo zemljo vlažno, zračno, saj
preprečujejo zbijanje, poleti pa tudi hladijo.
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Hibridi niso gensko

spremenjene rastline

Mišin svetovalni vrtiček
znotraj botanične vrste, ki so si predvsem v fazi, ko jih mi
uživamo, med seboj skoraj enake. Tudi, ko poberemo njihovo
seme, morajo iz njega zrasti enake rastline. In ne nazadnje, ta
skupina rastlin se mora vsaj v eni lastnosti razlikovati od
drugih, že priznanih sort znotraj iste vrste.

Besedilo: Miša PUŠENJAK

Hibrid ali križanec je samo nekoliko bolj
zapleten del žlahtnjenja rastlin

V zadnjih letih se veliko negativnega govori o pridelovanju
hibridov. Pa so res tako zelo nenaravni, kot nekateri, ki po
mojem nimajo dovolj strokovnega znanja, govorijo?
Poglejmo si podrobneje, o čem je govora in kakšne so razlike
med sortami, hibridi in gensko spremenjenimi rastlinami.

Kaj je sorta in kako so sorte nastale?
Rastline botanično razvrščamo v neke skupine, tako jih znanstveniki lažje preučujejo. Najnižji, zadnji člen tega razvrščanja,
je vrsta. To je skupina živih bitij v populaciji, v našem primeru
rastlin, ki so si med seboj podobne in se lahko skoraj vedno
razmnožujejo samo med seboj. Seveda je natančnih znanstvenih definicij še veliko več, veliko je tudi izjem. Ampak za začetek spoznavanja pomena sort v vrtnarstvu to zadošča. Človek
pa je že zelo hitro v svojem razvoju ugotovil, da ni potrebno
prav vse hrane nabirati v naravi, s tem je porabil preveč časa
in energije. Poskusil je in hitro mu je tudi uspelo sejati zanj
pomembne rastline v bližini svojega doma in na enem mestu.
Kmalu je ugotovil, da je potrebno pobirati seme najlepših,
najbolj zanimivih, najbolj rodnih, skratka najprimernejših rastlin.
Vsakemu plemenu, vsaki vasi pa ni bila najlepša enaka rastlina,
najbolj okusen enak plod. Dokaj hitro so iz divjih rastlin nastale
današnje gojene rastline, ki so se počasi, a vedno bolj po videzu,
rasti in okusu oddaljevale od njim sorodnih vrst iz narave. Tako
danes v naravi divjega zelja sploh ni. Po drugi strani pa še vedno
obstajajo predniki solate, paradižnika … Ker imamo različne
okuse, so se v nekaj desetletjih začele med seboj razlikovati
tudi rastline iste vrste, vendar vzgojene v različnih naseljih,
vaseh. Oblikovale so se prve sorte, čeprav so se tako poimenovale šele čez veliko desetletij.
Šele v preteklem stoletju, ko je semenarjenje postalo velika
industrija, pa se je nekomu zazdelo, da je potrebno tudi zakonsko opredeliti, kaj so sorte, kdaj lahko katero skupino rastlin
imenujemo sorta in seveda, najbolj pomembno za lastnike
kapitala, sorte tudi zaščititi.
Zato lahko danes uradno sorta imenujemo skupino rastlin
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Za kaj torej gre pri hibridih, križancih?
Človek je pač radovedno, raziskovalno, nikoli zadovoljno bitje,
vedno hoče nekaj novega, boljšega, večjega … Tako je nekoč ugotovil, da se včasih zgodi, da so potomci dveh povprečnih ali celo
slabih staršev izredno rodni, odporni in primernejši za pridelavo,
skratka izjemni. Torej je pričel namerno iskati take starše, ki
dajejo odlične potomce. Podoben princip že dalj časa poznamo
tudi pri živalih. Tudi pri njih vedno izberemo bika, katerega
potomke imajo višjo mlečnost, psa, katerega potomci so lepši.
Ta princip je uporabljen tudi pri rastlinah.
Ker vsako lastnost živih bitij v genetiki določata dva dedna
zapisa, očetov in materin, ki sta lahko različna ali pa enaka, so
znanstveniki kmalu ugotovili, da lahko odlične rastline pridobijo
le, če namerno med seboj križajo samo take, ki imajo lastnosti
genetsko določene enako, rečemo jim homozigotne rastline.
Te pa dobimo tako, da rastline večkrat prisilimo, da oprašijo
samo sebe. Ker tujeprašnice tega ne prenašajo dobro, oslabimo
rastlino. Ko potem taka oslabljena genetika dobi nov priliv, ko
jo križamo z drugo podobno, so lahko in tudi so, rezultati odlični.
Rezultat je križanec, s tujko hibrid.
Za nas je pomembno, da vemo naslednje:
Hibridno seme nastane tako, da vedno znova križamo dve točno
izbrani sorti (rečemo jim liniji). Pri vrtninah je to najpogosteje
ročno delo, namerno nanašanje cvetnega prahu očetovske linije
(sorte) na materinsko linijo. Potrebno je torej najprej priti do
takšnih genetsko čim bolj čistih linij, kar traja dokaj dolgo. Potem
je potrebno poiskati kombinacije, ki dajo izjemne potomce. Zdaj
smo šele na začetku, kako žlahtnitelj, to je tisti, ki vam vedno
znova ponuja nove hibride, pride do njih. Posamezno linijo
(sorto) seveda razmnožujejo vsako leto znova, da potem
v naslednjem letu lahko pridemo do hibridnega semena.
Torej tudi komercialno razmnoževanje semena traja vsakokrat
dve leti. To je eden izmed vzrokov za visoke cene.
Zaradi dokaj čistega, izenačenega genetskega materiala je rok
trajanja hibridov kratek. Sorte lahko na trgu kupimo 10, 20, 30
pa tudi 50 let, saj še vedno pester dedni material omogoča
prilagajanje in delno odstopanje od natančnega opisa posamezne vrtnine. Pri hibridnih linijah pa lahko hitro pride do spremembe dednega materiala. S tem pa hibrid ne daje več tega, kar
od njega pričakujemo. Zato se hibridne sorte spreminjajo zelo
hitro. Vsakih nekaj let pridejo na tržišče novi hibridi, starih pa ne
dobimo več. Zato se na njih ne navežite tako zelo, kot ste se na
primer na sorto paradižnika volovsko srce.
Hibridi so torej med seboj skoraj povsem enaka skupina rastlin,
ki se običajno v nobenem obdobju rasti ne razlikujejo med
seboj. Ker so genetsko zelo enaki, se tudi slabše prilagodijo na
nenadne vremenske spremembe, običajno pa tudi zaradi visokega rodnega potenciala zahtevajo več nege, gnojenja in namakanja. To so njihove pomanjkljivosti, zaradi katerih se ni nujno
odločiti za pridelovanje le-teh. Sama na vrtu nikoli ne bi imela
hibridov zelja ali na primer korenčka. Tudi pri papriki najdemo
dovolj dobre in odporne sorte.

Vendar so mnogi hibridi veliko odpornejši na bolezni. Tako svetujem, da se pri kumaricah, paradižniku pa tudi pridelavi cvetače
in brokolija raje odločite za nabavo semena hibridov oziroma
kupite njihove sadike. Prepoznamo jih po tem, da za imenom
sledi še zapis F1, lahko tudi mix, v tujini pa včasih tudi hy. Žal
v zadnjih letih sadik ne označujejo več tako natančno, še manj
pa semena in sadik cvetlic. Ni pa vsaka tuja sorta hibrid, to
morate vedeti. Tudi nekatere novejše sorte so odpornejše.
Prav pri plodovkah pa to ne velja.
Hibrid je torej samo poseben način žlahtnjenja rastlin, sama ga
rada primerjam s pasmo pri živalih. Tudi tam vedno izberemo
predvsem očeta, zelo pogosto pa tudi mamo, da dobimo točno
to, kar želimo. Pri pasmah, tako kot pri hibridih, tudi bolje
vemo, kaj lahko pričakujemo od potomcev, značaj, uporabnost, barvo … Seveda strokovno ni povsem tako, verjetno pa si
boste tako lažje predstavljali, kaj hočem razložiti. Hibridi imajo
svoje dobre lastnosti, kot so odpornost, izenačenost. Najslabša
lastnost pa je, da iz njihovega semena niti slučajno ne zrastejo
enake rastline. Hibridov torej ne morete razmnoževati sami.
Če poberemo seme hibridnih sort, se nam lahko že v drugem
letu na vrtu pojavi veliko povsem različnih rastlin, saj bodo ene
povsem take, kot je bil njihov oče, druge take kot mati, ostale
pa nekje vmes.
Če poberemo seme sorte, lahko drugo leto pričakujemo enake
rastline.

Gensko spremenjene rastline (GSR, GSO)
niso del naravnega razmnoževanja rastlin
Ko človeku navadna križanja, hibridi spet niso zadostovali, se
je vmešal v vzgojo novih sort z genetiko. V naravi se namreč
pripadniki različnih vrst, tudi sorodnih, med seboj ne morejo
križat. Dedni material torej ne more prehajati iz ene vrste v
drugo. Človek pa je odkril, kako posamezne gene, ki nosijo

zapis za zaželene lastnosti, fizično prenese iz dednega zapisa
enega živega bitja v drugega. Pri tem so ustvarili rastline, ki so
odporne na posamezne herbicide. Lahko so odporne na nekatere škodljivce, na hitro dozorevanje (paradižnik) in podobno.
Včasih te lastnosti niso tako slabe. GSR lahko vsebujejo tudi
vitamine, minerale, ki jih posamezna rastlinska vrsta sicer v
naravi ne. Pri tem pa so hitro ugotovili, da imajo tako ustvarjene rastline tudi negativne vplive na človeško telo. Danes take
rastline izločajo že na začetku postopka. Kako pa vplivajo na
ostale prebivalce v naravi, čebele, srne, metulje, pa ne preizkušajo preveč natančno. Lastniki takih GSO rastlin so kemijske
firme, ki nam potem prodajo škropivo, na katero so odporne.
Večina jih je v lasti ZDA, čeprav se deklarirajo kot multinacionalke. Jasno je zakaj tak pritisk, da bi se te rastline lahko gojile
tudi v Evropi.
Gensko spremenjene rastline (GSR) torej niso nekaj, kar bi
v naravi tudi samo nastalo, čeprav počasneje, brez dodatnega človekovega vmešavanja. Narava običajno kaznuje, če
se v njeno delo preveč vmešavamo. Pri odločitvi za ali proti
GSR morate sami presoditi, ali je korist, ki jo imamo od takih
rastlin, res tako velika, da pretehta ves negativni vpliv, ki ga
že poznamo na prebivalce narave. Prepričana sem, da večine
sploh ne poznamo. Če se bodo te rastline množično uveljavile
v Sloveniji, nam je s tem vzeta možnost izbire, ali bomo jedli
tako hrano ali ne. Križanja v naravi potekajo ves čas in kmalu se
bodo ti geni pojavili tudi v naših domačih rastlinah. Poti nazaj, ko
se te rastline pojavijo enkrat v naravi, na prostem, ne bo več.
Trenutno v Sloveniji na
prostem še ne gojimo takih
GSO rastlin, vsaj uradno ne.
Z GSO hrano pa se srečujemo vsak dan. Čeprav bi
morala biti označena, ni
vedno tako. Vzrok je tudi
veliko pomanjkanje denarja,
sploh kadar gre za preverjanje živil, ki jih davkoplačevalci redno uživamo.
Zato je nujno, da tudi z
nakupom slovenske hrane
podpiramo slovensko
kmetijstvo, s tem pa
domačo pridelavo hrane.
Tako bo odločitev za ali
proti v naših rokah, ne pa
v rokah tistih, ki jim je bolj
pomemben denar kakor
pa resnica.
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Zdravo z Ano
Nachos s sladkim krompirjem

SESTAVINE:
• 2-3 gomolji sladkega krompirja
• 'Sirna' omaka
• 2 pesti namočenih indijskih oreščkov
• 1dl sojinega mleka (ali kakšnega
drugega rastlinskega mleka)
• 3 žlice kvasnih kosmičev
• 1-3 žlice limoninega soka
• sol, poper, začimbe (po okusu)

Avoka
do
• 1 zre v guacamole
l avoka
do
• sok 1
/2 lime
te ali li
• ščep
me
sv
• sol, p ežega korian te
oper (p
d
o okus ra
u)
•Č
 ešnje
vi
kumar paradižniki,
a, mlad
a čebu
koruza
la,
,f
peterš ižol, koriande
ilj …
r,

Besedilo: Ana Čeperlin • Fotografije: Ana Čeperlin, Marija Hrovat

SLADKI KROMPIR oz. batata prav-

zaprav sploh ni krompir. Ta za razliko od
običajnega ne sodi v družino razhudnikov, temveč med slakovke (torej je
sorodnik nam poznanega okrasnega
slaka). V zadnjih letih se je povpraševanje po sladkem krompirju v vrtnarijah
zelo povečalo, saj je zaradi bujne rasti
in dekorativnih zelenih ali vijoličnih
listov priljubljena rastlina za zasaditev
cvetličnih korit. Zlahka ga vzgojimo
brez uporabe umetnih gnojil in pesticidov. Poleg tega pa je zelo koristen
tudi v kuhinji. Je izvrstno škrobnato
živilo, bogato z ogljikovimi hidrati, zelo
primerno tudi za diabetike. Vsebuje
veliko prehranskih vlaknin in močnih
antioksidantov iz skupine karotenoidov,
še posebej beta-karoten. V sladkem
krompirju najdemo veliko vitamina A,
B5, B6, C, D in kalija, kar nekaj kalcija,
železa in magnezija, hkrati pa veliko
fitokemikalij, na primer kvercetin, ki
ima močno protivnetno delovanje.
Obstaja veliko različnih sort sladkega
krompirja, ki se med seboj razlikujejo
po barvi in okusu. Navzven so lahko
belkasti, rumenkasti ali rdečkasti, meso
je bele, rumene ali oranžne barve,
okus pa nekoliko spominja na kostanj.
Pri pripravi sladkega krompirja imamo
ogromno možnosti. Lahko ga skuhamo,
zmečkamo v pire, spečemo v pečici
ali na žaru, naredimo pomfrit, ga
napolnimo ali pa celo uporabimo za
pripravo raznih sladic.
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PRIPRAVA:
Krompir operemo, po želji olupimo,
narežemo na kolobarje ter
pečemo v pečici pri 180 °C
približno 30 minut.
Za 'sirno' omako v mešalniku
gladko zmiksamo namočene indijske oreščke, sojino mleko, kvasne
kosmiče, limonin sok ter začinimo
po okusu.

Sladki krompir

Avokadov guacamole pripravimo
tako, da pretlačimo avokado skupaj
z limetinim sokom, sesekljanim
koriandrom in soljo ter poprom.
Ko je sladki krompir pečen, ga
naložimo na krožnik ter obložimo
s svežo zelenjavo, sirno omako iz
indijskih oreščkov, avokadovim
pestom in po želji potresemo še
s koriandrom ali peteršiljem.

Kuhana
čičerika

Kodrolistni ohrovt
Listnati ohrovt, kodrasti
ohrovt ali kodravec
Vsi vemo, kako zdrava je zelenjava, vendar pa nanjo včasih kar
malo pozabimo. Zeleno listna zelenjava je polna hranilnih snovi.

KODROLISTNI OHROVT je sočna in mesnata kapusnica,
ki mu v listih zastaja voda. Je najokusnejša kapusnica. Vsebuje
največ beljakovin, poleg tega pa tudi izjemno veliko vitamina
A, C in K, železa, kalija, kalcija in fosforja. V njem najdemo tudi
veliko zaščitnih fitokemikalij, ki skrbijo za pretok kisika do tkiv,
krepijo jetra in imunski sistem, skrbijo za uravnavanje količine
maščob v krvi ter omogočajo optimalni izkoristek energije iz
hrane. Kodrolistni ohrovt je odličen tudi zato, ker varuje pred
srčno žilnimi boleznimi, revmatoidnim artritisom, astmo, depresijo, migreno, skrbi za pravilno delovanje živčevja, blagodejno
vpliva na kožo in celjenje ran.
Podobno kot zelje tudi listni ohrovt prištevamo med najstarejše
zdravilne rastline. Nekoč so ga priporočali za zdravljenje gnojnih
ran, želodčnih in črevesnih težav, bolečin v glavi ter zobeh.
Lahko ga skuhamo, uporabimo v juhah, prikuhah, omakah ter
narastkih. Najbolje pa je, da uživamo kar surovega, saj tako
ohrani vse hranilne snovi. Uporabimo ga lahko v solatah in
sokovih, če pa želite njegov okus kar se da prekriti, ga je najbolje zmešati v smutije in bananine sladolede.
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semeni, ki so malo večji od graha. Zgrbančena, neenakomerno
okrogla semena so rumene barve in izrazito orehastega okusa.
Vsebuje ogromno vlaknin ter do 25 % beljakovin, zato je popoln
nadomestek mesa. Poleg tega je odličen vir kalcija, železa,
magnezija, kalija, cinka, mangana in fosforja, vitaminov A, B1, B2,
B3, C, D, E. Čičerika pospešuje prebavo in veže strupe iz črevesja
ter pomaga odvajati odvečno vodo iz telesa, s čimer poskrbi za
optimalno delovanje ledvic.
Lahko jo uživamo v obliki kalčkov, čičerikine moke ali pa semena
skuhamo in jih uporabljamo za pripravo najrazličnejših jedi.
Kupimo lahko suho ali v pločevinki. Suho čičeriko je potrebno
namočiti čez noč, zjutraj pa vodo, v kateri se je namakala, odliti
in kuhati približno pol ure. Kuhana čičerika je sladka, ovojnica
semen pa je rahla, tako da se kar raztopi v ustih. Dodamo jo
lahko solatam, omakam, rižoti, juham ter enolončnicam. Pretlačeno, z dodatkom začimb, limoninega soka ter tahinija pa jo
lahko uporabimo tudi kot namaz (humus).

PRIPRAVA:
Čičeriko dobro speremo, stresemo v posodo, ji dodamo
začimbe in po želji še limonin sok ali olje. Stresemo jo na
pekač, obložen s peki papirjem, ter pečemo 30-35 minut
pri 200 °C. Vmes nekajkrat premešamo in pazimo, da se ne
prismodi.
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Cejlonski cimet (Cinnamomum zeylandicum) je
ena izmed najstarejših začimb, ki so omenjene tako v biblijskih kot
tudi v sanskrtskih rokopisih. Pridobiva se z nizkih zimzelenih dreves,
kjer olupijo tanjše veje in notranjo plast lubja posušijo. Ima sladko in
lesnato aromo in rahel priokus po klinčkih in agrumih. Arabci
s cimetom začinijo skoraj vsako mesno in zelenjavno jed. Pri nas pa je njegova uporaba najbolj razširjena pri pripravi slaščic. Z aromo obogatimo vrsto kolačev, piškotov
in nadevov. Cimet pogosto dodajamo tudi marmeladam in kompotom, v prazničnem
času pa je njegova aroma nepogrešljiva komponenta kuhanega vina. Izvrstno se poda
tudi h kavi – poleg okusa naj bi pozitivno vplival na prebavo, preprečuje slabost, ki je
pri rednem pitju kave pogosta. Po svetu se cimet uporablja v različnih jedeh in pijačah.
Ujema se še s hruškami, mandlji, marelicami, breskvami, perutnino …
Začimbe, ki dopolnjujejo njegov okus, pa so ingver, kardamom, klinčki, muškatni cvet
in muškatni orešček.
Razlika med cejlonskim in cimetom cassia: Uporaba cimeta cassia je razširjena po
vsem svetu, medtem ko je cejlonski cimet redkejši in zaradi tega tudi dražji. Cejlonski
cimet izvira s Šrilanke, je svetlejše barve s sladkobno aromo in vsebuje manjšo količino
kumarina kot večini poznan cimet cassia. Ta je temnejše barve, njegova aroma pa je
rahlo pikantna. Izvira s Kitajske. Če cimet uživamo v večjih količinah, je cejlonski veliko
bolj primeren, kajti vsebuje znatno manjšo količino kumarina kot sorodni cassia.

Klinčki (Syzygium aromaticum) ali nageljnove žbice, so zelo aromatična začimba,
ki jo pridobivamo iz zimzelenih dreves. Uspevajo samo v krajih, ki imajo tropsko
obmorsko klimo. Pobirajo jih, ko so rožnate barve, med sušenjem pa se njihova barva
spremeni v rjavo. Klinčki vsebujejo veliko olja, ki v ustih – če v usta položimo cel klinček – sprožijo številne učinke. V preteklosti, ko moderni anestetiki še niso bili v širši
uporabi, so zobozdravniki pacientom z zoboboli pogosto predpisovali klinčke, ki naj bi
jih razporedili okrog bolečega zoba. To naj bi ublažilo bolečino. Njihov pikanten, malo
sladek in na čase grenak okus, ne sme manjkati v prazničnem času – dodajamo ga v
številne piškote, kolače, torte, kompote pa tudi v pijače, kot je na primer kuhano vino.
Klinčki lahko izboljšajo okus tudidušenemu govejemu, svinjskemu in ovčjemu mesu,
mletemu mesu, marinadam za divjačino, omakam, z njihovim okusom pa lahko popestrimo tudi okus kruha.
Kardamom (Elettaria cardamomum) je izredno dišavna začimba. Njegov okus je

limonasto cvetličen z grenko-sladkim priokusom. Dodamo ga raznoraznim prazničnim
sladicam in pudingom, mesnim kroglicam, pogosto pa ga dodamo različnim vzhodnjaškim jedem. Dobro se ujame tudi s hruškami, pomarančami, jabolki ter z začimbami,
kot so cimet, ingver, klinčki, kumina, poper in čili. Rastlina ima suličaste liste in plodove, v katerih se skrivajo semena. Semena so nepravilne oblike, temno rjava, lepljiva
ter bogata z eteričnimi olji. Kardamom se dobro poda tako sladkim kot tudi pikantnim
jedem. Uporabljamo ga pri pripravi rdečega mesa, perutnine in ribjih jedi, mlečnega
riža, pikantnih kolačev, drobnega peciva, kruha, poda pa se tudi v sadne sladice in
solate. Številni ga dodajajo k napitkom, kot so kava, čaj in mleko. Arabci ga dodajajo
v kavo, saj naj bi preprečeval njene negativne učinke. Poleg tega spodbuja tek in koncentracijo, s svojim diuretičnim delovanjem pa pospešuje tudi naravni sistem razstrupljanja. Kardamom je sestavni del mešanice garam masala. Ujema se tudi z drugimi
začimbami, na primer s cimetom, ingverjem, klinčki, kumino, koriandrovimi semeni,
poprom …
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Poper (Piper nigrum) je v kuhinjah po vsem svetu nenadomestljiv, zato ni čudno, da se ga je prijelo ime »kralj
začimb«. Mešanico poprov sestavljajo zeleni, beli, črni
in rdeči poper ter piment. Sveže zmleta pisana mešanica
(stremo jo v terilniku), jedem doda veličasten okus, saj poper
med kuhanjem poudari okuse drugih začimb, hkrati pa dobro
ohrani tudi svojega. Prilega se večini jedi, dobro pa se dopolnjuje z baziliko, česnom, timijanom, peteršiljem, rožmarinom,
ingverjem, cimetom, kardamomom, kurkumo, koriandrom …
Najbolje je, da pri kuhanju uporabljamo cela poprova zrna,
ki jih po potrebi zdrobimo. Če želimo, da začimba ohrani kar
največ svoje moči, jed popopramo ob koncu kuhanja. Poprove
jagode so plod rastline, ki se imenuje poprovec. Poznamo štiri
vrste popra: črni, beli, zeleni in rdeči. Glavna razlika med njimi
je čas nabiranja in postopek predelave. Suhi zeleni poper pripravljajo iz še nezrelih zrnc poprovca. Ima najbolj mil, prijeten
in osvežujoče oster okus. Rdeča poprova zrna so popolnoma
zreli plodovi. Imajo ostrejšo aromo, poleg tega pa s svojo barvo
še poživijo jedi. Črni poper je najbolj poznan. Gre za zrna, ki
so posušena na soncu in imajo značilen, ostro pekoč vonj.
Beli poper vsebuje manj eteričnega olja, saj mu med predelavo odstranijo lupino. Zato nima značilnega močnega vonja,
vseeno pa je pekoč. Okus pimenta ali jamajškega popra pa je
poprast, s priokusom po muškatnem oreščku in cvetu, cimetu
in klinčkih. Lahko ga uporabljamo pri pripravi juh, omak (na
primer smetanovih), marinad in prelivov, z njim pa pred peko
natiramo tudi meso in ribe.

Lovor (Laurus nobilis) je manjše drevo, ki izvira iz
vzhodnega Sredozemlja. Liste lahko uporabljamo takoj,
ko jih utrgamo z drevesa, lahko pa jih posušimo in tako
zmanjšamo grenkobo. Včasih so iz njega spletali vence, s
katerimi so potem počastili športnike in vojščake. Še danes je
dobro znan in vsestransko uporaben. Svoj okus in vonj sprošča
počasi, zato je primerna začimba za jedi, ki potrebujejo daljši čas
priprave. S sladkobno aromo in pridihom muškatnega oreščka je
lovor postal pomembna sestavina v enolončnicah, kot so golaž,
pasulj, krompirjeva juha, jota, kislo zelje ter v raznih ”mineštrah”
s stročnicami. Uporablja se tudi pri pripravi ozimnice, na primer
pri vlaganju kislih kumaric, rdeče pese, paprike in gobic v kisu,
saj naj bi deloval kot naravni konzervans. Lovor se prilega tudi
jagnjetini, divjačini, fižolu v zrnju, piščančjemu mesu in paradižniku. Celi listi sprostijo več vonja in okusa kot narezani ali
sesekljani, zato pogosto dodajamo cele liste, ki jih pred serviranjem odstranimo. Z začimbami, sploh z brinom, česnom, majaronom, pimentom, timijanom, origanom in peteršiljem, se dobro
ujema. Ima številne blagodejne lastnosti. Poznan je tudi po tem,
da naj bi pomagal pri prebavljanju jedi.
Koriander (Coriandrum sativum) je ena najbolj uporabljenih
rastlin, saj je primerna tako kot zelišče ali kot začimba. V azijski
in arabski kuhinji ga zasledimo pri pripravi skoraj vse hrane,
pogosto pa ga uporabljajo tudi evropski kuharji. Ima topel,
mil, rahlo sladek okus, ki se zelo dobro meša z ostalimi okusi.
Dobro se ujema s čilijem, česnom, ingverjem, klinčki, muškatnim
cvetom in muškatnim oreščkom, pimentom in kumino.
Uporabljamo ga pri pripravi različnih vrst mesa (svinjina,
perutnina…) rib, zelenjave, krompirja, gob in sadja (jabolka,
agrumi). Uporablja se tudi pri peki slaščic, saj se okusno prepleta
s cimetom, kardamomom in že omenjenim ingverjem.
Čeprav je koriander na videz peteršilju podobna enoletna
rastlina, se po okusu močno razlikujeta. Njegovo aromatičnost
je težko opisati, saj je njegov končni okus odvisen predvsem od
načina priprave. O njegovi moči v povezavi z izločanjem težkih
kovin iz telesa je govoril že Paracelsus. Spodbujal naj bi tek,
pospeševal prebavo, sproščal krče in blažil glavobole.

Zvezdasti janež (Pimpinella anisum) je orientalska

začimba, ki je plod zimzelenega drevesa. Kot je razvidno
že iz imena, ima značilno zvezdasto obliko. V vsakem
kraku se skriva svetlikajoče se rjavo seme, ki je manj
aromatično od celega stroka. S sladkobno pikantno aromo si
je v kitajski in vietnamski kulinariki pridobil zelo pomembno
mesto. Je pomembna sestavina kitajske zmesi petih začimb,
kjer so poleg njega še kasije, fagare, komarčkova semena in
klinčki. Čeprav je po vonju in okusu dokaj podoben pravemu
janežu, z njim sploh ni v sorodu, saj sodi v družino magnolij.
Uporablja se pri pripravi race, svinjine, piščanca, rib, morskih
sadežev, buč in korenaste zelenjave. Dodajajo ga tudi počasi
kuhajočim jedem, sploh tistim, ki so začinjene s sojino omako.
V zahodnem svetu se začimba pojavlja redkeje, največkrat pa
se uporablja pri pripravi čokoladnih tort in slaščic, ki vsebujejo
sadje. Dobro se ujame s cimetom, limetino lupino, ingverjem,
komarčkovimi in koriandrovimi semeni ter čilijem.
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Kurkuma (Curcuma longa) sodi v družino ingverjevk

Fotografije in besedilo: Marija Hrovat, svetovni splet, Bodi eko

in ima zanjo značilno odebeljeno podzemno koreniko.
Izvira iz južne Azije, kjer jo zelo cenijo in uporabljajo v
najrazličnejše namene. Posušena korenika ima zapleten,
bogat vonj, ki je mešanica vonja po lesu, agrumih in ingverju.
Okus je zmerno pikanten, topel, grenak in delno muškaten.
Uporablja se pri pripravi večine indijskih zelenjavnih jedi, prilega pa se tudi mesu, leči, ribam in rižu. Dobro se dopolnjuje
tudi z drugimi začimbami, na primer s česnom, čilijem, ingverjem, komarčkom, koriandrovimi listi in semeni, kumino, curryjevimi listi, papriko in poprom. Znana je tudi kot blago sredstvo
za spodbujanje prebave in kot zdravilo za jetra.

Piment (Fructus pimentae) je po svetu znan tudi
pod imeni pimento in jamajški poper. V Angliji se ga
je prijelo ime 'vsezačimba', saj naj bi to ime opisovalo
njegov vonj in okus – mešanico muškatnega oreščka,
muškatnega cveta, cimeta in klinčkov, s poprastim priokusom.
Piment so Španci v Evropo prinesli v 16. stoletju, kjer se ga
pozna tudi pod imenom jamajški poper. V kulinariki je primeren za pripravo govejega, svinjskega mesa in rib, za omake
ter raznovrstne marinade. Piment dodajamo tudi v mešanice
za vlaganje. Odlično se ujame z rdečim zeljem, bučami,
jajčevci in drugo korenasto zelenjavo. Krepi pa tudi okus
sadja, na primer jabolk in sliv. Kot vsestranska začimba se
lahko dodaja tudi sladkim jedem. Nekateri ga v prazničnem
času dodajajo pudingom, kolačem, piškotom, poticam in
sadnim pitam. Skupaj z njemu podobnimi začimbami (cimet,
klinčki …) sestavlja znano mešanico za peko in pudinge.
Če imamo v kuhinji celi piment, je najbolje, da ga v možnarju
stremo tik pred uporabo, saj tako pridobimo največ njegove
arome.
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Črna kumina (Nigella sativa) prvotno izvira iz
Indije. V pokrajinah Pandžab, Himačal Pradeš, Bihar
in Asam je rasla kot plevel. Domačini jo poznajo
pod imenom 'kalajira' ali 'kalongi'. Sodi v družino
zlatičevk in je enoletnica, ki v višino zraste do pol metra.
Rastlino je relativno enostavno gojiti, potrebuje peščena
ilovnata tla ter toplo podnebje. Gojijo jo vse od Sredozemlja pa do Indije, najbolj kakovostno pa pridobivajo v
Egiptu, Siriji, Iraku, Ameriki, Indiji, Pakistanu in Grčiji.
Semena imajo poprast in rahlo grenek okus, zato jih ponekod uporabljajo namesto popra. Okus semen je najbolj
podoben začimbi ajovan, njihov vonj semen pa spominja
na vonj koromača ali janeža. Olje črne kumine pridobivajo s hladnim stiskanjem semen. Semena lahko uporabljate občasno kot začimbo v vaši prehrani, predvsem kot
dodatek solatam. Okus črne kumine dobro paše k kurkumi,
janežu, cimetu, gorčičnim semenom, timijanu. Lahko pa jo
uporabljamo tudi terapevtsko, vendar ne več kot 2 grama
mletih semen (na odraslo osebo) 3-4 tedne, nato pa se
priporoča prekinitev.
Semena lahko povečajo učinkovanje nekaterih zdravil
(antibiotiki, zdravila za astmo, protivnetna in zdravila za
zniževanje ravni maščob). Nosečnicam in ženskam, ki želijo
zanositi se odsvetuje.
Botanično črna kumina ni v sorodu ne s kumino ne
s kuminom.

Svežina
(Artemisia cucasica)

Mini burger

Uporablja se predvsem v mesnih
jedeh. Ne branijo pa se ga tudi
vegetarijanci, ker ima prijetno
in močno aromo ter poskrbi za
perfekten okus. Svež ali kuhan
se uporablja za tradicionalno
grško jed gyros, ki pomeni
vrteti se, obračati se. Posadimo ga v posode, vrt ali skalnjak.
Prenese do -5 ⁰C, pri nižjih temperaturah
ga je potrebno zaščititi. Lege naj bodo sončne, tla pa
odcedna in predvsem zračna. Uporabljamo liste, ki jih porežemo, ko so veliki 10 cm. Dodajamo jih solatam ali toplim
jedem. V avgustu se razvijejo 10-15 cm dolgi cvetovi, ki
nežno dišijo. Sama rastlina zraste 30-40 cm visoko.

v kulinariki
Sestavine za 12 burgerjev:
• 500 g mlete govedine
• 1 jajce
• drobtine, sol, poper
• zelišča: gyros, čili, bazilika,
drobnjak, peteršilj,
majaron, peteršilj
• 3 žlice olja
• 3 velike rezine ementalca
• listi mehke solate,
salanova
• 3 paradižniki
• gorčica, sveži listi
ostre listne gorčice
• 12 sezamovih bombetk

PRIPRAVA: Meso, jajce in drobtine
zmešamo, solimo, popramo, dodamo
sveže nasekljana zelišča. Oblikujemo
12 kroglic, ki jih na olju spečemo do
zlato rjave barve - približno 5 minut.
Bombetke prerežemo, popečemo in
sestavimo burgerje: solata, sir, meso,
zeliščna gorčica, rezina paradižnika,
sveži list gorčice. Nato obe polovici
bombetke sestavimo v mini burger
in prebodemo z bambusovo palčko.
Zeliščno gorčico naredimo sami.
V navadno gorčico zmešamo našteta
zelišča. Sestavine lahko prilagodimo
svojemu okusu.

Štrukelj
iz rikote in zelišč
Sestavine za cca. 20 cm rolico:
• 120 g rukole
• 20 g peteršilja
• 20 g drobnjaka
• 20 g nasekljane ostrolistne
gorčice
• 400 g rikote
• 4 jajca
• 30 g pšeničnega zdroba
• 50 g praženih pinjol
• Sol, sveže mleti poper
• 2 plasti listnatega testa
• 30 g masla
• 1 šalotka
• 3 žlice belega vinskega kisa
• 1 čajna žlička sladkorja
• 2 žlici gorčice
• 50 ml olivnega olja

Ostra
listna gorčica

(Brassica juncea)

Ostra listna gorčica je zelo dekorativna z
rdeče zelenimi listi. Okus je podoben gorčici
ali zelju. Mladi listi nimajo tako izrazitega
okusa po gorčici, senfu, starejši pa imajo zelo
ostrega oz. starejši kot so, intenzivnejši je
okus. Za rast potrebuje sončna rastišča, lahka
in humusna tla. Zelo dobro uspeva v posodah
in visokih gredah. Zraste 20-30 cm in je enoletna rastlina. Veliko jo uporabljajo v azijski
kuhinji. Prav tako je dobrodošla v sendvičih,
solatah, pripravi hrane v voku, lahko pa samo
kot dekoracija.

PRIPRAVA:
Zelišča operemo in drobno nasekljamo.
Skuto oz. rikoto zmešamo z zelišči, jajci
in zdrobom. Na pekač damo peki papir in
razgrnemo eno plast listnatega testa. Premažemo s stopljenim maslom. Po sredini
oblikujemo klobaso iz pripravljene mase
in potresemo z mletimi mandlji. Prekrijemo
z drugo plastjo listnatega testa. Zvijemo
v rolo in premažemo s stopljenim maslom.
Damo v predhodno ogreto pečico (180⁰ C)
in pečemo 35 minut.
Medtem naredimo omako: zelo drobno
nasekljamo šalotko, zmešamo s kisom,
gorčico, sladkorjem in olivnim oljem.
Solimo in popramo.
Pečen štrukelj narežemo na rolice, zložimo
na krožnik in zraven postrežemo omako.
Okrasimo s svežim drobnjakom. Lahko
uporabimo tudi druga zelišča: ostro listno
gorčico, blitvo, rdečežilnato kislico.
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Fotografije in besedilo: Marija Hrovat, Blu Blumen

Gyros

Mici svetuje

POR (Allium porrum) spada v družino čebulnic. Največkrat
ga vzgajamo iz sadik. Por za sadike sejemo od januarja do
marca. Na prosto jih presajamo, ko so velike dobrih 15 cm.
Za jesensko in zimsko pridelovanje ga sejemo na prosto od
aprila do maja. Prezimne sorte sejemo do junija. Sadike sadimo
na medvrstno razdaljo 40 cm in pa 10-20 cm v vrsti. Dobro
prenaša gnojenje z organskimi gnojili (kompost, Orgahum za
zelenjadnice, dodatek Zeoguana - gnojilo in minerali, peletirana organska gnojila …).
Dobri sosedje so: solata, endivija, paradižnik, zelena, kumare, korenje, črni koren,
peteršilj, zelje. Slabi sosedje pa so stročnice, čebula in soja. Priporočamo istočasno
setev pora in korenčka, saj ta zmede porovo zavrtalko, ki je pogost škodljivec pora.
Med vrste obesimo rumene lepljive plošče.
Če ga uživamo surovega, ima svojevrsten, rahlo trpek pikanten okus. Ko pa ga skuhamo,
pa razvije precej blag sladkast okus, hkrati pa spominja na mlado čebulo. Dve tretjini
dolžine pora sta bele barve, preostanek rastline pa ima dolge zelene mesnate liste.
Uživamo predvsem beli predel pora, od listov pa tiste nekoliko mlajše in mehkejše.
Por lahko uživamo skozi celo leto. Poletni por ima nekoliko blažji okus. Zimski por, ki
je na voljo nekje od septembra do marca ali aprila, pa ima nekoliko bolj trpek okus.
Uporaba: Možnosti za pripravo pora je veliko in ta zelenjava lahko resnično prijetno
popestri naš jedilnik. Lahko pripravimo krepko porovo juho, različne narastke, ga
podušimo in postrežemo kot prilogo, z njim obogatimo različne solate, odličen pa je
tudi porov burek.

Recept in fotografijae Marija Hrovat

Porova solata s šampinjoni
Sestavine za 4 osebe
• 2 pora
• 250 g rjavih šampinjonov
• 2 šalotki
• 2-3 stroki česna
• sol, sveže mleti poper
• šopek peteršilja
• 2 žlici olivnega olja
• 2-3 žlice balzamičnega kisa
• 40 g parmezana
Po želji: pražene pinjole ali
orehova jedrca

PRIPRAVA:
Šalotko drobno nasekljamo. Očiščen
por z zelenim delom narežemo na
trakove. Skupaj s šalotko ga prepražimo na olivnem olju. Dodamo
narezane šampinjone in pražimo
okoli 5 minut. Solimo, popramo.
Dodamo še česen in drobno nasekljan listni peteršilj. Ko se sestavine
lepo rumeno zapečejo dodamo
2 žlici balzamičnega kisa in po
potrebi olivno olje. Vse skupaj dobro
premešamo in damo na krožnike.
Po vrhu potresemo pražene pinjole
(predhodno jih popražimo v ponvi)
ali orehova jedrca, kar imate rajši.
Parmezan narežemo na tanke rezine
in z njim obložimo še toplo solato.

ORIGANO (Origanum vulgare) ali dobra misel je več-

Viseči origano

Timijan, origano in rožmarin
v 'Pizza' zasaditvi

Pisnolistni origano

Majaron
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letna trajnica. Najbolj pogost je v sredozemskih deželah.
Zadnja leta se različne sorte origana uporabljajo tudi v
okrasne namene na okenskih policah, terasah, balkonih,
posodah. Lepše bodo uspevale že vnaprej vzgojene
sadike. Uspeva na sončnih legah ter na odcednih in
globljih tleh. Po potrebi dodamo kompost za presajanje
ali pa Royal garden, zemljo z vulkanskimi minerali. Na ta
način se bo voda dobro odtekala in ne bo prihajalo do
zadrževanja le-te. Rastlina se dobro razrašča in zacveti
junija. Pri starejših rastlinah poganjke trgamo že pred
cvetenjem. Drugače jo režemo med cvetenjem, drugič
pa v septembru. Privablja tudi številne čebele. Origano
se suh in zmlet uporablja v kuhinji, predvsem na znani
pici. Deluje proti glavobolu, kašlju, prebavnim motnjam,
utrujenosti, menstrualnim težavam.

MAJARON (Origanum majorana) naj ne manjka v
nobenem zeliščnem vrtu, prav tako je nepogrešljiv
v kuhinji. Pri nas ga vzgajamo kot enoletno rastlino, ker
ne p renese mraza, zato spomladi ne hitimo s sejanjem.
Rastlina doseže 15-30 cm višine in se razrašča s številnimi vejicami. Listi so drobni, gosto volneni, kar rastlini
daje sivkast videz. Cveti od junija do avgusta (odvisno
od časa setve) belo rožnato ali lila. Majaronov vonj
pride do izraza šele posušen. Sušimo ga na prepihu in v
senci. Majaron dodajamo pečenkam, solatam, omakam,
predvsem pa v krvavice in obare. Čaj je priporočljiv proti
prehladu, nespečnosti, driski, želodčnim težavam, driski.

Sestavine za 10 oseb:
• 0,5 kg piščančjih jeter
• olje
• 0,5 kg šalotke
• 1 glava sesekljanega česna
• 250 g masla
• sol
• poper
• kumina
• 1 limonina lupina
• 3 dl porto vina
Za serviranje
• 200 g malinove marmelade
• listi kislice

Pašteta piščančjih jeter
z listi kislice
in marmelado malin

Šalotko prepražimo na olju,
ji dodamo jetra in pražimo
30 minut. Dodamo vse ostale
sestavine razen masla in
počasi kuhamo še 30 minut.
Na koncu dodamo maslo in
dobro zmiksamo. Ohlajeno
serviramo z malinovo marmelado in listi kislice. Zraven se
prileže hrustljav kruh.

Fotografije in besedilo: Marija Hrovat, Borut Jovan

PRIPRAVA:

RDEČEŽILNATA KISLICA

(Rumex sanguineus) se pojavlja
predvsem v zasaditvah posod, kjer
jo kombiniramo s solatami, drobnjakom, dišavnicami, kapucinko,
ognjičem, žametnico, grmastim
paradižnikom, papriko … Potrebuje
senco in precej vode. Najboljše
je, da spomladi kupimo sadike in
tako hitro pobiramo liste. S tem je
ne pustimo, da zacveti. Vsebuje
oksalno kislino in oksalate, čreslovine, sladkorje, flavonske glikozide
v sledovih, vitamin C ...
Plodovi vsebujejo maščobe, sladkorje in beljakovine. Mladi listi se
lahko uporabljajo kot zelenjava,
v solati, kot špinača.

BLITVA

(Beta vulgaris subsp. vulgaris)
je izrazito nezahtevna in hitro
rastoča rastlina, zato sadik ni potrebno pripravljati, ampak jo enostavno sejemo na prosto. Sejemo v maju ter jeseni od julija do septembra v 2 cm globoke brazde 45 cm narazen. Sadike preredčimo na
20 cm razmaka v vrsti. Pri jesenski setvi jo osujemo tako visoko, da
na prostem ostanejo samo listne ploskve. Tako bo prezimila. Blitvo
je dobro pognojiti z organskimi gnojili Orgahum za zelenjadnice ali
kompostom za sajenje. Med rastjo dognojujemo vsakih 10-14 dni.
Liste blitve režemo, preden njihova velikost doseže 25 cm. Pri pobiranju lahko odrežemo vsa stebla, le spodnjih 5 cm rastline pustimo,
da bo od tam pognala nove liste. Pobiramo lahko tudi posamezna
stebla, ki jih režemo z zunanjega roba rastline. Blitve ne sejemo
na gredo, kjer je predhodno rasla rdeča pesa in špinača, ker so si

v sorodu. Primerni sosedje so čebula, drobnjak, solata,
fižol, grah, paprika, kapusnice. Barvite blitve so primerne
za sajenje v posode, kjer zraven kombiniramo žametnico,
kapucinko, ognjič. Vsebuje vitamina A in C, nekaj tudi B1
in B2. Med minerali ima največ kalija, mangana, železa
in kalcija. Pomaga pri vnetju mehurja in zaprtju, ugodno
vpliva na odvajanje vode in ima pomirjevalni učinek.
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Marinirana pesa v medu
z mladim govejim sirom in janežem
Bela pesa

Sestavine:
• 1 kg pese
• 200 g mladega govejega sira
• 1 žlica medu
• 1 žlica belega balzamičnega kisa
• 2 žlici olivnega olja
• janež
• sol
• poper

RDEČO PESO (Beta vulgaris) so poznali že stari Grki in Rimljani, vendar so jo
gojili zaradi listov, ne zaradi odebeljenega gomolja v zemlji. Ta se je pojavil šele
v 15. oz. 16. stoletju. Takrat je bil še podolgovat. Okrogli koreni so se pojavili še
pozneje. Sejemo jo naravnost na stalno mesto, vendar je mogoče tudi presajanje sadik. To pride v poštev, če smo sejali pregosto. Teh rastlin ne zavržemo,
ampak jih presadimo, lahko pa jih tudi pojemo. Sejemo jo od zgodnje pomladi,
saj kali tudi pri nizkih temperaturah zemlje, vse do konca julija. Med vrstami naj
bo vsaj trideset centimetrov, v vrsti pa redčimo na pet centimetrov. Potrebuje
veliko kalija, manj fosforja in zelo malo dušika. Je občutljiva za pomanjkanje
bora. Ne gnojimo s hlevskim gnojem, ampak z Orgahumom za zelenjadnice.
Njeni dobri sosedi so čebula, črna redkev, drobnjak, fižol, kolerabica, kumare,
pastinak, peteršilj, solata in sladka koruza, ne mara špinače. Rdeči antocian, ki
je v listih in gomolju pese, preprečuje nastanek tumorjev. Vsebuje aminokisline
aspargin, glutamin in betain, ki zmanjšujejo količino holesterola v krvi, zelo
redke minerale rubidij, cezij, stroncij in kobalt. Slednji je pomemben pri nastajanju vitamina B 12, ki sodeluje pri nastajanju krvnih telesc. Zato je rdeča pesa,
predvsem njen sok, pomemben za vse slabokrvne. Deluje pravzaprav na vse
težave, ki jih imamo s krvnim obtokom. Užitni so tudi listi, ki jih uživamo kakor
špinačo.

PRIPRAVA:
Peso damo kuhati v vodo z janežem. Ko je
kuhana jo olupimo in narežemo na krhlje.
Še vročo prelijemo z mešanico kisa, medu,
olivnega olja, vode, sesekljanih janeževih
zrn, soli in popra. Postavimo za en dan v
hladilnik. Hladno damo v skledo in preko
nje naribamo mlad goveji sir, ter potrosimo
s poljubnimi zelišči.
Osebno priporočam koprc. Dober tek!

Sestavine: • 1 kg krompirja
• 4 jajca
• 60 g gladke moke
• sol, poper
• sveža solatna zelišča
• 4 stroke česna
• 2 čebuli
• 1 dcl sončničnega olja
• mala kisla smetana

Hrustljava pita sladkega krompirja
s kislo smetano
PRIPRAVA:
Krompir olupimo in naribamo na rezance. Posolimo in popopramo, dodamo
jajca in sesekljano čebulo in česen, ki smo ju prej prepražili na olju.
Dobro premešamo in damo v ponev 2 centimetra na debelo. Pečemo približno
12 minut na vsaki strani. ko je pečena jo narežemo na trikotnike, premažemo
s kislo smetano in potresemo s svežimi zelišči (drobnjak, bazilika, peteršilj,
krebuljica ).

Recept in fotografija: Marija Hrovat, Borut Jovan, svetovni splet
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FLOWER SPROUTS OHROVTOVI VRŠIČKI

so popolna novost na
zelenjavnem tržišču. So plod
večletnega razvoja. Idealni
so kot zimska zelenjava za
otroke in odrasle. Gojimo jih
lahko od maja do avgusta v posodah ali na gredah. Lega naj bo sončna
do polsenčna, tla pa zračna z dodatkom gline ali vulkanskega plovca
ter veliko organske mase, pH 6,0-7,5. Kot prezimno trdno zelenjavo
jih gojimo od novembra do marca. Ta način vzgoje je najboljši. Vsebujejo ogromno vitaminov A, C, K, B6, kalcij, železo. Zelo priporočljivi
so za ljudi s povišanim holesterolom. V telesu poskrbijo za odvajanje
strupov, so antioksidanti in krepijo imunski sistem. Vršički se razvijejo
na stranskih poganjkih že v nekaj tednih in jih sproti pobiramo, ko
so veliki nekje od 8-10 cm. Sama rastlina zraste okoli enega metra.
Vršičke lahko skuhamo, pečemo, blanširamo. Okus se prepleta med
oreški in sladkobo. Najboljši okus dosežejo tisti vršički, ki jih je dobila
slana. Pripravljeni so v nekaj minutah. Lahko jih kombiniramo z ostalo
svežo zelenjavo, česnom, drobnjakom, solato, krompirjem, kot prilogo
k mesu, enolončnicam, toplo zimsko solato, z oreški, posebej pinjolami. V tujini so se že pojavili na božičnem jedilniku.
Ohrovtovi vršički v solati z dodatkom
rumene rdeče pese.
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Polnjene
piščančje rolice
z zelenjavo
Sestavine
• 1 kg piščančjih prsi, file
• 2 pečeni in olupljeni rdeči papriki
• 1 skodelica belega vina
• 8 rezin sira čedar
• 350 g ohrovtovih vršičkov
• 500 g majhnih krompirjev

PRIPRAVA:
Krompir skuhamo in ga olupimo.
Meso solimo in popramo. Na vrh
fileja damo rezino paprike in sira,
zvijemo v rolico in zvežemo z vrvico.
Pečemo v ponvi do zlato rjave barve.
Premažemo z maslom in posujemo
z drobnjakom. Damo v pekač in
pečemo 20 minut na 200 ⁰C.
Na polovici prilijemo belo vino.
Vršičke nekaj minut kuhamo.
V ponev, kjer smo pekli piščanca,
damo maslo, krompir in kuhane
vršičke ter vse skupaj še malo
popečemo. Vse skupaj zložimo na
krožnik in prelijemo z omako, ki
je ostala od pečenja.

Recept in fotografija: Marija Hrovat, Blu Blumen, svetovni splet
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PRIPRAVA:
Vodo, vinski kis in 200 g sladkorja
zavremo. V tej mešanici skuhamo
papriko in melancane, ki smo jih
narezali na krhlje. Kuhamo približno
10 minut. Potem poberemo ven, malo
ohladimo in zmeljemo na mesoreznico (debelina 4 mm). V velik lonec
damo olje in na njem prepražimo
sesekljan česen, dodamo zmleto
papriko in melancane, gorčico, sol
in poper ter premešamo. Prilijemo
približno 1 l tekočine, v kateri smo
kuhali papriko in melancane, ter
kuhamo 1 uro. Vroč ajvar napolnimo
v kozarce in zapremo s pokrovom.
Kozarce pokrijemo s pokrivalom iz
blaga, da se počasi ohlajajo.

Domač
Valnerjev ajvar

Sestavine:
• 2 kg rdeče paprike
(brez semen)
• 2 kg olupljenih melancanov
• 2 glave olupljenega česna
• sol, poper
• 1 žlico gorčice
• 2 dl olja
• 1 l vinskega kisa
• 2 l vode
• 200 g sladkorja

Recept in fotografija: Marija Hrovat, Borut Jovan, svetovni splet

JAJČEVCI ali MELANCANI (Solanum melongena)
Na kaj moramo biti pozorni pri pripravi?
Surovi jajčevci niso priporočljivi za uživanje. Ko jih enkrat narežemo, porjavijo, zato jih moramo pokapljati z limoninim sokom
in jih hitro uporabiti. Če želimo izničiti grenčične snovi, lahko
kolobarje narezanih jajčevcev tudi posolimo. Pri peki jajčevcev
pazimo, da ne uporabimo preveč olja, saj ga vsrkajo. Po 5 – 10
minutah pečenja pa ga ponovno izpustijo. Ko so pečeni, jih je
najbolje dati na papirnato brisačo, da popije odvečno maščobo.
Najmanj olja vsrkajo kadar jih počasi pečemo na šibkem ognju.
V vrečki za shranjevanje zelenjave ostanejo v hladilniku sveži
do 1 tedna.
Prvi jajčevci so prvotno izvirali iz Indije in so šele v 13. in 14.
stoletju prispeli v Španijo in Italijo. Takratni jajčevci so bili tako
grenki, da so jih uporabljali le za dekoracijo. Šele po številnih
križanjih se je posrečilo, da se je razvila vrsta jajčevca, ki ni le
izgubila grenkobe, ampak je imela zelo dober okus. V Indiji že
tisočletja poznan jajčevec velja v družini razhudnikov za nekaj
posebnega: vsi ostali razhudniki, kot sta paradižnik in
paprika, izhajajo namreč iz
Severne in Južne Amerike.

Kuharski šef

Borut
Jovan
združuje vrhunsko kulinarično znanje
z delom na domači vrtnariji Valner
v Šentjurju. Priznani mojster ima na
dosegu roke svežino sestavin, ki so mu
navdih za vsakodnevno ustvarjanje.
Del znanja nam je zaupal v svojih
kuharskih receptih. Pa dober tek!
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Za zdravje in telo
Jajčevci so v prvi vrsti dobri
dobavitelji kalija. Hranilne
snovi se nahajajo pod lupino,
zato je dobro, če je med pripravo ne odstranjujemo.
Z le 17 kcl/ 100g in 92% vode
veljajo jajčevci kot idealna
zelenjava za diabetike. Delujejo
odvajalno, kot pospeševalci
izločanja seča, zavirajo vnetja
in nižajo holesterol. Poleg tega
pospešujejo presnovo, delovanje ledvic in žolča.

PRIPRAVA:
Šalotko in česen zlato rumeno prepražimo
na olju. Dodamo na kocke narezano čajoto,
drobno sesekljano papriko in stebelno
zeleno ter pražimo 10 minut. Dodamo
maslenko in pražimo še 10 minut. Nato
zalijemo z belim vinom in ko izpari, prilijemo
zelenjavno osnovo. Posebej spečemo špagetarico (1 uro na 170 ºC) in jo nastrgamo
kot špagete v golaž. Hokaido bučo, narezano
na krhlje pečemo 20 minut na 170 ºC in jo
zmečkamo v golaž. Potem solimo, popramo,
dodamo kumino in mezgo ter premešamo.
10 minut pred koncem dodamo šetraj, timijan in drobnjak ter na kocke narezano zeleno
bučko, ki smo jo na hitro popekli na olju.
Ko je golaž kuhan, ga odstavimo z ognja in
mu vmešamo kislo smetano in rumenjak.
Ko smo to naredili, ne smemo več kuhati,
saj se lahko rumenjak sesiri.

Sestavine:
• 250 g čajote
• 250 g hokaido buče
• 250 g zelenih bučk
• 250 g maslenke
• 250 g špagetarice
• 50 g stebelne zelene
• 250 g sesekljane šalotke
• 1 glava sesekljanega česna
• sol
• poper
• kumina
• olje
• 1 rdeča paprika
• 1 žlica domače mezge
• 1,5 l zelenjavne osnove
• svež šetraj
• svež timijan
• svež drobnjak
• 50 g kisle smetane
• 1 rumenjak

Različne sorte buč niso samo okusne, pač pa
tudi dekorativne. Če jih ne poznamo, vsako
lahko surovo poskusimo - če zagreni (podobno,
kot starikave kumarice), potem ni primerna za
kulinariko.
Bodeča čajota
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Recept in fotografija: Marija Hrovat, Borut Jovan, svetovni splet

Bučni golaž s čajoto

GLADKO ČAJOTO (Sechium edule) najpogosteje gojijo v Južni Ameriki, vendar je svoj
prostor našla tudi na slovenskih vrtovih.
Ob koncu zime nakaljene plodove položimo na
zemljo in jih le malo zasujemo. V lončku, ki ga
postavimo na svetlo okensko polico, se hitro
ukorenini. Po ledenih možeh čajoto posadimo v
dobro pognojeno zemljo. Ker se bujno razrašča,
potrebuje oporo, ki jo lahko daje večje drevo ali
pergola.
Čajota je plezajoča rastlina. Če ima oporo, lahko
zraste tudi 10 do 20 m v višino. Zato izberemo
prostor, kjer se bo lahko bohotila. V vročih poletnih dneh ima rada vlažno zemljo, zato jo redno
zalivamo. Dobro prenaša vročino. V času velike
suše jo je potrebno namakati, a nikoli po listih.
Lahko se zgodi, da se bodo iz belih do rumenih
cvetov prvi plodovi oblikovali šele v jeseni.
Čajota lahko bogato obrodi še oktobra, ko smo
nad njo že skoraj obupali.
Če ni prehitre zmrzali, jo lahko pobiramo do
pozne jeseni. Plod je zelene barve, hruškaste
oblike, velik 10-20 cm. Njegova notranjost je
svetlo zelena. Listi so v velikosti roke, cvetovi
so beli do rumeni. Znotraj plodu je koščica, ki
je prav tako užitna. Liste lahko uporabljamo kot
špinačo ali čaj, ki pomaga pri uravnavanju pritiska in težavah z ledvičnimi kamni. Užitna je tudi
korenina. V kulinariki mlade plodove, bogate z
vitaminom C, uživamo surove v solati ali pa jih
pripravljamo kot bučke. Lahko jih tudi vlagamo.
Starejše uporabljamo namesto krompirja in
za polnjenje. Plodove pred uporabo vedno
olupimo.

Mici svetuje
Sestavine:
• 1 kg šalotke
• 250 g rjavega sladkorja
• 1 dcl belega vina
• 0,5 dl belega balzamičnega kisa
• 1 žlica svežih listov timijana
• sol, poper
• 1 dl olja

Priprava:

Recept in fotografija: Marija Hrovat, Borut Jovant

Šalotko naribamo na tanke
lističe in jo na vročem olju na
hitro prepražimo, da se malo
zmehča. Dodamo sladkor in na
zmernem ognju pražimo naprej.
Ko je čebula izsušena, ji dodamo
vino in kis ter na nizki temperaturi kuhamo približno 45 minut,
da se zgosti in postane marmeladasta. Na koncu ji dodamo
timijanove listke.
Še vročo napolnimo v kozarce,
zapremo s pokrovčki in pustimo,
da se počasi ohladi.

Šalotkina marmelada
s timijanom
ŠALOTKO (Allium ascalonicum) vzgajamo

vegetativno, iz posameznih čebul. Nekatere sorte
lahko tudi posejemo. Šalotka je še manj občutljiva
za mraz kot čebula. Ker večina sort tudi ne cveti,
bi jo lahko brez težav sadili tudi jeseni. Vendar so
tudi pri šalotki sorte, ki ne prezimijo. Če kupimo
seme, sejemo za sadike že januarja, saj je (tako kot
čebula) občutljiva za dolžino dneva. Tudi sadimo jo
zelo zgodaj, marca ali najpozneje aprila. Če želimo
pridelati večje in bolj debele čebule šalotke, iz
šopa izpulimo srednje čebule in pustimo samo
zunanji krog čebul. Izpuljene seveda uporabimo
v kuhinji.
Nekatere domače sorte sadimo kar na zemljo, druge
pa sadimo tako, da vrat čebule gleda iz zemlje. Med
vrstaminaj bo trideset do štirideset centimetrov,
v vrsti pa vsaj dvajset. Njeni dobri sosedi so bučke,
kolerabica, korenček, kumare, paradižnik, pastinak, peteršilj, rdeča pesa,
solata, jagode, janež, koper, kamilice,
krompir, radič, slabi pa fižol, grah, bob,
čičerika, brstični ohrovt, cvetača, črna
redkev, drobnjak, kitajsko zelje, ohrovt,
por, zelje.

Priporočamo:
Sorta 'Longor' je podolgovate oblike,
zlato rjave barve. Je aromatična in
sladko blagega okusa. Zelo dobro
se skladišči. Pri zgodnji pridelavi je
odporna na uhajanje v cvet.

TIMIJAN (Thymus vulgaris) ali materina dušica je večletna rastlina. Ima

zelo močan vonj in grenak okus. Raste na sončnih in suhih legah, na travnikih, vrtovih, skalnjakih … Ločimo več vrst timijanov. Sadimo jih tudi v posode,
med okrasne rastline ali kombinacije dišavnic in zelenjave. Čez poletje cveti
od svetlo rožnate do temno roza, odvisno od sorte. Rastline se dobro razraščajo in stebelca je težko utrgati. Zato je najbolje uporabiti škarje. Vsebuje
veliko eteričnega olja, predvsem timola. Zavira rast bakterij, blaži vnetja dihal,
prebavil, sečil. Poleg tega vsebuje še saponine, glikozide, čreslovine ter precej
mangana. Rastline timijana nikoli ne zalivamo po vrhu, saj bodo porjavele.
V kulinariki ga uporabljamo svežega in posušenega. Prileže se v mesnih
jedeh, klobasah, ribah, solatah, enolončnicah in na pečenem krompirju. Zaradi
močnega okusa se uporablja pri stročnicah, sploh zaradi prebave. Z njim odišavimo zeliščno olje, kis, pripravimo zeliščno maslo, skuto. Je tudi sestavina
slovite začimbne mešanice provansalskih zelišč. Uporaba pa naj bo zmerna.
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Sestavine
za gaspačo:
• 4,5l vode
• 2 kg paradižnika
• 400 g kumar
• 800 g rdeče paprike
• 2 srednje čebule
• O,5l olivnega olja
• 150 ml kisa de jerez
• 125 g belega kruha

PRIPRAVA:

Vse sestavine narežemo in zmešamo.
Damo v hladilnik in pustimo počivati
2-4 ure. Nato vse skupaj zmiksamo in
precedimo. Vse sestavine zmešamo
in postavimo za 2 uri v hladilnik.
Maso oblikujemo v približno 50 g
težke kroglice, paniramo in ocvremo.
Serviramo v gaspačo juhi.

Hladna paradižnikova juha –
gaspačo z baziliko
in ocvrtimi mesnimi cmoki

Sestavine za mesne kroglice:
• 0,5 kg mletega telečjega mesa
• 2 sesekljani šalotki
• 3 stroki sesekljanega česna
• pol žličke gorčice
• sol
• poper
• kumina
• 1 žlica sesekljanega drobnjaka
• 1 žlica sesekljanega peteršilja
Za paniranje:
1 beljak
100 g belih drobtin
100 g ostre moke

začimb mediteranske kuhinje. Znanih je okoli šestdeset različic
te začimbnice, ki se razlikujejo po velikosti, obliki in barvi listov,
pa tudi po aromi. V vrtičkih je dobrodošla kot dobra soseda
mnogih vrtnin, saj odganja škodljivce. Je rastlina, ki jo rade
obiskujejo čebele, njeno eterično olje pa uporabljajo tudi
v industriji parfumov.
Izvira iz Indije, kjer je s svojo sorodnico, sveto baziliko,
pomembna obredna rastlina Hindujcev. Z njima krasijo templje
in ju uporabljajo v obredih. Že v starem veku, je bazilika po
takratnih trgovskih poteh prišla v Evropo, Grki in Rimljani pa
so jo razširili po vsem Sredozemlju.
Bazilika je zanimiva začimba za pripravo rib, školjk in drugih
morskih sadežev. Z njo začinimo tudi dušeno ali na žaru pečeno
zelenjavo, zlasti dobro pa se kombinira s stročnicami, papriko
in jajčevci. Nepogrešljiva je v različnih svežih solatah ter v
kombinaciji z balzamičnim kisom in oljčnim oljem. Ponekod
liste pripravljajo kuhane kot špinačo ali kot del gostih kremnih
juh iz zelišč. Ujema se tudi z okusom pečenega mesa, predvsem
jagnjetine. Dodamo jo šele na koncu kuhanja. Pesto dodamo
kuhani zelenjavi, juham, omakam ali pa ga primešamo kuhanim testeninam. Lahko jo uporabimo tudi za odišavljenje kisa.
Z baziliko v Italiji začinijo klobase, jetra in drugo drobovino.

Semena ponekod dodajajo testu za pekovsko pecivo ali
polnozrnatemu kruhu.
Bazilika je zanimivo dopolnilo pri pripravi sladkih jedi in jesenskih shrankov. Kakšen listič bazilike lahko uporabimo za dekoracijo sadne ali sladoledne kupe. Dodamo jo lahko tudi sorbetu iz
melone ali lubenice. Pri marmeladah in džemih jo uporabimo za
aromatiziranje tistih iz manj aromatičnega sadja, kot sta jabolka
ali breskev.
Namesto, da baziliko sušimo ali pripravljamo pesto, jo lahko
shranimo v oljčnem olju. Tako je pri roki tudi pozimi, ko je svežo
težje dobiti. Baziliko porežemo in jo speremo pod curkom vode.
Otresemo jo in drobno nasekljamo. Skupaj s soljo jo naložimo v
steklen kozarec, tako da plasti bazilike sledi tanka plast soli. Vse skupaj
prelijemo z oljčnim oljem in shranimo
v hladilnik.
Manjšo količino olja in bazilike prestavimo v kozarec in ga uporabljamo
kot druga olja za sprotno uporabo. Če
pripravljamo jed, ki potrebuje močen
okus bazilike, uporabimo baziliko,
skupaj z oljem. Če pa želimo le podpreti okus jedi, zadostuje žlička olja z
aromo bazilike. Ko olje že malo poide,
na zmes prilijemo nekaj svežega oljčnega olja.
Sorti 'Magic Blue' in Magic White'
s cvetjem privablja čebele.
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Recept in fotografija: Marija Hrovat, Borut Jovan, svetovni splet

BAZILIKA (Ocimum basilicum) je ena izmed najbolj značilnih

Mici svetuje

MARELICA je žlahten

sadež sadne vrste Prunus
armeniaca L. Pridelujemo
jo zaradi užitnih plodov,
na Kitajskem pa nekatere
sorte gojijo tudi zaradi užitnih semen. Največ marelic
pridelajo v Turčiji, Iranu in
Italiji. V plodovih je največ
vode, sledijo ogljikovi
hidrati in organske kisline.
Sestava plodov je odvisna
od sorte, zrelosti, okoljskih
in rastnih razmer ter vitalnosti rastline. Plodovi,
največ pa kožica, vsebujejo različne za zdravje
koristne snovi, kot so vitamini, fenoli in karotenoidi, ki značilno določajo tudi okus, barvo in
hranilno vrednost. Znotraj ploda je koščica z enim
semenom, zato sadno vrsto uvrščamo v skupino
koščičarjev.
Največ plodov se predela v marmelade, kompote,
žganja ali se posuši in porabi kot suho sadje.
Okoljske razmere, ki najbolj ustrezajo marelici, so:
hladne zime, hiter prehod iz zime v pomlad s čim
manjšimi temperaturnimi nihanji, majhna količina
padavin (manj kot 500 mm na leto) in vroča poletja. Primerna lega na vrtu je v zavetju hiše ob steni,
primerna gojitvena oblika pa palmeta. Tla, kamor
nameravamo saditi marelico, naj bodo globoka,
zračna in odcedna, z veliko vsebnostjo organske
snovi. Priporočljivo je, da sajenje opravimo jeseni.

Marelična marmelada
s cvetovi sivke
Sestavine:
• 3 kg marelic
• 360 g sladkorja
• sok 2 limon
• 2 dl ruma
• 40 g vaniljevega
sladkorja
• 2 žlici cvetov sivke

PRIPRAVA:
Marelice izkoščičimo, jim dodamo sladkor,
vaniljev sladkor, limonin sok in rum ter počasi
kuhamo 1,5 ure. Marmelada bo postala lepo
gostljata. Potem jo odstavimo in ji dodamo
sivkine cvetove. Še vročo napolnimo v kozarce,
zapremo s pokrovi in pustimo, da se počasi
ohladi.

ROŽMARIN (Rosmarinus officinalis, ) je

rastlina odprtih, tudi skalovitih predelov,
občasno ga najdemo še v podrasti. S sivkastim videzom nakazuje, da je prilagojen
močnemu soncu. Zacveti že zgodaj spomladi,
ko je še dovolj vlage. Ko v poletnem času pritisne suša, rožmarin že odcveti, njegovi mladi
listi pa so že podobni starejšim, usnjati in
sivkasti. V najbolj sušnem obdobju se igličasti
listi skoraj stisnejo po že tako ozki širini lista
in videti je, kot bi se vejica delno zasušila. V
Sredozemlju rožmarin mnogokrat uporabljajo
za nizke žive meje ali za obrobke, kar pomeni,
da se rastlina pusti tudi obrezovati.
Potrebuje dobro drenažo in odcedna tla, le
šote ne mara. Priporočamo zemljo Humko
Royal Garden.
V kulinariki, še posebej v sredozemski kuhinji,
uporabljamo svež ali posušen rožmarin.
Rožmarin je zelo aromatičen, njegov okus pa
je nekoliko grenkoben. Odlično pa se poda
k enolončnicam, juham, mesno-zelenjavnim
jedem, solatam …
Limone gojimo
v posodah
Rosmarinus prostratus viseči rožmarin
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Sorbet rožmarina
in limone
Sestavine:
• 0,75 l vode
• 100 g glukoze v prahu
• 100 g sladkorja
• 2,5 dl limoninega soka
• lupina 3 bioloških limon
• 100 g rožmarinovih vejic

PRIPRAVA:
Vodo, glukozo in sladkor zavremo in dodamo limonin sok,
rožmarinove vejice in limonino lupino. Mariniramo približno
1 uro . Precedimo in zamrznemo v skrinji . Sorbet vzamemo
iz skrinje in ga narežemo na večje kocke in zmiksamo v multipraktiku. Tako dobimo gladek sorbet. Za dekoracijo dodamo
nekaj sesekljanih vejic in cvetov rožmarina.

Sladoled iz borovnic,
malin in poprove mete
Sestavine:
• 600 g zamrznjenih borovnic
in malin
• 200 g sladkornega sirupa
(100 g vode in 100 g sladkorja)
• 100 g sladke smetane
• 1 žlica sesekljane mete
• 1 limonina lupina

PRIPRAVA:
Vse sestavine damo v mešalnik in jih zmiksamo v gladko
kremo – sladoled. Po potrebi
še postavimo v zamrzovalnik
za 15 minut. Dekoriramo
z listi poprove mete.

YAMLINA (Rubus illecebrosus) Baloon berry - spada med maline in je popolna

novost na našem tržišču. Lansko leto so jo poskusno prodajali v vrtnem centru
Kurbus, kjer je dosegla izvrstne rezultate. Prihaja verjetno z Japonske ali Kitajske,
od koder se je razširila na sever Evrope. To je bodičasta grmasta rastlina, ki spominja na malino. Zraste do 1,5 metra in belo
cveti od junija do septembra. Razvijejo se rdeči plodovi, veliki
tudi do 2,5 cm. Vsebujejo veliko sladkorja ter kisline. Prevladuje sladkast okus. Če niso dovolj zreli, izstopa kiselkast okus.
Uporabljajo se za marmelade in sirupe ter za otroško sladkanje. Lega za vzgojo naj bo sončna, tla pa zračna in ne mokra.
Ker se močno razrašča, zna biti tudi invazivna. Značilno je
koreninsko izraščanje, kot pri malini. Dobro prekrije tla.

BOROVNICE

(Vaccinium corymbosum)
za posode - okusno in lepo.
Borovnice, imenovane Brazel
Berry, prihajajo na naše terase
oz. v posode. Po okusu in aromi spominjajo na gozdne, po velikosti pa
na ameriške borovnice. Za rast potrebujejo kislo zemljo, torej šoto oz.
že pripravljeni substrat za kisloljubne rastline. Lega naj bo sončna do
polsenčna. Ne pozabimo na redno zalivanje in pa na dodatek gnojila. Najboljša so organsko mineralna gnojila, peletirana, ki imajo
podaljšano delovanje. Poznane so 3 sorte, vse zorijo v
juliju in avgustu: 'Pink Breeze' - plodovi imajo intenzivno aromo. Rastlina se grmasto razraste
70-90 cm. Cvetovi so na začetku rožnate barve, listje
pa se v jeseni prav tako obarva. Jesenska barva listja
je značilna za vse vrste borovnic. Na rastlini dozori
nekje okoli 375 g plodov. 'Peach Sorbet' - plodovi
so sočni z značilno tropsko aromo. Rastlina doseže
višino 60-80 cm in razvije približno 250 g plodov.
'Jelly Bean' - značilni so zelo veliki in sočni plodovi.
Ta sorta je najbolj kompaktna in doseže 50-60 cm.
Plod tehta 2,5 g. Na rastlini pa dozori okoli 240 g
plodov.
Nasvet: ob rumenenju listov dodamo
gnojilo v enakem razmerju dušik, fosfor, kalij
(20-20-20 Peters Professional).
Preventivno zalijemo z gnojilom na 10-14 dni.
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Vir: www.visitvrhnika.si

Mici svetuje

Vrhniški štruklji
Štruklji so ena najbolj značilnih in razširjenih jedi v
Sloveniji. Vrhniška posebnostso štruklji z nadevom
iz suhih sliv, ki bodo kot glavna jed ali sladica teknili
še tako zahtevnemu sladokuscu.
Sestavine za 10 štrukljev:
• 8 žlic moke
• 15 žlic vode
• 1 žlica olja
• 1 pest suhih razkoščičenih sliv
• 4 žlice skute
• 1 jajce
• 2 žlici sladkorja
• moka za posip

PRIPRAVA:
Pripravimo vlečeno testo iz olja, jajca, mlačne vode,
soli in pol litra moke. Za nadev posebej skuhamo
suhe slive. Ko so kuhane, jim odstranimo peške in
jih razrežemo. Vanje vmešamo veliko žlico spenjenega masla in smetano. Najboljša je tista, ki
jo posnamemo s kuhanega mleka. Če se nam zdi
preveč gosta, lahko dodamo žlico slivove marmelade. Z nadevom namažemo valjano testo, zvijemo
in ga v prtiču skuhamo v slani vodi. Kuhane
štruklje razrežemo in zabelimo z drobtinami, prepraženimi na maslu. Dober tek!

Džem iz žižul
Sestavine:
• 500 g žižul
• 250 g rjavega sladkorja
• sok 1 limone
• 2 vanilin sladkorja

Fotografija: Marija Hrovat

PRIPRAVA: Žižule operemo in odstranimo

koščice. Damo jih v lonec in zalijemo z vodo
ravno toliko, da jih prekrijemo.
Kuhamo 1,5 ure na malem ognju (po potrebi dolijemo vodo).
Ko se omehčajo, jih zmiksamo s paličnim mešalnikom. Dodamo
sladkor, vanilin sladkor in limonin sok ter kuhamo še 20 minut
ob stalnem mešanju. Nato nalijemo v čiste kozarce in pustimo
da se ohladi. Uporaba: za palačinke, pecivo ali preprosto namažemo na kruh.
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SLIVA (Prunus domestica)
Plodovi sliv imajo za človeka
veliko prehransko vrednost.
Lahko jih uporabljamo sveže,
predelane v sokove, kompote, sirupe, koncentrate,
marmelade, džeme, kaše,
lahko jih zamrznemo in iz
njih pripravljamo slaščice
(slivovi cmoki, pecivo …).
Zelo so cenjeni posušeni ter
predelani v žganje (slivovka).
Slive so postale popularne
šele, ko so raziskovalci
odkrili, da vsebujejo ogromno antioksidantov.
Vsebovale naj bi jih celo
več, kot katerokoli drugo
sadje. Odkrili so še njihove
številne zdravilne učinke,
izboljšujejo prebavo, pomagajo pri odvajanju strupenih
snovi iz telesa. Sicer pa so
koristne za tiste, ki imate
težave z ledvicami, jetri,
revmo ali protinom. Njihova
pozitivna lastnost je, da jih
lahko uživate tudi posušene.
Vendar pa s suhimi slivami
nikar ne pretiravajte, saj
vsebujejo precej sladkorja.

Žižula (Zyzipus jujuba)
je znana pod več imeni
- kitajski datelj, rdeči
datelj, korejski ali indijski
datelj. Velja za najstarejše
drevo, saj naj bi jo gojili že
pred 3000 leti. Odvisno
od vzgoje zraste od 2- 8
metrov. Ima goste bodice
ter podolgovate liste.
Prenese temperature do -25 ⁰C in je precej
odporna na sušo. Uspeva na rodovitnih in globokih tleh, ne prenaša glinastih tal, kjer zastaja
voda. Brsti pozno v maju, potem pa postopoma
cveti več kot dva meseca.
Plodovi so podolgovate zelene barve, nato
pa v začetku septembra začnejo spreminjati
barvo na belo rumeno, nato bleščeče rjavo
rdečkasto barvo. Plodovi so užitni oktobra.
Meso je bledo rumene barve, sladko kiselkastega okusa. Uživamo jih sveže ali predelane
v marmelade, sokove, žganje. Žižula vsebuje
20-krat več vitamina C kot citrusi. Je pomemben vir B vitaminov, bioflavonoidov, mineralov
in aminokislin. Čisti kri, lajša kronično utrujenost ter pomaga pri blagih anemijah zaradi
visoke vsebnosti železa.

SLADKI PELIN (Artemisia annua)

je enoletnica in ga sejemo vsako
leto znova. Zaradi zelo drobnega
semena je setev težka in večina se
odloča za nakup sadik pri izbranih
vrtnarjih. Sadiko pelina posadimo
na prosto v maju, po ledenih možeh.
Ker se dobro razrašča, ji namenimo
dovolj prostora, da ne senči in ovira
drugih rastlin. Kako visoko zraste, je
odvisno od lege nasada. Na sončnih
in toplih rastiščih ter ob rednemu
zalivanju lahko zraste preko 1,5
metra. Pri nas pa zraste nekje do
enega metra. Rastlina je zelene
barve in ne sive, kot nam vsem
poznani pelin. V avgustu naredi
drobne rumenkaste cvetove in takrat
tudi porežemo liste s cvetovi. Te
posušimo in shranimo v steklenih
kozarcih. Pobiramo v sončnem in
suhem vremenu.
Sladki pelin se uporablja kot čajni
poparek. Zavremo 250 ml vode,
nekoliko ohladimo in prelijemo čez
eno ali dve čajni žlički sladkega
pelina. Pustimo stati 10-12 minut.
Pijemo dvakrat dnevno. Vsebuje
pa artemizin in ta se izloči šele po
namakanju listov. Priporoča se, da
posušene liste namočimo v hladno
vodo za 12 ur. Segrejemo na 60 ⁰C
in precedimo. Čaj ima grenak okus.
Sladek je le vonj same rastline. Za
pomoč pri lajšanju zdravstvenih
težav se priporoča še uporabo
vitamina C ter železa. Na ta način se
bolje veže in tvori proste kisikove
radikale, kar uničuje rakave celice.
V zadnjem času je bilo opravljenih
veliko študij na temo zdravljenja
raka s sladkim pelinom. Pomaga pa
še pri malariji, astmi, znižuje povišano telesno temperaturo, pomaga
pri gripi, prehladu, virusih,
zdravi rane, kožne
razjede, akne. Pomaga še
pri slabi prebavi, bolečinah
želodca in črevesja, zdravi
vnetja prebavnega trakta,
slabokrvnosti, odvaja
vodo iz telesa, lajša
menstrualne težave.
Posušen pelin uspešno
odganja mrčes.
Poskusite, deluje.

Bakreni destilator

SLADKI PELIN
mazilo
Terapevtsko pitje hidrolata:
10-15 ml hidrolata razredčimo z enim litrom vode
in pijemo preko dneva.
Po enem mesecu naredimo premor.
Hidrolat dobimo s parno destilacijo sladkega
pelina, drugi produkt je eterično olje.
V vodi netopne zdravilne učinkovine so eterična
olja, topne pa hidrolat.
Praktična uporaba hidrolatov:
juhe, solate in omake, terapavtska uporaba
(obkladki, odstranjevanje ličil, vodica za izpiranje
ustne votline, kot kopel, dodatek maskam in
pilingom za obraz…).
Glede uporabe in
uživanja ne odgovarjamo
in se morate predhodno
posvetovati
s strokovnjakom.

PRIPRAVA:

Sestavine:
• 30 g kokosove deviške maščobe
• 30 g kariteja
• 30 g macerata sladkega pelina
• 10 g konopljinega olja
• 10 g čebeljega voska
• 1g EO sladkega pelina
• 1 g vitamina E

Stopimo kokosovo maščobo in karite. Posebej stopimo čebelji
vosek, ker potrebuje višjo temperaturo. Sestavine združimo, in ko
se zmes že malo ohladi (40 oC) dodamo še konopljino olje, vitamin
E in EO sladkega pelina. Dobro premešamo in nalijemo v kozarčke.
Potem ga veselo uporabljamo, posebno za poškodovane roke,
dermatitise in ureznine.
Recept: Mirjam Aljanči ; fotografija: Marija Hrovat
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VIZITKE članov

Gospodarsko interesno združenje
Profesionalna vrtnarska družba
Sedež: Podnart 33a, 4244 Podnart

www.pvd.si

Vrtni center ARBORETUM Vol~ji Potok
Vol~ji Potok 3, 1235 Radomlje
tel.: 01 83 94 533
info�arboretum.si
www.arboretum.si

Vrtni center Arboretum Medlog
Ljubljanska cesta 93, 3000 Celje
tel.: 03 425 16 54
BILBAN
Spodnje Pirni~e 42, 1215 Medvode
tel.: 041 694 890
VRTNARIJA
Brod 20, 8312 Podbo~je
gsm: 041 909 243 (Peter)
gsm: 031 253 483 (Simona)
CVETLI^ARNA
Pleter{nikova ulica 2, 8250 Bre`ice
tel.: 07 49 63 000
peter.colaric�amis.net
Vrtnarija ^E^
Milo{ ^e~ s.p.
Slavina 27 a, 6257 Prestranek
gsm: 041 343 832
vrtnarija.cec�gmail.com
www.vrtnarija-cec.si
SADJARSTVO-VRTNARSTVO DORES,
Dolores Trbižan s.p.
Planina 25/a, 5270 Ajdov{~ina
Vrtnarija BANTALE KRANJ
tel.: 04 23 17 260 • vrtnarija�dores.si
Cvetli~arna TRZIN
tel.: 01 564 11 87 • info�dores.si
VRTNI CENTER FRBEŽAR
Mali Vrh pri [marju 19
1293 [marje - Sap
tel.: 01 78 04 260 • faks: 01 78 04 262
gsm: 040 224 455 • 040 266 959
vrtnarstvo.frbezar�siol.net
www.vrtnarstvofrbezar.si

Cvetli~arna Silva
tel.: 07 81 62 760

VCT Ramov� - Peklar d.o.o,
VRTNARSTVO IN CVETLI^ARSTVO
Ribniki 38, 8290 Sevnica
info�fric.si • www.cvetlice-vct.si
tel.: 07 81 62 360 (vrtnarija)
tel./faks: 07 81 62 362 (vrtnarija)
gsm: 031 822 277 (Rosanda)
gsm: 041 353 280 (Melita)
VRTNI CENTER GAŠPERLIN
Suhadole 100, 1218 Komenda
tel.: 01 83 43 587
gasperlin�vrtnicenter.si
www.vrtnicenter.si
PE VRTNARSTVO IN HORTIKULTURA
Smre~nikova 45, 8000 Novo mesto
gg-nm.vrtnarstvo�siol.net
Vrtni center Novo mesto • tel.: 07 33 42 287
prodajalne
Stra`a, Ulica talcev 20 • tel.: 07 30 84 490
Srebrni~e (pokopali{~e) • tel.: 07 33 82 315
Šmarje{ke Toplice, Šmarje{ke Toplice 115
tel.: 07 30 730 10
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T: 04 532 53 23
F: 04 532 53 30
E: info�pvd.si
marija�pvd.si

VRTNARIJA IN DREVESNICA PR' PRIMC
Simon Hlebec s. p.
Ob potoku 20, 1360 Vrhnika
GSM: 041 624 817 • GSM: 031 624 817
vrtnarstvo.hlebec�siol.net
VRTNARIJA IN DREVESNICA FRTICA
Drenov gri~, 1360 Vrhnika
HUMKO d.o.o., Bled
• razvoj in proizvodnja vertikalnih vrtov in
ozelenitev • dobavitelj substratov, gnojil in
ostalih vrtnih repro materialov • kompostarna,
proizvodnja vrtnih substratov in me�anic
Podnart 33a, 4224 Podnart
tel.: 04 53 25 320
info�humko.si
www.humko.si
Kor{i~ Metod vrtnarstvo KOR{I~
Š~edne 6, 5000 Nova Gorica
tel.: 05 30 06 059
gsm: 041 542 105
vrtnarstvo.korsic�siol.net
www.vrtnarstvokorsic.com
Simon Kra{ovec s.p.
Arclin 66c, 3211 [kofja vas
gsm: 041 336 218
simon.krasovec�gmail.com
VRTNI CENTER KURBUS, Simona Kurbus s. p.
Mele 2, 9252 Radenci
tel.: 02 56 48 963 • gsm: 051 677 909
faks: 02 564 89 64 • vrtni.center�vrtnar.si
Cvetli~arna Radenci
tel.: 02 565 14 19
www.vrtnicenterkurbus.si
Vrtnarstvo MORETINI d.o.o.
Spodnje Škofije 212, 6281 Škofije
gsm: 051 361 529 (Alen)
gsm: 041 820 540 (Nata{a)
vrtnarstvo.moretini�gmail.com
www.moretini.si
Vrtnarstvo NAPRET
Marno 22, 1431 Dol pri Hrastniku
tel.: 03 56 48 561
gsm: 031 767 967
damjana.napret-ceperlin�siol.net
info�vrtnarstvo-napret.si
www.vrtnarstvo-napret.si
Vrtnarski Center Slovenske Konjice
Ob potoku 4, 3210 Konjice
tel.: 03 759 02 90
faks: 03 759 02 91
info�vrtnarskicenter.si
www.vrtnarskicenter.si
Podjetje:
Vtim, vrtnarstvo, gostinstvo in turizem d.o.o.
Ob potoku 4, 3210 Slovenske Konjice
info�vtim.si
Vrtnarija PORI d.o.o.
Pri Bran~urniku 18, 2391 Prevalje
tel.: 02 823 35 26 • gsm: 041 346 199

Vrtnarstvo VALNER
Valner Stanislav s.p., Vodru` 1 a, 3230 [entjur
tel.: 03 57 43 269
faks: 03 57 43 268
gsm: 041 625 816
vrtnarstvo.valner�gmail.com

Cvetli~arna POŽAR, Po`ar Nevenka s.p.
Cvetli~arna: [krab~ev trg 31, 1310 Ribnica
tel.: 01 83 61 440 • 031 607 330
Vrtni center: Ljubljanska 48, Ko~evje
tel.: 01 89 53 526 • 051 614 057
Cvetli~arna: Ljubljanska 37, Ko~evje
tel.: 01 89 52 526 • 051 628 013
nevenka.pozar.sp�siol.net
Vrtnarstvo Ruzzier - ^erne
Parecag 115a, 6333 Se~ovlje
tel.: 05 67 20 360 • vrt.cerne�siol.net
Vrtnarstvo in cvetli~arstvo SKORN[EK
Jo`e Skorn{ek s.p., Hribernikova ul. 10
3330 Mozirje
tel.: 03 839 46 60 • gsm: 031 387 205
vrtnarstvo.skornsek�siol.net
www.vrtnarstvo-skornsek.si
Vrtnarstvo STANONIK
Zakobiljek 15, 4223 Poljane nad [kofjo Loko
tel.: 04 51 85 599 • gsm: 051 415 038
info�vrtnarstvostanonik.si
Cvetli~arna Stanonik v Gorenji vasi
tel: 041 421 832
Cvetli~arna Stanonik v Cerknem
tel.: 041 461 454
www.vrtnarstvostanonik.si
Cvetli~arna Robert ŠIKONJA s. p.
Ko~evje 1, 8340 ^rnomelj
tel.: 07 30 51 582 • faks: 07 30 51 577
Vrtnarija: Dolnja Lokvica 1a, 8330 Metlika
tel.: 07 30 50 280 • gsm: 040 748 500
e-mail: robert.sikonja�gmail.com
Vrtnarstvo Tement d.o.o.
Dvorjane 2/a, 2241 Spodnji Duplek
tel.: 02 68 10 031
vrtnarstvo.tement�siol.com
www.vrtnarstvotement.si
Vrtnarstvo in cvetli~arstvo TRATNIK
Jo`e Tratnik s. p., [olska ul. 14,
1230 Dom`ale,
tel.: 01 72 92 114 • gsm: 041 741 723
vrtnarstvo.tratnik�siol.net
PODRUŽNICA, VRTNARIJA IHAN
Breznikova cesta 93 A, Ihan, 1230 Domžale
gsm: 031 345 279

VRTNAR d.o.o.

1

VRTNAR d.o.o.
Trnovska vas 38 b, 2254 Trnovska vas
tel.: 02 757 94 16
faks: 02 757 94 17
gsm: 041 507 03
golob.branko�siol.net

ARBORETUM Volčji Potok

Volčji Potok

2

Vrtnarija BILBAN

Spodnje Pirniče

3

Vrtnarija in cvetličarna COLARIČ

Brežice, Brod

4

Vrtnarija ČEČ

Postojna

5

SADJARSTVO-VRTNARSTVO DORES

Ajdovščina, Kranj, Trzin

6

Vrtnarstvo FRBEŽAR

Šmarje-Sap

7

Vrtnarstvo VCT RAMOVŠ-PEKLAR

Sevnica

8

Vrtnarstvo GAŠPERLIN

Moste pri Komendi

9

Vrtnarija GOZDNO GOSPODARSTVO

Novo mesto, Straža

10

Vrtnarstvo HLEBEC

Vrhnika

11

HUMKO, D.O.O., Bled

Podnart

12

Vrtnarstvo KORŠIČ

Nova Gorica

13

Vrtnarstvo KRAŠOVEC

Vojnik pri Celju

14

Vrtnarstvo KURBUS

Gornja Radgona

15

Vrtnarstvo MORETINI

Sp. Škofije

16

Vrtnarstvo NAPRET

Dol pri Hrastniku

17

Vrtnarski center SLOVENSKE KONJICE Slovenske Konjice

18

Vrtnarija PORI d. o. o.

Prevalje

19

Vrtnarstvo POŽAR

Ribnica, Kočevje
Sečovlje

20

Vrtnarstvo RUZZIER-ČERNE

21

Vrtnarstvo in cvetličarstvo SKORNŠEK Mozirje

22

Vrtnarstvo STANONIK

Poljane

23

Vrtnarstvo ŠIKONJA

Črnomelj, Metlika

24

Vrtnarstvo TEMENT D.O.O.

Sp. Duplek pri Mariboru

25

Vrtnarstvo in cvetličarstvo TRATNIK

Domžale, Ihan

26

Vrtnarstvo VALNER

Vodruž pri Šentjurju

27

VRTNAR D.O.O.

Trnovska vas

VRTNAR d.o.o.

G

Obiščite nas tudi na Facebooku!
Našo ponudbo prepoznate
tudi po barvitih PVD lončkih.
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Skleda Lechuza CUBETO

Za zdrave in bujne rastline
so posode Lechuza prava izbira.

Lechuza RONDO

Edinstveni zalivalni sistem
odlikuje prav vse posode
Lechuza. Rastline najprej
zalivamo po zemlji ali glinoporju.
Po sajenju rastlina potrebuje približno 3 mesece, da s koreninami
doseže vodni rezervoar.
Po približno 3 mesecih rezervoar
lahko napolnimo z vodo do nivoja
med MIN in MAX, označeno na
merilcu. Iz rezervoarja potem
rastlina sama črpa toliko vode,
kolikor je potrebuje za svojo rast.
Rastline v posodi Lechuza, ki so
izpostavljene dežju, nikoli niso
preveč zalite. Na dnu zasaditvene posode pred zasaditvijo
odstranimo čep in odvečna voda
odteče.

Vrtna garnitura
Lechuza
in lonci Lechuza
CUBICO COTTAGE

Posoda Lechuza CASCADA
in CASCADINO.

Korito z vodno rezervo
Lechuza CANTO

Zaupanja vredna kvaliteta
in oblika cvetličnih posod
Lechuza, katerih prednosti
opazimo na prvi pogled.
Lechuza
BALCONERA

Več na http://trgovina.vrtnicenter.si

Korito Elho
CORSICA FLOWER BRIDGE

Izdelki elho vas bodo znova
in znova pozitivno presenečali
in razveseljevali vaš pogled.!
Posoda Elho BRUSSELS OVAL

Rastlinjak Elho
GREEN BASICS TABLE XXL

Korita z vodno
rezervo EPOQUE
Korito Elho
PURE BRICK in zalivalka PLUNGE

Posoda Elho
CORSICA VERTICAL GARDEN

• L onci za moderne kreacije
• L onci za vse prostore in rastline
•K
 orita za vse prostore in rastline
• L onci za vse terase in kombinacije
•K
 orita za vse terase, balkone in rože
• L onci in korita za lepši izgled
vaših rastlin
KAMADO GRILL 59 cm
• za kuhanje in pečenje
• dodatna oprema
• ugodna cena
Več na http://trgovina.vrtnicenter.si

rastline potrebujejo
ljubezen
in

razgradljivi

lončki s
semeni
Vzgoja zelenjave iz semen je lahko zelo enostavna!
P Izdelek ponuja odlične pogoje za rast in razvoj mladih rastlin.
P

Vsebuje rastni substrat, gnojilo za 8 tednov delovanja in seme,
ki je vloženo na optimalno globino.
Ekološko: lonček je popolnoma biološko razgradljiv.

Paradižnik - koktajl

Paradižnik - solatni

Kumare

P Enostavna uporaba: lonček potisnemo v zemljo in zalijemo!
P Široka možnost uporabe: v loncih, visokih gredah in na vrtu.
P 8 – 10 tednov od sajenja do pridelka
(odvisno od kulture in sorte)

Paprika

Bučke

Čili

OSMOCOTE gnojila - tehnologija nege rastlin, ki jo uporabljajo profesionalci
Kako gnojilo Osmocote reagira z
drugimi gnojili?
Profesionalni vrtnarji pogosto uporabljajo
vodotopna gnojila v obliki kristalov. Ta
hranila rastlinam največkrat dodajajo preko
listov (foliarno). Uporaba teh gnojil dopolni
delovanje gnojila Osmocote, ki prehranjuje
rastline preko korenin. Pazljivi morate biti
le pri količini vodotopnega gnojila, kajti
priporočeno količino moram prepoloviti!
Vodotopna gnojila delujejo približno 14 dni,
medtem ko gnojilo Osmocote deluje več
mesecev.
Kako shranjujemo gnojilo Osmocote
po uporabi?
Gnojilo Osmocote mora biti shranjeno v
hladnem in suhem prostoru. Če je prostor
vlažen in je topel, se lahko prične proces
sproščanja hranil.
Ali gnojilo Osmocote dodajamo
skupaj z vodo?
Pomembno je, da gnojilo Osmocote
apliciramo suho in ga ne raztapljamo oz.

dodajamo vodi! Prav tako ni potrebno
rastlin zalivati neposredno po aplikaciji
gnojila. Zaradi posebne ovojnice, ne
pride do neposrednega stika med hranili
in rastlino, zato se izognemo nevarnosti
ožigov. Tudi zaradi tega za razliko od
klasičnih gnojil ni potrebno zaliti površino
takoj po aplikaciji gnojila Osmocote.
V čem se gnojilo Osmocote razlikuje
od drugih gnojil z dolgotrajnim
delovanje?
Če primerjamo gnojilo Osmocote z
drugimi gnojili z dolgotrajnim delovanjem,
opazimo da vsebujejo gnojila Osmocote
2-3x več počasi sproščujočega hranila
- dušika. Ker je dušik osnovni gradnik
to pomeni, da so gnojila Osmocote bolj
učinkovita in delujejo dlje, kot podobna
gnojila s podaljšanim delovanjem. Granule
gnojila Osmocote, so skoraj popolnoma
okrogla in enake velikosti, kar omogoča
enakomerno sproščanje hranil iz vsake
granule.

Kaj so rumene kroglice, ki ostanejo v
zemlji po aplikaciji?
Včasih se zdi, da ostanejo granule gnojila
nedotaknjene v zemlji tudi več kot leto
dni. V resnici pa so to le ostanki . To je
ostanek posebne ovojnice, ki omogoča
prehod gnojil iz notranjosti granul v okolico
rastlinskih korenin. Ovojnica se razgrajuje
veliko počasneje, kot se izločajo hranila in
je v tem primeru polna vode. Če jo stisnete
bo počila.
Ali so hranila rastlinam dostopna
takoj po aplikaciji?
Hranila se pričnejo sproščati, ko je v
granulah dovolj vlage. To pa je seveda
odvisno tudi od količine vlage v tleh. Zaradi
posebne sestave ovojnice, lahko granule
vsrkajo le določeno količino vlage, tudi, če
bi jih pustili stati v vodi. Temperatura tal
določa količino sproščenih hranil, višja kot
je temperatura v tleh, več hranil se izloči
in obratno nižja kot je temperatura, manj
hranil se izloči.

Za bujno cvetoče balkonsko cvetje
Za vrt, jagodičevje in sadno drevje
Za zunanje okrasne rastline
6 mesečno delovanje, enkratna uporaba zadostuje za celo sezono
Enakomerno sproščanje hranil, ko jih rastlina potrebuje

Silk d.o.o., Brodišče 15, 1236 Trzin

Kdaj je najbolj primeren čas za
uporabo gnojila Osmocote?
Prednost gnojila Osmocote je v tem, da
ga lahko uporabimo v kateremkoli letnem
času. Spomladi lahko začnemo z gnojenjem
rastlin, ko tla niso več zamrznjena. Gnojilo
potresemo po površini, pod krošnjami...
in zadelamo v zemljo, 1-3 cm globoko.
Spomladi, ko se ogreje ozračje, se dvigne
tudi temperatura v tleh. Sproščanje hranil
iz granul gnojila sledi dvigu temperature
tal in tako je rastlinam na voljo ravno toliko
hranil, kot jih v tistem trenutku potrebujejo.
Idealna temperatura za sproščanje hranil
je med 10°C in 21°C. Pri sajenju lahko
gnojilo dodamo tudi v sadilno luknjo.
Tudi jesen je primeren čas za gnojenje
rastlin. Temperature zraka in tal so jeseni
nekoliko nižje, hkrati pa se poveča količina
padavin, kar predstavlja idealne pogoje za
rast. Ne skrbite zaradi zgodnje zmrzali –
temperatura je tista, ki regulira sproščanje
hranil.

Marno 22, 1431 Dol pri Hrastniku
GSM: 031 767 967
info@vrtnarstvo.napret.si
www.vrtnarstvo-napret.si

Praznik sivke
na Marnem
23. - 25. junij 2017
od 10 - 16 ure

Dogodki na prireditvi:

• izdelovanje sivkinih šopkov
in venčkov
• fotografiranje med sivko
• sivka v kulinariki
• izdelki iz sivke, sodelovanje
z lokalnimi ponudniki

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.

Vonj sivke vabi!

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
navse
M:informacije
031 664in080
ali
Novivse
katalogi
so na voljo in
na naročila
naši spletnikličite
strani. Za
naročila
pišite
naM:e-naslov:
semena@agrosaat.si.
kličite na
031 664 080
ali pišite na e-naslov: semena@agrosaat.si.

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

NOVO

ZA ZDRAV IN OBILEN PRIDELEK,
ZA BUJNO CVETENJE
IN RAZKOŠNO TRATO

ZA VINSKO TRTO
( oljke )

NARAVNO
ORGANSKO GNOJILO
ZA VSE VRSTE
RASTLIN

ORGANSKO GNOJILO BOGATIN Z DODATKOM
KALIJA, BORA, MAGNEZIJA IN ŽELEZA

BOGATIN - VSE KAR POTREBUJEJO
VAŠE TRTE IN OLJKE

T

CVE

marketing@jata-emona.si

Lepše rastline
z manj zalivanja
Rastline potrebujejo za svojo rast ustrezno rastno podlago,
ki omogoča pretok zraka, vode in hranil. Poleg tradicionalnega
gojenja v zemlji so dobro uveljavljeni tudi že drugi sistemi
gojenja – v šoti, kokosovih vlaknih, kamenih vlaknih, perlitu in
drugih materialih kot samostojni rastni medij ali kot dodatek.
S slovenskim znanjem
do boljših rezultatov
V zadnjem obdobju lahko tudi na slovenskem
trgu dostopamo do kakovostnih rešitev na
področju naravnih dodatkov rastni zemlji. Eden
takih izjemno učinkovitih dodatkov so tudi
zelene kocke Urbanscape (Green Cubes). Gre
za kocke proizvedene iz vulkanskih kamenin,
ki so v celoti naravnega izvora, primerne za
gojenje različnih rastlin. Kocke, vmešane v
zemljo v razmerju vsaj 1:5 (20 % kock),
bodo zemljo rahljale in hkrati odlično

Zelene kocke krepijo koreninski sistem (Primer
rastline gojene z in brez zelenih kock Urbanscape)

Zakaj uporabiti
kocke
Urbanscape?
Izdelki Urbanscape
zagotavljajo optimalno
vlažnost in zračnost
v zemlji ter s tem
omogočajo:

do

50

%

m
za anj
liva
nja
!

zadrževale vodo, ki jo bo rastlina črpala po
potrebi. Vlakna vpijejo sedemkratno količino
vode glede na svojo težo ter jo postopoma
sproščajo, zato je poraba vode in v njej
raztopljenih hranil manjša. Posledično
je potreba po zalivanju manjša, zaradi
izboljšanega zračno – vodnega režima tal pa
bo rastlina lahko razvila močnejše korenine
ter večje število poganjkov in socvetij. Zelena
masa rastlin bo tako večja.
Uporabo kock priporočamo za: sajenje posodovk v večja korita, gojenje lončnic,
zasipavanje sadilnih jam za drevesa in grmovnice, za izboljšanje lastnosti tal.

Zelene kocke vzpodbujajo rast (Primer rastline
gojene z in brez zelenih kock Urbasncape)

manj
zalivanja

boljša rast

Zelene kocke večajo število socvetij (Primer rastline
gojene z in brez zelenih kock Urbanscape)

enostavna
uporaba

okolju
prijazno

• Močnejši in bolj razvejan
• Z njihovo uporabo se
• Izdelke Urbanscape
koreninski sistem.
podaljšajo intervali
preprosto zamešamo
• Več cvetov.
med zalivanji tudi
v zemljo; s tem se
• Večjo zeleno maso rastlin.
za do 50 odstotkov.
ustvarijo odlični pogoji,
• Povečano število socvetij. • Presežna voda se shrani in ki rastlinam zagotavljajo
sprošča postopoma, zemlja zračnost in potrebno
pa ostane lahka
vlago
in zračna.
za boljšo rast.

• Izdelki Urbanscape
so okolju prijazni.
• Z izdelki Urbanscape
varčujemo z vodo in
pomagamo ohranjati
naš planet.

Kako uporabiti kocke Urbanscape?

1.

2.

3.

Vmešajte zelene kocke v zemljo v razmerju 1:5
(1/5 kock zmešajte s 4/5 zemlje). Mešanico
dajte v lonček ali korito.

Posadite ali posejte vaše rastline v
pripravljeno mešanico in dobro zalijte.
Zelene kocke prekrijte z zemljo.

Zelene kocke počasi sproščajo vodo,
ki jo rastline porabljajo skladno s
svojimi potrebami.

Preprosta uporaba

Običajna oskrba

Manj zalivanja

Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka • T: 04/51 14 175 • E -pošta: urbanscape@knaufinsulation.com

www.hidro-vlakna.si
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Arbore um
Vrtni center
Arboretum Volčji Potok
Volčji Potok 3
1235 Radomlje
Tel.: 01 839 45 33
vrtnicenter@arboretum.si

Nove sorte borovnic in robide,
ki združujejo čudovit izgled in okusne plodove.
BRAZELBERRY
RASTLINE SO IDEALNE ZA GOJENJE V LONCIH

Vrtni center
Arboretum Medlog
Ljubljanska cesta 93
3000 Celje
Tel.: 03 425 16 54
vrtnicenter.celje@arboretum.si

www.arboretum.si

Razstava tulipanov: 26. aprila – 2. maja
Velika poletna razstava: 12. – 16. avgust
Razstava buč: 23. september – 8. oktober
Božična bajka Slovenije: 1. december. – 6. januar

Od sredine aprila do začetka oktobra
park odprt vsak dan od 9. do 19. ure.

www.mozirskigaj.com

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. Profesionalni in hobi substrati
• HUMKO Carbohum
• HUMKO Hobi
• HUMKO Zeohum
• HUMKO Vulkahum
•K
 ompo Mix, Fibrohum, NEUHAUS,

1

JONGKIND GROND, BVB

4. Vse za mulčenje in dekoriranje

nasadov, vrtov, parkov
• l ava, dekorji (borovo in macesnovo lubje),
sekanci, gozdni mulč

Tudi v novi ZIP
embalaži

Biološka gnojila
• GUANO
• humus deževnikov
• kompostni čaj

Pakiranje:
70 l, Big Bag vreče
ali razsuto

• CARBOHUM 100% agrooglje
•C
 ARBOHUM+

z vermikompostom in zeoliti

•C
 ARBOHUM START

setveni substrat

Pakiranje: 20 l, 50 l, Big Bag vreče ali razsuto.

zastopstvo za

5

5. Edina slovenska
kompostarna

za proizvodnjo
vrtnarskih substratov,
kompostov,
kompostnih mešanic,
organskih gnojil

