NAJBOLJ PRILJUBLJENE
DOMAČE SORTE VRTNIN

SEJTE Z NAMI !

DOMAČE SLOVENSKE IN UDOMAČENE SORTE VRTNIN

1. BUČKE BIANCA DI TRIESTE – TRŽAŠKA BELA
2. DIVJA RUKOLA
3. KOLERABA HOFMANOVA RUMENA
4. KORENJE LOBERRICHER – LJUBLJANSKO RUMENO
5. KORENJE NANTES CLODIA 2
6. MOTOVILEC LJUBLJANSKI
7. PAPRIKA BOTINSKA RUMENA
8. PAPRIKA SOROKSARI
9. PETERŠILJ DOMAČI LISTNIK - COMUNE 2
10. RADIČ ANIVIP
11. RADIČ MONIVIP
12. RADIČ SOLKANSKI
13. RADIČ TRŽAŠKI SOLATNIK
14. RDEČA PESA CYLINDRA
15. SOLATA CANASTA
16. SOLATA DALMATINSKA LEDENKA
17. SOLATA GENTILINA
18. SOLATA LEDA
19. SOLATA MARIJA
20. SOLATA POSAVKA
21. SOLATA UNICUM
22. ŠPINAČA MATADOR
23. ZELJE VARAŽDINSKO 3
ZELENO SO OZNAČENE SORTE , KI JIH JE V SLOVENSKO IN EVROPSKO
SORTNO LISTO VPISALA NAŠA SEMENSKA HIŠA ZA POTREBE PRIDELAVE V
SLOVENIJI IN JE TUDI ŽLAHTNITELJ SORTE.
ČRNO SO OZNAČENE TRADICIONALNE ALI UDOMAČENE SLOVENSKE
SORTE, KI SO DOBRO PRILAGOJENE NAŠIM RASTNIM RAZMERAM.
Gor na stolu pa večni sedi,
kapljici vsaki on srečo deli:
pade na polje – rodi zelenjad,
kane na drevje – obilen da sad,
kaplja na njivi – da žito zlato,
kaplja na trti pa - vince sladko.
Sreča se spušča na sleherno stvar,
kadar zaliva nebeški vrtnar!
Simon gregorčič

BUČKE BIANCA DE TRIESTE so zgodnja sorta. Oblika ploda je
podolgovata, belo zelenkaste barve, bujne rasti, brez vrež.
Seme kali okoli 8 dni.

DIVJA RUKOLA zraste do 25 cm visoko. Je aromatična rastlina
posebnega okusa. Uporabljamo jo v solatah in kot prilogo k raznim jedem.
Liste tako kot pri peteršilju vedno znova režemo. Seme kali 7 do 10 dni,
sejemo pa jo od aprila do avgusta. Sveža rukola je tako na voljo skozi vse
leto.

KOLERABA PODZEMNA HOFMANOVA RUMENA je rumeno zelene
barve z rumenim mesom. Primerna je za krmo živali, kuhanje in
skladiščenje. Seme kali približno 8 dni.

KORENJE RUMENO LOBBERICHER naredi velik do 30 cm svetlo
rumen koren. Je zelo pozna sorta primerna za skladiščenje, svežo rabo in
krmo domačih živali. Juham izboljša okus. Seme kali približno 20 dni.

KORENJE NANTES CLODIA 2 je srednje zgodnja sorta, ki naredi 15 cm
dolg oranžno rdeč koren s skoraj nevidnim strženom. Je sladkega, nežnega
in svežega okusa. Seme kali približno 20 dni.

MOTOVILEC LJUBLJANSKI je zgodnja sorta s srednje veliko rozeto.
Listi so dolgi, temno zeleni in svetleči. Sorta je odporna
na mraz. Seme kali približno 28 dni.

PAPRIKA BOTINSKA RUMENA je srednje zgodnja sorta. Je izboljšana
sorta Botinečke rumene. Plodovi so rumeni, sladki, okrogli, primerni za
takojšno uporabo in vlaganje. Seme kali okoli 14 dni.

PAPRIKA SOROKSARI je pozna sorta. Plodovi so rumeni, sladki in
okusni, primerni za takojšnjo uporabo, vlaganje ali polnjenje. Seme kali
približno 14 dni.

PETERŠILJ DOMAČI LISTNIK - COMUNE 2 je srednje zgodnja sorta,
ki ima temno zelene velike gladke in izredno aromatične liste.
Uporabljamo ga kot začimbo za juhe, jajčne jedi, omake in solate, pa tudi v
zdravilne namene, saj pospešuje prebavo, izločanje urina, delovanje žolča
in notranjih žlez. Seme kali približno 28 dni.

RADIČ ANIVIP je pozna sorta za pridelovanje glavic jeseni in zgodaj
spomladi. Glavice so velike, okrogle, vinsko rdeče barve.
Ni primeren za siljenje. Seme kali okoli 14 dni.

RADIČ MONIVIP je pozna sorta za pridelovanje glavic jeseni in zgodaj
spomladi. Glavice so velike, okrogle, zelene barve.
Ni primeren za siljenje. Seme kali okoli 14 dni.

RADIČ SOLKANSKI je selekcija radiča z žametnimi, vinsko rdečimi listi,
v obliki vrtnice, ki je primeren za zimsko pobiranje. Za doseganje
idealnega okusa tega radiča, predlagamo beljenje-siljenje po pobiranju.
Razdalja v vrsti 25-30 cm, med vrstami 40 cm. Optimalna gostota sajenja
8-9 rastlin/m2.

RADIČ TRŽAŠKI SOLATNIK - ZUCCHERINA DI TRIESTE je hitro
rastoča zgodnja sorta. Svetlo zeleni gladki in nežni listi se hitro obraščajo,
zato ga lahko pogosto režemo. Dobro prezimi. Sejemo ga gosto, da listi
ostanejo nežni in obeljeni. Seme kali približno 14 dni.

RDEČA PESA CYLINDRA je srednje pozna in visoko rodna sorta z
velikim temno rdečim podolgovatim gomoljem. Odporna je
na sušo. Seme kali približno 14 dni.

SOLATA CANASTA je krhkolistna sorta solate, ki jo lahko sejemo celo
leto. Glave so okrogle rozete z nazobčanim in rdeče obarvanim listnim
robom. Seme kali približno 7 dni. Dobro prenaša poletno vročino pa tudi
zimski mraz.

SOLATA DALMATINSKA LEDENKA je poletna krhkolistna sorta solate
z velikimi temno zelenimi glavami, ki imajo nazobčan
listni rob. Odlično prenaša vročino. Seme kali približno 7 dni.

SOLATA GENTILINA je krhkolistna sorta solate, ki jo lahko sejemo celo
leto. Glave so okrogle rozete z nazobčanim listnim
robom in zelene barve. Seme kali približno 7 dni. Dobro prenaša poletno
vročino pa tudi zimske mraze.

SOLATA LEDA je poletna, domača, krhkolistna sorta solate. Dobro
prenaša poletne vročine. Glava je velika, strnjena, svetlo zeleno-rumene
barve. Seme kali okoli 7 dni.

SOLATA MARIJA je krhkolistna sorta solate, ki jo lahko sejemo celo
leto. Glave so okrogle z nazobčanim listnim robom. Seme kali približno 7
dni. Dobro prenaša poletno vročino pa tudi zimski mraz.

SOLATA POSAVKA je zimska krhkolistna sorta. V toplejših krajih
prezimi na prostem, v hladnejših pa jo je potrebno pokriti.
Glave so velike in temno zelene. Seme kali približno 10 dni.

SOLATA UNICUM je poletna krhkolistna sorta solate. Glave so temno
zelene, z rjavimi pegami. Seme kali okoli 7 dni.

ŠPINAČA MATADOR je srednje zgodnja sorta. Ima velike temno zelene
svetleče liste. Dobro prezimi. Primerna je za spomladansko in jesensko
pridelavo. V kuhinji jo uporabljamo neposredno z vrta. Kuhane ne
pogrevamo, saj se tako izognemo preveliki količini nitratov. Seme kali
približno 20 dni.

ZELJE VARAŽDINSKO 3 je srednje pozna in rodno nezahtevna sorta, ki
v 110 do 115 dneh po presajanju naredi težke in čvrste, okroglo ploščate
glave s tankimi in okusnimi listi. Uporabno je sveže in je primerno za
kisanje. Seme kali približno 10 dni.
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