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Majhen vrt, velik izz

Posebneži, ki si zaslužijo
prostor na vrtu

5 nasvetov

za dober začetek
na zelenjavnem vrtu

Cvetovi
so hrana
za dušo

EKOKMETOVALKA
MILKA KOREN:

Stara semena so naša prihodnost
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N

a slovenskih
vrtnarijah se
letos obeta
precej zanimivih zelenajdnic in za
ljubitelje dobre domače zelenjave je
vselej spodbudno, če na domač vrt
posadimo kakšno novost.

Solatna eksotika

Letošnja zanimivost bo sorta stebelne
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Okusna
Razne manj običajne solate pa špinačo, ki ni špinača,
oko, ki ni za na oko, barvasto cvetačo, rumene
lubenice in prav takšne kumare, ki imajo okus
po limoni - vse to si bomo lahko ljubitelji eksotike
in novosti pridelali na domačem vrtu.
ali špargljeve solate (angleško Celtuce,
kitajsko Wosun). Zelo grenke liste
bomo uživali v solatah, uporabimo
pa jo lahko tudi za prehrano živali.
Stebelna ali špargljeva solata oblikuje
veliko, debelo, sočno steblo premera
8 cm, ki se ga olupi in nareže na tanke
kolobarje. Uživamo jih surove ali na
hitro pokuhane v voku. Narezano
steblo tudi vlagamo. Ima delikatesen
okus. Setev opravimo marca ali aprila

na prosto. Bolje kali na svetlobi, zato
seme le rahlo prekrijemo z zemljo ali
pa ga samo na rahlo pritisnimo ob
zemljo. Razdalja pri sajenju naj bo
40 x 40 cm. Rastline v šestih tednih
zrastejo do meter visoko.
Zelo okusna je solata Canasta, ki je
stara sorta, odličnega sladkastega
okusa. Sejemo jo od junija do septembra, pobiramo pa od junija do

Kdor ima majhen vrt ali zgolj balkon,
bo lahko letos posadil eno sadiko in
obiral dve sorti paradižnika. Vzgoja je
enaka kot pri sadikah, kjer je cepljena
le ena sorta. Pri sajenju pazimo, da
cepljeno mesto ostane nad zemljo.
Sadimo na vrt ali v večje posode, s
prostornino vsaj 30 litrov. Na voljo
bosta dve različici:

zgoraj
GineTato je jajčevec, cepljen na krompir,
pri čemer pridelamo obe vrtnini. Obstaja
tudi paradižnik, cepljen na krompir, ki
se imenuje TomTato.

• Tastyno & Sungold F1 je kombinacija
rumenega in rdečega češnjevega paradižnika. Tastyno F1 je rdeč češnjev
paradižnik z do 15 gramov težkimi
plodovi, ki rastejo v grozdih. So zelo
okusni in primerni za svežo porabo.
Sungold F1 je rumen češnjev paradižnik, ki zelo bogato rodi in spada med
srednje zgodnje sorte. Plodovi so težki
15 gramov in rastejo v grozdih.

levo
Na vsakem vrtu se vselej najde kaj
prostora tudi za preizkušanje novosti
in posebnosti.

spodaj
Špargljeva solata oblikuje veliko, sočno

GSO. Cepljenje je opravljeno ročno. Pri
GineTatu na enem mestu pridelamo
tri do štiri okusne temno vijolične
jajčevce, v zemlji pa se bo razvilo 3001000 gramov okusnega belega krompirja. Rastlino lahko posadimo v večji
lonec, na gredico ali v rastlinjak.

Oka namesto
krompirja

Zlasti pri paradižniku, ki je posajen v
lonec, je ključno, da ga redno zalivamo in dognojujemo - sprva z gnojili za
rast, kasneje za plod, saj le tako rastlina obrodi kakovostne plodove.

steblo, ki ga olupimo in nareže na tanke
kolobarje. Uživamo jih surove ali na
hitro pokuhane.

Rastlina, ki izvira iz Andov ima veliko
različnih imen, kot so andski krompir, molina, novozelandski krompir,
je nam najbolj znana kot oca ali oka.
Botanično spada oka (Oxalis tuberosa)
med deteljo, kar se vidi tudi po njenih
listih. Rastlina tvori rdeče, rumene
ali pisane gomolje, ko je dan krajši od
devet ur. Gomolji se začnejo oblikovati
po štirih mesecih, nared za pobiranje
so po šestih mesecih - pozno jeseni

Ena sadika, dve
vrsti zelenjave

spodaj
sredina
Kdor ima majhen vrt ali zgolj balkon, bo
lahko letos posadil eno sadiko in obiral
dve sorti paradižnika.

spodaj
desno
Pod površino naredi oka skupino

FOTO: Tyler Baer

gomoljev, dolgih 10 do 12 centimetrov.

FOTO: Vrtko d.o.o.

Jajčevec in krompir spadata v družino
razhudnikovk in sta po naravi kompatibilna. GineTato je jajčevec, cepljen
na krompir. Odbrane so izključno
brezvirusne rastline, ki ne vsebujejo

FOTO: Vrtko d.o.o.

Dve sorti
na eni rastlini

FOTO: Vrtko d.o.o.

• Maestria & Fleurette F1 je debeloplodna kombinacija tipa volovsko srce
in okroglega mesnatega paradižnika.
Fleurette je srednje zgoden paradižnik s
sladkim in nežnim mesom. Plodovi so
rahlo izdolženi in gladki, dosežejo težo
do 180 gramov. Maestria F1 je odporna
proti plesni in preprosta za vzgojo. Je
zelo rodna in se odlično obnese tudi
pri vzgoji na prostem. Rdeči plodovi so
težki do 240 gramov in zelo mesnati.
So odličnega okusa in primerni za solate, omake, enolončnice.

novembra. Uspešno jo pridelujejo tudi
slovenski profesionalni pridelovalci
zelenjave. Oblikuje rahlo odprto glavo
s hrustljavimi, rahlo nagubanimi listi
z rdečkastim nadihom.
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zgoraj
Gomolji oke so rožnati, romenkasti,

zgoraj
zgoraj
Če boste le na kratko pokuhali vijolično
Oranžno cvetačo odlikuje visoka

oranžni, rdeči. Bogati s z vitaminom C,
vsebujejo pa tudi cink, vitamin B12 in
železo.

špinao, bo ohranila barvo. Če vodi za
kuhanje dodate malo kisa, bo barva
izrazitejša.

vsebnost beta karotena, ki se v telesu
pretvori v vitamin A. Ta je koristen za
vid in deluje proti staranju.

in zgodaj pozimi. Za dober pridelek
je potrebna dolga in topla jesen ali pa
moramo rastlino ob neugodnih razmerah zaščititi, saj ne prenese zmrzali.
Obnese se tudi sajenje v lonec. Sadimo
5 cm globoko in približno 3 cm narazen.

A kdo bi jedel prekuhano, ko pa je
čvrsta, na hitro kuhana ali blanširana
cvetača v resnici najboljša.

malce kiselkastega okusa po limoni
in nikoli ne pogreni. Je nezahtevna,
dobro prenaša sušo in je odporna proti
plesni. Plodovi dozorijo 60 do 70 dni
po setvi. Okrogle kumare True Lemon
so okusne sveže in vložene. Bolj ko jih
obiramo, bolj rastejo in rodijo.

Barviti vrt
s cvetačo

Nenavadne
kumare

Ali tudi vi kdaj za mizo doživite zmrdovanje otrok ali partnerja, ko ponudite jedi iz bele cvetače? Pa jih letos
presenetite z vijolično in oranžno!
Tako vijolična kot oranžna cvetača
dajeta velik pridelek in sta lahko lep
okras vrta ali kuhinjskega pulta. Še
privlačnejši in zares okusni sta na krožniku, najsi bo surova, kuhana, blanširana, popečena ... Vijolična cvetača
Graffiti F1 je obdana z zelenimi listi,
tako vijolična barva še bolj izstopa.
Pridelek lahko pobiramo po 75 dneh
od sajenja na prosto. Vas morda skrbi,
da bi barva zbledela med kuhanjem?
No, tu bodite malce pozorni, kajti če
jo boste kuhali predolgo, bo posivela.
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Kumarice so v poletnem času imenitne
za osvežitev, saj vsebujejo več kot 97
odstotkov vode. Bogate so s kalijem,
ki je v ugodnem razmerju z natrijem.
Vsebujejo tudi vitamine A, B1 in B2,
največ pa vitamina C. Vsebujejo tudi
koristne snovi, ki čistijo črevesje, zato
je priporočljivo zaužiti domač neolupljen plod. Pomagajo pri želodčnih
težavah in delujejo razstrupljajoče,
uporabljamo jih tudi kot sredstvo za
čiščenje kože. Letos lahko na vrt posejemo ali posadimo staro sorto posebne okrogle kumare z imenom True
Lemon, ki je velika kot jabolko. Užitna
lupina je limonsko rumene barve in
je ni treba lupiti. Kumara je sočnega,

Popenjava
špinača

Kljub svojemu imenu špinača Malabar
v resnici ni špinača, temveč je enoletna azijska popenjavka. Potrebuje
veliko toplote, drugače pa je za vzgojo
nezahtevna. Odlično raste v sončnem
delu zelenjavnega vrta in v velikem

FOTO: Jasna Marin

Gomolje kuhamo, pečemo ali uporabljamo sveže. Po obiranju jih za kakšen
teden pustimo na svetlem, da izgubijo
kislost in pridobijo sladkobo. Z zaužitjem 100 gramov gomoljev zadostimo
55 % dnevne potrebe po vitaminu B,
66 % po vitaminu C in 70 % po železu,
pri tem pa ne zaužijemo maščob.

Oranžna cvetača Cheddar F1 je še ena
izmed barvitih cvetač, ki bo popestrila
še tako dolgočasno jed ali okrasila krožnik. Naravna oranžna barva cvetače
je med kuhanjem obstojna. Oranžno
cvetačo odlikuje visoka vsebnost beta
karotena, ki je vir vitamina A in antioksidant. Pridelek lahko pričakujemo
po 70 dneh od sajenja na prosto. Še
to: na hitro (10 minut) kuhani cvetovi
cvetače in sirna omaka sta popoln par.

zgoraj
Špinača malabar raste hitro, mesec in
pol po setvi lahko že uživamo liste v
solati ali jih pripravimo kot špinačo.

loncu ali na balkonu v visečih košarah. Potrebuje oporo. Ko je suša, jo je
treba redno zalivati. Raste hitro, tako
da že 55 dni po setvi lahko uživamo
mlade, velike in sočne, rahlo odebeljene, rdečkaste liste v solati ali pa jo
pripravimo kot špinačo. Uporablja se
tudi za zgoščevanje juh, hitro pražene jedi v kitajski kuhinji in v jedeh s
čilijem. Je tipična listna zelenjava in
vsebuje veliko vitaminov A in C, žele-

Rumena lubenica
za svežino

Si predstavljate, da prerežete lubenico
in namesto rdečega mesa zagledate
rumeno? Prav to je posebnost sorte
Sweet Gold, saj je rumenomesnata
lubenica. Sama rastlina ima podobne
zahteve kot rdečemesnate sorte. Dobro
uspeva na sončnem in toplem mestu, s
temperaturo podnevi od 25 do 30 oC in
ponoči od 18 do 20 oC. Tla morajo biti
humozna, dobro pognojena in vseskozi
dovolj vlažna. Sweet gold je zgodnja
sorta, ki vas bo nagradila z obilnim pridelkom. Plodovi so jajčaste oblike, dosežejo težo približno 2,5 kg in se dobro
skladiščijo. Lupina je srednje debela,
z značilnimi temno zelenimi progami.
Meso je čvrsto in izjemno okusno.

FOTO: Vrtko d.o.o.

FOTO: Bonnie Plants

za ter kalcija. Za uspevanje na vrtu
potrebuje bogato in vlažno zemljo. Je
odporna proti boleznim in škodljivcem, vendar je občutljiva za pozebo.

zgoraj
Lubenica z rumenim mesom dobro
uspeva na sončnem in toplem mestu,
s temperaturo podnevi od 25 do 30 ºC.
Je izjemno okusna.

levo
zgoraj
Rumena kumara True Lemon je
sočnega, malce kiselkastega okusa
po limoni. Dobro prenaša sušo in je
odporna proti plesni.
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Sladke posebnosti

na sadnem vrtu

Izbor novitet med sortami
sadnih rastlin je vsako leto
bogatejši, kar je imenitno
za ljubitelje novosti.
Bavarski kiviji vas bodo
očarali z odličnim okusom,
prav tako najdebelejše
maline in bogato rodne
sorte goji jagod. Namesto
cipres si lahko omislite
jablanovo živo mejo.

V

FOTO: Bumenburo Holland

si ljubitelji in zbiratelji rodnejših
in okusnejših sort
radi posadimo
in preizkusimo
novosti. Poiskali smo nekaj že preizkušenih rastlin, ki si zaslužijo prostor na
domačen vrtu.
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Bavarski kivi
z užitno kožico

Bavarski kivi ima veliko vitaminov in
mineralov. Vsebuje veliko vitaminov
C, E in B ter kalija, cinka, magnezija,
železa, natrija, pektinov, štirikrat več
C-vitamina kot debeloplodni kivi,

več kalcija od jabolk in več kalija od
banan. Z njim se lahko sladkate od
avgusta do novembra. Rastlina prenese temperaturo do -28 °C in je primerna za sajenje tudi na območjih, kjer
debeloplodni kiviji (hayward, bruno)
lahko pomrznejo.

levo
Robide zavzamejo veliko prostora na

Sorta

Čas zorenja

Oprašitev oz. oploditev

Scarlet

avgust, začetek septembra

ženska rastlina

Hardy Red

prva polovica septembra

ženska rastlina

Weiki

sredina septembra do konca
oktobra

ženska rastlina

Bingo

konec septembra

ženska rastlina

Geneva

med septembrom in oktobrom

ženska rastlina

Ananasnaya

zgodaj v oktobru

ženska rastlina

Jumbo

oktober

ženska rastlina

Ken's Red

sredina septembra

ženska rastlina

Purpurna Sadowa

sredina septembra

ženska rastlina

Bayern kiwi

/

moška rastlina (opraševalec)

Kokuwa

september, začetek oktobra

samooplodna sorta

Issai

oktober

samooplodna sorta

Vitikiwi

oktober

samooplodna sorta

Odlična goji
jagoda

Plodove bavarskega kivija uživamo
s kožico. Za dober in bogat pridelek
bavarskega kivija sadite skupaj moško
in žensko rastlino zaradi oprašitve.
Sorte bavarskega kivija issai, kokuwa in vitikiwi so samooplodne in
ne potrebujejo opraševalne sorte.
Priporočamo sajenje štirih ali več
različnih sort, ki vam zagotavljajo
dovolj visok in kakovosten pridelek
v daljšem časovnem obdobju. Pred
sajenjem sadiki bavarskega kivija
postavite individualno T-oporo, visoko tri metre. Lahko ga privezujete na
ograjo, ob zidu na žice, ki jih namestite vzdolžno, ali na brajdi. V rodnost
vstopi tretje do četrto leto po sajenju.
Posamezne plodove lahko oberete
že drugo leto. Režete ga podobno kot
trto.

zgoraj
Plodovi bavarskega kivija imajo močno
aromo in jih pred uživanjem ni treba lupiti.

spodaj
Bavarski kivi prenese temperaturo do
-28 °C. Sadimo ga lahko na območjih,
kjer debeloplodni kiviji lahko pomrznejo.

spodaj
sredina
Bavarski kivi v rodnost vstopi tretje do
četrto leto po sajenju.

spodaj
desno
Plodovi goji jagode Amber Sweet so zelo

FOTO: Gärtner Pötschke

sladki in zlato rumene barve.

Večina vrtičkarjev ima posajeno
navadno goji jagodo, ki zelo pozno
cveti, bujno raste in zelo malo ali nič
ne rodi. V vrt, večje posode in korita
priporočamo sajenje novejših žlahtnih
sort goji jagod, ki imajo debele plodove in dobro rodijo od poletja do jeseni.
Goji jagoda sorta amber sweet je
novost. Plodovi so zelo sladki in zlato
rumene barve. Ta sorta zori od konca
julija ali začetka avgusta in vse do
prvih zmrzali. Novejše in prave sorte
goji jagod rastejo bolj umirjeno in so
bolj primerne za domače vrtove, sadite jih lahko tudi v posode.

FOTO: Baumschule Horstmann

vrtu, a ne vse. Obstaja že sorta, ki jo lahko
sadimo v viseče košare.

FOTO: FajnTim

FOTO: Etsy

Posebne sorte bavarskega kivija
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pa se obraščajo z daljšimi pokončno
rastočimi vejami.

Posebne sorte malin
Čas zorenja

Posebnost sorte

Radziejowa

začetek junija do sredine julija

najdebelejša malina

Laszka

sredina junija do sredina julija

najdaljši plodovi

Tadmor

konec julija do konec avgusta

veliki plodovi

Golden Queen

začetek julija do sredina avgusta

rumeni plodovi

Bristol

začetek julija do sredine avgusta

črni plodovi

Erika

sredina julija do konec avgusta

dvakrat rodna malina

Polana

celo poletje, do zmrzali

ne potrebuje opore

Viseča robida

FOTO: FajnTim

Maline režite spomladi, ko lažje določite, kateri poganjki so suhi, poškodovani ali pozebli. Pri enkrat rodnih
malinah večino močnejših, debelih
poganjkov (rozg) prikrajšajte na višino
1,5 m. Pregoste, slabše, bolne poganjke porežite v tla, tako kot pri dvakrat
rodnih malinah. Dvakrat rodne maline
je najbolj preprosto spomladi porezati
do tal. Rez opravite v tla, da ne ostajajo
štrclji. Ob sajenju zemlji dodajte kompost in gnojilo za jagodičje.
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Sorta starcats je po okusu in aromi
podobna sorti elstar. Rodi v začetku septembra in se dobro skladišči.
Stebričasta jablana goldcats je ena
boljših selekcij skupine Cats. Plodovi
spominjajo na sorto zlati delišes z
rdečkastim prelivom na osončeni strani. Stebričaste sorte lahko sadite kot
sadno živo mejo. Za živo mejo sadite
sadike na razdalji 0,5 metra v vrsti.
Omenjene sorte so primerne za manjše vrtove, atrije in omejen prostor.

Sorto robide Black Cascade lahko
sadite v viseče košare, cvetlične lonce
in druge cvetlične posode. Njena
posebnost so kratki in viseči poganjki,
ki v dolžino zrastejo zgolj kakšnih 30
cm. Ta sorta bujno cveti od junija do
avgusta, sladke črne plodove pa boste
lahko obirali od julija do septembra.
Na dobro razraščeni rastlini lahko
dobite tudi do 1,3 kg plodov. Rastlini
namenite sončno lego, čeprav prenese
tudi polsenco. Za gojenje ni zahtevna,
le redno jo zalivajte in dognojujte.

spodaj
levo
Polana je malina, ki ne potrebuje opore.

Živa meja
iz jablan

spodaj
sredina
Sorto robide Black Cascade lahko sadite

Stebričaste oblike rasti so značilne za
jablane in hruške, nekaj jih je tudi pri
koščičarjih (breskve, marelice, slive in
češnje). Stebričaste oblike rasti razvijejo osnovno deblo, iz katerega izrašča
rodni les. To velja predvsem za pečkarje (jablane in hruške). Koščičarji

v viseče košare, cvetlične lonce in druge
cvetlične posode.

spodaj
Stebričaste jablane so hit majhnih vrtov.
Z njimi lahko zasadite tudi živo mejo.

FOTO: Thompson Morgan

Plodove malin ločimo po barvi, velikosti in po času zorenja. Najdebelejša je
sorta radziejowa. Poznamo tudi sorto
laszka z najdaljšimi plodovi. Sorti laszka in radziejowa imata plodove, ki se
ne razpočijo, ko padejo na tla.
Rumene plodove ima sorta
golden queen, odlična je
tudi malina bristol
s črnimi plodovi.
Brez opore pa lahko gojite
sorto maline polana.

FOTO: FajnTim

FOTO: FajnTim

Debele maline

V širino se stebriči običajno razraščajo od 0,5 do 0,8 metra. Višina pa je
odvisna od sorte, z rezjo jo lahko določimo sami. Že dolgo poznamo jablane
balerinke, med katere spadajo sorte
bolero, polka in valtz. Pri izboru stebričastih sort jablan novejše selekcije Cats
(mačke) lahko izbirate sorte suncats,
greencats, redcats, goldcats in starcats.
Te stebričaste jablane so odporne proti
jablanovemu škrlupu, suši, mrazu in
so primerne za ekološko pridelavo.
Odlikuje jih tudi hitra in dobra rodnost.

FOTO: Záhradníctvo Limbach

Sorta maline

Zdravilna
šmarna hrušica

in kolače. Šmarna hrušica je grm, ki
zraste 2 do 4 metre, odvisno od sorte.
Za lažje obiranje priporočamo sajenje
nižjih sort. Šmarna hrušica sorte sleyt
ima obliko rasti večjega grma, ki doseže višino 2 metra in več. Cveti zelo
bogato v začetku aprila, takrat ga krasijo številni beli cvetovi. Šmarna hrušica sorte sleyt je samooplodna, zato ne
potrebuje drugih sort za opraševanje.

FOTO: GBIF

Plodovi so užitni meseca junija. So
zelo sladki, veliki po centimeter in
več, so modro-vijolične barve. Zorijo

FOTO: Wikimedia Commons

postopoma v obliki grozda. Plodovi
vsebujejo veliko železa, magnezija, kalcija, vitaminov C in E ter antioksidante
in dietne vlaknine. Plodovi so odporni
zoper bolezni in škodljivce. Plodove
uporabljamo sveže ali jih predelamo
v sokove, likerje, marmelade, pite

zgoraj
Grm šmarne hrušice bogato cveti

zgoraj
Nadvse okusni plodovi šmarne hrušice

v začetku aprila.

so užitni meseca junija.

Plodovi so zelo okusni in aromatični.
Jesenska barva listov je rdeče-oranžna.
Zaradi okrasnih in zdravilnih lastnosti
plodov je šmarna hrušica sadna vrsta,
ki si zasluži svoje mesto v vrtu.
Članke in videovsebine o sadnih
vrstah poiščite na portalu
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