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Največja spletna
vrtnarija v Sloveniji

NAROČILNICA jesen 2021

Izpolnjeno naročilnico nam pošljite po pošti na naslov FLORAEXPRESS, Trinkova ulica 24, 1000 Ljubljana
ali oddajte naročilo preko spletne trgovine www.floraexpress.si
Želim prejemati katalog na domači naslov
Želim prejemati obvestila na elektronski naslov (obvezno navedite vaš elektronski naslov)
IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI

Ime in priimek:*
Ulica in hišna številka:*
Poštna številka in kraj:*
Telefonska številka:*
Elektronski naslov:

Pozdravljeni prijatelji cvetja in rastlin!

Plačilo: gotovinsko ob prejetju paketa dostavni službi.
*

OBVEZNI PODATEK - naročene sadike in izdelke pošljemo samo ob izpolnitvi le-teh!

zaporedna številka artikla in naziv						

število kosov

cena (€)

Pred Vami je nov jesenski katalog Jesen 2021 spletne trgovine Floraexpress.
Narava se pripravlja na zimsko spanje, hkrati pa je to primeren
čas za spremembe v domačem vrtu: za presajanje, obrezovanje, pomlajevanje,
ter seveda za sajenje novega sadnega drevja in jagodičevja.
Jesensko sajenje je bolj priporčiljivo od spomladanskega,
saj se posajena rastlina bolje ukorenini, hkrati pa spomladi odžene na stalnem mestu.
V katalogu je širok izbor rastlinja, primernega za naše podnebje,
poskrbeli pa smo tudi za nekaj novosti (vključili smo tudi del sobnih rastlin,
katere pošiljamo tudi v zimskih mesecih in jih takrat posebej zaščitimo z grelnimi blazinicami).
Hkrati pa Vas vabimo tudi na ogled naše spletne različice trgovine Floraexpress.si,
kjer lahko z enim klikom preprosto naročite vse naštete rastline
in najdete še kakšne novosti, ki ni našla prostora v tem katalogu.
V kolikor imate vprašanje za nas, nam ga lahko pošljete po elektronski pošti na naslov
info@floraexpress.si ali po klasični pošti na naslov:
Floraexpress.si, Trinkova ulica 24, 1000 Ljubljana
ali pa nas pokličete po telefonu na številko 08/385 98 03 ali 030/60 20 30,
kjer smo dosegljivi med tednom med 7.00 in 15.00 uro.

ekipa Floraexpress

						

Strošek dostave:
* znesek naročila do 19,99€ - strošek dostave 5,00€
* znesek naročila od 20,00€ do 49,99€ - strošek dostave 7,00€
* znesek naročila od 50,00€ do 199,99€ - strošek dostave 9,00€
* znesek naročila nad 200,00€ - brezplačno pošiljanje

Lastnoročni podpis:

Pridržujemo si pravico do spremembe asortimaja, cen in časa dobave - v tem primeru vas kontaktiramo! Fotografije so simbolične!
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Zavedamo se, da je zasebnost obiskovalcev in kupcev v naši spletni trgovini na prvem mestu. Zato vam zagotavljamo 100% varstvo in zaščito vaših osebnih
podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Z registracijo v spletni trgovini soglašate, da vaše osebne podatke shranimo in jih uporabljamo
izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, obveščanja o novostih) in ostalo potrebno komunikacijo. Ponudnik se
zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

KAZALO:
Sadno drevje - klasična rast
Sadno drevje - stebričasta rast
Sadno drevje - pritlikava rast
Asimine				
Namizno grozdje			
Jagodičevje			
Sobne rastline			
Dodatki				
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CVET

DONOS

ZORENJE

i

NAVODILA

Splošni pogoji uporabe kataloškega naročanja in naročanja v spletni trgovini FloraExpress
Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. Lastnik kataloške prodaje in spletne
trgovine FloraExpress je podjetje Vrtko d.o.o., Trinkova 24, 1000 Ljubljana, si kadarkoli pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev uporabe brez predhodnih
obvestil in pričnejo veljati takoj, ko so objavljeni na spletni strani www.floraexpress.si.
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Najbolj priljubljene sorte, klasična rast

Najbolj priljubljene sorte, klasična rast

ŠE POSEBEJ ODPORNE NA RAZLIČNE BOLEZNI

1

Jablana ARHISTA(s)

sadika v 7.5 l, višina: +-150 cm

VIDEZ

močna rast
RAST

ZDRAVJE

odporen proti škrlupu, le nizka
dovzetnost za pepelovko
srednje zgodaj (opraševalci
Golden Delicious, Elstar, Topaz)

CVET

ZORENJE

2

odporen proti škrlupu, le nizka
dovzetnost za pepelovko

ZDRAVJE

ZORENJE

3

i

RAST

VIDEZ

KAKOVOST

ZDRAVJE

srednje zgodaj
september; zori postopoma

i

odporen proti škrlupu, le nizka
dovzetnost za pepelovko

ZDRAVJE

ZORENJE

Za svežo porabo, z visoko vrednostjo sladkorja,
idealen za kompot, za ekološko pridelavo.

i

29,90€

9

Srednje močna rast, pokončna do
široka, razvejana
odporen proti škrlupu, le nizka
dovzetnost za pepelovko

ZDRAVJE

CVET

Sorta je občutljiva na odtiske in prevoz,
primerna je za svežo porabo.

34,90€

čvrsta kaša, bela, sočna; shranjevanje v hladnem
prostoru do začetka decembra

KAKOVOST

i

NAVODILA

10. - 20. september,
skladiščenje do konca decembra

sladko, z malo kislosti, rahlo aromatičen
zgodaj, redno in obilno
DONOS

i

srednje do močna rast, rdeče-roza
poganjki

sadika v 7.5 l, višina: +-150 cm

srednje zgodaj, rožnati cvetovi
druga polovica avgusta,
skladiščenje do konca septembra

srednje velik do velik plod, 80% temno rdeče
meso, okroge oblike
VIDEZ

čvrsto in sočno poletno jabolko,
s čudovitim rožnatim mesom
sladko, z malo kislosti, rahlo aromatičen

OKUS

zgodaj, redno in obilno
DONOS

i

Za sorto je značilna počasna rast drevesa
in izjemna rodnost. Plodovi ne oksidirajo!

NAVODILA

Srednje močna rast, pokončna do
široka, razvejana

sadika v 7.5 l, višina: +-150 cm

26,60€

srednje veliki, rahlo sploščeni, oranžno rdeče
barve, delno rumeno zeleni z rdečkastimi črtami
VIDEZ

rumene barve, sočno, čvrsto in sladkega okusa
KAKOVOST

sladko, prijetno in zelo aromatično

pretežno odporna sorta
ZDRAVJE

OKUS

srednje zgodaj
CVET

zgodaj, reden in visok
DONOS

oktober
ZORENJE

39,90€

KAKOVOST

RAST

Robustna, zdrava in visoko donosna sorta,
za katero je značilna zanimiva barva plodov.

Za sorto je značilna počasna rast drevesa
in izjemna rodnost. Plodovi ne oksidirajo!

NAVODILA

‘Cox Orange Pippin‘
STARŠI

čvrsto in sočno jabolko,
s čudovitim rožnatim mesom

OKUS

Jablana COX ORANGE PIPPIN

zgodaj, reden in visok
DONOS

september, začeter oktobra

10

fino kislo, prijetno in rahlo aromatično

srednje zgodaj

srednje zgodaj, rožnati cvetovi

ZORENJE

OKUS

CVET

VIDEZ

odporen proti škrlupu
ZDRAVJE

39,90€

srednje velik do velik plod, 95% temno rdeče
meso, okroge oblike

KAKOVOST

RAST

srednje velika, okrogla, rahlo rebrasta; rumeno rdeča črtasta lupina, rdeča na sončni strani
VIDEZ

srednje do močna rast, rdeče-roza
poganjki

Sorta jabolk z nizko vsebnostjo alergenov,
priporočljivo tudi za uporabo v destilarni

sadika v 7.5 l, višina: +-150 cm

‘Redlove‘

sočna, čvrsta, rumenkasto bela kaša;
shranjevanje v hladnem prostoru do novembra

sadika v 7.5 l, višina: +-150 cm

i

NAVODILA

Jablana REDLOVE® CIRCE®
STARŠI

NAVODILA

Jablana KARNEVAL(s)

konec septembra / začetek oktobra,
enako kot sorta Topaz

ZORENJE

zgodaj, redno in obilno

‘Vanda‘ x ‘Cripps Pink‘

4

CVET

zelo rumena in zelo sočna kaša, hrustljava,
enostaven za shranjevanje
aromatično, sladko, uravnoteženo razmerje
sladkorja in kisline, lahek priokus ananasa
zgodaj, srednje visok, redno

DONOS

odporen proti škrlupu
ZDRAVJE

kiselkast, sočen

DONOS

konec avgusta

ZORENJE

sadna, intenzivna aroma z zelo sladko polnostjo
okusa, blaga kislost

KAKOVOST

srednje zgodaj

KAKOVOST

OKUS

RAST

OKUS

CVET

odporen proti škrlupu, le nizka
dovzetnost za pepelovko

29,90€

srednje velik do veliki, rumeno - svetlo
rdeče barve
VIDEZ

‘Redlove‘
STARŠI

Sorta brez težav, zelo primerna za toplejše konce

sadika v 7.5 l, višina: +-150 cm

Jablana REDLOVE® ERA®

srednje debel, podolgovate oblike,
zelenkaste barve, na sončni strani rdeče barve
VIDEZ

šibka do srednje bujna

RAST

8

čvrsta, sočna, hrustljava, kremno rumena kaša,
dobrega vonja, se zelo dobro hrani

sadika v 7.5 l, višina: +-150 cm

‘James Grieve‘
STARŠI

STARŠI

29,90€

NAVODILA

Jablana JAMES GRIEVE

srednja do močna rast,
srednje razvejana

ZORENJE

zgodaj, reden in visok
DONOS

ZORENJE

5

Da bi dobili plodove prave velikosti in barve,
je priporočljivo redčenje mladih plodov

OKUS

CVET

i

NAVODILA

zgodaj, dober opraševalec
CVET

čvrsta, hrustljava kaša; primeren za daljše
skladiščenje
sladek okus z aromo pomaranče in banane
ter rahlo medeno noto
zelo zgodaj, zelo visoko in redno, priporočamo
redčenje plodov

DONOS

ZDRAVJE

srednje velika, okrogla, rahlo stožčasta; zeleno rumeni plodovi, na osončeni strani rdeči

odporen proti škrlupu

RAST

RAST

NAVODILA

srednje močna, precej kompaktna rast,
dober okras

OKUS

‘Golden Delicious‘ x ‘Topaz‘
STARŠI

zelo sočno, hrustljavo; plodove je potrebno
zaužiti v približno 3 tednih

sadika v 7.5 l, višina: +-150 cm

KAKOVOST

Jablana SIRIUS(s)

zgodaj, srednje visok, redno

‘Gala‘ x ‘K1R20A44‘

4

7

sladko do uravnoteženo, zelo dobro

Jablana GALIWA(s)
STARŠI

29,90€

OKUS

konec julija / začetek avgusta, zrelo za
porabo približno 3 tedne po obiranju

srednje pozno, zelo nizka občutljivost
na zmrzal

ZORENJE

KAKOVOST

DONOS

zelo zdrava sorta,
povprečna dovzetnost za bolezni

začetek oktobra

srednje veliki plodovi, svetlo rdeča koža
na zeleno - rumenkastem ozadju, dolg pecelj
VIDEZ

VIDEZ

CVET

Vizualno in okusno privlačna jesenska
sorta, zelo zdrava in enostavna za vzgojo

sadika v 7.5 l, višina: +-150 cm

zgodaj, dober opraševalec
CVET

ZDRAVJE

zgodaj, reden in visok

‘Julia‘ x ‘Ametyst‘

RAST

RAST

29,90€

srednje veliki plodovi z rumeno osnovno
barvo in oranžno - rdečo barvo povrhnjice

lepa krošnja, enakomerno razvejana

OKUS

i

sadika v 7.5 l, višina: +-150 cm

‘Golden Delicious‘ x ‘Clivia‘
STARŠI

sočna, čvrsta, rumenkasto bela kaša;
shranjevanje v hladnem mestu do novembra

NAVODILA

šibka do srednje močna rast, dobro
razvejana, enostavna za gojenje

Jablana PINOVA(s)

dobro do zelo dobro, sladko in kislo

Jablana ALLEGRO(s)
STARŠI

6

KAKOVOST

DONOS

konec avgusta, začetek septembra

29,90€

srednji do veliki plodovi, rahlo oglati,
koža s svetlo rdečimi črtami na rumeni podlagi

‘TSR15T3’ x ‘Elstar‘
STARŠI

ŠE POSEBEJ ODPORNE NA RAZLIČNE BOLEZNI

i

Kakovostno namizno jabolko

NAVODILA

5

Najbolj priljubljene sorte, klasična rast

Najbolj priljubljene sorte, klasična rast

ŠE POSEBEJ ODPORNE NA RAZLIČNE BOLEZNI

11

Jablana SUMMERRED

sadika v 7.5 l, višina: +-150 cm

VIDEZ

šibka do srednje močna rast
RAST

KAKOVOST

srednje odporna sorta
ZDRAVJE

DONOS

začetek avgusta
ZORENJE

i

Jablana GRANNY SMITH

obiramo jih v oktobru, v kleti zdržijo do
meseca aprila, v hladilnici celo do junija

ZORENJE

16

i

Češnja SUNBURST
šibka do srednje močna rast, dobra
razvejanost, zelo lepa struktura krošnje
RAST

začetek julija
ZORENJE

17

srednje zgodaj
september
ZORENJE

i

šibka do srednje močna rast, dobra
razvejanost, zelo lepa struktura krošnje
RAST

VIDEZ

KAKOVOST

odporna in zdrava sorta
ZDRAVJE

4. češnjev teden, približno 10–12 dni
po Burlatu

i

odličen okus

srednje pozno

34,90€

5 - 6. češnjev teden

18

visoki in redni pridelki
DONOS

ZORENJE

i

zelo veliki (9–13 g, Ø 32 mm), plodovi v obliki
ledvic, dolgo steblo, svetlo rdeča sadna lupina
srednje čvrsto, temno rdeče meso, večja koščica,
ki ustreza velikosti plodov, zelo sočno

sadika v 5 l, višina: +-150 cm

27,90€

srednje veliki, temno rdeči plodovi

samooprašna sorta
VIDEZ

meso je čvrsto, sočno, sladko

srednje močne rasti
RAST

zelo fina, prijetna kislost, čudovito harmonična
aroma

KAKOVOST

odporna in zdrava sorta
ZDRAVJE

odličen okus
OKUS

zgodaj
CVET

Češnja Carmen poleg svoje odlične arome
pritegne tudi zaradi izredno velikih plodov.

visoki in redni pridelki
DONOS

začetek julija

NAVODILA

ZORENJE

19

i

Češnja NAPOLEON
srednje do močne rasti,
široka piramidalna krona
RAST

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

34,90€

zelo debeli, srčasti, rumeno rdeči plodovi
VIDEZ

hrustljave, čvrste
KAKOVOST

odporna in zdrava sorta
ZDRAVJE

meso pa je sladko kiselkasto in zelo okusno
OKUS

srednje pozno
CVET

visoki in redni pridelki
DONOS

od sredine do konca junija
ZORENJE

Sorta zelo dobro prenaša transport
in se dobro skladišči

NAVODILA

samooprašna sorta

6

Sorta je primerna tako za domačo
kot komercialno vzgojo

NAVODILA

Češnja SWEET HEART

visoki in redni pridelki
DONOS

zelo sočne, aromatične

OKUS

CVET

OKUS

srednje pozno

veliki, temno rdeči plodovi

odporna in zdrava sorta

Za svežo porabo, z visoko vrednostjo sladkorja,
idealen za kompot, za ekološko pridelavo.

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

potrebuje opraševalca

34,90€

KAKOVOST

ZDRAVJE

NAVODILA

Češnja CARMEN

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

srednje močne rasti

zgodaj, reden in visok
DONOS

Univerzalna opraševalka za druge sorte češenj,
primerna za takojšnjo porabo ali predelavo.

NAVODILA

RAST

OKUS

CVET

i

VIDEZ

aromatično, sladko

zelo odporna sorta

visoki in redni pridelki

potrebuje opraševalca

KAKOVOST

ZDRAVJE

meso pa je sladko kiselkasto in zelo okusno

Češnja TAMARA(s)

rumeno, sočno, hrustljavo

rednje bujne do bujne rasti

sočne, srednje čvrste, aromatične

DONOS

VIDEZ

RAST

zelo veliki, živo rdeči srčasti plodovi
VIDEZ

srednje pozno

26,60€

34,90€

OKUS

CVET

rahlo sploščeni do okrogli, srednje veliki,
rdeči do delno rumeni

‘Gala‘

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

odporna in zdrava sorta

Zeleni, osvežilni, kisli plodovi,
ki se zelo dobro skladiščijo

Primerna za takojšnjo porabo ali za nadaljno
predelavo.

KAKOVOST

ZDRAVJE

sadika v 7.5 l, višina: +-150 cm

i

NAVODILA

samooprašna sorta

NAVODILA

STARŠI

ZORENJE

26,60€

zgodaj, reden in visok
DONOS

Jablana GALA

CVET

7 - 8. češnjev teden

OKUS

zgodaj, potrebuje opraševalca

visoki in redni pridelki
DONOS

ZORENJE

kislo in zelo osvežilnega okusa

zelo odporna sorta

meso pa je sladko kiselkasto in zelo okusno

srednje pozno

KAKOVOST

ZDRAVJE

sočne, čvrste, odporne na pokanje

OKUS

CVET

meso je zeleno bele barve, čvrsto

srednje bujne do bujne rasti

zelo veliki, temno rdeči plodovi
VIDEZ

odporna in zdrava sorta

Plodovi niso občutljivi na otiske in prevoze,
odlična poletna sorta.

34,90€

KAKOVOST

ZDRAVJE

VIDEZ

RAST

14

RAST

srednje debeli, zelene barve

‘Granny Smith‘

13

šibka do srednje močna rast, dobra
razvejanost, zelo lepa struktura krošnje

meso je belo z zelenimi žilami, pod kožo močno
obarvanih plodov dostikrat nekoliko rdečkasto
kašasto, sočno, srednje čvrsto,
bolj kiselkasto, s prijetno aromo

sadika v 7.5 l, višina: +-150 cm

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

potrebuje opraševalca

NAVODILA

STARŠI

Češnja REGINA

zgodaj, reden in visok

srednje zgodaj

CVET

15

OKUS

CVET

12

26,60€

podolgovati, temno rdeči z lepo vidnimi
lenticelami

‘Summerred‘
STARŠI

ŠE POSEBEJ ODPORNE NA RAZLIČNE BOLEZNI

i

Primerna za takojšnjo porabo ali za nadaljno
predelavo.

NAVODILA

7

Najbolj priljubljene sorte, klasična rast

Najbolj priljubljene sorte, klasična rast

ŠE POSEBEJ ODPORNE NA RAZLIČNE BOLEZNI

20

Hruška BLUTBIRNE

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

VIDEZ

srednje močna rast, pokončna
KAKOVOST

stara sorta, izredno odporna in zdrava
ZDRAVJE

OKUS

srednje zgodaj
CVET

25

konec spetembra, začetek oktobra

Sliva JUNA(s)

i

plodovi so manjši, vendar izredno okusni

odporna na visoke temperature

zgodaj, reden in visok

sredina maja

Izredno odporna sorta, atraktivni plodovi.

29,90€

sredina julija

26

Sliva HANITA

sredina septembra, v kleti zdrži
do 15 dni, v hladilnici do februarja

ZORENJE

22

i

sredina avgusta do sredine septembra

29,90€

27

srednje bujna

aromatično, sladko kisel

zgodaj
sredina julija

23

zgodaj, reden in visok

i

srednje do močne rasti,
široka piramidalna krona
RAST

ZDRAVJE

29,90€

28

srednje pozno
od sredine avgusta
ZORENJE

i

sladko z rahlo izraženo kislino,
z značilno muškatno aromo

odporna na šarko in malo dovzetna
za monilijo in rjo

ZDRAVJE

Če obiramo zrele plodove, so primerni
za takojšno porabo.

zelo pozno - konec septembra
do sredine oktobra

29,90€

29

srednje do močne rasti
odporna in zdrava sorta
ZDRAVJE

srednje pozno
konec avgusta
ZORENJE

8

i

NAVODILA

sadika v 5 l, višina: +-150 cm

29,90€

okrogli, črno-vijolični plodovi

samooprašna sorta

sladko z rahlo izraženo kislino,
z značilno muškatno aromo

srednje močna rast, kompaktna
RAST

odporna na šarko in malo dovzetna
za monilijo in rjo

ZDRAVJE

Če obiramo zrele plodove, so primerni
za takojšno porabo.

temno rumeno meso, čvrsto, sočno
KAKOVOST

odličen okus, harmonično s fino kislino
OKUS

pozno

visoki in redni pridelki
DONOS

Plodovi so idealni za svežo uporabo kot
tudi za predelavo, koščica se lepo loči od mesa.

VIDEZ

OKUS

CVET

i

Sliva - japonska ANGELENO

meso je belo, fine teksture, topno
KAKOVOST

redni in visoki pridelki
DONOS

NAVODILA

VIDEZ

RAST

odličen okus, harmonično s fino kislino
OKUS

ZORENJE

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

svetlo rumeno meso, čvrsto, sočno
KAKOVOST

pozno
CVET

kožica je tanka, gladka, s svetlo zeleno osnovo,
ki se med zorenjem spreminja v rdečo

samooprašna sorta

izredno veliki, podolgovati plodovi, srednje čvrsti

srednje močna rast, kompaktna
RAST

NAVODILA

Hruška RDEČA VILJAMOVKA

34,90€

VIDEZ

visoki in redni pridelki
DONOS

Plodovi so idealni za svežo uporabo kot
tudi za predelavo, koščica se lepo loči od mesa.

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

samooprašna sorta

OKUS

CVET

i

NAVODILA

Sliva TOPEND PLUS(s)

meso je belo, fine teksture, topno

odporna in zdrava sorta

24

sredina julija do začetka avgusta

VIDEZ

KAKOVOST

redni in visoki pridelki
DONOS

ZORENJE

kožica je tanka, gladka, s svetlo zeleno osnovo,
ki se med zorenjem spreminja v rumeno

samooprašna sorta

osvežujoč, rahko kiselkast

srednje pozno

primerna za sprotno porabo

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

zeleno rumeno meso, čvrsto
KAKOVOST

OKUS

CVET

NAVODILA

Hruška VILJAMOVKA

odporna na šarko in malo dovzetna za
monilijo

ZDRAVJE

DONOS

ZORENJE

veliki, podolgovati plodovi, srednje čvrsti

srednje močna rast, dobro razvejana
RAST

OKUS

CVET

34,90€

VIDEZ

rumeno bel

odporna sorta

Plodovi so idealni za svežo uporabo kot
tudi za predelavo.

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

samooprašna sorta

KAKOVOST

ZDRAVJE

i

NAVODILA

VIDEZ

RAST

redni in visoki pridelki

Sliva TOP STAR

srednje debeli plodovi, zeleno rumene barve,
na osončeni strani deloma rdeči

samooprašna sorta

harmonično s fino kislino

DONOS

ZORENJE

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

zlato rumeno meso

srednje pozno

NAVODILA

Hruška GUTE LUISE

veliki, podolgovati plodovi, srednje čvrsti
VIDEZ

OKUS

CVET

Izredno okusna hruška, odlična je za svežo
porabo in skladiščenje

34,90€

KAKOVOST

ZDRAVJE

zgodaj, reden in visok
DONOS

Plodovi so idealni za svežo uporabo kot
tudi za predelavo, koščica se lepo loči od mesa.

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

odporna in zdrava sorta

OKUS

zgodaj
CVET

srednje močna do močna rast,
pokončna
RAST

sladek, sočen, dišeč

odporna sorta

i

NAVODILA

samooprašna sorta

KAKOVOST

ZDRAVJE

obilen pridelek
DONOS

ZORENJE

meso je bele barve, medeno

srednje bujne rasti

prijetno sladkega okusa, aromatične
OKUS

CVET

VIDEZ

RAST

meso je zlato rumene barve, čvrsto
KAKOVOST

ZDRAVJE

zeleno rumene barve, značilne hruškaste oblike

samooprašna sorta

temno modre barve, podolgovate oblike

srednja rast
RAST

prijetno sladek, nežno topen okus

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

29,90€

VIDEZ

NAVODILA

Hruška CONFERENCE

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

samooprašna sorta

DONOS

ZORENJE

21

29,90€

kožica je svetlo zelena, na sončni strani rahlo
rdeča, meso je marmorirano rdeče

potrebuje opraševalca

RAST

ŠE POSEBEJ ODPORNE NA RAZLIČNE BOLEZNI

CVET

september
ZORENJE

redni in visoki pridelki
DONOS

i

Plodovi so idealni za svežo uporabo kot
tudi za predelavo, koščica se lepo loči od mesa.

NAVODILA

9

Najbolj priljubljene sorte, klasična rast

Najbolj priljubljene sorte, klasična rast

ŠE POSEBEJ ODPORNE NA RAZLIČNE BOLEZNI

30

Marelica OGRSKA

ŠE POSEBEJ ODPORNE NA RAZLIČNE BOLEZNI

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

samooprašna sorta

34,90€

35

Marelica RAMBO
potrebuje opraševalca

debeli, rumeno oranžni plodovi
VIDEZ

srednje bujne rasti
RAST

ZDRAVJE

konec julija, začetek avgusta

i

CVET

je cepka, saj se meso lepo loči od koščice
ZORENJE

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

34,90€

36

ZDRAVJE

DONOS

začetek julija
ZORENJE

i

CVET

ZORENJE

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

34,90€

37

začetek julija

i

CVET

je cepka, saj se meso lepo loči od koščice
ZORENJE

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

34,90€

38

ZDRAVJE

zgodaj, reden in visok

srednje pozno

ZORENJE

i

CVET

je cepka, saj se meso lepo loči od koščice
ZORENJE

sadika v 5 l, višina: +-150 cm

27,90€

39

odporna in zdrava sorta

sočno, odličnega okusa

zgodaj
sredina junija
ZORENJE

10

i

NAVODILA

je cepka, saj se meso lepo loči od koščice za toplejša področja Slovenije

meso je intenzivno rumeno oranžne barve
KAKOVOST

zdrava sorta
ZDRAVJE

zgodaj, reden in visok
DONOS

najdebelejša sorta kakija, okrogli
oranžno rdeči plodovi tehtajo 250 g

srednje močne rasti
RAST

OKUS

CVET

27,90€

VIDEZ

KAKOVOST

ZDRAVJE

sadika v 5 l, višina: +-150 cm

samooprašna sorta

meso je rumeno oranžne barve

srednje do močne rasti

Drevo doseže višino do 5 metrov,
odporen na nizke temperature do -20°C

NAVODILA

VIDEZ

RAST

i

Kaki ROJO BRILLANTE

rumeno oranžni veliki plodovi

samooprašna sorta

reden in visok
DONOS

konec avgusta, začetek septembra

NAVODILA

Marelica NINFA

nežne teksture, zelo sočno, sladko blago kislo
OKUS

zelo pozno

DONOS

začetek julija

meso je rumenkasto bele barve, čvrsto
KAKOVOST

odporna in zdrava sorta

OKUS

CVET

34

RAST

sočno, odličnega okusa

odporna sorta

okrogli, tanka kožica je bronasto zlate barve

srednje do močne rasti

KAKOVOST

ZDRAVJE

29,90€

VIDEZ

meso je rumeno oranžne barve

srednje bujne do bujne rasti

je cepka, saj se meso lepo loči od koščice za slastne marmelade ali za svežo uporabo

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

samooprašna sorta

VIDEZ

RAST

i

NAVODILA

Naši KOSUI

debel, lepe oranžne barve

samooprašna sorta

reden in visok
DONOS

konec julija, začetek avgusta

NAVODILA

Marelica BERGERON

zelo sladko, aromatično, kašasto
OKUS

zelo pozno

DONOS

ZORENJE

33

ZDRAVJE

zgodaj, reden in visok

srednje pozno

meso je oranžne barve
KAKOVOST

odporna in zdrava sorta

OKUS

CVET

debeli, rumeni plodovi, rahlo rdeči

srednje do močne rasti
RAST

sočno, odličnega sladko kislega okusa

odporna na sušo in pozebo

27,90€

VIDEZ

KAKOVOST

ZDRAVJE

sadika v 5 l, višina: +-150 cm

samooprašna sorta

meso je rumeno oranžne barve

srednje bujne rasti

je cepka, saj se meso lepo loči od koščice za toplejša področja Slovenije

NAVODILA

VIDEZ

RAST

i

Marelica PISANA

zelo debeli plodi, rumeno rdeče barve

samooprašna sorta

reden in visok
DONOS

sredina junija

je cepka s srednje veliko koščico

NAVODILA

Marelica LUIZET

sladko kiselkast, sočen, aromatičen
OKUS

zgodaj

zgodaj, reden in visok

zgodaj

meso je oranžno rumene barve, srednje čvrsto
KAKOVOST

odporna in zdrava sorta

OKUS

CVET

32

RAST

sočno, odličnega sladko kislega okusa

odporna sorta

srednje debeli, svetlo oranžni plodovi

srednje do močne rasti

KAKOVOST

ZDRAVJE

27,90€

VIDEZ

meso je rumeno oranžne barve

bujne rasti

je cepka, saj se meso lepo loči od koščice

sadika v 5 l, višina: +-150 cm

delno samooprašna sorta

VIDEZ

RAST

i

NAVODILA

Marelica AURORA

srednje debel plod, rumeno rdeče barve

delno samooprašna sorta

reden in visok
DONOS

sredina junija

NAVODILA

Marelica GOLDRICH

izredno sladko, aromatičen
OKUS

zgodaj

reden in visok
DONOS

ZORENJE

meso je oranžno rumene barve
KAKOVOST

odporna in zdrava sorta

sladko kiselkast, sočen, aromatičen

pozno

31

RAST

OKUS

CVET

debeli, rdeče oranžni plodovi

srednje do močne rasti

meso je oranžno rumene barve

odporna sorta

27,90€

VIDEZ

KAKOVOST

ZDRAVJE

sadika v 5 l, višina: +-150 cm

zelo sladko
OKUS

zelo pozno
CVET

konec oktobra, začetek novembra
ZORENJE

reden in visok
DONOS

i

sorta je primerna za toplejše dele Slovenije,
pred uživanjem ga je potrebno umediti

NAVODILA

11

Najbolj priljubljene sorte, klasična rast

Najbolj priljubljene sorte, klasična rast

ŠE POSEBEJ ODPORNE NA RAZLIČNE BOLEZNI

40

Breskev FRUTERIA(s)

sadika v 5 l, višina: +-150 cm

samooprašna sorta
STARŠI

konec julija, začetek avgusta

odporna na listno kodravost

reden in visok

i

srednje zgodaj

meso se lepo loči od koščice

začetek julija

samooprašna sorta
STARŠI

29,90€

45

srednje močna rast

meso je rdeče barve, čvrsto

odporna sorta
srednje pozno
CVET

sredina septembra
ZORENJE

i

samooprašna sorta
STARŠI

RAST

ZORENJE

29,90€

46

STARŠI

avgust
ZORENJE

odporna sorta

CVET

ZORENJE

sadika v 5 l, višina: +-150 cm

samooprašna sorta

29,90€

47

srednje močna rast

meso je rumene barve, čvrsto

odporna sorta
srednje zgodaj
CVET

sredina julija
ZORENJE

i

meso je oranžno rdeče barve, mehko
KAKOVOST

sladko, sočno, mešanica češnje in marelice

odporna sorta
ZDRAVJE

reden in visok
DONOS

križanec marelice in češnje, plod malo manjši
kot marelica, temno rdeče-vijoličen, okrogel

srednje močna rast

aromatični, sladko kislega okusa

OKUS

reden in visok

srednje pozno
CVET

primerna za nadaljno predelavo,
meso se lepo loči od koščice

DONOS

julij
ZORENJE

NAVODILA

48

i

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

34,90€

križanec med ringlojem in marelico,
podolgovati plodovi, oranžno rdeče barve

samooprašna sorta
STARŠI

VIDEZ

oranžno meso, čvrsto

kompaktna rast
RAST

KAKOVOST

izjemno sladko in okusno, aromatično

odporna sorta
ZDRAVJE

OKUS

reden in visok

srednje zgodaj
CVET

DONOS

avgust

12

primerna za svežo porabo ali predelavo,
meso se lepo loči od koščice

NAVODILA

Križanec APRIMIRA

ZORENJE

34,90€

VIDEZ

RAST

OKUS

primerna za svežo porabo ali predelavo,
meso se lepo loči od koščice

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

samooprašna sorta
STARŠI

KAKOVOST

ZDRAVJE

i

NAVODILA

Križanec APRIKYRA

veliki plodovi, rdeča barva na rumeni podlagi
VIDEZ

RAST

reden in visok
DONOS

konec avgusta, začetek septembra

primerna za svežo porabo

NAVODILA

Breskev FLAVORCREST

izjemno sladko in okusno, aromatično
OKUS

srednje pozno

reden in visok

i

rožnato rdeče meso je v ustih lepo topno
KAKOVOST

ZDRAVJE

DONOS

34,90€

križanec med slivo in marelico,
srednje veliki plodovi, zeleno rdeče barve
VIDEZ

RAST

aromatični, zelo sladkega okusa

srednje pozno

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

srednje visoka rast

meso je bele barve, čvrsto

primerna za svežo porabo ali predelavo,
meso se lepo loči od koščice

NAVODILA

potrebuje opraševalca
(npr. sorte japonskih sliv)

OKUS

CVET

i

Križanec FLAVOR SUPREME

sploščeni plodovi, rdeči, rahlo dlakavi

odporna sorta

DONOS

začetek julija

KAKOVOST

ZDRAVJE

reden in visok

srednje pozno

VIDEZ

srednje visoka rast

OKUS

CVET

primerna za nadaljno predelavo, izredno
odporna na zmrzal

sadika v 5 l, višina: +-150 cm

sladko, sočno, z malo kisline

odporna sorta, zelo dobro prenaša mraz

NAVODILA

Breskev - ploščata SATURN

meso je oranžno rdeče barve, čvrsto
KAKOVOST

ZDRAVJE

reden in visok
DONOS

križanec rdečelistne in japonske slive,
izredno veliki plodovi, roza rdeče barve

srednje visoka rast

aromatični, sladko kislega okusa

34,90€

VIDEZ

RAST

OKUS

plodove lahko obiramo že pred polno zrelostjo

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

samooprašna sorta
STARŠI

KAKOVOST

ZDRAVJE

i

NAVODILA

Križanec KOMET

srednje veliki plodovi, temno rdeči, rahlo dlakavi
VIDEZ

RAST

reden in visok
DONOS

ZORENJE

sadika v 5 l, višina: +-150 cm

sladko-aromatičen z zelo izrazito aromo
OKUS

CVET

NAVODILA

Breskev - stebričasta VINOGRADNIŠKA

meso je rumene barve, hrustljavo
KAKOVOST

ZDRAVJE

DONOS

ZORENJE

temno rdeče barve, zelo veliki, okrogle oblike

srednje močne rasti

izredno sladek, sočen, aromatičen

29,90€

VIDEZ

RAST

OKUS

srednje zgodaj

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

samooprašna sorta

meso je bele barve

odporna na listno kodravost

CVET

Nektarina HONEY KIST(s)
STARŠI

KAKOVOST

ZDRAVJE

43

44

debeli, rumeno rdeči plodovi, okrogli

srednje do visoke rasti

42

29,90€

VIDEZ

RAST

41

ŠE POSEBEJ ODPORNE NA RAZLIČNE BOLEZNI

i

primerna za svežo porabo ali predelavo,
meso se lepo loči od koščice

NAVODILA

13

Najbolj priljubljene sorte, klasična rast

Najbolj priljubljene sorte, stebričasta rast

ŠE POSEBEJ ODPORNE NA RAZLIČNE BOLEZNI

49

Mirabela BELLAMIRA(s)

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

samooprašna sorta

ZA SAJENJE NA MAJHNE VRTOVE ALI V OKRASNE POSODE

29,90€

52

Stebričasta sliva IMPERIAL

veliki, zlato rumeni, na sončni strani rdeči

samooprašna sorta

meso je rumene barve

širina: 30 do 50 cm
višina: 2,50 do 3,00 m

VIDEZ

močne rasti
RAST

KAKOVOST

odporna na monilijo
ZDRAVJE

srednje pozno
od sredine avgusta do sredine septembra
ZORENJE

ZORENJE

samooprašna sorta

29,90€

53

srednje veliki plodovi, rumeni

srednje močna rast
odporna sorta

RAST

zgodaj
avgust
ZORENJE

i

samooprašna sorta

29,90€

september, oktober

54

odporna in robustna sorta
ZDRAVJE

RAST

zelo dobro, sladko in aromatično z zelo visoko
vsebnostjo sladkorja

pozno
CVET

ZDRAVJE

zgodenj, visok in reden

sredina do konca avgusta

i

privlačni plodovi za svežo porabo in predelavo
ZORENJE

55

širina: 50 do 100 cm
višina: 2,00 do 2,50 m
RAST

srednje veliki, rumeno - rdeči plodovi
s sijočo lupino
meso je zlato rumene barve, sočno, mehko
sladko, sočno, aromatično

april, maj

reden in visok
DONOS

avgust
ZORENJE

i

samooprašna sorta
širina: 50 do 100 cm
višina: 2,00 do 2,50 m
RAST

sadika v 5 l, višina: +-100 cm

29,90€

živo rdeče barve, delno oranžni, okrogle oblike
VIDEZ

meso je rumene barve, sočno, mehko
KAKOVOST

odporna sorta
ZDRAVJE

sladko, sočno, aromatično
OKUS

april, maj
CVET

reden in visok
DONOS

konec julija, začetek avgusta
ZORENJE

primerna za svežo porabo

NAVODILA

Stebričasta nektarina FANTASIA

Mladi rastlini redno pregledujemo vezi in dognojujemo po potrebi. Pozimi jo ustrezno zaščitimo pred mrazom, uporabimo lahko zastirko.

34,90€

OKUS

CVET

56

sadika v 9.5 l, višina: +-120 cm

VIDEZ

odporna sorta

Sadiko s koreninami previdno posadimo na dno sadilne jame in jo zasujemo z mrtvico, ki smo ji primešali kompost ali hlevski gnoj. Uporabimo lahko
tudi mineralna gnojila kot je Vita Cote za grmovnice. Pazimo, da je cepljeno mesto 10 do 15 cm nad nivojem roba zemlje. V sadilno jamo nasujemo
živico in pri višini nasutja upoštevamo, da se bo zemlja pozneje posedla. Površino rahlo poteptamo in obilno zalijemo.

primerna za svežo porabo

KAKOVOST

ZDRAVJE

Sadike v loncih lahko, z izjemo zmrzali, sadimo čez vse leto. Le zalivanju v vročih dneh namenimo več skrbi. Pri sajenju smo pozorni, da rastlino
sadimo tako globoko, kot je posajena v loncu. Pri nas imamo v redni ponudbi sadike sadnega drevja v loncih, ki že imajo razvit koreninski sistem.

14

i

NAVODILA

samooprašna sorta

Večina sadnih sort za dobro rast potrebuje sončno lego, dobro prehranjena in odcedna tla. Pri občutljivejših sadnih sortah (marelice, breskve) izberemo
bolj zavetrne lege. Glede na prostor, ki ga imamo na voljo in želje, kaj bi želeli posaditi, izberemo tudi tip sadnega drevja. Zavedati se moramo, da
za klasično rastoča drevesa potrebujemo razmeroma veliko prostora.

Sveže posajeno sadiko učvrstimo z opornim kolom, ki ga ob njej pustimo približno 2 leti. Kol namestimo na južno stran sadike in jo nanj pritrdimo
tako, da je odmaknjena približno 10 cm. Pozornost pa ni odveč pri sadikah na šibkih podlagah – te potrebujejo oporo vse življenjsko obdobje.

reden in visok

Stebričasta nektarina ALICE COL

Najboljše sadje je zagotovo tisto, ki ga pridelamo doma. Tako sadje oberemo, ko je zrelo in polno okusa. A še preden se lotimo sajenja sadnega
drevja si najprej izdelamo načrt zasaditve in zanj izberemo primerno mesto.

Če imamo težavo z voluharjem, pri sajenju na sredino sadilne jame namestimo mrežo proti voluharju, tako da je vsaj 10 cm nad ravnino tal. Za ohranjanje vlage, zaščito pred plevelom, kisanjem in rahljanjem zemlje lahko sadiko tudi obložimo s plastjo zastirke iz borovega lubja, žaganja in borovih
iglic. Obnavljamo jo dvakrat letno oziroma ko se razgradi.

sladko, sočno, aromatično

DONOS

konec julija, začetek avgusta

NAVODILA

Sajenje sadnega drevja na vrtu
Preden se lotimo sajenja sadnega drevja na vrtu, moramo pripraviti sadilno jamo. Če je le mogoče, to storimo kak mesec pred sajenjem, da se sadilna
jama prezrači. Velikost prilagodimo koreninskemu sistemu sadike. Izkopljemo približno 50 cm široko in globoko jamo. Zgornjo plast zemlje, ki se
nahaja tik pod travno rušo, imenujemo živica, spodnjo plast zemlje pa mrtvica.

meso je rumene barve, sočno, mehko
KAKOVOST

OKUS

CVET

Jesen je čas za sajenje sadnega drevja

rdečo rumene barve, okrogle oblike

april, maj

DONOS

ZORENJE

širina: 50 do 100 cm
višina: 2,00 do 2,50 m

29,90€

VIDEZ

odporna sorta

OKUS

meso se lepo loči od koščice

sadika v 5 l, višina: +-100 cm

samooprašna sorta

meso je rumene barve, čvrsto
KAKOVOST

i

NAVODILA

Stebričasta breskev AIDA

rumeni, na osončeni strani rdeči, okroglo ovalni

srednje rast

reden in visok
DONOS

ZORENJE

VIDEZ

RAST

sladko, sočno, aromatično

maj, junij

primerna za nadaljno predelavo, obilna rodnost,
dober opraševalec

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

meso je rumene barve, sočno, mehko

OKUS

CVET

NAVODILA

Mirabela MIROMA

vijolične barve, podolgovate oblike

KAKOVOST

ZDRAVJE

reden in visok
DONOS

26,60€

VIDEZ

odporna sorta

aromatični, sočni, prijetno sladkega okusa
OKUS

CVET

51

širina: 30 do 50 cm
višina: 2,00 do 3,00 m

meso je rumene barve, čvrsto

meso se lepo loči od koščice

sadika v 5 l, višina: +-100 cm

samooprašna sorta

KAKOVOST

ZDRAVJE

i

NAVODILA

Stebričasta sliva FRUCA

VIDEZ

RAST

reden in visok
DONOS

konec septembra, začetek oktobra

meso se lepo loči od koščice

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

sladko, sočno, aromatično
OKUS

CVET

NAVODILA

Mirabela NANCY

meso je zlato rumene barve, sočno, mehko

marec, april

hitro obrodi, reden in visok donos

i

temno modre barve, podolgovate oblike

KAKOVOST

ZDRAVJE

DONOS

26,60€

VIDEZ

odporna sorta

sladek, sočen, aromatičen
OKUS

CVET

50

RAST

sadika v 5 l, višina: +-150 cm

i

primerna za svežo porabo

NAVODILA

15

Najbolj priljubljene sorte, stebričasta rast

Najbolj priljubljene sorte, stebričasta rast

ZA SAJENJE NA MAJHNE VRTOVE ALI V OKRASNE POSODE

57

Stebričasta jablana STARCATS sadika v 5 l, višina: +-100 cm 35,00€
samooprašna sorta
širina: 20 do 30 cm
višina: 2,00 do 3,00 m
RAST

rdeča, čvrsta, srednje velika

september

i

Stebričasta jablana REDCATS
širina: 20 do 30 cm
višina: 2,00 do 3,00 m

35,00€

ZORENJE

april, maj

september
ZORENJE

širina: 20 do 30 cm
višina: 2,00 do 3,00 m
RAST

september

35,00€

65

širina: 50 do 100 cm
višina: 2,00 do 3,00 m

sredina septembra
ZORENJE

RAST

sladko, sočno, aromatično

DONOS

i

samooprašna sorta
širina: 20 do 30 cm
višina: 2,00 do 3,00 m
RAST

CVET

izredno odporna sorta

i

NAVODILA

samooprašna sorta

meso je belo, hrustljavo

širina: 50 do 100 cm
višina: 2,00 do 2,50 m
RAST

i

sadika v 5 l, višina: +-150 cm

26,60€

srednje veliki, rumeno oranžni plodovi
VIDEZ

meso je rumene barve, sočno, mehko

odporna sorta

izredno sladko, sočno, aromatično
OKUS

april, maj
CVET

reden in visok
DONOS

julij, začetek avgusta
ZORENJE

uporabne tako sveže kot za nadaljno predelavo

KAKOVOST

ZDRAVJE

odporna na škrlup, pepelovke, rak in primerna
za ekološko vrtnarjenje, ne potrebuje škropljenja

reden in visok

Stebričasta marelica GOLDEN SUN

reden in visok
DONOS

konec avgusta

66

sladko, sočno, aromatično

april, maj

sladko, sočno, z rahlo breskovo aromo

NAVODILA

rdeča, čvrsta

OKUS

CVET

meso je rdeče barve, sočno, mehko

DONOS

avgust, september

VIDEZ

KAKOVOST

ZDRAVJE

veliki ovalni plodovi, rdeče barve

OKUS

ZORENJE

35,00€

34,90€

VIDEZ

april, maj

odporna na škrlup, pepelovke, rak in primerna
za ekološko vrtnarjenje, ne potrebuje škropljenja

sadika v 5 l, višina: +-100 cm

sadika v 5 l, višina: +-150 cm

odporna sorta

reden in visok

uporabne tako sveže kot za nadaljno predelavo

KAKOVOST

ZDRAVJE

NAVODILA

Stebričasta jablana SUNCATS

i

NAVODILA

samooprašna sorta

meso je belo, hrustljavo

april, maj
CVET

reden in visok

Stebričasta mirabela RUBY

zeleno, čvrsta

OKUS

izjemno sladko, sočno, aromatično

DONOS

ZORENJE

VIDEZ

izredno odporna sorta

meso je bele barve, mehko
KAKOVOST

april, maj

KAKOVOST

ZDRAVJE

veliki, hruškaste oblike, zeleno-rumeni

OKUS

CVET

odporna na škrlup, pepelovke, rak in primerna
za ekološko vrtnarjenje, ne potrebuje škropljenja

26,60€

VIDEZ

odporna sorta

NAVODILA

samooprašna sorta

širina: 30 do 40 cm
višina: 2,20 do 3,00 m

ZDRAVJE

sadika v 5 l, višina: +-100 cm

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

samooprašna sorta

RAST

uporabne tako sveže kot za nadaljno predelavo

NAVODILA

Stebričasta hruška SAPHIRA

reden in visok

Stebričasta jablana GREENCATS

ZORENJE

64

sladko, sočno, aromatično

i

i

konec septembra

meso je belo, hrustljavo

DONOS

reden in visok
DONOS

ZORENJE

KAKOVOST

april, maj

izjemno sladko, sočno, aromatično
OKUS

CVET

OKUS

CVET

meso je bele barve, mehko
KAKOVOST

odporna sorta

VIDEZ

izredno odporna sorta
ZDRAVJE

srednje veliki plodovi, zeleno rdeče barve

ZDRAVJE

odporna na škrlup, pepelovke, rak in primerna
za ekološko vrtnarjenje, ne potrebuje škropljenja

26,60€

VIDEZ

širina: 30 do 40 cm
višina: 2,00 do 2,50 m

rumeno zelena, na osončeni strani rdeča

samooprašna sorta

sadika v 5 l, višina: +-100 cm

delno samooprašna (Concorde, Gute
Luise, Viljamovka, ...)

NAVODILA

širina: 20 do 30 cm
višina: 2,00 do 3,00 m

Stebričasta hruška DECORA

reden in visok

uporabne tako sveže kot za nadaljno predelavo

NAVODILA

RAST

Stebričasta jablana GOLDCATS sadika v 5 l, višina: +-100 cm 35,00€

RAST

63

sladko, sočno, aromatično

i

i

oktober

meso je belo, hrustljavo

DONOS

konec avgusta

16

sadika v 5 l, višina: +-100 cm

reden in visok
DONOS

ZORENJE

rdeča - rumena, spominja na sorto Gala

april, maj

61

odporna na škrlup, pepelovke, rak in primerna
za ekološko vrtnarjenje, ne potrebuje škropljenja

OKUS

CVET

sladko, sočno, aromatično

april, maj

VIDEZ

izredno odporna sorta

meso je bele barve, mehko
KAKOVOST

OKUS

CVET

KAKOVOST

ZDRAVJE

širina: 40 do 60 cm
višina: 2,00 do 3,50 m
odporna sorta

NAVODILA

RAST

veliki, okroglo-jajčaste oblike, zeleno-rumeni

ZDRAVJE

reden in visok

samooprašna sorta

60

RAST

sladko - kislo, sočno, aromatično

DONOS

29,90€

VIDEZ

meso je belo, hrustljavo

april, maj

ZORENJE

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

potrebuje opraševalca (Concorde,
Gute Luise, Viljamovka, ...)

OKUS

CVET

Stebričasta hruška OBELISK

VIDEZ

izredno odporna sorta

59

62

KAKOVOST

ZDRAVJE

58

ZA SAJENJE NA MAJHNE VRTOVE ALI V OKRASNE POSODE

i

uporabne tako sveže kot za nadaljno predelavo

NAVODILA

17

Najbolj priljubljene sorte, stebričasta rast

Najbolj priljubljene sorte, pritlikava rast

ZA SAJENJE NA MAJHNE VRTOVE ALI V OKRASNE POSODE

67

Stebričasta češnja SYLVIA

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

samooprašna sorta
širina: 40 do 60 cm
višina: 2,20 do 3,00 m
RAST

samooprašna sorta

meso je rdeče, hrustljavo

širina: 100 do 150 cm
višina: 120 do 150 cm
RAST

sladko, sočno, aromatično

maj
3. češnjev teden - prva polovica junija

i

samooprašna sorta
širina: 40 do 60 cm
višina: 2,20 do 3,00 m
RAST

29,90€

71

veliki, temno rdeči plodovi

širina: 100 do 150 cm
višina: 120 do 150 cm

meso je temno rdeče, hrustljavo
RAST

6. češnjev teden - konec julija
ZORENJE

i

zaradi kratkih poganjkov ne potrebuje
obrezovanja, odporna na pokanje plodov

NAVODILA

Stebričasta češnja HELENA
samooprašna sorta
širina: 40 do 60 cm
višina: 2,00 do 3,00 m
RAST

29,90€

72

meso je temno rdeče, hrustljavo

širina: 100 do 150 cm
višina: 120 do 150 cm
RAST

4. češnjev teden - prva polovica julija

i

začetek avgusta

širina: 100 do 150 cm
višina: 120 do 150 cm
RAST

meso je belo, čvrsto
aromatično, sladko, medeno
OKUS

reden in visok
DONOS

september, oktober

Škropljenje lahko nato v 10 do 14 dnevnem razmiku ponovimo. To je v času odpiranja brstov, ko so že vidni prvi vršički listov. Takrat ne škropimo
z bakrenimi pripravki, da ne poškodujemo mladih poganjkov. Škropljenje proti boleznimi v vegetaciji lahko tako nadaljujemo s pripravki na osnovi
njivske preslice. V predspomladansko škropljenje uvrščamo tudi škropljenje proti prezimnim škodljivcem, kot so jajčeca listnih uši, jajčeca rdeče
sadne pršice in kaparji. Za to lahko uporabimo insekticide na osnovi oljne ogrščice.

ZORENJE

i

širina: 100 do 150 cm
višina: 120 do 150 cm
RAST

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

23,90€

srednje debeli plodovi, zeleno rumene barve,
na osončeni strani deloma rdeči

samooprašna sorta
VIDEZ

rumeno bel
KAKOVOST

srednje odporna sorta
ZDRAVJE

aromatično, sladko kisel
OKUS

srednje zgodaj
CVET

zgodaj, reden in visok
DONOS

avgust, september

18

izvrstna namizna hruška, plodove lahko hranimo
v primernem prostoru do januarja

NAVODILA

Pritlikava hruška BONNE LUISE

ZORENJE

23,90€

podolgovati, zelenkasto rjavi plodovi

srednje zgodaj

74

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

VIDEZ

odporna sorta
ZDRAVJE

Škropljenje sadnega drevja

Plodovi niso občutljivi na otiske in prevoze,
odlična poletna sorta.

KAKOVOST

CVET

Sadno drevje tudi preventivno škropimo oziroma zaščitimo proti boleznimi, kot so jablanov in hrušev škrlup, jablanov rak, breskova kodravost in
listna luknjičavost koščičarjev. Za to uporabimo pripravke na osnovi bakra. Z njimi škropimo pri temperaturah, višjih od 5°C. Skrajni čas za škropljenje
je, ko se brsti napenjajo. Drevesa zelo temeljito poškropimo, kot bi jih želeli “oprati”.

i

samooprašna sorta

Sorte stebričastih in pritlikavih sadnih dreves odlično uspevajo v prostornih posodah, ki imajo v premeru vsaj 50 cm. Pri izbiri posode torej pazimo,
da izberemo dovolj veliko saj bomo s tem rastlini omogočili dobro rast in razvoj plodov. Pri tem ne smemo pozabiti na dognojevanje in zalivanje.
Spomladi lahko za gnojenje uporabimo mineralno gnojilo Vita Cote za grmovnice, kasneje pa rastline dognojujemo s vodotopnim gnojilom, kot je
Flory Vita za plod.

meso je belo z zelenimi žilami, pod kožo močno
obarvanih plodov dostikrat nekoliko rdečkasto
drobnozrnato, sočno, srednje čvrsto,
bolj kiselkasto, s prijetno aromo

NAVODILA

Pritlikava hruška ABATE FETEL

V zadnjih letih se vse več sadik sadnega drevja sadi v posode. Za ta namen kupimo sadike stebričastih ali pritlikavih sort. Sajenje stebričastega in
pritlikavega sadja se v osnovi ne razlikuje od sajenja klasično velikih dreves. Razlika je le v tem, da je sadilna jama, oziroma v tem primeru, posoda,
že pripravljena.

23,90€

zgodaj, reden in visok
DONOS

ZORENJE

73

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

OKUS

CVET

zaradi kratkih poganjkov ne potrebuje
obrezovanja

Sajenje sadnega drevja v posode

VIDEZ

srednje zgodaj

NAVODILA

Zeleni, osvežilni, kisli plodovi,
ki se zelo dobro skladiščijo

podolgovati, temno rdeči z lepo vidnimi
lenticelami

KAKOVOST

ZDRAVJE

reden in visok
DONOS

i

srednje odporna sorta

OKUS

CVET

zgodaj, reden in visok
DONOS

NAVODILA

samooprašna sorta

sladko, sočno, aromatično

april, maj

obiramo jih v oktobru, v kleti zdržijo do
meseca aprila, v hladilnici celo do junija

okrogli, srednje veliki, svetlo rdeči plodovi

KAKOVOST

ZDRAVJE

kislo in zelo osvežilnega okusa

Pritlikava jablana SUMMERRED

VIDEZ

izredno odporna sorta

meso je zeleno bele barve, čvrsto

OKUS

ZORENJE

sadika v 5 l, višina: +-100 cm

23,90€

srednje debeli, zelene barve

zgodaj
CVET

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

KAKOVOST

ZDRAVJE

reden in visok
DONOS

Za svežo porabo, z visoko vrednostjo sladkorja,
idealen za kompot, za ekološko pridelavo.

VIDEZ

zelo odporna sorta

sladko, sočno, aromatično

april, maj

i

NAVODILA

samooprašna sorta

OKUS

CVET

zgodaj, reden in visok

Pritlikava jablana GRANNY SMITH

VIDEZ

izredno odporna sorta

aromatično, sladko

DONOS

september

KAKOVOST

ZDRAVJE

rumeno, sočno, hrustljavo

srednje zgodaj

ZORENJE

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

VIDEZ

OKUS

CVET

zaradi kratkih poganjkov ne potrebuje
obrezovanja

23,90€

rahlo sploščeni do okrogli, srednje veliki,
rdeči do delno rumeni

zelo odporna sorta

NAVODILA

Stebričasta češnja STELLA

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

KAKOVOST

ZDRAVJE

reden in visok
DONOS

ZORENJE

Pritlikava jablana GALA

veliki, temno rdeči plodovi

OKUS

CVET

ZORENJE

70

VIDEZ

odporna sorta

69

29,90€

KAKOVOST

ZDRAVJE

68

ZA SAJENJE NA MAJHNE VRTOVE ALI V OKRASNE POSODE

i

primerna za sprotno porabo

NAVODILA

19

Najbolj priljubljene sorte, pritlikava rast

Najbolj priljubljene sorte, pritlikava rast

ZA SAJENJE NA MAJHNE VRTOVE ALI V OKRASNE POSODE

75

Pritlikava hruška CLAPP’S FAVOURITE sadika v 5 l, višina: +-120 cm 23,90€
širina: 100 do 150 cm
višina: 120 do 150 cm
RAST

konec avgusta, september

i

samooprašna sorta
širina: 100 do 150 cm
višina: 150 do 180 cm
RAST

81

širina: 100 do 150 cm
višina: 120 do 150 cm

belo meso, sočno, hrustljavo
RAST

konec septembra, oktobra
ZORENJE

i

širina: 100 do 150 cm
višina: 120 do 150 cm
RAST

23,90€

82

širina: 100 do 150 cm
višina: 120 do 150 cm

sladko z rahlo izraženo kislino,
z značilno muškatno aromo

RAST

DONOS

avgust, september
ZORENJE

i

širina: 100 do 150 cm
višina: 120 do 150 cm
RAST

83

širina: 100 do 150 cm
višina: 120 do 150 cm

sladko z rahlo izraženo kislino,
z značilno muškatno aromo

RAST

DONOS

od sredine avgusta
ZORENJE

i

samooprašna sorta
širina: 100 do 150 cm
višina: 120 do 150 cm
RAST

23,90€

srednje odporna sorta

oranžno, čvrsto, se lepo loči od koščice

širina: 100 do 150 cm
višina: 150 do 200 cm
RAST

i

i

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

srednje debeli plodovi, modro vijolični
rumeno in mehko meso
aromatično, sladko
OKUS

srednje zgodaj
CVET

reden in visok
DONOS

konec septembra
ZORENJE

23,90€

VIDEZ

odporna sorta

primerna za svežo porabo ali predelavo

Primerna za takojšnjo porabo ali za nadaljno
predelavo.

KAKOVOST

ZDRAVJE

reden in visok

NAVODILA

visoki in redni pridelki

Pritlikava sliva HANNA
samooprašna sorta

DONOS

julij

84

aromatično, sočno, sladko

srednje zgodaj

meso pa je zelo sladko in okusno

NAVODILA

srednje debeli plodovi, oranžno rdeče barve,
na osončeni strani rdeči

OKUS

CVET

sočne, čvrste, odporne na pokanje

DONOS

konec julija, začetek avgusta

VIDEZ

KAKOVOST

ZDRAVJE

zelo veliki, temno rdeči plodovi
VIDEZ

srednje zgodaj

ZORENJE

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

23,90€

OKUS

CVET

NAVODILA

Pritlikava marelica ORANGE BEAUTY

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

odporna sorta

Če obiramo zrele plodove, so primerni
za takojšno porabo.

Primerna za takojšnjo porabo ali za nadaljno
predelavo.

KAKOVOST

ZDRAVJE

visoki in redni pridelki

srednje pozno

i

NAVODILA

samooprašna sorta

OKUS

CVET

visoki in redni pridelki

Pritlikava češnja STELLA

meso je belo, fine teksture, topno

odporna sorta
ZDRAVJE

23,90€

VIDEZ

KAKOVOST

meso pa je sladko kiselkasto in zelo okusno

DONOS

sredina julija

kožica je tanka, gladka, s svetlo zeleno osnovo,
ki se med zorenjem spreminja v rumeno

samooprašna sorta

sočne, čvrste, odporne na pokanje

srednje pozno

ZORENJE

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

zelo veliki, temno rdeči plodovi

OKUS

CVET

Če obiramo zrele plodove, so primerni
za takojšno porabo.

23,90€

VIDEZ

odporna in zdrava sorta

NAVODILA

Pritlikava hruška VILJAMOVKA

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

KAKOVOST

ZDRAVJE

visoki in redni pridelki

srednje zgodaj

zaradi rumene barve ne bomo imeli težav s ptiči,
saj barva spominja na nezrelost

NAVODILA

samooprašna sorta

OKUS

CVET

i

Pritlikava češnja REGINA

meso je belo, fine teksture, topno

srednje odporna sorta
ZDRAVJE

ZORENJE

VIDEZ

KAKOVOST

DONOS

avgust

kožica je tanka, gladka, s svetlo zeleno osnovo,
ki se med zorenjem spreminja v rdečo

samooprašna sorta

reden in visok

zgodaj

odlična hruška za širok spekter uporabe, plodove
lahko hranimo v primernem prostoru do decembra

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

okusni in sladki
OKUS

CVET

NAVODILA

Pritlikava hruška RDEČA VILJAMOVKA

meso je rumeno bele barve, čvrsto
KAKOVOST

ZDRAVJE

reden in visok
DONOS

VIDEZ

odporna sorta

aromatično, izredno sladko

srednje zgodaj

Primerna za takojšnjo porabo ali za nadaljno
predelavo.

srednje debeli, rumene barve, oblika srca

potrebuje opraševalca (npr. Kordia)

srednje velikosti, zelenkasto rumene barve

OKUS

CVET

i

NAVODILA

Pritlikava češnja DÖNISSENS GELBE sadika v 5 l, višina: +-120 cm 23,90€

VIDEZ

zelo odporna sorta

20

od sredine do konca junija

23,90€

visoki in redni pridelki
DONOS

ZORENJE

KAKOVOST

ZDRAVJE

ZORENJE

srednje pozno

odlična hruška za svežo porabo

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

meso pa je sladko kiselkasto in zelo okusno
OKUS

CVET

NAVODILA

Pritlikava hruška CONDO

hrustljave, čvrste
KAKOVOST

ZDRAVJE

zgodaj, reden in visok

23,90€

VIDEZ

odporna in zdrava sorta

aromatično, sladko

DONOS

ZORENJE

79

RAST

OKUS

srednje zgodaj

78

širina: 100 do 150 cm
višina: 120 do 150 cm

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

zelo debeli, srčasti, rumeno rdeči plodovi

samooprašna sorta

bledo rumeno, sočno, hrustljavo

odporna sorta

CVET

Pritlikava češnja BIGARREAU NAPOLEON

VIDEZ

KAKOVOST

ZDRAVJE

77

80

veliki plodovi, rumeno zeleni plodovi,
na osončeni strani rdeči

samooprašna sorta

76

ZA SAJENJE NA MAJHNE VRTOVE ALI V OKRASNE POSODE

i

primerna za sprotno porabo in predelavo

NAVODILA

21

Najbolj priljubljene sorte, pritlikava rast

Najbolj priljubljene sorte, pritlikava rast

ZA SAJENJE NA MAJHNE VRTOVE ALI V OKRASNE POSODE

85

Pritlikava sliva HAUSZWETSCHE

RAST

september

i

Pritlikava sliva PRESIDENT
širina: 100 do 150 cm
višina: 150 do 200 cm
RAST

91

širina: 100 do 150 cm
višina: 150 do 200 cm
RAST

aromatično, sladko

ZORENJE

i

Pritlikava sliva VICTORIA
samooprašna sorta
širina: 100 do 150 cm
višina: 150 do 200 cm
RAST

23,90€

92

konec avgusta, september

i

Pritlikavi križanec APRIMIRA

rumeno in sočno meso

širina: 100 do 150 cm
višina: 120 do 150 cm
RAST

RAST

CVET

23,90€

širina: 100 do 150 cm
višina: 120 do 150 cm
RAST

avgust
ZORENJE

i

primerna za svežo porabo ali predelavo,
meso se lepo loči od koščice

samooprašna sorta
širina: 100 do 150 cm
višina: 150 do 200 cm
RAST

robustna in odporna sorta

izredno sladko in okusno
OKUS

CVET

visoki in redni pridelki
DONOS

avgust
ZORENJE

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

meso je rumene barve, sočno

srednje zgodaj

NAVODILA

Pritlikava mirabela NANCY

VIDEZ

KAKOVOST

ZDRAVJE

reden in visok
DONOS

ko je plod že zrel ne odpade, ampak ostane
na veji še skoraj mesec dni

ploščati plodovi, rdečo rumene barve

samooprašna sorta

izjemno sladko in okusno, aromatično

srednje zgodaj

i

NAVODILA

Pritlikava ploščata breskev SUGAR BABY sadika v 5 l, višina: +-120 cm 23,90€

oranžno meso, čvrsto

OKUS

CVET

93

reden in visok
DONOS

julij, avgust

VIDEZ

odporna sorta

zelo sladki, aromatični

srednje pozno

KAKOVOST

ZDRAVJE

meso je bele barve, čvrsto, hrustljavo

OKUS

ZORENJE

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

debeli, rumeno beli plodovi, brez dlačic
VIDEZ

odporna in zdrava sorta

primerna za sprotno porabo in predelavo,
meso se lepo loči od koščice

23,90€

KAKOVOST

ZDRAVJE

križanec med ringlojem in marelico,
podolgovati plodovi, oranžno rdeče barve

samooprašna sorta

NAVODILA

samooprašna sorta

NAVODILA

širina: 100 do 150 cm
višina: 150 do 200 cm

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

reden in visok
DONOS

ZORENJE

Pritlikava breskev ICE PEACH

aromatično, sladko

srednje zgodaj

reden in visok
primerna za nadaljno predelavo,
meso se lepo loči od koščice

debeli plodovi, prelivajoče rdečo rumene barve

OKUS

CVET

sladko kislo, aromatično

i

VIDEZ

odporna sorta

meso je rumeno barve, sočno

DONOS

julij

KAKOVOST

ZDRAVJE

debeli, rahlo dlakavi, rumeno rdeče barve

zgodaj

ZORENJE

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

23,90€

OKUS

CVET

NAVODILA

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

VIDEZ

odporna sorta

primerna za sprotno porabo in predelavo,
meso se lepo loči od koščice

izredno rodna sorta

KAKOVOST

ZDRAVJE

reden in visok
DONOS

konec septembra

Pritlikava breskev BONANZA

rumeno in sočno meso

srednje zgodaj

i

NAVODILA

samooprašna sorta

OKUS

CVET

i

izredno dekorativna, grmičasta krošnja

NAVODILA

23,90€

srednje veliki plodovi, rumeni
VIDEZ

meso je rumene barve, čvrsto
KAKOVOST

odporna sorta
ZDRAVJE

aromatični, sočni, prijetno sladkega okusa
OKUS

zgodaj
CVET

reden in visok
DONOS

avgust

22

konec julija

VIDEZ

odporna sorta

ZORENJE

23,90€

visoki in redni pridelki
DONOS

ZORENJE

KAKOVOST

ZDRAVJE

izredno aromatično, sladko

srednje pozno

zelo debeli, okrogli, modro vijolični plodovi

samooprašna sorta

hrustljave, čvrste

OKUS

CVET

primerna za sprotno porabo in predelavo,
meso se lepo loči od koščice

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

VIDEZ

odporna in zdrava sorta

NAVODILA

23,90€

KAKOVOST

ZDRAVJE

reden in visok
DONOS

ZORENJE

89

RAST

aromatično, sladko - kislega okusa

srednje zgodaj

88

širina: 100 do 150 cm
višina: 120 do 150 cm

rumeno in čvrsto meso

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

srednje veliki plodovi, rdečkasto rumene barve

samooprašna sorta

OKUS

CVET

Pritlikava nektarina NECTARELLA

VIDEZ

odporna sorta

87

90

KAKOVOST

ZDRAVJE

86

23,90€

srednje debeli, modri plodovi

samooprašna sorta
širina: 100 do 150 cm
višina: 150 do 200 cm

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

ZA SAJENJE NA MAJHNE VRTOVE ALI V OKRASNE POSODE

i

primerna za nadaljno predelavo, obilna rodnost,
dober opraševalec

NAVODILA

23

Rdečomesnate sorte

Asimina

NENAVADNE SORTE, ODLIČNEGA OKUSA
94

Marelica z rdečim mesom VIOLET

RAST

VIDEZ

rdeče in čvrsto meso
KAKOVOST

aromatično, sladkega okusa

sončna lega, zaščitena pred vetrom
ZDRAVJE

OKUS

reden in visok

srednje zgodaj
CVET

DONOS

julij, avgust
ZORENJE

95

i

Nektarina z rdečim mesom ADMONET sadika v 5 l, višina: +-120 cm 29,90€
širina: 100 do 150 cm
višina: 150 do 200 cm
RAST

srednje veliki, okrogli, rubinasto rdeči plodovi
VIDEZ

rdeče sočno meso
KAKOVOST

čudovit, sladek okus

odporna sorta
ZDRAVJE

OKUS

reden in visok

srednje zgodaj
CVET

DONOS

julij, avgust
ZORENJE

i

Sliva z rdečim mesom GIANT
širina: 100 do 150 cm
višina: 150 do 200 cm
RAST

samooplodna

100

PA GOLDEN 4

potrebuje opraševalca

101

MARY FOOS JONES

potrebuje opraševalca

roza-vijolična koža, izredno veliki plodovi

102

SHENANDOAH

potrebuje opraševalca

krvavo rdeče meso

103

PRIMA 		

samooplodna

čudovit, sladek okus

104

PROLIFIC 		

samooplodna

reden in visok

105

SUNGLO 		

potrebuje opraševalca

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

29,90€

VIDEZ

robusta sorta, enostavna nega
OKUS

srednje zgodaj
CVET

DONOS

julij, avgust
ZORENJE

i

izredno dekorativni in dišeči plodovi,
pritlikava sorta

NAVODILA

Jablana REDLOVE® CIRCE®

sadika v 7.5 l, višina: +-150 cm

srednje do močna rast, rdeče-roza
poganjki
RAST

39,90€

srednje velik do velik plod, 80% temno rdeče
meso, okroge oblike

‘Redlove‘
VIDEZ

čvrsto in sočno poletno jabolko,
s čudovitim rožnatim mesom

KAKOVOST

odporen proti škrlupu
ZDRAVJE

sladko, z malo kislosti, rahlo aromatičen
OKUS

srednje zgodaj, rožnati cvetovi
10. - 20. september,
skladiščenje do konca decembra

ZORENJE

98

SWEET ALICE

KAKOVOST

ZDRAVJE

CVET

99

izredno dekorativni in dišeči plodovi,
pritlikava sorta

NAVODILA

samooprašna sorta

97

izredno dekorativni in dišeči plodovi,
pritlikava sorta

NAVODILA

samooprašna sorta

96

29,90€

srednje debeli, oranžno rdeči plodovi

samooprašna sorta
širina: 100 do 150 cm
višina: 150 do 200 cm

sadika v 5 l, višina: +-120 cm

NAJSLAJŠE SORTE

zgodaj, redno in obilno
DONOS

i

Za sorto je značilna počasna rast drevesa
in izjemna rodnost. Plodovi ne oksidirajo!

NAVODILA

Hruška BLUTBIRNE

sadika v 9.5 l, višina: +-150 cm

29,90€

kožica je svetlo zelena, na sončni strani rahlo
rdeča, meso je marmorirano rdeče

potrebuje opraševalca
VIDEZ

srednje močna rast, pokončna
RAST

plodovi so manjši, vendar izredno okusni
KAKOVOST

stara sorta, izredno odporna in zdrava
ZDRAVJE

prijetno sladek, nežno topen okus
OKUS

srednje zgodaj
CVET

konec spetembra, začetek oktobra
ZORENJE

24

zgodaj, reden in visok
DONOS

i

Izredno odporna sorta, atraktivni plodovi.

sadika v 5 l, višina: 40 - 50 cm

35,90€

Asimina ali indijska banana – drevo s čudežnimi sadeži
Asimina, indijska banana ali Paw Paw sodi v vsak sadni vrt, saj gre za drevo s čudežnimi rumenimi sadeži, ki po okusu spominjajo na banano, mango
in ananas. Je izjemno odporen grm ali drevo, ki mu skoraj do živega ne pridejo nobeni škodljivce ali bolezni, hkrati pa ne potrebuje obrezovanja.
Asimina je pri nas redka sadna vrsta, ki pridobiva na priljubljenosti. Izhaja iz Severne Amerike. Prenese temperature do -30°C. Mlada drevesa so sicer
v prvih letih zelo občutljiva na mraz, zato potrebujejo zaščito, sploh na cepljenih mestih. Rastejo bolj počasi, prve plodove pa lahko obiramo šele po
dveh ali treh letih, saj potrebujejo čas, da se ukoreninijo. V njihovih listih je naravni pesticid – asimicin, ki se lahko uporablja za pripravo ekološkega
škropiva proti koloradskemu hrošču, kapusovemu belinu in fižolarju.
Spomladi, sredi aprila, asimina zacveti s čudovitimi, eksotičnimi, temno vijoličnimi, skoraj črnimi cvetovi, v obliki grozdastih socvetij. Zori postopoma
od septembra do začetka oktobra. Čudežni sadeži so podolgovato ovalne oblike in zelene barve. Meso je rumeno z zelo aromatičnim okusom
po banani, mangu in ananasu. Plodovi so dosežejo dolžino od 7 do 15 centimetrov in tehtajo do 500 gramov. Zaradi visoke vsebnosti vitaminov,
mineralov, ogljikovih hidratov in nizke kalorične vrednosti, postajajo vedno bolj priljubljeni tudi pri nas. Sadež je priporočljiv vsem, posebej tistim,
ki imajo težave s slabokrvnostjo.
Sajenje asimin
Sadiko asimine v loncu lahko sadimo čez celo leto, razen v najbolj vročih mesecih poletja in pozimi, ko so tla zamrznjena. Pred sajenjem jo namočimo
v vodo za 2 do 4 ure in izkopljemo sadilno jamo, ki naj bo od 40 do 60 centimetrov široka in od 30 do 40 centimetrov globoka. Dno izkopa zrahljamo,
nasujemo nekaj komposta in obložimo z obrnjeno travno rušo, če je bila prej tam zelenica. Sadiko nato previdno vzamemo iz lonca. Pomembno je,
da se sprimljena koreninska gruda ne razkroji.
V sadilno jamo jo posadimo tako globoko, kot je rasla v loncu, cepljeno mesto pa naj bo nekaj centimetrov nad zemljo. V sadilno jamo zapičimo
oporno palico, ki naj bo na južni strani zaradi senčenja. Koreninsko grudo nato zasujemo vrtno zemljo, ki ji dodamo naravno organsko gnojilo in šoto.
Pazimo, da gnojilo ne pride v direktni stik z koreninsko grudo. Sadiko posadimo na sončno mesto, jo zalijemo in jo privežemo k opori.
Asimini ustrezajo globoka, hranljiva, humusna tla. Prvo leto jo po potrebi zalivamo. Lahko zraste v grm ali drevo od višine 3 do 5 metrov in do 3 metre
v širino. Sadike na vrtu sadimo v razmaku 3 do 4 metre. Če sadimo različne sorte asimin, naj bo med njimi razdalja 4 metre.

NAVODILA

25

Namizno grozdje

Jagodičevje

ODPORNE SORTE, ODLIČNEGA OKUSA

SIBIRSKE BOROVNICE
113 Sibirska borovnica AURORA
Sorta z veliki podolgovatimi plodovi, povprečne teže 1,9 g (največ 2,1 g), kateri dozorijo
v mesecu juniju. Grm je pokončne rasti, gost in kompakten, visok približno 180 cm
in širok 120 cm. Pridelek je višji, če posadimo več grmov različnih sort skupaj.

114 Sibirska borovnica BLUE BANANA
Sorta z izredno veliki podolgovatimi plodovi, kateri dozorijo v mesecu juniju.
Grm je okrogle oblike, zraste v višino in širino 150 cm.
Izredno rodna sorta, potrebuje opraševalca (npr. Aurora).

115 Sibirska borovnica GIANT’S HEART
Sorta z veliki podolgovatimi plodovi, kateri dozorijo v mesecu juniju.
Grm je pokončne rasti, gost in kompakten, visok približno 180 cm in širok 120 cm.
Pridelek je višji, če posadimo več grmov različnih sort skupaj.

116 Sibirska borovnica HONEYBEE
106

107

108

ZAFIRA

SULTANINA BIANCA

APIRENA NERA

Odporna sorta namiznega grozdja
z izrazito muškatno aromo.
Črni grozdi so srednje veliki, težki od
300 do 400 g. Jagode so okrogle, zelo
okusne z izrazito muškatno aromo.
Zori v začetku septembra.

Sorta namiznega grozdja z zelo
velikimi grozdi; tehtajo cca 400 g.
Jagode so manjše, ovalne oblike.
Kožica je tanka, meso hrustljavo in
zelo sladko.
Zori v začetku septembra.

Sorta črnega namiznega grozdja
brez pečk.
Grozdi te sorte so veliki, težki od 800
do 900 g. Jagode so velike, okrogle,
hrustljave in zelo okusne.
Zori sredi septembra.

117 Sibirska borovnica VOSTOROG

109

110

111

112

APIRENA BIANCA

APIRENA ROSSA

AMETISTA

FRANCESE BIANCA

Sorta belega namiznega
grozdja brez pečk.
Grozdi so srednje veliki, težki od
700 do 900 g. Jagode so srednje
velike, okrogle, hrustljave in zelo
okusne. Zori sredi septembra.

Sorta rožnatega namiznega
grozdja brez pečk.
Grozdi so srednje veliki, težki
500 g. Jagode so srednje velike,
okrogle, hrustljave in okusne.
Zori sredi septembra.

Sorta namiznega grozdja brez
pečk.
Grozdi te sorte so veliki; tehtajo
med 600 in 900 g. Jagode so
ovalne, rožnato obarvane in zelo
okusne. Zori v začetku septembra.

Bela sorta namiznega grozdja
z velikimi grozdi. Njihova teža
je med 700 in 1000 g. Jagode so
ovalne s prijetno aromo. Sorta je
zelo odporna na bolezni, zato je ni potrebno škropiti. Zori konec septembra.

sadika v 4 l, višina: +-150 cm
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Sorta z veliki plodovi, povprečne teže 1,9 g, valjaste oblike, rahlo kisli, sočni in okusni,
dozorijo v mesecu juniju. Grm je pokončne rasti, gost in kompakten, visok približno
150 cm in širok 120 cm. Pridelek je višiji, če posadimo več grmov različnih sort skupaj.

19,90€

Sorta z izredno dolgimi plodovi (tudi do 5 cm dolžine), teže 1,6 g (največ 2,8 g). Grm
je pokončne rasti, gost in kompakten, visok približno 180 cm in širok 180 cm. Pridelek
je višji, če posadimo več grmov različnih sort skupaj.

sadika v 2 l, višina: 30 - 40 cm

10,90€

27

Jagodičevje

Jagodičevje

ROBIDNICE BREZ TRNOV
118 Robida DIRKSEN - brez trnov			

ZA VSE OKUSE

9,90€

128

sadika v 2 l, višina: 40 - 60 cm

8,90€

Debeloplodna sorta rdečega ribeza z dolgimi grozdi. Jagode so izredno okusne in sladke.
Grm je pokončne, močne in robustne rasti. Zacveti v mesecu maju, plodove pa obiramo v
mesecu juliju in avgustu. Primerni so za svežo uporabo ali predelavo.

Grm robide Dirksen zraste srednje visoko, do višine 2 metrov. Veje so dolge, pokončne
in brez trnov. Plodovi so podolgovati, veliki do 2 cm, čvrsti, sladko kisli in zelo okusni.
Sorta je primerna tudi za večje nasade oz. za industrijsko pridelavo.

119 Robida NAVAHO - brez trnov			

Ribez ROLAN		

9,90€

Sorta je pokončne rasti in brez trnov. Zoriti začne v sredi julija in zori vse do začetka
oktobra. Plodovi namreč zorijo postopoma, zato je zanjo značilno najdaljše obdobje
zorenja. Plodovi so veliki, čvrsti in zelo aromatični. Po okusu je to najbolj cenjena sorta
robide. Rastlina je robustna in zdrava, odporna na številne bolezni in mraz.

120 Robida BLACK SATIN - brez trnov		

Rastlina ima močno rast, njena končna višina pa je do 2 m. Cveti dokaj zgodaj, plodovi
zorijo od začetka avgusta do sredine oktobra. Plodovi so zelo veliki in podolgovato
ovalni, svetleče se črni, sočni, aromatični, mehki.

121 Robida ČAČANSKA BEZTRNA - brez trnov

129

9,90€

Rdeča kosmulja CAPTIVATOR

sadika v 2 l, višina: 40 - 60 cm

8,90€

Kosmulja Caprivator je skoraj breztrnasta sorta s srednje velikimi in temno rdečimi plodovi.
Je izredno rodovitna, plodovi pa so okusni in aromatični. Obiramo jih od junija do avgusta.
Sorta je odporna na pepelasto plesen, enostavna za vzdrževanje, posadimo jo na sončno ali
polsenčno mesto v navadno vrtno zemljo. Spomladi jo pognojimo s počasi topnim gnojilom
za plodovke. Končna višina grma je od 120 do 150 cm.

Robida LITTLE BLACK PRINCE

9,90€

Sorta pokončne rasti in brez trnov, izredno cenjena za profesionalno pridelavo. Zori od
sredine julija do konca avgusta. Plodovi so črne barve, zelo veliki in sladkega okusa. Po
okusu je to izredno cenjena sorta robide. Rastlina je robustna, odporna in zdrava.

122 Robida DIMA - pritlikava sorta, brez trnov

11,90€

130

9,90€

Nizko rastoča robida, ki obrodi že na enoletnih poganjkih. Rastlina doseže višino do
100 cm. Cvetove in plodove dela predvsem na koncu poganjkov. Z leti postaja grm
gostejši in s tem dobimo tudi več pridelka. Srednje veliki, svetleči plodovi zorijo od
sredine avgusta do jeseni. Ko so povsem zreli, so prijetno sladko kisli.

124 Robida PRIME ARK - 2X rodna sorta, brez trnov

9,90€

Robida NAVAHO
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11,90€

Šmarna hrušica HONEYWOOD

sadika v 2 l, višina: 40 - 60 cm

9,90€

Šmarna hrušica Honeywood je grmovnica, ki ima plodove velike kot ameriška borovnica.
Najbolje uspeva kislih, vlažnih, vendar dobro odcednih tleh na polnem soncu. Grm zraste v
višino do 5 m. Aprila zacveti z belimi cvetovi. Velike temno modre plodove obiramo od junija
do julija. V grozdu se združuje po deset jagod, ki se lahko uživajo sveže ali pa ji posušimo.
Sorta je robustna in odporna na mraz.

Sorta robide brez trnov, ki obrodi 2x letno! Na grmu zorijo plodovi tako na enoletnih
kot na večletnih poganjkih, zato jih obiramo skozi celo poletje do pozne jeseni. Plodovi
so čvrsti in polnega, sladkega okusa, zato so primerni za takojšne uživanje kot tudi za
nadaljnjo predelavo. Grm zraste do 150 cm višine in do 120 cm širine.

125 Robida QUACHITA - brez trnov			

sadika v 2 l, višina: 40 - 60 cm

Zelo atraktiven in zdrav sadež, ki rodi takoj po sajenju, že na novem, letošnjem lesu. Zori
konec avgusta in sicer postopoma vsaj 2 - 3 tedne. Jagode so bolj podolgovate, velike tudi do
2 cm, intenzivno oranžne barve. Okus je svež, kiselkast. Običajno ni posebno všečen. Nekateri
ga primerjajo z okusom komaj zrelega paradižnika. Zato se pogosto uporabljajo v kulinariki,
pripravljene tudi v obliki solat. Posušene jagode so običajno slajše in prijetnejšega okusa.
Sicer pa imajo goji instant zdravo in robustno rast in v primerjavi z drugimi goji sortami, veliko
kompaktnejšo rast.

Pritlikava sorta robide brez trnov, ki zraste samo do višine 50 cm in je primerna tudi za
sajenje v okrasne posode. Spomladi zacveti z belimi cvetovi, plodove pa lahko obiramo
v drugi polovici julija. Plodovi so srednje veliki, sladko – kislega okusa.

123 LITTLE BLACK PRINCE - pritlikava sorta, brez trnov

GOJI jagode

11,90€

Sorta robide brez trnov, je pokončno rastoč grm poletne robide, ki zraste v višino do 180 cm.
Veje so dolge in malo trnaste. Cveti v juniju, plodovi zorijo od julija dalje. Plodovi so
podolgovati, srednje veliki, mesnati, zelo sočni, sijoči, čvrsti, zelo okusni, ter sladko - kisli.

126 Robida THORNFREE - brez trnov		

132

9,90€

9,90€

9,90€

Sorta srednje rasti in brez trnov! Zorenje se začne sredi julija, plodove pa obiramo
od avgusta dalje. Plodovi so okrogli, čvrsti in zelo aromatični. Rastlina je robustna in
zdrava, odporna na številne bolezni.

28

sadika v 2 l, višina: 40 - 60 cm

Šmarna hrušica Smoky je grmovnica, ki ima od 1 do 1,5 cm velike plodove. Najbolje uspeva
kislih, vlažnih, vendar dobro odcednih tleh na polnem soncu. V višino zraste do 4 m. Cveti
aprila z belimi cvetovi. Velike vijolično modre plodove obiramo od junija do julija. V grozdu se
združuje po deset jagod, ki se lahko uživajo sveže ali pa ji posušimo. Je robustna in odporna
na mraz.

Sorta robide brez trnov, srednje rasti. Plodovi začnejo zoriti v sredi julija, obiramo pa
od avgusta dalje. Plodovi so okrogli, čvrsti in zelo aromatični. Rastlina je robustna in
zdrava, odporna na številne bolezni.

127 Robida OREGON THORNLESS - brez trnov

Šmarna hrušica SMOKEY

sadika v 2 l, višina: 30 - 40 cm
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Jagodičevje

Jagodičevje

ZA VSE OKUSE

133

Rakitovec BOTANIKA

ZA VSE OKUSE

sadika v 3 l, višina: 40 - 60 cm

19,90€

138

Rakitovec je trajni grm, ki zraste do višine 6 metrov. Je izredno trdoživa rastlina, odporna na
nizke zimske temperature in veter. Grm je zelo dekorativen, s trnastimi vejami in sivo skorjo,
ter sivozelenimi, suličastimi listi. Ovalni, oranžno-rumeni, zelo veliki plodovi začnejo zoreti
v drugi polovici julija in dozorijo jeseni. Tehtajo do 1,3 g. Meso je sočno, po okusu prijetno
kislo in rahlo aromatično. Koža plodov je čvrsta in ob ročnem nabiranju se sadje zlahka odtrga
brez poškodb. So prava zakladnica vitaminov in antioksidantov. Rastlina je dvodomna, kar
pomeni, da moramo za tvorbo plodov posaditi moško in žensko rastlino.

134

Rakitovec OPYLOVAČ

sadika v 3 l, višina: 40 - 60 cm

19,90€

Rakitovec VOROBĚVSKÁ

sadika v 3 l, višina: 40 - 60 cm

19,90€

139

Rakitovec FREISDORFER ORANGE

sadika v 3 l, višina: 40 - 60 cm

19,90€

140

ČOKOLADNA AKEBIJA

sadika v 2 l, višina: 40 - 60 cm

10,90€

Visoka ovijalka, ki zraste do10 m. Listi so 5-delni in odpadejo šele po hudem mrazu. Rastlina
ima moške in ženske cvetove. Ženski so čokoladno purpurni in v premeru merijo do 3 cm;
moški so rožnati in precej manjši - do 1 cm in oddajajo rahel vonj po cimetu. Cveti konec
aprila, začetek maja. V oktobru dozorijo do 13 cm dolgi plodovi, ki so kot nekakšni stroki.
Zunanjost je vijolična. Ko se ta ob zrelosti razpre, razkrije sočno meso, ki ovija temna semena.
Meso je užitno, sladko z rahlim priokusom po meloni.

30

Tayberry Buckingham

sadika v 2 l, višina: 40 - 60 cm

9,90€

Črni bezeg Haidegg 17

sadika v 2 l, višina: 40 - 60 cm

9,90€

Črni bezeg Haidegg 17 je listopadni grm, ki v višino doseže od 3 do 4 metre. Od junija do
julija cveti z belimi cvetovi. Sorto odlikuje visoka in redna rodnost; sorta ima kar 2-krat večji
pridelek v primerjavami z ostalimi sortami. Črne jagode dozorijo v sredini septembra in imajo
močan okus in aromo. Primerne so predvsem za sokove in marmelade, svežih ne uživamo!

141

Kivi Ken’s Red

sadika v 2 l, višina: 40 - 60 cm

9,90€

Kivi Ken’s red je ženska rastlina drobnoplodnega kivija. Uspeva na rahlo kislih tleh. Vzgojimo
jo kot vzpenjalko v obliki špalirja. Za oploditev potrebuje moško rastlino, primerna sorta je
Weiki. Cveti v mesecu maju ali juniju z belimi cvetovi. Rodi približno po 4 do 5 letih.
Drobni plodovi zorijo od septembra do novembra. Kožica plodov je temno rdeča do vijolična
in gladka. Sadno meso je rdeče barve, sladko in aromatično.
Plodove lahko uživamo skupaj z lupino.

Rakitovec Friesdorfer Orange je samooplodna sorta rakitovca. Rakitovec je trajni grm, ki
zraste do višine 5 metrov. Je izredno trdoživa rastlina, odporna na nizke zimske temperature
in veter. Grm je zelo dekorativen, s trnastimi vejami in sivo skorjo, ter sivozelenimi, suličastimi
listi. Jeseni so veje polne oranžnih plodov, ki so prava zakladnica vitaminov in antioksidantov.

137

11,00€

Breztrnati križanec z okusnimi, podolgovatimi plodovi, ki so dolgi do 4 cm, rdeče do rahlo
temnejše vijolične barve, ter izredno sladki in aromatični. Rodi na enoletnih poganjkih, zato
konec septembra nad tlemi odrežemo vse poganjke, ki so že rodili. Zanimivo je, da Tayberry
za razliko od robide dobro rodi, tudi če je posajen na nekoliko bolj senčni legi. Rastlina je
odporna na mraz. Plodovi so primerni za svežo porabo in predelavo.

Rakitovec je trajni grm, ki zraste do višine 2-3 metrov. Je izredno trdoživa rastlina, odporna na
nizke zimske temperature in veter. Grm je zelo dekorativen, z manj trnastimi vejami kot ostale
sorte in sivo skorjo, ter sivozelenimi, suličastimi listi.
Oranžno - rumeni plodovi, premera do 8 mm, začnejo zoreti v sredini avgusta pa vse do
sredine septembra. Meso je sočno, po okusu prijetno kislo in rahlo aromatično. So prava zakladnica vitaminov in antioksidantov. Rastlina je dvodomna, kar pomeni, da moramo za tvorbo
plodov posaditi moško in žensko rastlino. Rastlina cveti z dišečimi, medonosnimi rumenimi
cvetovi, iz oplojenih ženskih cvetov pa se razvijejo jajčasti rdeče oranžni plodovi.

136

sadika v 2 l, višina: 40 - 60 cm

Jagodna ali tibetanska malina je odporna in nezahtevna rastlina, ki obrodi privlačne užitne
plodove. Rastlina raste v kroglastem grmiču. Koreninski poganjki poženejo do 60 cm visoke
poganjke. Listi so temno zeleni. Sadimo jo predvsem na sončne lege, uspeva pa tudi v senci.
Tla naj bodo dobro odcedna, a vlažna. V juliju se na toletnih poganjkih odprejo 4 - 5 cm veliki
beli cvetovi. Jagode zorijo v avgustu, ki so velike 3 cm in okrogle, sijoče, svetlo rdeče. Uživamo
jih sveže ali pa iz njih pripravimo različne shranke.

Rakitovec je trajni grm, ki zraste do višine 6 metrov. Je izredno trdoživa rastlina, odporna na
nizke zimske temperature in veter. Grm je zelo dekorativen, s trnastimi vejami in sivo skorjo,
ter sivozelenimi, suličastimi listi. Rastlina cveti z dišečimi, medonosnimi rumenimi cvetovi
in ga sadimo zaradi opraševanja.

135

Japonska malina

142

Kivi Hayward

sadika v 2 l, višina: 40 - 60 cm

9,90€

Kivi Hayward je ženska rastlina debeloplodnega kivija. Uspeva na rahlo kislih tleh. Vzgojimo
jo kot vzpenjalko v obliki špalirja. Za oploditev potrebuje moško rastlino, primerni sorti sta
Atlas in Tomuri. Cveti v mesecu maju z belimi cvetovi. Rodi približno po 4 do 5 letih.
Običajno veliki plodovi so zreli v mesecu novembru. Kožica plodov je rjava in porasla z dlačicami. Sadno meso je zeleno in sladko kislega okusa.
Plodove poberemo pred mrazom, dozorevajo in medijo se v kleti.
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MALINE; od pritlikavih do klasičnih sort
143 Malina GOLDEN BLISS				

MALINE; od pritlikavih do klasičnih sort
152 Malina POLKA					9,90€

9,90€

Malina Golden Bliss ima rumene velike plodove, ki so zelo aromatični in sladki. Pridelek
je obilen. Rastlina je pokončne rasti in manj dovzetna na bolezni.
Posadimo jo v navadno vrtno zemljo, na sončno ali polsenčno lego. Rodi na enoletnem
lesu od začetka avgusta do pozne jeseni.

2x rodna malina! Rastlina ima srednje bujno in pokončno rast. Prvič zori julija, drugič
pa septembra. Plodovi so srednje velik, temno rdeče barve in čvrsti. Okus je dober,
aromatičen, blag in sladko kisel.

153 Malina SOKOLICA					9,90€

144 Malina MEEKER					9,90€

Izredno rodna, zgodnja sorta rdeče maline, katere grm zraste do 2 m visoko. Obrodi na
dvoletnih poganjkih. Plodovi so rahlo podolgovati, okusni, svetlo rdeči in zorijo sredi
junija. Rastlino posadimo na sončno lego, zaščitene pred vetrom, v rodovitno, rahlo
kislo humusno zemljo. Sorta je odporna na nizke temperature in zmrzal.

2x rodna malina! Rastlina ima srednje bujno in srednje visoko pokončno rast.
Grm je delno odporen proti sivi plesni poganjkov in plodov. Prvič zori junija, drugič
pa v začetku avgusta. Plodovi so srednje debeli do debeli, stožčaste oblike, intenzivno
rdeče barve in čvrsti. Okus je dober, aromatičen, blag in sladko kisel.

145 Malina AUTUMN BLISS				

154 Malina SWEET SUNSHINE				

9,90€

Sorta maline kompaktne rasti in brez trnov. V višino zraste med 50 - 100 cm in je zato
primerna predvsem za majhne vrtove, lahko pa jo vzgajamo tudi v okrasnih posodah.
Sorta rodi na dvoletnih poganjkih. Plodovi so srednje veliki in sladkega okusa.
Obiramo jih od junija do avgusta.

9,90€

Je srednje bujna, srednje visoka in pokončna sorta. Delno odporna proti sivi plesni
poganjkov in plodov. Plodovi so srednje veliki so veliki, prisekano stožčasti, intenzivno
rdeči in čvrsti. Okus je sladko kisel, blag in aromatičen. Prvo zorjenje je že sredi junija,
drugo v začetku avgusta. Pridelek je srednje velik do velik.

155 Malina TULAMEEN					9,90€

146 Malina DELNIWA					9,90€

Sorta bujne, pokončne rasti brez trnov. Je enkrat rodna sorta, ki rodi na dvoletnih poganjkih. Zori od julija do sredine avgusta. Plodovi so veliki, čvrsti, svetleče rdeči in obstojni. Po okusu so prijetni,dobri in ostajajo enaki skozi vso sezono. Rastlino posadimo
v navadno vrtno zemljo, na sončno ali polsenčno lego. V višino zraste tudi do 3 metre.

Izredno rodna in okusna malina Delniwa zraste do 1,5 m višine in spada med zelo
odporne sorte. Plodovi so rdeči, sijoči, podolgovate oblike, ter so izredno sladki in
okusni. Prve plodove obiramo v začetju avgusta in traja vse do prve zmrzalo. Zaradi
nizke in kompaktne rasti lahko sorto posadimo tudi v okrasne posode in jo vzgajamo
na sončni terasi ali balkonu.

156 Malina WILLAMETTE				9,90€
Enkrat rodna malina, ki rodi zgodaj in obilno. Zori od sredine junija dalje. Plodovi so
srednje veliki, okroglo stožčasti in temno rdeči. Okus je zelo prijeten, rahlo kiselkast.
Sorta je robustna in hitre rasti.

147 Malina ALL GOLD					9,90€
Najboljša rumena malina! Plodovi sončno rumene barve zorijo od avgusta do prve
slane. So veliki, sladki in izjemnega okusa. Sorta je zelo rodna.
Sadimo jih lahko direktno v vrt ali v večje posode, najbolje na sončna mesta.

148 Malina BLACK JEWEL				

9,90€

Enkrat rodna poletna sorta s črnimi plodovi, pokončne rasti, zdrava in manj dovzetna za
bolezni. Sorta rodi na dvoletnem lesu. Zori sredi junija do sredine julija, zelo koncentrirano, v relativno kratkem časovnem obdobju. Plodovi so značilno belkasto obrobljeni, viseči, srednje veliki, okroglaste oblike s prefinjenim, rahlo odišavljenim okusom.

149 Malina BONBON BERRY® YUMMY		

9,90€

Nizko rastoča malina, ki obrodi že na enoletnih poganjkih. Grm je kompaktne rasti,
v višino zraste samo do 50 cm. Poganjki so skoraj brez trnov. Beli cvetovi zacvetijo
junija, rdeči plodovi pa zorijo avgusta. Plodovi so sladki in izredno aromatični. Sorta je
izredno odporna na bolezni in mraz. Zaradi pritlikave rasti je primerna tudi za sajenje
v okrasne lonce.

150 Malina GLEN AMPLE®				9,90€
Zgodna poletna sorta, poganjki brez trnov! Sorta ima velike temno rdeče plodove.
Rodi obilno. Cveti od maja do junija, plodove pa obiramo od junija do julija. Grmiček
posadimo na sončno mesto. Zraste do 1,5 m, več sadik posadimo v razmaku 50 cm.
Sočni plodovi so primerni za svežo uporabo ali predelavo.

151 Malina GLEN DEE®					9,90€
Sorta z velikimi, koničasto oblikovanimi rdečimi plodovi. Zelo rodna, poletna malina,
odličnega in sladkega okusa. Rastlina je močne rasti, z dolgimi, rodnimi stranskimi
poganjki.
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sadika v 2 l, višina: 30 - 40 cm

Malina BONBON BERRY YUMMY
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Vse za uspešno rast

AMERIŠKE BOROVNICE
157

DARROW

GNOJILA, SUBSTRATI, DODATKI

sadika v 2 l, višina: 40 - 50 cm

8,80€

Ameriška borovnica Darrow je visoka in široka sorta z dolgimi poganjki. Uspeva v kislih tleh,
na sončni ali polsenčni legi. Končna višina rastline je od 1 do 2 metra. Zori v sredini julija.
Plodovi so zelo debeli, čvrsti in izrazito modre barve z močnim poprhom. Meso je okusno in
rahlo kiselkasto.

158

HORTBLUE PETITE

sadika v 2 l, višina: 40 - 50 cm

13,90€

Ameriška borovnica Hortblue Petite je večkrat rodna sorta borovnice. Uspeva v kislih tleh, na
sončni ali polsenčni legi. V višino zraste do 1,2 metra. Prvič dozori v juniju in juliju, drugič
pa od septembra in vse do prve zmrzali. Plodovi so srednje veliki in svetlo modre barve.
Okus je zelo dober, sladek in aromatičen. Plodovi so primerni tako za svežo porabo kot tudi
nadaljno predelavo. Sorta je primerna tudi za sajenje v okrasne posode.

159

NELSON

sadika v 2 l, višina: 40 - 50 cm

162

163

164

Gnojilo za borovnice 6,84€

Gnojilo za sadike

Visokokakovostno organsko gnojilo
Bio Plantella Nutrivit višje vrednosti
posebej prilagojeno za gnojenje
ameriških borovnic in ostalih kisloljubnih
rastlin. Z dodatkom naravnega dušika
za bolj okusno sadje. Vsebina: 1 kg

Plantella Organik za sadike je preverjeno
učinkovito dolgo delujoče 100 % organsko
gnojilo za pospeševanje nastajanja humusa,
večjo rodovitnost tal in bogat pridelek v
vrtu, sadovnjaku in okrasnem vrtu
Vsebina: 1,5 Kg

Plantella Specialno gnojilo za kivi
je specialno gnojilo za pospešeno rast,
cvetenje in rodnost kivija, mandlja,
granatnega jabolka, kakija. Uporabljamo
ga lahko ob sajenju, za dognojevanje
in v času vegetacije. Vsebina: 1 kg

165

166

167

Univerzalni substrat 3,04€

Substrat za rododendrone 8,90€

Substrat za orhideje 12,00€

Naturahum univerzalni substrat
za sajenje cvetlic, sadik vinske trte, dreves,
grmičevja, hmelja itd. Substrat je sestavljen
iz najkakovostnejših severno-nemških šot,
ter vsebuje vsa glavna hranila in mikroelemente, ki zagotavljajo bujno rast in razvoj
vaših rastlin. Vsebina: 20 l

Substrat Gramoflor za rododendrone
in vresje je visoko kakovostni specialni
substrat, ki ga uporabljamo za acidofilne
rastline (rododendroni, azaleje, ameriške
borovnice, vresje itd.).
Vsebina: 45 l

Orchiata Power 9-12 mm je samostojen
substrat za orhideje, ki je pripravljen
za takojšnjo uporabo. Sestoji iz 100%,
najbolj kakovostnega lubja
novozelandskega bora Pinus radiata.
Vsebina: 5 l

168

169

170

5,90€

Profesionalne vrtne škarje 37,30€

Škarje za živo mejo 72,50€

Zaščitna mreža proti glodalcem fi 40 cm
varuje korenine, deblo in cepljeno mesto
sadnega drevesa. Košara je izdelana iz 3x
cinkane mreže, zato varuje korenine pred
glodalci vsaj še 5 let po vsaditvi sadike, da
drevo dobi močne korenine.

Lahke, a izjemno trdne in trpežne vrtne škarje,
dolžine 21 cm. Idealne za obrezovanje
dreves in okrasnih rastlin.
Rezila so iz nerjavečega jekla. Ročaj iz polipropilena. Kovinski zatič za zapiranje rezil.
Centralni kaljeni vijak z matico, blokirno
ploščico in nastavitvenim vijakom.

Profesionalne škarje, dolžine 58 cm
za obrezovanje dreves. Vsi sestavni deli
teh škarij so izjemno trdni, rezilo
iz karbonskega jekla. To zagotavlja visoko
zmogljivost in vrhunsko kakovost ter
omogoča varno in dolgotrajno uporabo.

3,99€

Gnojilo za kivi

5,91€

8,80€

Ameriška borovnica Nelson ima zelo debele, precej trde, sladke, aromatične plodove in izrazito
modre barve z močnim poprhom. Zori v avgustu oz. začetku septembra. Meso je okusno
in rahlo kiselkasto. Višina grma od 1,3 do 1,6 m. Izredno odporna sorta na nizke zimske
temperature (zdrži do -25°C).

160

CARGO

		

sadika v 7,5 l, višina: 60 - 80 cm

29,90€

Ameriška borovnica Cargo je sorta z močno rastjo in visokimi pridelki, ki je zelo primerna
za ročno in strojno obiranje. Jagode so svetlo modro, čvrste, sočne, okrogle oblike, enotne
velikosti in zelo okusne. Okus se ohrani tudi med hlajenjem ali zamrzovanjem. Zori v mesecu
avgustu.

161

GOLDTRAUBE

sadika v 2 l, višina: 40 - 60 cm

8,80€

Borovnica Goldtraube je zelo trpežna sorta, odporna na nizke zimske temperature. V višino
doseže 1,5 m. Je srednje zgodnja sorta z velikimi okusnimi jagodami. Zori v mesecu avgustu
in septembru.
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Zaščitna mreža
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Sobne rastline

Sobne rastline

VEDNO JE PROSTOR ŠE ZA ENO ... SOBNO RASTLINO!
171

173

179

180

181

Naprodaj
brez
okrasnega
lončka,
rastlina
posajena
v PVC lonček
Ø 13 cm

Naprodaj
brez
okrasnega
lončka,
rastlina
posajena
v PVC lonček
Ø 13 cm

Naprodaj
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okrasnega
lončka,
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posajena
v PVC lonček
Ø 13 cm

Naprodaj
brez
okrasnega
lončka,
rastlina
posajena
v PVC lonček
Ø 6 cm

Aloe vera

Anthurium Clarinervium

Begonia maculata

Fikus Tineke

Fikus elastica

Hoya Kerrii

Ima zdravilne učinke in je precej nezahtevna za
vzgojo. Najbolje bo uspevala v toplih sončnih
legah. Pozno spomladi jo prestavimo v zunanje
prostore, v polsenčne lege. Za svojo rast ne
potrebuje veliko vode, zato jo v vročih poletnih
mesecih zalivamo enkrat na teden, pozimi pa
zgolj enkrat na mesec.

Anthurium clarinervium je izredno zanimiva
rastlina, ki nas privlači s svojimi prečudovitimi, velikimi listi. Listi so srčaste oblike, temno
zelene barve s svetlimi žilami. Rastlina nam bo
najbolje uspevala v svetlem prostoru, a ne na
direktnem soncu!

Izredno dekorativna lončnica, s svetlečimi
temno zelenimi listi in belimi pikami, na dnu
listov pa so temno rdeče barve. Najbolje nam
bo uspevala v toplih in vlažnih prostorih, z
indirektno svetlobo. Posadimo jo v zračno in
dobro odcedno zemljo. Zalivamo jo takrat, ko
se zemlja izsuši.

Fikus Tineke ima čudovite temno zelene, velike,
bleščeče liste, ki izraščajo skoraj vodoravno iz
stebla. Najbolje uspeva na svetlem mestu, brez
neposrednega sonca. Zalivamo jih po potrebi,
a nikoli ne pustimo, da se prst izsuši. Liste redno
pršimo, da ohranjamo vlago. Fikusi so precej
občutljivi na suh zrak in prepih.

Fikus je zelo koristna sobna rastlina v boju s
toksini v zraku. Veliki, temno zeleni in bleščeči
listi se izraščajo skoraj vodoravno iz stebla.
Odlično uspeva pri običajnih sobnih temperaturah in na svetlih mestih brez neposrednega
sonca. Zalivamo ga zmerno, pazimo le, da se
prst ne izsuši. Liste mu pogosto pršimo.

Hoya Kerri nas pritegne s svojimi listi, ki so v
obliki srca. Najbolje nam bo uspevala na svetlem mestu z indirektno svetlobo. Posadimo
jo v zračno in odtočno mešanico zemlje, v
tesen lonček. Zalijemo jo takrat, ko se zemlja
že nekoliko izsuši. V času intenzivne rasti jo
tudi redno gnojimo.

9,00€
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Naprodaj
brez
okrasnega
lončka,
rastlina
posajena
v PVC lonček
Ø 6 cm

27,90€

19,50€
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9,10€
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182

15,50€
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8,70€
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Naprodaj
v okrasnem
lončku
Ø 8 cm

Naprodaj
brez
okrasnega
lončka,
rastlina
posajena
v PVC lonček
Ø 11 cm

Naprodaj
brez
okrasnega
lončka,
rastlina
posajena
v PVC lonček
Ø 12 cm

15,00€

13,90€

Čopasta zelenčica Ocean

Kavovec arabica

Sukulenta Worm Plant

Monstera

Mix tilancij exotic

Filodendron

Čudovita eksotična lončnica z zeleno belimi
listi. Rastlina nam bo najbolje uspevala v svetlih
prostorih, z indirektno svetlobo. Zemlja mora
biti vedno rahlo vlažna, a ne razmočena.
V hladnejših mesecih jo zalivamo manj. Najbolj
optimalna temperatura za vzgojo je med 20°C
in 22°C.

Prava kava nam bo najbolje uspevala na svetlih
mestih, brez direktnega sonca. Najbolje ji bo
ustrezala vzhodna stran, kjer bo deležna še
malo jutranjega sonca. Poleti jo lahko vzgajamo
na prostem, pozimi pa jo umaknemo v notranje
prostore. Pazimo, da je zemlja stalno zmerno
vlažna. Zalivamo jo vedno s postano vodo!

Sukulente so majhne in okrasne tropske rastline z nazobčanimi listi zanimivih oblik in barv.
Ljubijo sonce in vročino, potrebujejo le malo
vode in odlično prenašajo sušo. Brez zalivanja
lahko zdržijo tudi 3 mesece. Čez zimo nam
lahko krasijo notranje prostore, poleti pa jih
prestavimo na sončen balkon ali teraso.

Monstera je sobna rastlina, ki nas razveseljuje
s svojimi veliki, zelenimi in pernato narezanimi
listi. Gre za zelo nezahtevno rastlino, ki uspeva
na zmerno senčnih legah in potrebuje visoko
zračno vlago. Posebnost te rastline so zračne
korenine, ki poganjajo iz stebel. Stebla potrebujejo oporo za naslanjanje.

Tilancija je rastlina, ki ne potrebuje neposrednega zalivanja, temveč le občasno pršenje.
Rastline nimajo koreninskega sistema, zato jih
je mogoče uporabiti v edinstvenih aranžmajih.
V kompketu dobite 6 različnih tilancij.

Najbolje uspeva v svetlih prostorih, vendar pa
ne mara direktnega in močnega sonca.
Rastlina je povešave oziroma ob primerni opori
vzpenjave rasti in ima izredno dekorativne
liste. Zalivamo ga zmerno, 2x tedensko pa ga
tudi poškropimo z mlačno vodo.

5,10€
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Naprodaj
brez
okrasnega
lončka,
rastlina
posajena
v PVC lonček
Ø 9 cm

7,00€
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VNESI ŽIVLJENJE V SVOJ DOM IN IZBERI SVOJO NAJLJUBŠO

11,60€

Mesojedka
Najbolje nam bodo
uspevale, če jih
posadimo
v mešanico šote
in perlita, na svetlem
mestu. Prst moramo
ves čas vzdrževati
vlažno - to najlažje
zagotovimo tako,
da lonček postavimo
na podstavek, napolnjen
z vodo. Voda mora
biti obvezno deževnica!

8,90€
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Naprodaj
brez
okrasnega
lončka,
rastlina
posajena
v PVC lonček
Ø 12 cm

9,90€

Neon potos
Potos najbolje uspeva
v svetlih prostorih, saj
drugače listi postopoma
izgubijo pisano barvo.
Gre za vzpenjavo rastlino
s srčastimi, pisanimi listi.
Zalivamo jo zmerno, od
zgodnje pomladi pa do
jeseni jo gnojimo enkrat
tedensko.
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Naprodaj
brez
okrasnega
lončka,
rastlina
posajena
v PVC lonček
Ø 9 cm

Naprodaj
brez
okrasnega
lončka,
rastlina
posajena
v PVC lonček
Ø 12 cm

6,90€

Tradescantia Nanouk
Neverjetno lepa rastlina s pisanimi, vijolično
belimi zelenimi listki. Posadimo jo v zračno in
dobro odcedno zemljo, na svetlo mesto. Če jo
postavimo v senčne prostore, lahko s časoma
izgubi svoje čudovite barve in postane zelena.
Gre za nezahtevno rastlino, katera nam ne bo
zamerila, če jo pozabimo zaliti. Takoj, ko jo
bomo zalili, bo ponovno oživela.

7,00€
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Dodatki

Specialni substrati za sobne rastline

ZA DOM IN VRT
Na voljo v 4
različnih barvah:

Na voljo v 4
različnih barvah:
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Razpršilka Medusa

0,7l

3,20€

Na voljo v 2
različnih barvah
in 3 velikostih:

Zalivalka Medusa

1,8l

3,50€

Na voljo v 3
različnih barvah:
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Skleda Lea

premer 22 cm

2,20€

Skleda Lea

premer 26 cm

2,70€
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Skleda Lea

premer 30 cm

3,40€

Skleda Roseta

Na voljo v 4
različnih barvah:

Seramis® - substrat za sobne rastline

Poseben substrat za orhideje Seramis je sestavljen iz zrn
obdelane gline in borovega lubja. Zagotavlja optimalno
prezračevanje koreninskega sistema, ter preprečuje
gnitje korenin. Rastline sadimo direktno v pripravljen
substrat.

Rastlinske granule Seramis za sobne rastline z lahkoto
absorbirajo, shranjujejo in sproščajo velike količine vode.
Majhne drobnozrnate glinene granule vpijejo vodo kot
goba. Rastline posadimo direktno v pripravljen granulat.

214
215

10,90€

pakiranje 2,5l
pakiranje 7l

4,99€

216
217

			

12,00€

pakiranje 2,5l
pakiranje 7l

4,99€
11,00€

Na voljo v 4
različnih barvah:
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203

200

204

201

205

202

206

Vaza Roseta

premer 30 cm

Seramis® - specialen substrat za orhideje

1,3 l

14,90€

Samozalivalni okrasni lonec Calimera

dovolj vlage
potrebno zaliti

premer 17 cm

14,90€

Na voljo v 4
različnih barvah:
Na voljo v 3
različnih barvah:

210

207
208

212

209

213

Vrtnarsko orodje

38

Seramis® - merilec vlage

211

3-delni set

19,90€

Samozalivalni okrasni lonec Calimera

Seramis® - substrat za kaktuse in sukulente
Poseben substrat za kaktuse in sukulente je mešanica
rastlinskih zrnc Seramis lave in lomljene ekspandirane
gline, ki izboljša drenažni učinek. Mešanica zagotavlja
odličen pretok zraka in vode ter posebno ohlapno in
stabilno strukturo.
premer 35 cm

51,90€
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pakiranje 2,5l

4,99€

Indikator zalivanja Seramis zanesljivo in enostavno
prikazuje, kdaj vaše rastline potrebujejo vodo.
Meri vlago v granulah.
Na voljo v 2 različnih velikostih:
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220

dolžina 16 cm

3,99€

dolžina 26 cm

4,50€
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Vabljeni v našo trgovino floraexpress.si preko spleta,
saj je izbor rastlin preširok, da bi ga natisnili!

