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Vse več nas je, ki se zavedamo pomembnosti kvalitete hrane, ki pride na naše krožnike. To
stališče nas je spodbudilo k temu, da smo v našem podjetju IP Posočje d.o.o. začeli s
pridelavo ekoloških sadik in zelenjave.
Na vključitev ekološkega programa v dejavnosti podjetja je vplivalo več dejavnikov:
-

ker nam ni vseeno, kaj jemo in v kakšnem okolju živimo,
ker nam pomembnost lokalne samooskrbe in ohranjanja okolja predstavlja enega od
ključnih dejavnikov v možnostih razvoja in napredka slovenskega podeželja,
ker se je vzgoja ekoloških sadik izkazala za izredno ugodno pri kupcih (povpraševanje
še vedno močno narašča),
in ker je take ponudbe na področju Slovenije premalo, da bi zadovoljila potrebe na
trgu.

Postopek pridelave naših sadik ustreza vsem
strogim predpisom ekološkega kmetijstva v
Sloveniji, tako da imamo od leta 2013 certifikatza
ekološko pridelavo, kar daje našim pridelkom
najvišjo vrednost.
Vse sadike vzgajamo in sadimo sami. Pri tem
uporabljamo izključno ekološke substrate in
semena, ki imajo večinoma slovensko poreklo in
imajo oznako ekološkegasemena (iz preverjene
semenarske hiše Amarant), kar pomeni, da so
rastline izredno odporne in prilagodljive
našemuokolju. Ker želimo, da so naše sadike
močne inzdrave, jih (takoj ko so za to izpolnjeni
vsi pogoji) iz rastlinjaka preselimo v odprt prostor
in s tem omogočimo, da razvijejo svoj maksimalen
potencial. Po tem se tudi razlikujemo od ostalih
pridelovalcev in na tak način zagotavljamo, da bo
pridelek izpolnil vaša pričakovanja.

SMO ZA ZDRAVO,
NARAVNO IN EKOLOŠKO –
KER VRTNARIMO S
SRCEM
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PRI NAS RASTEJO:




















SOLATA

BLITVA
PETERŠILJ

ZELENA

ZELJE

OHROVT



KOLERABICE

CVETAČA

BROKOLI



PRADIŽNIK in PELATI



PAPRIKE IN FEFERONI

KUMARE

BUČE in BUČKE

MELANCANI

POR



DIŠAVNICE IN ZELIŠČA
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EKO SOLATA LOLLO ROSSA
Solata Lollo Rossa je zaradi svojih prehranskih značilnosti in okrasnih listov
izredno cenjena. Ima prijeten okus in čudovito zgleda tudi v okrasnih vrtovih. V
primerjavi z drugimi solatami ima izredno močan antioksidativen učinek in je
bogat vir kalija. Njen donos
je zaradi goste rasti na m²
izredno visok. Primerna je
tudi za majhne vrtove.
Zalivajte jo pogosteje v
sušnih obdobjih. Plevel
odstranjujte redno, saj bo
tako imela več prostora za
rast in pridelek bo še
bogatejši.
Poizkusite
preprečiti solati, da bi zrasla
v pecelj - to se dogaja
pogosteje poleti, takrat ustvari tudi cvetove s semeni. Solata Lollo Rossa je tako
polna dobrega, da bi na naših krožnikih lahko bila prisotna čim večkrat.

EKO SOLATA LOLLO BIONDA
Dolgotrajno sveža domača solata!

Valovita solata je čudovita,
mehka, svetlo zelena solata.
Ima velike glave, ki jih lahko
dolgo nabiramo. Mehki in
valoviti listi imajo izredno
osvežujoč okus. V mešanem
posevku odlično raste s
paradižnikom, rdečo peso,
zeljem in redkvico.
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EKO SOLATA CATALOGNA

Posebna solata z zanimivimi krhkimi in zelo okusnimi kompaktnimi listi, ki
spominjajo na obliko hrasta. Lahko trgamo posamezne liste (se obrašča) ali
porežemo celo glavo z odprto rozeto. Ne gre v cvet, zato je primerna za vzgojo
od pomladi do jeseni. Odporna na mraz.

EKO SOLATA PARIŠKA
– udomačena sorta

Prezimna krhkolistna solata. Pridelek
je enakomeren z velikimi glavami. V
vrste jo sadimo na razdaljo najmanj
20cm x 20cm, da lahko naredi lepe
glave. Sadi se celo leto.
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EKO SOLATA POSAVKA
slovenska avtohtona sorta
Je stara sorta domače krhkolistne
zimske glavnate solate. Sejemo jo
lahko septembra ali februarja.
Spomladi naredi fine, čvrste
rumeno-zelene glavice. Potrebuje
sončno lego in rodovitna, vlažna
tla. V mešanem posevku odlično
raste s špinačo in čebulo. Da bolje
prezimi, jo prekrijemo.

EKO SOLATA
LJUBLJANSKA LEDENKA
slovenska avtohtona sorta
Je krhkolistna glavnata solata z
velikimi glavami, primerna za
pomladansko, poletno in jesensko
pridelavo. Listi so svetleče rumenozelene do temno zelene barve, rob lista
pa je valovit in nazobčan. Listne žile
so bolj izrazite in predstavljajo večji
del lista.
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EKO SOLATA OVATION
Je zelo okusna mehkolistna solata
z velikimi glavami, primerna za
pomladansko
in
poletno
pridelavo. Ima mehkejše in tanjše
liste, listni rob pa je rahlo
nazobčan. Ker hitro uveni, je
najboljša sveže nabrana v solati.
Presaja se na sadilni razdalji
približno 30cm. Sadimo jo lahko
ob paradižniku, čebuli, korenju,
poru, bučkah, jagodah zeleni in
cvetači.

EKO SOLATA LITTLE GEM
Ta
romanska
solata
je
hrustljava kot solata ledenka in
sladka kot glavnata solata. Se
sama zapira, je odporna na
številne bolezni in jo je
enostavno gojiti. Listi so
valoviti in hrustljavi, v sredini
pa tvori živo rumeno do svetlo
zeleno kompaktno glavo, ki je
izredno zaželena tudi v
kulinariki, predvsem zaradi
estetskega videza.
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EKO SOLATA POLETNI ČUDEŽ
(MARAVILLA DE VERANO)

Poletna krhkolistna solata.
Naredi srednje velike glave, ki
so znotraj zelene, zunanji listi
pa so rdečkasti. Zelo odporna na
vročino in sušo in nezahtevna za
presajanje.

EKO SOLATA ŠTIRJE LETNI ČASI
(MERVEILLE DES QUATRE SAISONS)

Srednje zgodnja sorta.
Mehkolistna
sorta
solate, ki jo sejemo celo
leto. Gre počasi v cvet.
Glave so okrogle z
nazobčanim
listnim
robom. Listi so zelenorjavkaste barve.
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EKO SOLATA HARDY
Solata,
katere
listi
spominjajo na ameriški
hrast in po katerem je
sorta tudi dobila ime. Listi
so krhki, zelene barve in
zelo okusni. Zunanje liste
sproti obtrgujemo, tako da
lahko sredica razvija nove
liste in se obnavlja. Solata
je
v
dobi
zrelosti
razkošna, zato jo na prosto
sadimo na razdaljo 40-50
cm. Sadimo jo od zgodnje
pomladi
do
poznega
poletja.

EKO SOLATA MYTHOS
Mythos je krhkolistna solata
sveže zelene barve, ki je
izredno odporna na gnitje in
razne plesni. Glava je
srednje velika in zelo
kompaktna ter hrustljava.
Ima blag, sladek okus.
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EKO SOLATA TILL
Hrastovolistna solata z gostimi rozetami,
primerna za spomladansko-poletno pridelavo.
Zelo odporna na sušo, ne prenese premokrih
tal. Zunanje liste obtrgujemo in s tem
omogočimo rastlini, da na sredini poganja
nove.
SADILNA RAZDALJA
- 15 cm v vrsti
- 30 cm med vrstami
SETEV
Od februarja do maja

EKO SOLATA LEDENKA - SALADIN
Je poznana, cenjena sorta,
ki je zelo močna v rasti in
predvsem primerna za
poletno pridelavo (junij –
oktober).
Je odporna sorta, ki ne gre
hitro v cvet. Zato je čas za
pobiranje daljši kot pri
ostalih sortah.
V rasti je kompaktna in
uniformna, z dobro zaprtim
spodnjim delom.
Čas sajenja je od marca do avgusta.
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BLITVA:
EKO BLITVA RDEČESTEBELNA
RHUBARB CHARD
Blitva ima zelene liste in rdeča stebla, ki se
pri kuhanju deloma razbarvajo. Seje se v
vrsto in reže mlade liste kot berivko, lahko
pa posamezne sadike tudi razsadimo (po
eno sadiko!) in obiramo zunanje liste.

Čas presajanja: marec.julij
Čas pobiranja pridelka: junij-november
Dobri sosedje: buče, kapusnice, korenje,
redkvice
Slabi sosedje: čebula, česen, krompir

EKO BLITVA
VERDE A COSTA BIANCA 3
Ima temno zelene nagubane liste z belimi
rebri in mesnatim pecljem. Uporabljamo jo
celo leto. V kuhinji uporabljamo peclje in
rebra kot šparglje, liste pa kot špinačo
oziroma za pripravo solat. Dobro prezimi.
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EKO BLITVA LISCIA VERDE DA
TAGLIA

Ozkostebelna blitva, ki naredi veliko zelenja
in zelo ozka stebla – primerna je za rezanje.
Zelo je dobrodošla kot priloga kuhanim
jedem, ali kot solata, ker ima zelo malo
pecljev.
Čas presajanja: marec-julij
Čas pobiranja pridelka: junij-november
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PETERŠILJ:
EKO PETERŠILJ NAVADNI
LISTNIK
Peteršilj je nepogrešljiv v vsaki
kuhinji, uspeva pa v vsakem domačem
vrtu, v posodah na balkonu ali kar v
lončku v kuhinji. Zaužijemo lahko
liste, steblo in korenino. Bogat je z
vitamini C in A, nekaterimi iz B
skupine, vsebuje pa tudi nekaj kalija in
železa. Raste celo leto.

EKO PETERŠILJ KODROLISTNI
(GRUENE PERLE)
Peteršilj ima temno zelene nakodrane liste, ki
rastejo na trdnem steblu zelo na gosto. Je zelo
aromatičen in primeren tudi za okras jedi.
Uporablja se ga tako kot navadni peteršilj.
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EKO ZELENA LISTNA,
STEBELNA, GOMOLJNA
ZAKLADNICA ŠTEVILNIH ZDRAVILNIH LASTNOSTI

Zeleno uvrščamo v družino kobulnic. Obstaja več vrst in podvrst te zelenjave.

Za stebelno ali belušno zeleno so značilna mesnata stebla zelenega dela
rastline.
Listna zeleno, ki je prepoznavna predvsem po svojih aromatičnih listih, je zelo
zaželena v kuhinji.
Zelena je zelo nezahtevna rastlina, zato jo je precej preprosto gojiti. Običajno se
ne sadi direktno v vrt, ampak raje posadimo semena in naredimo sadike, ki jih
sadimo na sadilni razdalji približno 30-40cm od aprila do junija.
Najbolje jo je saditi med kapusnice, solato, fižol, kumare, por, paradižnik in
papriko ter grah. Ne sadimo je ob korenček in peteršilj.
Je zelo priljubljena kot začimba v kulinariki, ima pa tudi ogromno zdravilnih
lastnosti.
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Gomoljna zelena ima okusne in aromatične gomolje, ki se odlično podajo
vjuhe, omake… Ima dolgo rastno dobo in je dokaj zahtevna za rast. Če želimo
imeti velike gomolje, jo moramo saditi v rodovitno zemljo, v katero damo
hlevski gnoj ali dober kompost. Priporočljivo je, da se okoli rastlin tudi pleve.
Odstranjujemo vse odmrle liste in vse stranske poganjke, če se ti pokažejo, da
lahko rastlina nemoteno razvija gomolj.
Od oktobra dalje je gomoljna zelena zrela. V toplejših predelih jo lahko pustimo
v zemlji in pobiramo takrat, ko jo potrebujemo. Pokrijemo jo s slamo, da
preprečimo poškodbe, ki lahko nastanejo v zelo hladnem vremenu. Lahko pa
gomoljno zeleno tudi previdno populimo, porežemo liste in korenine preden
gomolje shranimo v šoto oziroma nekam, kjer na zmrzuje.
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KAPUSNICE:
EKO ZELJE EMONA
Domača pozna sorta
zelja. Belo glavnato zelje
je zaradi svojih značilnosti
zelo
priljubljeno,
predvsem zaradi dobre
prilagojenosti
na
vremenske razmere v
Sloveniji. Odlikujejo ga
izvrsten okus in izredno
tanki
listi
z
zelo
neizrazitimi
listnimi
strženi.
Naredi
okrogleglave težke 3-7kg.
Rastno
dobo ima okoli 100 dni od sadike do glave. Prav zato je vsestransko uporabno za
pripravo svežih solat, zelenjavnih jedi, prikuh in za kisanje. Se dobro, vendar
kratkotrajno skladišči.

EKO ZELJE EXPRESS
Je zgodnja sorta špičastega zelja,
primernega za sprotno porabo (npr.
za solate). Naredi 1-1,5kg težke
glave, ki potrebujejo 50-60 dni za
rast od sadike do glave.

IP Posočje d.o.o. , Poljubinj 89c, 5220 Tolmin
telefon: +386(0)5 38 41 440, mobitel: 040 573 260, faks: +386(0)5 38 41 444
E-pošta:damjana.teodorovic@ip-posocje.si
Spletna stran:www.ip-posocje.si

EKO RDEČE ZELJE AMARANT
Zgodnja sorta rdečega
zelja zmanjšimi (do
1kg) okroglimi glavami,
primernimi za sprotno
porabo.
Ima
zelo
majhen stržen. Od
sadike
do
glave
potrebuje 60 dni.

EKO ZELJE JUNIJSKO RANO
Zgodnja sorta zelja, ki je sveže belozelene barve in naredi okrogle glave,
primerne tako za solate kot dušenje. Od
sadike do glave potrebuje 50-60 dni.
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EKO NADZEMNA KOLERABICA
BLARO (rdeča)
Primerna za zunanjo pridelavo. Naredi
rahlo ploščate, srednje velike kolerabice z
rdeče-vijolično
lupino
in
svetlim
maslenim mesom. Raste precej hitro in je
odporna tudi na temperature do -5°C. Za
stalen pridelek jo lahko sadimo večkrat,
ko se nam pojavi prazen prostor na vrtu.
Da gomolji ne popokajo ali olesenijo, je
potrebno zagotavljati nemoteno oskrbo z
vodo.

EKO NADZEMNA KOLERABICA
NORIKO (zelena)
Zgodnja sorta nadzemne kolerabice s
svetlim mesom in zeleno lupino.
Primerna za celoletno pridelavo. Naredi
srednje veliko čvrsto kolerabico, zelo
odporno na mraz.
Nadzemna koleraba bolje uspeva v
nekoliko
hladnejšem,
zmernem
podnebju. Ne rabi svoje gredice in jo
lahko umestimo med ostale vrtnine v
vrtu, še posebej dober sosed je fižol in
ostale stročnice ter solata, zelena, rdeča
pesa, paprika, krompir, blitva in čebula.
Pazimo, da je ne sadimo k paradižniku.
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EKO NADZEMNA KOLERABA
SUPERSCHMELZ
Gigantske kolerabice ne počijo in olesenijo, ko dosežejo velikost običajnih kolerabic, ampak
rastejo naprej. Zrastejo lahko do 4-5 kg, v optimalnih pogojih (bogata zemlja) pa celo od 8-10
kg. Kljub svoji velikosti nimajo lesenega stržena na sredini. Lupina je svetlo zelene barve,
meso pa svetlo in masleno.
Rastejo počasi in gredo nerade v cvet, zato je gojenje kolerabe zelo enostavno.
Gigantske kolerabice so primerne samo za spomladansko-poletno pridelavo (sejete jo lahko
do sredine aprila), poletna vročina ji ne dene dobro. Raje ima zmerno podnebje in v takih
pogojih je izredno odporna na bolezni. Dobro prenaša tudi nizke temperature. Kolerabice so
primerne za dolgotrajnejše skladiščenje.

Kolerabo lahko pripravimo na veliko načinov – kot omako, juho in
surovo ali kuhano v solati. Zaradi maslenega mesa je njena
uporaba v kuhinji vsestranska.

Zelo okusna in enostavna za shranjevanje!
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EKO CVETAČA NECKARPERLE
Zgodnja cvetača s srednje velikimi snežno belimi kompaktnimi cvetovi.
Zgodnji listi se dobro držijo cveta. Dozori v približno dveh mesecih.
Cvetača naredi cvet le, ko so dnevne
temperature nižje od 25°C. Če smo
spomladi pozni s setvijo/saditvijo, jo
posadimo na senčno mesto. Če je suša,
ko cvetača začne delati cvet, jo redno
zalivamo.
V vrsto s cvetačo se zelo priporoča
saditi zeleno, blitvo in špinačo, grah,
bob, solato, korenček in paradižnik.
Spomladi jo sejemo med nizek fižol.
Sadi se na razdaljo 50cm x 50cm.

EKO BROKOLI
RAMOSO
CALABRESE
Sorta z močnim srednje-velikim
glavnim cvetom in manjšimi
stranskimi cvetovi.
Ko odrežemo glavne cvetove, rastline pustimo v zemlji, da tvorijo še stranske.
Brokoli režemo, ko so rože dobro razvite in ko je cvet oblikovan. Z nabiranjem
ne čakamo, ker hitro zacveti.
Dobri sosedje v vrtu so zelena, blitva ali špinača, stročnice in solata. Slab sosed
je čebula. Zelo rad ima vlago, zato ga je treba redno zalivati. Rad ima organske
zastirke, ki zadržujejo vlago v zemlji. Neredna oskrba z vodo pripomore k
hitrejšemu cvetenju rože, ki je slabo strnjena in ima lahko različne fiziološke
motnje.
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EKO LISTNI OHROVT
WINTERFÜRST WINTER
Uvrščamo ga med manj zahtevne
kapusnice. Ta vrtnina je zelo
enostavna za pridelavo in daje
visokpridelek. Sadimo ga nekoliko
boljnarazen kot zelje, na razdaljo
približno 70cm x 70cm. Sadike
sadimo do globine kličnih listov.
Prenese temperature do -20ºC.
Dobri sosedje v vrtu so špinača,
stročnice, blitva, krompir in zelena,
slabi pa čebula, paradižnik, krompir
in jagode.

EKO RDEČELISTNI OHROVT
ROTER
Skodelica listnatega ohrovta nam
da več kot polno dnevno
vrednost vitaminov A, C, Ca in
K in je odličen vir vlaknin in
antioksidantov. Med vsemi
kapusnicami vsebuje največ
beljakovin.
Okusen
je
zapripravo različnih jedi kot so
razne juhe, prikuhe, solate ali
omake, stisnemo ga lahko celo v
sok. Kuhamo ga v malo vode in
na hitro, da ohranimo čim več
hranljivih snovi.
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EKO BRSTIČNI OHROVT
LONG ISLAND

Brstični ohrovt spada v družino križnic in ima nekatere podobne lastnosti kot
brokoli ter zelje. Poleg cvetače je iz te družine najlažje prebavljiv. Ta dvoletna
rastlina ima močno olistano steblo in zraste do metra in pol visoko. Kot
zelenjavni sosedje ji ustrezajo solata, korenje in zgodnji krompir. Ne mara
soseščine čebule. Priporočljivo je, da konec septembra odstranimo temeljni brst,
kar omogoči rastlini, da razvije velike, lepo oblikovane brste. Brste obiramo, ko
so čvrsti, zaprti, sveži in svetlo- do temnozeleno obarvani. Pred prvim zimskim
mrazom lahko rastlino izkopljemo in jo obesimo v hladnem ter nekoliko
temnejšem prostoru. Tako namreč ostanejo brsti sveži še nekaj tednov.
Ljudska medicina pripisuje brstičnemu ohrovtu vrsto lastnosti, kot so:














skrb za duhovno svežino in zbranost
pomoč proti utrujenosti in nezmožnosti za delo
pospeševanje nastajanja krvi in s tem boljšo preskrbo celic s kisikom
pospeševanje rasti celic
skrb za krepka vezivna tkiva
koži daje mehkobo in lasem sijaj
odvajanje vode iz telesa
čiščenje črevesja in odpravo zaprtosti
krepitev imunskega sistema
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EKO GLAVNATI OHROVT
VORBOTE 3 (zgodnji)
Zelo zgodnja sorta. Ohrovt velja za odporno
kapusnico, saj nekatere sorte dobro prenašajo slano
in zaradi tega ga lahko pobiramo tudi novembra.
Glava ohrovta je podobna zelju, vendar so listi
nagubani in svetlo zelene do temno zelene barve.
Temno zeleni ali zgodnji ohrovt ima več železa in je
zelo okusen. Ni pa obstojen za daljši čas in hitro
porumeni. Okus ohrovta je prijetno aromatičen,
vendar manj intenziven kot pri brstičnem ohrovtu.

EKO GLAVNATI OHROVT
VERTUS 2 (pozni)
Pozna (zimska) sorta ohrovta, ki se zelo dobro skladišči. Naredi velike
okroglein čvrste glave s svetlo zelenimi listi. Pozna sorta, od sadike do glave
potrebuje za rast več kot 100 dni.
Različne sorte ohrovta, tako kot zelje delimo na zgodnje, srednje pozne in pozne
glede na dolžino rastne dobe. Zgodnje sorte imajo rastejo od sadike do glave do
60 dni, srednje pozne do 80 dni in pozne nad 90 dni. Tako lahko zgodnje sorte
sejemo v več terminih skozi leto, tudi poleti, medtem ko se pozne sorte lahko
seje le spomladi, sicer ne zaključijo rasti pred zimo. Kljub temu, da so nekatere
sorte glavnatega ohrovta prezimne, med zimo ne rastejo, kar pomeni, da morajo
glavo formirati že pred zmrzaljo.

Glavnati ohrovt se lahko jé tako kuhan kot tudi presen,
npr. v solati. Začini se ga enako kot zelje.
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EKO TATSOI
Je nizko rastoča rastlina, ki tvori gosto rozeto. Ima temno zelene žličaste liste,
ki imajo kremasto strukturo in poseben, rahlo pikanten okus. Imenuje se tudi
gorčična špinača ter spada v družino gorčic. V enem letu jo lahko večkrat
oberemo. Kadar pobiramo samo zunanje liste, na sredini vedno znova tvori nove
liste. Doma je na kitajskem, vendar je danes razširjen po celem svetu, predvsem
zaradi nezahtevne vzgoje. Hitro kali in razvije rozeto – pobiramo jo že 3-4
tedne po setvi.

Tatsoi vsebuje visoke vrednosti vitamina A in C, kartenoide, folno kislino,
kalcij in kalij. V kulinariki je zelo vsestranska rastlina: uporablja se kot špinača,
surova, dušena na pari ali ocvrta. S svojim pikantnim in rahlo pekočim okusom
zelo lepo začini blage jedi.
Je rastlina hladnega okolja in prenese temperature celo do -10 stopinj C. zato se
jo sadi zgodaj spomladi ali pozno jeseni. Ko postane toplo nad 25 stopinj C, rada
uide v cvet. Obira se tudi pozimi, ko čez njo zapade sneg.
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EKO PARADIŽNIK
Paradižnik sejemo v notranje prostore že v februarju in marcu, da vzgojimo
sadike, ki jih po koncu nevarnosti slane (običajno po 15. maju) presadimo ven, v
toplejše rastlinjake pa lahko že prej. Takrat lahko paradižnik sejemo tudi
direktno na stalno mesto, sploh v rastlinjake. Za kalitev ne potrebuje tako
visokih temperatur, kot paprika, optimalne temperature so od 18 do 20°C.
Paradižniki za rast plodov potrebujejo precej vode, vendar pa jih ni potrebno
zalivati, če so ustrezno posajeni. V zemljo naredimo podolgovato luknjo (malo
krajšo od velikosti sadike) in vanjo sadiko poležemo tako, da iz nje gleda le vrh
sadike (vršiček in 2-4 vrhnji listi). Korenine in ostalo steblo zagrebemo z zemljo
- po steblu bo namreč paradižnik pognal korenine in ker bo imel zelo močen
koreninski sistem, bo lahko črpal vodo tudi iz globine in mu vode ne bo
potrebno dodajati.
Pri paradižniku je zelo pomembno, da so rastline dovolj narazen. Če jih sadite
preveč skupaj, se bo med njimi zadrževalo več vlage, zato bo hitreje prišlo do
razvoja glivičnih bolezni. Priporočamo, da sadite sadike vsaj 75-100 cm
narazen. Če želite dobro izkoristiti prostor v vrtu, priporočamo mešan posevek
(med sadike paradižnika posadite npr. solato ali kapusnice). K paradižniku ne
sadimo drugih plodovk, dobri sosedje pa so bazilika, solate, kapusnice...
Večino paradižnikov se pincira. To pomeni, da se jim trže zalistnike (list oz.
vejica, ki zraste med glavnim steblom in listom). Paradižniku se ne trže listov.
Ti so potrebni za tvorbo fotosinteze, s katero rastlina proizvaja sladkor, ki se
skladišči v plodovih.
Paradižnik obdelujemo in obiramo na dan za cvet (po setvenem koledarju Marie
Thun). Takrat spodbudimo nastavljanje novih cvetov in s tem novih plodov. Če
obiramo paradižnik na dan za plod, s tem spodbudimo hitrejše zorenje, ne pa
nastavljanja novih plodov, zato na ta dan obiramo le konec sezone, ko želimo,
da čim več plodov, ki so že na rastlini, dozori do konca. Na dan za list pustimo
rastline paradižnika popolnoma na miru, sicer lahko v kratkem pričakujemo prve
znake glivičnih bolezni na rastlini in plodovih. Paradižnik, obran na dan za cvet,
zdrži svež dalj časa, zato ga lahko takrat naberemo tudi za ostale dni, ko
obiranje ni priporočljivo.

IP Posočje d.o.o. , Poljubinj 89c, 5220 Tolmin
telefon: +386(0)5 38 41 440, mobitel: 040 573 260, faks: +386(0)5 38 41 444
E-pošta:damjana.teodorovic@ip-posocje.si
Spletna stran:www.ip-posocje.si

EKO PARADIŽNIK
VOLOVSKO SRCE in
ORANŽNO VOLOVSKO SRCE
Izredno sladek in aromatičen
paradižnik v obliki klasičnega
volovskega srca. Plodovi so zelo
mesnati, z zelo malo semen in
živo oranžnim mesom.
Ker vsebuje malo kisline, je
meso zelo sladko, zato je zelo
primerno tako za solate, kot tudi
za mezge.

Plod te rastline tehta tudi 800g, ima zelo malo semen in izredno sočno in mehko
meso. Rdeče in oranžno volovsko srce se med seboj po okusu ne razlikujeta
dosti, edina razlika je končna barva v popolni zrelosti.
Rastline so visoke in potrebujejo oporo.
IP Posočje d.o.o. , Poljubinj 89c, 5220 Tolmin
telefon: +386(0)5 38 41 440, mobitel: 040 573 260, faks: +386(0)5 38 41 444
E-pošta:damjana.teodorovic@ip-posocje.si
Spletna stran:www.ip-posocje.si

EKO PARADIŽNIK BERNER ROSE
Srednje debel okrogel vijolično-roza
paradižnik z mesom, ki je podobne
barve in okusa kot Volovsko srce.
Odporna sorta, primerna za zunanjo
pridelavo. Rastline so visoke in
potrebujejo oporo.

EKO PARADIŽNIK GERMAN GOLD

Sorta je posebna po svojih izredno barvitih plodovih. Ima živo rumeno zlato
barvo z rdečimi progami ter odličen okus, saj vsebuje visok delež sladkorja in
kislin hkrati. Zato je primerna predvsem za solate. Plodovi tehtajo okoli 300g.
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EKO PARADIŽNIK NOVOSADSKI
JABUČAR
Zelo poznana klasična sorta paradižnika
s srednje debelimi čvrstimi rdečimi
okroglimi plodovi, ki so uporabni tako
za solate kot mezge, juhe in ostale
omake. Rastline so visoke in košate in
potrebujejo oporo (palico ali vrvico). Ta
sorta je udomačena slovenska avtohtona
sorta.

EKO PARADIŽNIK ČRNI PRINC
Srednje
velik
okrogel
paradižnik, težek 100-150g.
Spada
med
t.i.
črne
paradižnike. Primeren je tako
za solate in omake kot juhe.
Rastline so visoke in
potrebujejo oporo. Sorta
izhaja iz Sibirije.

Črni paradižniki so znani po tem, da so izredno polnega okusa.
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EKO PARADIŽNIK
SAN MARZANO (rdeči pelati)
Klasični italijanski pelati,
zelo primerni za mezge in
omake, saj imajo zelo
debelo meso. Plodovi so
srednje veliki, podolgovati
in zelo čvrsti, tudi ko so že
zelo zreli. Rastline so zelo
močne in potrebujejo
oporo.

EKO PARADIŽNIK BANANA LEGS
(rumeni pelati)
Rumeni pelati, ki se jih uporablja
kot rdeče. Zelo primerni so za
mezge, lahko pa se jih je tudi
sveže. Rastline so visoke in
potrebujejo oporo.

Paradižnikovo mezgo lahko pripravimo na več načinov
in prav vsak je edinstven in stvar okusa in časa, ki smo
ga pripravljeni vložiti v kuhanje.
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EKO PARADIŽNIK JANI (nizek)
Grmičast paradižnik, ki zraste do 80 cm, zato za rast ne potrebuje
močneopore (ko je zelo obložen, mu prav pride kakšna manjša palica). Plodovi
sookrogli, rdeči, s premerom do 7 cm, zelo aromatičnega okusa. Zelo
primerenza saditev tako na zunanje površine kot tudi v lonce, saj ne potrebuje
toliko zemlje kot ostali paradižniki (dovolj je, če ima lonec vsaj 25 cm premera).
Ker prej zaključi z rastjo, začne tudi prej nastavljati plodove, zaradi česar ta
sorta spada med zgodnejše. Te sorte se ne pincira, saj ravno na zalistnikih
zrastejo celi grozdi plodov. Paradižnik Jani je slovenska avtohtona sorta, ki jo
je semenarska hiša Amarant prijavila v sortno listo po tem, ko so jo že desetletja
pridelovali na slovenskih kmetijah.

Polnjeni
paradižniki
soena
od
številnih
poslasticmediteranske kuhinje. Priprava je hitra in
enostavna, okus pa naravnost božanski!
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EKO PARADIŽNIK MARMANDE
Paradižnik, ki je zaradi visokega donosa
zelo primeren za tržno pridelavo. Naredi
rdeče mesnate rahlo ploščate plodove.
Rastline so visoke in potrebujejo oporo. Pri
nas velja za udomačeno sorto.

Le kaj je boljšega kot sveže
nabran
paradižnik
v
sendvičih ali solatah?

EKO PARADIŽNIK OLENA
UKRAINIAN
Sorta paradižnika, ki naredi zelo velike mesnate plodove, ki lahko tehtajo tudi
več kot 1kg. Zelo donosna sorta, začne zoreti relativno zgodaj in obrodi
velikoplodov, ki so rahlo ploščati rdeče-rožnate barve in so zelo okusni in
sladki.
Sorta izhaja iz Ukrajine.

Rastline so
visoke, zato
potrebujejo
oporo.
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EKO PARADIŽNIK
GOLDENE KÖNIGIN
Je
srednje-zgodnja
sorta paradižnika. Že
ime Zlata kraljica
pove, kakšno barvo ima
plod te rastline. Zlatorumeno oranžni plodovi
so sladki in primerni
predvsem za solate. S
svojo barvo popestrijo
tudi ostale jedi. Ima
namreč blag, vendar
zelo aromatičen okus.
Predvsem je njegova prednost v tem, ker ne vsebuje veliko kisline.
Rastlina ima rada sonce in bogato zemljo. Ko so plodovi zreli, jih kmalu
potrgamo, da s tem spodbudimo nastanek ali dozorevanje novih.
Je srednje visoke rasti, vendar kljub temu potrebuje oporo. Plodovi imajo od
50g-60g ter tanko lupino.

EKO PARADIŽNIK ČEŠNJEVEC
ZUCKERTRAUBE
Češnjev paradižnik. Plodovi rastejo v
grozdih in so okrogli in rdeče barve.
Zrastejo do 2cm v premer. Rastline so
visoke in zelo košate, zato rabijo oporo.
Ta vrsta češnjevca je izredno okusna –
plodovi so izredno sladki.
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EKO PAPRIKE IN FEFERONI
Paprike, feferone in čilije je potrebno sejati dovolj zgodaj, saj imajo dolgo
rastno dobo. Sejemo jih v notranje prostore (npr. v lončke) od februarja do
aprila. Ob kalitvi moramo biti zelo pozorni na temperaturo, saj potrebujejo vsaj
22 °C. V primeru, da je temperatura nižja, kali manj semen, prav tako pa za
kalitev potrebujejo več časa.
Rastline so zelo občutljive na zmrzal, zato jih presadimo na stalno mesto (razen,
če je zaščiteno, npr. v rastlinjaku) šele po koncu nevarnosti zmrzali, to je
običajno po 15. maju. Čez poletje paprike, feferoni in čiliji potrebujejo
zalivanje, sicer ne tvorijo plodov. Najbolj primerno je zalivanje 1x na teden, ko
med 2-4 sadike zlijemo po 10 litrov vode. Tako gre voda v globino zemlje,
rastline pa tja poženejo korenine in lažje prenašajo sušo.
Paprike ob dozorevanju spremenijo barvo. Ko začne plod rasti, najprej
zrastev velikost, nato začne debeliti meso, na koncu pa se še obarva. Papriko
sicer lahko odtržemo in pojemo v katerikoli fazi želimo, vendar pa je plod
popolnoma zrel šele, ko v celoti spremeni barvo. Šele takrat so zrela tudi
semena.

EKO PAPRIKA CUBO ORANGE
Paprika, ki naredi velike in
zelomesnate plodove v obliki t.i.
"babure", ki dosežejo do 300g.
Plodovi imajo prijeten sadni okus,
sorta pa je zelo primerna tudi za
profesionalno pridelavo. Rada ima
svetlo, toplo in zavarovano lego. V
višino zraste približno 40 – 50cm.
Potrebuje izdatno zalivanje, da
lahko oblikuje svoje precej težke
plodove. V kulinariki je izredno
priljubljena ne samo zaradi okusa,
ampak tudi zaradi svoje intenzivne oranžne barve.
Barva: temno zelena > temno oranžna
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EKO PAPRIKA PUSTAZGOLD
Zelo
donosna
sorta
paprike v obliki tako
imenovane "babure" z
debelim mesom.
Zelo primerna je za
zunanjo pridelavo, lahko
pa se jo prideluje tudi v
rastlinjakih.
Je
izredno
odporna.
Potrebuje veliko vode, zato
jo je običajno potrebno
zalivati. Priporočamo, da
se zaliva enkrat do dvakrat tedensko in se takrat nameni vsaki papriki več litrov
vode, da le-ta steče v globino zemlje, odsvetujemo pa dnevno površinsko
zalivanje z zalivalko. Primerna je tako za solate ali polnjene paprike, kot tudi
za vlaganje.
Barva: rumena > rdeča

EKO PAPRIKA CORNETTO
Zelo sladka ozka in podolgovata paprika,
ki se največ uporablja za pečenje in za
ajvar, primerna pa je tudiza ostale načine
uporabe. Zelo donosnasorta, primerna tako
za zunanjo, kottudi notranjo pridelavo (v
rastlinjakih). Lokalna sorta iz Kosova.

Barva: zelena > rdeča
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EKO PAPRIKA KALIFORNIJSKO
ČUDO (YOLO WONDER)
Paprika, ki naredi velike in zelo
mesnateplodove v obliki t.i. "babure".
Plodovi sointenzivne barve in primerni za
takojšnjouporabo,
vlaganje
ali
polnjenje. Okus jenajbolj svež in oster, ko
ima zeleno barvo, kasneje postane sladka.
Zelo donosna in relativno zgodnja sorta
paprike, primerna tako za zgodnjo setev in
pridelavo v rastlinjakih kot tudi za gojenje
v vrtu.
Najbolj ji ustreza temperatura okrog 20°C.
Dobro se počuti ob solati, špinači, blitvi in
redkvi, slabše pa ob fižolu.
Barva: zelena > rdeča

EKO PAPRIKA VIOLETTA
Paprika, ki naredi velike in
zelomesnate plodove v obliki t.i.
"babure". Rastline so zelo močne in
tvorijo veliko plodov, težkih približno
250g. Ima še posebej sladek in
milokus. Znana je tudi po tem, da se
tako surova kot toplotno obdelana ne
spahuje. Plodovi so zreli od avgusta
dalje.

Barva: vijolična > zelena > rdeča
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EKO PAPRIKA
PARADAJZ-PAPRIKA
(rdeča)
Capsicum anuum
Sladka sorta paprike z debelim mesom, ki ima
obliko, ki spominja na paradižnik - okrogla, rahlo
ploščata, rebrasta. Je manjše rasti in ima veliko
plodov.
Barva: zelena > rdeča

EKO GLOCKENPAPRIKA (polpekoča)
Plodovi so v obliki zvončkov, ki se lahkouporabljajo tudi v dekorativne
namene.
Lahko jo sadimo v lončke,če pa jo posadimo na vrt, pa ji damo oporo, saj lahko
v dobrih pogojih zraste tudi nad 1 meter. Meso plodov je sladko, predel pri
semenih in semena pa so pekoča.

Primerna je za
konzerviranje.
Če vlagamo cele plodove,
bodo celi rahlo pekoči.
Barva: zelena > rdeča
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EKO ČILI DE CAYENNE –
KAJENSKI POPER (pekoč)
Pekoči feferoni z 10-12 cm
dolgimi zelenimi plodovi, ki
pordečijo,
ko
dozorijo.
Rastline so visoke do 60 cm.
Zgodnja sorta feferonov z
visokim donosom. Poznani
tudi kot kajenski poper.

Kajenski poper je eden bolj pekočih čilijev. Ime je dobil po reki oziroma mestu »Cayenne«
vFrancoski Gvajani na južnoameriški celini, od koder tudi izvira.

EKO FEFERON
MILDER SPIRAL (sladki)
Podolgovati feferoni rumene barve, ki se ob zorenju obarvajo rdeče.
Zelodonosna sorta. Feferoni so sladki, razen v hudi suši, ko lahko postanejo pri
semenih polpekoči.
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EKO ČILI HABANERO (pekoč)
Vrsta ene od najbolj pekočih
čilijev, dostopnih v Evropi.
Plodovi so dolgi do 5cm, široki
so 3cm in nagrbančeni.
Plodovi so najprej zeleni,
nato pa ob dozorevanju
spremenijo
barvo
skozi
oranžno do živo rdeče. So
zelo aromatičnega okusa in
visokega donosa.

EKO ČILI JALAPEÑO (pekoč)
Jalapeño so eni izmed najbolj znanih mehiških čilijev in so v tamkajšnji
kulinariki ena izmed osnovnih začimb. Plodovi so dolgi do 7cm in imajo
zaobljeno konico ter izredno debelo meso. Prehajajo iz zelene v rdečo barvo. So
zelo aromatični in prijetno pikantni.
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KUMARE:
EKO KUMARA TANJA
Zelo rodna in donosna solatna kumara s precej gladkimi, temno zelenimi,
do 35 cm dolgimi plodovi,ki ob koncih niso grenki.
Kumare za solato razvijejo dobro oblikovan plod, zato se hranila porabljajo za
razvoj ploda, ne tvorijo pa se novi poganjki in cvetovi. Šele ko odtrgamo razvite
plodove, se nadaljuje razvoj novih cvetov.
Priporočamo setev ob mrežo, ali drugačno oporo, saj je taka obdelava veliko
lažja, donosnejša in pa zavzame manj prostora na vrtu, kot če kumaram pustimo,
da plezajo po tleh.

Kumare imajo rade bogato
zemljo, prav tako pa ne
prenašajo dobro hude suše,
zato jih takrat nekoliko
zalivamo, sicer se lahko
rastline posušijo, plodovi pa
postanejo grenki.
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EKO KUMARA
PARIŠKI KORNIŠON (za vlaganje)
Klasična sorta kumaric za vlaganje.
Naredi zelo veliko kumaric, ki jih obiramo
ko so še sorazmerno majhne in zelene
barve. Plodovi naj bodo od 3 do 9 cm dolgi,
da bo rastlina lahko nastavljala vedno nove
plodove.

Če želimo imeti veliko plodov na eni rastlin, jo moramo vršičkati. Na glavni
vreži odstranimo vrh za prvimi devetimi listi, prav tako naredimo tudi na prvih
stranskih poganjkih. Na glavni vreži so namreč skoraj sami moški cvetovi, na
prvih stranskih poganjkih je nekaj moških, nekaj ženskih cvetov, na drugih
stranskih poganjkih pa so predvsem ženski cvetovi.
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EKO BUČE IN BUČKE:

Buče lahko sejemo v lončke v koncu aprila in jih presadimo na stalno mesto, ko
poženejo prvi pravi list, vendar ne pred koncem nevarnosti slane (15. maj),
lahko pa jih takrat sejemo direktno na stalno mesto.
Pri saditvi na stalno mesto moramo poskrbeti, da imajo rastline dovolj prostora,
zato jih sadimo na vsaj 50 cm. Buče imajo rade močno zemljo, zato jih ne
sadimo na revna tla, zelo dobro pa uspevajo npr. na robu kompostnika. Prav
tako buče slabo prenašajo sušo, zato jih med sušnimi obdobji občasno zalivamo.
Če želimo pridelati veliko plodov na eni rastlini, jo moramo vršičkati. Na
glavni vreži odstranimo vrh za prvimi devetimi listi, prav tako naredimo tudi na
prvih stranskih poganjkih. Na glavni vreži so namreč skoraj sami moški cvetovi,
na prvih stranskih poganjkih je nekaj moških, nekaj ženskih cvetov, na drugih
stranskih poganjkih pa so predvsem ženski cvetovi.
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EKO BUČA HOKAIDO
Buča Hokaido je ena izmed najbolj poznanih buč, ki se v kulinariki uporablja na
tisoč in en način. Plod je okroglo-hruškast in zraste do 3kg. Ima živo oranžno
aromatično meso s temno oranžno lupino, ki se med kuhanjem zmehča in je
užitna. Se zelo dobro skladišči.
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EKO BUČA DOLGA IZ NICE
(Longue de Nice)
Podolgovata buča, ki ima zelo
malo
peščišča
(le
na
odebeljenemkoncu), zraste pa
lahko do 1metra in tehta do 8kg.
Meso je oranžne barve in je
sladkega okusa in fine teksture.
Uporabna je tako za slane kot tudi
sladke jedi (npr. za marmelade,
pite). Zelo dobro se skladišči - do 8
mesecev. Sorta izvira iz Francije.

EKO BUČA GOLICA (RETZER GOLD)
Je avtohtona slovenska sorta in zelo
dobra sorta oljne buče. Naredi srednje
velike plodove, ki so v času dozorelosti
značilne rumene barve z zelenimi
progami. Sorta je prilagojena našim
vremenskim
razmeram
in
daje
donosenpridelek.To so bučez velikimi
temnozelenimi semeni brez lupine (od
tu izhaja tudi ime).
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EKO BUČA MUŠKATNA
(MUSCADE DE PROVENCE)
Močna sorta buče z velikimi okrogloploščatimi plodovi, ki dosežejo 3-8kg.
Plodovi so rebrasti in imajo temno
zeleno
do
rjavo
lupino
in
žarečeoranžno meso, ko dozorijo.
Čeželimo bučo skladiščiti, jo moramo
pustiti na rastlini dokler ne dozori
oziroma dokler pecelj ne postane suh.
Kot ostale buče tudi ta potrebuje toplo
in vlažno klimo.

EKO BUČA BUTTERNUT
Maslena buča s svetlo rumenim
okusnim mesom in svetlo rumenorjavo lupino.
Buča je dolga cca. 30cm in ima zelo
malo peščišča - samo v odebeljenem
delu. Zraste do 2,5kg in se jo zelo
dobro skladišči, ko je zrela.
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EKO BUČA
MODRA MADŽARSKA
Buča naredi velike okrogle plodove, težke 5-10 kg.

Lupina je modro-siva, meso pa živo
oranžne barve, zelo dobrega okusa. Zelo
primerna je za skladiščenje.
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EKO BUČKE
ZUBODA zelene
Bučke imajo zelene, ravne in lepo
oblikovane dolge plodove - zelo rodna,
obilna rast. Je enanajbolj rodnih sort, ki
ima zeleno lupino.
Mlade bučke so za takojšnjo uporabo
(polnjene, pečene...), starejše uporabimo za
omake ali priloge. Dozorele buče lahko tudi
skladiščimo kot zimske – v hladnem
prostoru počakajo celo do konca leta. Na
prosto jih sejemo od aprila do maja.

EKO BUČKE GOLD RUSH rumene
Je zgodnja, visoko rodna sorta z
mehkim mesom in poudarjeno sladko
aromo.
Plodovi so zlato rumene barve, lupina
pa je mehka in zelo primerna za
dekoracijo hrane.
Po okusu je podobna navadni zeleni
bučki, zaradi barve pa postaja vse bolj
priljubljena sorta.
V kulinariki se uporablja surova ali
termično obdelana, ravno tako kot
navadna bučka.
Je zelo odporna na plesen.
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EKO MELANCANI LUIZA
Melancan uvrščamo med toplotno
zahtevne vrtnine. Je ena novejših
zelenjadnic na slovenskih vrtovih. Ta
melancan je temno vijoličaste barve in
okroglo-hruškaste oblike. Zdrav plod
je svetleč in enakomerne barve.
Pomembno je vedeti, da je potrebno
uživati čim bolj sveže plodove, kar
prepoznamo po napeti in še vedno
bleščeči lupinici na plodu. Pred
pripravo ga ni nujno lupiti, če so
plodovi sveži.

Rastlina je velika in močno olistana, zato potrebuje veliko prostora. Med vrstami
naj bo vsaj 80 cm, v vrsti pa 60 cm. Tako kot vse plodovke potrebuje toplo in
vlažno klimo. Njegovi dobri sosedi so fižol, grah, bob, zelje, kapucinke in
ognjič, slaba pa sta krompir in paradižnik.

Surovi jajčevec ima malo kalorij in nima izrazitega okusa, le –
tega razvije, ko ga obdelamo. Sestavljen je iz več kot 90 odstotkov
vode in le nekaj hranilnih snovi, ki so skrite v lupini, zato sadeža
ne lupimo.
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EKO

MELANCANI

BELI

(WHITE

EGG)

Beli jajčevci so osnovna vrsta,
iz katere so se razvile vse druge
sorte. Ravno zaradi svoje oblike
in barve plodu se jajčevec danes
imenuje kot se (ang. eggplant).
Najboljši so mladi in se jih
nabira dokler so še čvrsti.
Kasnejepostanejo
kremasto
rumenkaste barve in pridobijo
grenak okus. Takrat jih lahko
uporabimo za okras. Mladi
plodovi
se
uporabljajo
popolnoma enako kot pri vseh
drugih sortah.
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EKO POR HANNIBAL (zimski)
Temno zelen do modro-zelen
debel por, ki ga sejemo zgodaj
spomladi, pobiramo pa jeseni.
Sorta se odlikuje po odpornosti
na mraz, čeprav ga moramo
pred zmrzaljo zaščititi.
Oblikuje 15-20 cm dolga stebla.
Zelo je cenjen v kulinariki.

EKO POR STAROZAGORSKI
(jesenski)
Hitro rastoča sorta iz Bolgarije, ki jo
odlikujejo izredno dolga stebla, ki zrastejo
50-60cm.
Ta sorta je občutljiva na slane, zato je
primerna izključno za poletno-jesensko
pridelavo

Por ima široko uporabno vrednost in dobro uspeva v vsakem vrtu. Nekoliko
bolje uspeva v rahli in nezbiti zemlji.
Dobri sosedje pora so solata, kumare, paradižnik, korenček, zelena, peteršilj in
zelje. Med slabe sosede se štejejo stročnice, čebula in soja.
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ZELIŠČA IN DIŠAVNICE:
EKO BAZILIKA GENOVESE
Bazilika je ena izmed najbolj
značilnih začimb mediteranske
kuhinje. Znanih je okoli šestdeset
različic te začimbnice, ki se
razlikujejo po velikosti, obliki in
barvi listov, pa tudi po aromi.
Priljubljena pa ni le zaradi
prijetnega, nekoliko nenavadnega
okusa, odlikujejo jo tudi številne
zdravilne lastnosti. Zaradi svoje raznolikosti in uporabnosti je postala tudi
čislana okrasna rastlina. 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. Pri nas so najobičajnejše
bazilike s srednje velikimi mesnatimi listi z rahlo rezko aromo, med katere spada
tudi sorta Genovese.

EKO BAZILIKA
RDEČELISTNA
Rastlina, ki jo danes poznamo kot značilno
začimbnico sredozemske kuhinje, izvira iz Indije.
Posebnost je skupina rdečih bazilik značilnega
purpurnega odtenka. Te bazilike imajo močnejšo
aromo, ki spominja na kafro. Različne sorte
bazilik se v vrtovih, kjer rastejo skupaj, med
seboj križajo, zato lahko dobimo najrazličnejše
križance. Rdečelistna bazilika je izjemna v
okrasnih loncih, tudi v cvetličnih vrtovih.
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EKO BAZILIKA
GRMIČASTA
Ta sorta naredi do 20cm velik in okrogel
grmiček z drobnimi listki. Ima zelo močno
aromo, zato je primerna tako za čaj kot za
začinjanje jedi, katerim daje eksotično
noto.
Zaradi oblike je zelo lepa tudi kot okrasna
rastlina tako na vrtovih kot tudi na
okenskih policah.

EKO DROBNJAK
Drobnjak poznamo pod številnimi imeni,
kot so drobnak, čebulček, drobnik... Kot
začimbna rastlina je zelo cenjen, najboljši
pa je sveže nabran z domačega vrta. V
listih je veliko mineralov, vitaminov in
koristnih eteričnih olj.
Dobri sosedje v vrtu so solata, paradižnik in paprika, koristna pa je kombinacija
s koprom, kumino in janežem. Ne sadimo ga poleg pora, čebule in česna, ker ga
rada napade čebulna muha. Pridelek drobnjaka trgamo ali režemo, ko so listi
veliki približno 15 cm. Pospravljamo ga večkrat, saj se dobro obrašča.
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EKO TIMIJAN
Vrtni timijan ali materina dušica
rastepokončno in se močno razveji. Listi so
ozki, cvet je svetlo rožnat in droben. Vsa
rastlina prijetno diši. Rastlina je izredno
cenjena v kulinariki, iz listov in cvetočih
poganjkov pa destilirajo tudi timijanovo
olje, ki se v medicini uporablja kot
antiseptik, ali pa se ga dodaja parfumom.
Timijan sejemo aprila neposredno na skrbno pripravljeno gredo, možna je tudi
predvzgoja sadik v rastlinjaku, sadike pa so konec maja uporabne za presajanje.
Stebelca porežemo tik pred cvetenjem. Sušimo v snopičih obešenih na zračnem
podstrešju. Žanjemo ga dvakrat. Timijan vzgajamo na gredi, ki ni gnojena s
hlevskim gnojem in ki ni prebogata s humusom. V dobri zemlji namreč podivja,
je prerasten, vendar slabo aromatičen in da le malo olja. Poznamo veliko
okrasnih vrst.

EKO MAJARON
Je trajna zelika, ki jo pri nas gojimo kot
enoletno kulturo, ker ne prezimi, saj
rastlina
ne
prenese
nizkih
temperatur.Lahko se seje v posodico,
korito ali na vrt. Grmički bolje uspevajo
na svetlobi, toploti in pognojeni zemlji.
Rastline porežemo tik pred cvetenjem dva do trikrat
na leto. Rastline ali osmukane lističe nato posušimo
in shranimo v dobro zaprte posodice. Majaron
uspeva skoraj po vsej Evropi. Tudi majaron je, kot
večina drugih dišavnic, najboljši med cvetenjem,
zato se ga takrat tudi nabira.
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Majaron je nepogrešljiv del evropske, mediteranske in balkanske kuhinje. V jedi
ga vložimo pri koncu kuhanja, da ne izgubi svoje arome. Majaron je predvsem
uporaben kot dodatek različnim jedem, na primer kot začimba enolončnicam,
golažem, obaram in juham. Še posebej dobro se dopolnjuje z drugimi
dišavnicami, npr. s timijanom. Majaron je namreč sestavina mnogih dišavnih
mešanic, njegovo eterično olje pa sestavlja tudi nekatere parfume.

EKO ORIGANO
Druga imena: dobra misel, divji majaron
Grki so rastlino imenovali Orosganos, kar pomeni gorsko veselje. Origano je
trajnica, ki zraste od 20 do 50 cm visoko. Rastline je poraščena z dlačicami. Listi
so jajčasti in ovalni. Na končnih delih poganjkov se razvijejo številni, v socvetja
združeni cvetovi, ki so približno 5 mm veliki in rdeče ali rožnate barve.
Najboljše uspeva na toplejših rastiščih in na apnenčastih tleh.

Na vrtovih ga gojimo
kot začimbo. Največ
eteričnih olj ima,
kadar cveti.

Pri nabiranju pazimo,
da ga ne mečkamo,
ampak zvežemo v
šope in sušimo v
senci.

Uporaben je tako v zdravilstvu kot v kuhinji - v obliki čaja, parne kopeli,
posušen ali svež kot začimba.
Čas cvetenja: od junija do septembra
Čas nabiranja: od junija do septembra
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EKO SLADKI KOMARČEK
Sladki komarček je zelenjadnica, ki jo zaradi okusnih gomoljev gojimo v
vrtovih. Rad ima apnenčasta, dobro odcedna tla in samo v taki zemlji naredi
velike in okusne gomolje. V vrt ga posadimo na mesto, kjer smo predhodno
sadili solate, nadzemno kolerabico ali pa zgodnje zelje. Paziti moramo, da ga ne
sadimo prezgodaj, ker potem uide v cvet. Sadi se na razdaljo najmanj 30-50cm,
ker se močno razrase. Poleg gomoljev lahko uživamo tudi mlade zelene
poganjke, saj ima cela rastlina enake zdravilne učinke. Lahko ga pripravimo kot
čaj, gomolj skuhamo za solate ali ga damo v druge jedi, lahko pa tudi žvečimo
njegova semena. Komarček je najbolj znan po tem, da ogreje prebavila in
pospeši prebavo.
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