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Kapusnice

Brokoli

Cvetača

1100

3

1110

1111

Brokoli
Corvet F1

Cvetača
Snežna kepa

Cvetača
Romanesco

Brassica oleracea L. convar.
botrytis (L.) Alef.

Brassica oleracea L. convar.
botrytis (L.) Alef.

Brassica oleracea L. convar.
botrytis (L.) Alef.

Oblikuje sivo zeleno rožo (cvetni
poganjki) že ca. 120 dni po
presajanju. Ko odrežemo glavno
rožo, se tvorijo manjše stranske.
Vročina mu ne paše in takrat
cvetov ne oblikuje. Ugodni sosedi
brokoliju so paradižnik, zelena,
grah, nizek fižol, solata, endivija
in por.

Srednje pozna sorta (105-115
dni) z belimi, okroglimi rožami,
težkimi okoli 1,2-1,4 kg. Rožo je
potrebno senčiti (rože prekrijemo z odlomljenimi listi ali liste
zvežemo nad rožo). Raste v
humozni, pognojeni zemlji, na
sončni legi. Ne mara poletne
vročine. Med cvetačo sadimo solato, zeleno in sejemo redkvico.

Romanesco je pozna (170 dni)
cvetača nenavadne koničaste
oblike, žvepleno zelene barve in
prijetnega sladkastega okusa.
Zahteva dobro gnojeno zemljo
in veliko vlage. Najbolje raste
jeseni.

Zelje

1115

1116

1118

1117

Zelje
Cuor di bue grosso

Zelje
Slava

Zelje
Ditmar

Zelje
Varaždinsko

Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef.

Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef.

Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef.

Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef.

Je koničasto zelje s kompaktno glavo. Srednje pozna sorta
(100 dni). Ima sladkast okus
in je odličen za svežo porabo v
solatah ali za kuhanje. Teža glav:
1,4-1,6 kg. Zelje potrebuje dobro
pognojena in vlažna tla.

Srednje pozna sorta (120 dni).
Okroglo ploščate, rumeno zelene
glave, težke 2,5-3 kg, so uporabne sveže in za kisanje. Zemlja:
vlažna, humusna, pognojena.
Dobri sosedje: paradižnik, zelena, kamilica, kumina.

Zgodnja sorta (90 dni).
Sploščeno okrogle, rumeno
zelene glave (1,2-1,4 kg) so
uporabne sveže. Zemlja: vlažna,
humusna, pognojena. Dobri
sosedje: paradižnik in zelena,
ker odvračata nalet kapusovega
belina, kamilica in kumina, ker
izboljšujeta aromo.

Je srednje pozna domača sorta
(150 dni). Okroglo ploščate,
zbite, rumeno zelene glave s
tankimi listi so odlične za kisanje
in skladiščenje. Teža zelja: 2,83,2 kg. Zemlja: vlažna, humusna,
pognojena.
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Ohrovt

4

1119

1120

1105

1125

Zelje
Futoško

Rdeče zelje
Roxy

Brstični ohrovt
Long island

Ohrovt
Vertus

Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef.

Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef.

Brassica oleracea L. convar.
oleracea

Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef.

Je srednje pozna domača sorta
(100 dni). Sploščeno okrogle
glave, travno zelene barve, težke
od 2,8 do 3,2 kg, so uporabne
sveže in za kisanje. Dobri
sosedje: paradižnik, zelena,
kamilica, kumina. Zemlja: vlažna,
humusna, pognojena.

Je pozna sorta (140 dni) rdečega
zelja. Okrogle rdeče glave so
kompaktne, težke okoli 1,62 kg, uporabne sveže ali za
skladiščenje. Dobri sosedje:
paradižnik, zelena, kamilica, kumina. Zemlja: vlažna, humusna,
pognojena.

Pozna sorta (130 dni), ki razvije
veliko okroglih in čvrstih brstov.
Je odporen proti mrazu. Odličen
svež in za zamrzovanje. Potrebuje dobro pognojena tla. V
kolobarju sledi zgodnjemu grahu
in zgodnjemu krompirju.

Pozni ohrovt (160 dni). Ploščato
okrogla glava, težka 1,8-2 kg,
modro zelene barve je primerna za svežo rabo in kisanje.
Jesenska sorta, ki v toplih krajih
prezimi.

1128

Krmni ohrovt
Proteor
Brassica oleracea (L.) convar.
acephala (DC.) Alef.

Je visok 60-80 cm, s strženastim
steblom in številnimi velikimi,
sočnimi, svetlo zelenimi listi.
Daje velike pridelke zelene
mase, dobro prezimi in preko
zime ostane zelen. Je odličen za
voluminozno krmo od jeseni do
pomladi (pokladanje ali paša).
Primeren je tudi za podor. Potrebuje globoka, rodovitna in vlažna
tla, ki niso kisla.
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Korenovke

Rdeča pesa

1140

1141

Rdeča pesa
Egiptovska

Rdeča pesa
Detroit

Beta vulgaris L. var. conditiva

Beta vulgaris L. var. conditiva

Je srednje zgodnja (ca. 60 dni),
priznana evropska sorta. Okusna
rdeča pesa je ploščato okrogla,
temno rdeča s svetlimi kolobarji. Potrebuje vlažna tla, lahko
raste v rahli polsenci in redno jo
okopavajmo. Dobri sosedje so
kolerabica, berivka, kumare in
grah.

Detroit je srednje zgodnja (ca.
60 dni), stara evropska sorta. Je
pokončno okrogla, izrazito temno
rdeča pesa za svežo rabo, vlaganje in skladiščenje. Potrebuje
vlažna tla, lahko raste v rahli
polsenci in redno jo okopavajmo.
Dobri sosedje so kolerabica,
berivka, kumare in grah.
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Korenček

1142

1143

1144
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1150

Rdeča pesa
Bikor

Rdeča pesa
Cylindra

Rdeča pesa
Tonda Di Chioggia

Korenček
Flaker

Beta vulgaris L. var. conditiva

Beta vulgaris L. var. conditiva

Beta vulgaris L. var. conditiva

Daucus carota L.

Bikor je srednje zgodnja (ca. 60
dni), stara evropska sorta. Je
pokončno okrogla, izrazito temno
rdeča pesa za svežo rabo, vlaganje in skladiščenje. Potrebuje
vlažna tla, lahko raste v rahli
polsenci in redno jo okopavajmo.
Dobri sosedje so kolerabica,
berivka, kumare in grah.

Dozori v 60-65 dnevih po setvi.
Je podolgovata temno rdeča
pesa. Daje velike pridelke in od
vseh pes najbolje prenaša sušo.
Lahko raste v rahli polsenci in
redno jo okopavajmo. Dobri
sosedje so kolerabica, berivka,
kumare in grah.

Je srednje zgodnja (ca. 53-60
dni), posebna italijanska sorta,
saj ima bele korene z rdečimi
kolobarji. Zelo okusna. Najboljša
je mlada. Potrebuje vlažna tla,
lahko raste v rahli polsenci in
redno jo okopavajmo. Dobri
sosedje so kolerabica, berivka,
kumare in grah.

Pozen (130 dni), velik, koničen
korenček. Veliki koreni, dolgi
20-28 cm so intenzivno rdeči
in se odlično skladiščijo. Potrebuje humozna globoka, vlažna
tla. Sejemo ga skupaj s čebulo,
saj se med seboj varujeta pred
škodljivci.

1151

Korenček
Nantes
Daucus carota L.

Nantes je zgodnja in rodna
sorta. Koreni so lepe oranžne
barve, cilindrične oblike, dolgi
okoli 15-16 cm. Za svežo rabo in
skladiščenje. Korenček najbolje
raste na rahlih peščenih tleh,
srednje vlažnih v družbi s čebulo
in porom.
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1152

1153

1154

Korenček
Lange rote stumpfe o.
Herz 2

Rumeno korenje
Jaune de Doubs

Korenček
Kuroda

Daucus carota L.

Daucus carota L.

Daucus carota L.

Ima velik (30 cm), svetlo rumen
koren, ki je zelo okusen. Je zelo
pozno evropsko korenje, primerno za svežo rabo, skladiščenje
in krmo domačih živali. Odlično
korenje za juhe. Potrebuje rahla
in vlažna tla.

Kuroda je srednje pozen
korenček, saj dozori okoli 80100 dni po setvi. Oranžno rdeči
konični koreni so srednje dolgi,
okusni in zelo sladki, hrustljavi in
nežni. Jih uživamo sveže ali pa
jih skladiščimo. Odlični so tudi
za sočenje. Korenček potrebuje
rahla, organska in odcedna tla.

Je pozen, jesensko zimski
korenček, okusen, temno
oranžen z bujno rastočim listjem
(perjem). Odlično se skladišči.
Potrebuje globoko obdelana in
enakomerno vlažna tla. Raste naj
v družbi čebule, pora, graha in
paradižnika.
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Peteršilj

1160

1161

1162

1163

Peteršilj
Domači listnik

Peteršilj
Gigante D’Italia

Peteršilj
Berlinski

Peteršilj
Mooskrause

Petroselinum crispum (Miller)
Nyman ex A.W.Hill

Petroselinum crispum (Miller)
Nyman ex A.W.Hill

Petroselinum crispum (Miller)
Nyman ex A.W.Hill

Petroselinum crispum (Miller)
Nyman ex A.W.Hill

Domači listnik ima gladke,
temno zelene, aromatične liste.
Liste režemo pravočasno in čim
bolj pogosto, da je delež stebel
čim manjši. Gojimo ga lahko v
zabojčkih na balkonu in okenski polici. Nezahtevna vrtninazačimbnica.

Je peteršilj listnik in ima zelo
velike in gladke, temno zelene
liste. Liste režemo pravočasno
in čim bolj pogosto, da je delež
stebel čim manjši. Gojimo ga
lahko v zabojčkih na balkonu
in okenski polici. Nezahtevna
vrtnina začimbnica.

Uporabljamo aromatične
zelene, nekoliko svetleče liste in
aromatične korene, ki so debeli,
gladki in koničasti. Korene shranimo v zasipnici ali kleti, lahko
pa jih nekaj pustimo čez zimo v
vrtu, kajti običajno ne zmrznejo.
Uporabljamo jih za juhe, solate
in kot samostojne jedi.

Ima zelene kodraste liste,
kateri služijo tudi kot okras
jedem. Sejemo ga vsako leto na
drugo mesto. Dobri sosedje so
paradižnik, čebula, redkvica in
redkev.

Pastinak

Koleraba

Zelena

1165

1168

1170

1171

Pastinak
Dolgi beli gladki

Koleraba
Hofmanova rumena

Belušna zelena
Tall Utah 52/70

Zelena
Praška

Pastinaca sativa L.

Brassica napus L. var. napobrassica
(L.) Rchb.

Apium graveolens L.

Apium graveolens L.

Pri belušni zeleni uživamo
odebeljene listne peclje z listi.
Pobiramo jo okoli 140 dni po
setvi. Jeseni rastline zasujemo
z zemljo (10-14 cm), oz. listne
peclje ovijemo s papirjem ali
črno folijo, da dobimo bele listne
peclje. Zraste 60-70 cm visoko.
Vrtnina oz. aromatična rastlina ima fantastičen okus; tudi
surova.

Veliki gomolji so okrogli do
sploščeno okrogli. Meso je
smetanovo belo in okusno.
Uporabljamo liste in gomolje.
Da jeseni naredi gomolj, sadike
presajamo plitko, ne trgamo
listov, redno gnojimo in zalivamo.
Sadimo jo na rob kumarične
grede.

Dolg, koničast in bel koren
lahko izkopavamo celo zimo.
Svetlo rumeno do belo meso je
zelo aromatično. Uporabljamo
tudi aromatične zelene liste. Ni
zahtevna vrtnina.
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Dozori v okoli 90 dnevih.
Odlična koleraba z rumenim
finim mesom, ki vsebuje precej
suhe snovi in ima prijeten vonj.
Da velik pridelek. Primerna je
za takojšnjo uporabo, npr. za
pripravo okusnih zelenjavnih juh
in za skladiščenje.
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Redkev

Repa

1173

Redkvica

1175

7

1176

1180

Redkev
Zimska črna

Strniščna repa
Kranjska okrogla

Repa
Kranjska podolgovata

Redkvica
Burro gigante

Raphanus sativus L.

Brassica rapa L.

Brassica rapa L.

Raphanus sativus L.

Črna, ploščato okrogla redkev
ima belo meso prijetno ostrega
okusa. Dozori v 60 dnevih po
setvi. Dobro se skladišči. Redkev
je zdravilna, ker je bogata z vit.
C in gorčičnimi olji. Za dobro rast
potrebuje peščeno, humozno in
dobro pognojeno zemljo.

Domača sorta. Repa je ploščato
okrogla z rahlo rdeče-vijoličasto
glavo. Odlična je za kisanje in
svežo rabo. Nezahtevna vrtnina.
Sejemo jo za zgodnjim grahom
in solato.

Domača sorta. Koreni so podolgovati z rdeče vijoličasto glavo.
Je izvrstnega okusa ter odlična
za kisanje. Dobro uspeva v vsakih dovolj vlažnih tleh.

To so zelo velike redkvice,
sploščeno okrogle in škrlatno
rdeče barve. Dozorijo v okoli
45 dnevih po setvi. Potrebujejo
lahko, prepustno, vlažno in s
kompostom pognojeno zemljo.
Dobri sosedje so kreša, fižol,
paradižnik, špinača, zelje in
korenje.

1181

1182

1183

1184

Redkvica
Saxa

Redkvica
Flamboyant

Redkvica
Ledena sveča

Redkvica
Non plus ultra

Raphanus sativus L.

Raphanus sativus L.

Raphanus sativus L.

Raphanus sativus L.

To so velike redkvice, sploščeno
okrogle in lepe rdeče barve. Dozorijo v okoli 40 dnevih po setvi.
Potrebujejo lahko, prepustno,
vlažno in s kompostom pognojeno zemljo. Dobri sosedje so
kreša, fižol, paradižnik, špinača,
zelje in korenje.

Zgodnja atraktivna sorta,
dozori ca. 35 dni po setvi.
Okusne podolgovate redkvice so
svetlo rdeče barve z belo konico.
Sejemo jo v rastlinjake, tunele in
na prosto. Potrebuje lahko, prepustno, vlažno in s kompostom
pognojeno zemljo. Dobri sosedje
so kreša, fižol, paradižnik,
špinača, zelje in korenček.

Dolga bela redkvica, primerna za
pridelavo v rastlinjakih, tunelih
in na prostem. Okusna in sočna.
Dozori v okoli 40 dnevih po setvi.
Potrebuje lahko, prepustno,
vlažno in s kompostom pognojeno zemljo. Dobri sosedje so
kreša, fižol, paradižnik, špinača,
zelje in korenje.

To so velike redkvice, sploščeno
okrogle in lepe rdeče barve. Dozorijo v okoli 40 dnevih po setvi.
Potrebujejo lahko, prepustno,
vlažno in s kompostom pognojeno zemljo. Dobri sosedje so
kreša, fižol, paradižnik, špinača,
zelje in korenje.
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Kolerabica

Radič

1185

1186

Kolerabica
Dunajska modra

Kolerabica
Dunajska bela

Brassica oleracea L. convar.
acephala (DC.) Alef.

Brassica oleracea L. convar.
acephala (DC.) Alef.

Zgodnja, dozori v ca. 60 dnevih.
Okusen gomolj je ploščato
okrogel do okrogel in modro
vijoličast. Je dobrodošla kot
mašilo praznin in vmesni posevek. Dobri sosedje so: solata,
fižol, zelena, redkvice, kumare.
Zemlja: vlažna, pognojena z
organskimi gnojili.

Zgodnja, dozori v ca. 60 dnevih.
Okusen gomolj je ploščato
okrogel do okrogel in zelen. Je
dobrodošla kot mašilo praznin in
vmesni posevek. Dobri sosedje
so: solata, fižol, zelena, redkvice,
kumare. Zemlja: vlažna, pognojena z organskimi gnojili.

Solatnice

8

Radič
Grumolo
Cichorium intybus L.

Radič, ki oblikuje rozeto s
kompaktnimi listi zelene barve.
Uživamo ga celo poletje, preko
zime do pomladi. Priporočamo
setev v vrste. Okusne liste
radiča, ki vsebujejo veliko vitaminov (A, B1, B2, C) in mineralov (kalcij, fosfor, železo, kalij,
magnezij) uživamo v solati.

1192

1191

1190

1193

1194

Radič
Mantovana

Radič
Bianca Invernale

Radič
Katalonski

Radič
Pan di Zucchero

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

Okrogle glavice z zelenimi listi so
odličnega in nekoliko grenkega
okusa. Sejemo julija, pridelek
pobiramo jeseni in zgodaj
pozimi. Ne prezimi. Ni zahteven.
Radič vsebuje grenčino (intybin),
ki regulira prebavo, pospešuje
obtok krvi in metabolizem.

Okrogle glavice z zelenimi listi so
odličnega in nekoliko grenkega
okusa. Sejemo julija in avgusta,
pridelek pobiramo pozno jeseni
do pomladi. Ni zahteven. Radič
vsebuje grenčino (intybin), ki
regulira prebavo, pospešuje
obtok krvi in metabolizem.

Katalonski radič ima kot regrat
nazobčane liste, ki oblikujejo
rozeto. Vzgajamo ga poleti in
jeseni na prostem, pozimi pa v
zavarovanih prostorih. V toplih
krajih prezimi in je primeren za
rez tudi spomladi. Je grenkega
okusa in zdravilen. Uživamo
predvsem mlade liste.

Oblikuje podolgovata, fino
glavico s kompaktnim osrčjem.
Predstavlja izdatno in dragoceno
solato za jesenske in zimske
mesece, kajti na prostem lahko
zdrži do decembra in skladiščimo
ga do februarja. Primeren za
kuhanje.

ROKO

d.o.o.

Miklavška cesta 73, 2311 Hoče • tel: 02/330 3816 • fax: 02/330 3812

www.roko.si

9

1195

1196

1197

1198

Radič
Tržaški solatnik

Radič
Treviški

Radič
Verona

Radič
Castelfranco

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

Enkraten radič. Njegove fine,
svetlo zelene liste režemo celo
leto. Dobro prezimi. Najboljši so
mladi listi. Bolj ko ga režemo,
bolj se obrašča.

Je zgodnja sorta primerna za
jesensko pridelavo. Okrogli,
ozki, zeleni listi oblikujejo čvrsto
podolgovato rdečo glavico v
majhni rozeti. Listi se obarvajo
rdeče, ko je dovolj mrzlo. Zelo
dobro prenaša mraz. Lahko ga
pripravimo v solati, popečemo na
žaru z olivnim oljem ali v rižoti.

Sejemo od marca do avgusta,
da imamo celo poletje na voljo
sveže zelene liste. Jeseni listi
pordečijo, spomladi pa oblikujejo koničaste, rdeče glavice,
odličnega, rahlo grenkega okusa.
Primeren tudi za siljenje.

Je srednje zgodnja sorta, ki v
toplih krajih na prostem prezimi.
Okrogle glavice z zelenimi in
rdeče pegastimi listi so odličnega
in nekoliko grenkega okusa.
Primeren tudi za siljenje.

Solata

1200

Mešanica radičev
Cichorium intybus L.

Mešanico radičev sejemo od
pomladi do jeseni na gosto.
Nekateri radiči v mešanici tudi
prezimijo. Liste pisanih radičev
sproti režemo. Rastline se
obrastejo. Če rastline JESENI
razredčimo, spomladi oblikujejo
majhne glavice!

ROKO
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1201

1202

1210

Radič
Palla Rossa 2

Radič
Palla rossa 5

Solata
Estiva di Kagran

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

Lactuca sativa L.

Okrogle glavice z rdečimi listi so
odličnega in nekoliko grenkega
okusa. Sejemo julija, pridelek
pobiramo jeseni in zgodaj
pozimi. Ne prezimi. Ni zahteven.
Radič vsebuje grenčino (intybin),
ki regulira prebavo, pospešuje
obtok krvi in metabolizem.

Okrogle glavice z rdečimi listi so
odličnega in nekoliko grenkega
okusa. Sejemo julija in avgusta,
pridelek pobiramo pozno jeseni
do pomladi. Ni zahteven. Radič
vsebuje grenčino (intybin), ki
regulira prebavo, pospešuje
obtok krvi in metabolizem.

Srednje pozna, poletna, mehkolistna glavnata solata lepe zelene
barve. Listni rob je valovit. Gre
pozno v cvet. Dobri sosedje:
paradižnik, redkvica, rdeča pesa,
zelje.
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1211

Solata
Great Lakes
Lactuca sativa L.

Poletna krhkolistna glavnata
solata, ki pozno uide v cvet.
Velike glavice so čvrste s temno
zelenimi listi. Rob lista je valovit
in nazobčan. Primerna za transport. Sadike solate sadimo plitko
in ne upogibamo korenin. Solata
potrebuje sončno mesto, zmerno
gnojeno in zmerno vlažno.

1212

1213

1214

Solata
Meraviglia delle
quattro stagioni

Solata
Majska kraljica

Solata
Dalmatinska ledenka

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Zgodnja mehkolistna solata,
ki prenese tudi manj ugodne
rastne razmere. Velika glavica
je trda in dobro zaprta. Listi so
svetlo zeleni z rahlo rožnatim
robom. Primerna tudi za vzgojo v
rastlinjakih.

Poletna krhkolistna solata, ki
dobro prenaša vročino in gre
pozno v cvet. Glavice so velike in
trde. Listi so temno zelene barve,
rob lista je valovit in nazobčan.
Okusna. Dobri sosedje: redkvica,
kolerabica, zelena, paradižnik,
por.

1217

1218

Srednje pozna mehkolistna
glavnata solata. Zunanji mehurjasti listi so rjavkasto rdeči.
Notranji listi oblikujejo majhno
glavo, ki je rumeno zelene barve
z rdečkastim navdihom. Za pomladansko in jesensko pridelavo.

1215

1216

Solata
Bionda Riccolina
di Trieste

Solata
Lollo rossa

Solata
Gentilina

Solata
Salad bowl

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Pozna solata z odprto rozeto.
Listi so rdeče rjave barve in zelo
nakodrani. Okusna in dekorativna solata. Ne gre zlahka v cvet,
zato je primerna za pridelavo na
prostem od pomladi do jeseni.
Enostavna za vzgojo.

Zgodnja solata z odprto rozeto.
Listi so prijetno zeleni in rahlo
nakodrani. Okusni. Ne gre zlahka
v cvet, zato je primerna tudi za
poletno pridelavo. Enostavna za
vzgojo.

Pozna solata z odprto zelo
bujno rozeto. Listi so prijetne
zelene barve in posebne oblike.
Enostavna za vzgojo.

Solata primerna za večkratno rez
svetlo zelenih, fino nakodranih
listov. Režemo že 1 mesec po
setvi, ko so listi veliki 8-10 cm.
Se hitro obraste, tako da jo lahko
režemo 3-5 krat v sezoni.

ROKO
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1219

1220

1221

1222

Solata
Ljubljanska ledenka

Solata
Unicum

Zimska solata
Posavka

Solata
Catalogna

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Poletna domača krhkolistna
solata, ki dobro prenaša vročino
in gre pozno v cvet. Glavice so
velike in trde. Listi so svetleče
rumene barve, rob lista je valovit
in nazobčan. Zelo okusna sorta.
Dobri sosedje: redkvica, kolerabica, zelena, paradižnik, por.

Poletna krhkolistna solata, ki
dobro prenaša vročino in gre
pozno v cvet. Glavice so velike, trde in zelo okusne. Listi
so temno zelene barve z rjavo
rdečimi pegami. Dobri sosedje:
redkvica, kolerabica, zelena,
paradižnik, por.

Je zimska krhkolistna domača
solata, ki spomladi oblikuje
hrustljave rumeno zelene glavice
z rdečim navdihom. Da bolje
prezimi, jo prekrijemo z kopreno.
Potrebuje rahla tla in zavetrno
lego.

Nov tip solate z zelo veliko
odprto rozeto. Zeleni listi so
veliki, čvrsti, posebne zanimive
oblike. Ne gre v cvet in je
odporna na nizke temperature,
zato jo sejemo in vzgajamo od
zgodnje pomladi do pozne jeseni.
Enostavna za vzgojo.

1231

1232

Endivija

1223

1230

Solata
Winter Butterkopf

Kodrasta Endivija
Pankalijerka

Endivija
Eskariol rumena

Endivija
Cornetto di Bordeaux

Lactuca sativa L.

Cichorium endivia L.

Cichorium endivia L.

Cichorium endivia L.

Je zimska mehkolistna solata, ki
spomladi oblikuje rumeno zelene
glavice. Sejemo jo v zaporednih
setvah od 15.8.-15.9., da prezimi
v različnih razvojnih fazah. Da
bolje prezimi jo prekrijemo z
kopreno.

Srednje zgodnja sorta s skledasto rozeto z “narezanimi” in rahlo
grenkimi listi. Velikost rozete je
okoli 45-50 cm. Odlična za jesen
in zimo, ker dobro prenaša mraz.
Endivija je nezahtevna rastlina,
potrebuje le dovolj vlage v času
setve in presajanja.

Razvije veliko in rahlo skledasto
rozeto. Listi so rumeno zeleni,
srčni nekoliko svetlejši. Se hitro
obeli. Za jesensko pridelavo. V
kolobarju sledi grahu, krompirju,
nizkim fižolom, rdeči pesi in
čebuli.

Zanimiva pozna endivija s
pokončno in kompaktno glavo.
Listi so svetlo zeleni z velikimi
belimi listnimi peclji. Hrustljavega
okusa. Primerna za jesensko in
zimsko pridelavo.

ROKO
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1234

1235

1240

1241

Endivija
Dečja glava

Endivija
Malan

Motovilec
Holandski

Motovilec
Ljubljanski

Cichorium endivia L.

Cichorium endivia L.

Valerianella locusta L.

Valerianella locusta L.

Razvije kopasto rozeto z rumeno zelenimi listi. Primerna za
pridelavo pozno poleti in zgodaj
jeseni. V kolobarju sledi zg. kapusnicam, zg. krompirju, grahu,
nizkim fižolom, čebuli.

Endivija, ki oblikuje 40-45 cm
velike rozete s kompaktnim
rumeno zelenim osrčjem. Visoko
kakovostna in zdrava sorta. Na
prostem jo pridelujemo od zgodnje pomladi do pozne jeseni. V
rastlinjakih in tunelih pa pozimi
in zgodaj spomladi.

Je zgodnji motovilec, cenjen
zaradi izredno dobrega okusa.
Listi so svetlo zeleni, dolgi in
široki, rahlo hrapavi in se ne
svetijo. Proti mrazu je odporen,
vendar je najbolj primeren za
jesensko pridelavo. Sejemo
v vrste in gredico do kalitve
senčimo (prekrijemo s kopreno,
folijo ali slamo) in redno zalivamo.
Po rezi se motovilec obraste.

Je zgodnji domači motovilec,
cenjen zaradi izredno dobrega
okusa. Listi so srednje veliki,
podolgovati, ozki, gladki, zelene
barve in se svetijo. Je odporen
proti mrazu. Sejemo v vrste
in gredico do kalitve senčimo
(prekrijemo s kopreno, folijo ali
slamo) in redno zalivamo. Po rezi
se motovilec obraste.

1242

Motovilec
Verte de Cambrai
Valerianella locusta L.

Je srednje pozni motovilec v tipu
ŽLIČARJA. Cenjen zaradi izredno
dobrega okusa. Listi so srednje
veliki, okrogli, v obliki žličke in
temno zeleni. Sejemo v vrste
in gredico do kalitve senčimo
(prekrijemo s kopreno, folijo ali
slamo) in redno zalivamo. Po rezi
se motovilec obraste.

ROKO
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Špinačnice

Špinača

1251

1250

Špinača
Gigante de Inverno

Špinača
Matador

Spinacea oleracea L.

Spinacea oleracea L.

Hitro rastoča sorta, ki dobro
prezimi. Velike liste, ki vsebujejo veliko C vitamina in železa,
obiramo dokler so nežni. S
pobiranjem začnemo že okoli 40
dni po setvi. Zemlje ne gnojimo
s hlevskim gnojem in dušikovimi
gnojili. Vonj špinače odganja
škodljivce v vrtu.

Hitro rastoča sorta, ki dobro
prezimi. Velike liste, ki vsebujejo veliko C vitamina in železa,
obiramo dokler so nežni. S
pobiranjem začnemo že okoli 40
dni po setvi. Zemlje ne gnojimo
s hlevskim gnojem in dušikovimi
gnojili. Vonj špinače odganja
škodljivce v vrtu.
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Čebula

1255

1256

Čebulnice

Blitva
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1260

Blitva
Srebrnolistna

Blitva
Verde da taglio

Čebula
Majski srebrnjak

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris

Allium cepa L.

Je hitro rastoča sorta. Pridelek je
že okoli 60 dni po setvi. Temno
zeleni, rahlo nagubani listi imajo
bela listna rebra in bele listne
peclje. Nezahtevna vrtnina.

Je hitro rastoča sorta, saj liste
režemo lahko že okoli 50 dni
po setvi. Ima svetlo zelene liste
in zelene listne peclje. Liste in
peclje režemo od poletja do
jeseni in jih uporabljamo kot
špinačo. Po rezi se obraste.
Priporočena je večkratna setev:
2-3 krat na leto. Je nezahtevna
vrtnina.

Je ploščato okrogla čebula, srebrno bele barve z belim sladkim
mesom. Najbolje prezimi v toplih
krajih. Je za svežo rabo. Čebula
potrebuje sončno lego in lahka,
peščena, humusna tla.

Por

1261

1262

1266

1265

Čebula
Holandska rumena

Čebula
Ptujska rdeča

Por
Carentan

Por
Domači dolgi

Allium cepa L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium porrum L.

Pozna sorta. Čebula je ploščato
okrogla, lepe rumeno rjave
barve, s fino ostrino in aromo.
Je za svežo rabo in skladiščenje.
Čebula potrebuje sončno lego
in lahka, peščena tla. Čebula je
zrela, ko listje porumeni in se
povesi. Naj raste s korenjem, ker
se medsebojno varujeta pred
škodljivci.

Domača, ploščato okrogla
čebula, rožnato rdeče barve
z belim mesom, ki ima modri
nadih. Je blago ostrega okusa.
Se dobro skladišči. Potrebuje
sončno lego in lahka, peščena,
humusna tla.

Srednje pozni por, ki odlično
prezimi. Beli del stebla je srednje dolg, debel in na spodnjem
koncu rahlo čebulasto odebeljen.
Dobro raste s korenčkom. Zemlja: globoka, rahla, rodovitna,
dobro pognojena.

Srednje pozna jesenska sorta,
zelo okusna in kakovostna. Beli
del stebla je zelo dolg (do 60
cm), listi so svetlo zeleni. Je
občutljiv na mraz. Naj raste s
korenčkom, ker se medsebojno
varujeta pred škodljivci. Zemlja: globoka, rahla, rodovitna,
pognojena.
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Bučka

Plodovke
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1270

1271

1272

Bučka
Bianca di Trieste

Bučka
Genovese

Bučka
Black Beauty

Cucurbita pepo L.

Cucurbita pepo L.

Cucurbita pepo L.

Zgodnje bučke oz. cukini (50
dni). So bele barve, dolge okoli
15-16 cm in rastejo na grmičku
(brez vrež). Redno jih obiramo
(manjše so, boljše so), da
nastavljajo nove cvetove. Potrebujejo sončno mesto, zemljo
obilno pognojeno z organskimi
gnojili in veliko vlage. Tla prekrijemo s slamo. Dobri sosedje:
visoki fižol, koruza, kapucinka,
čebula in boreč.

Zgodnje bučke oz. cukini (50
dni). So svetlo zelene bele barve,
dolge okoli 18-20 cm in rastejo
na grmičku (brez vrež). Redno
jih obiramo (manjše so, boljše
so), da nastavljajo nove cvetove.
Potrebujejo sončno mesto,
zemljo obilno pognojeno z
organskimi gnojili in veliko vlage.
Tla prekrijemo s slamo. Dobri
sosedje: visoki fižol, koruza,
kapucinka, čebula in boreč.

Zgodnje bučke oz. cukini (55
dni). So temno zelene barve,
dolge okoli 18-20 cm in rastejo
na grmičku (brez vrež). Redno
jih obiramo (manjše so, boljše
so), da nastavljajo nove cvetove.
Potrebujejo sončno mesto,
zemljo obilno pognojeno z
organskimi gnojili in veliko vlage.
Tla prekrijemo s slamo. Dobri
sosedje: visoki fižol, koruza,
kapucinka, čebula in boreč.

Buča

1273

1278

1274

1275

Bučka
Coucourzelle

Bučka
Todno chiaro di Nizza

Bučka
Diamant

Muškatna buča
Muscade de Provence

Cucurbita pepo L.

Cucurbita pepo L.

Cucurbita pepo L.

Cucurbita moschata L.

Zgodnje bučke oz. cukini (55
dni). So temno zelene s svetlo
zelenimi progami, dolge okoli
20-21 cm in rastejo na grmičku
(brez vrež). Redno jih obiramo
(manjše so, boljše so), da
nastavljajo nove cvetove. Potrebujejo sončno mesto, zemljo
obilno pognojeno z organskimi
gnojili in veliko vlage. Dobri
sosedje: visoki fižol, koruza,
kapucinka, čebula in boreč.

Bučka, pri kateri uživamo okrogle,
svetlo zelene plodove, ko so veliki
nekje med pomarančo in melono.
So zgodnje bučke (50 dni), ki
rastejo na grmičku (brez vrež).
Redno jih obiramo (manjše so,
boljše so), da nastavljajo nove
cvetove. Potrebujejo sončno
mesto, zemljo obilno pognojeno z
organskimi gnojili in veliko vlage.
Dobri sosedje: visoki fižol, koruza,
kapucinka, čebula in boreč.

Zgodnje bučke oz. cukini (50
dni). So lepe zelene barve, dolge
okoli 19-20 cm in rastejo na
grmičku (brez vrež). Redno jih
obiramo (manjše so, boljše so),
da nastavljajo nove cvetove.
Potrebujejo sončno mesto, zemljo obilno pognojeno z organskimi gnojili in veliko vlage. Tla
prekrijemo s slamo.

Velike, rebraste, ploščato okrogle
buče so težke 5-25 kg. Intenzivno oranžno meso je sladko
in okusno, odlično za pripravo
različnih jedi. Jeseni, oz. šele v
času skladiščenja, se zeleni plodovi obarvajo oranžno rumeno.
Plodove nato skladiščimo celo
zimo. Raste na dolgih poganjkih.
Buče potrebujejo dobro pognojena tla, veliko sonca in vlage
(tla zastiramo).
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Kumare

1276

1277
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1280

1281

Buča
Waltham Butternut

Buča velikanka
Big Max

Kumarice za vlaganje
Pariški kornišon

Kumarice za vlaganje
Levina F1

Cucurbita moschata L.

Cucurbita maxima L.

Cucumis sativus L.

Cucumis sativus L.

Je srednje zgodnja buča (100
dni). Raste na dolgih poganjkih.
Plodovi so posebne cilindrične
oblike, težki 1-2 kg. So mlečno
bele, rahlo rumene barve in
imajo rumeno meso, ki je
ODLIČNEGA okusa (po lešnikih).
Jih lahko dolgo skladiščimo (6
mesecev). Iz njih pripravimo
različne jedi. Buče potrebujejo dobro pognojena tla, veliko
sonca in vlage (tla zastiramo).

Srednje pozna sorta (125 dni).
Zelo velike, podolgovato okrogle
buče svetlo oranžne barve so
težke 15-40 kg. Lahko zrastejo
tudi do 140 cm v premeru. Rumeno meso je čvrsto, okusno in
odlično za pripravo različnih jedi.
Plodove lahko skladiščimo celo
zimo. Raste na dolgih poganjkih.
Buče potrebujejo dobro pognojena tla, veliko sonca in vlage
(tla zastiramo).

Zgodnja sorta, saj dozori že 60
dni po setvi. So zelene kumarice
z bradavicami, dolge okoli 10 cm,
odlične za vlaganje. Rastejo naj
ob opori (plastična mreža) v
zavetrju koruze in graha.
Zahtevajo veliko toplote, vode in
hlevskega gnoja.

Zgodnja sorta, saj dozori že 60
dni po setvi. So zelene kumarice
z bradavicami, dolge okoli 10 cm,
odlične za vlaganje. Rastejo naj
ob opori (plastična mreža), v zavetrju koruze in graha. Zahtevajo
veliko toplote, vode in hlevskega
gnoja.

1284

1285

1282

1283

Kumare
Dolge zelene

Kumare
Marketmore

Kumare
Delikatess

Kumare
Darina F1

Cucumis sativus L.

Cucumis sativus L.

Cucumis sativus L.

Cucumis sativus L.

Solatne kumare z velikimi,
temnozelenimi sočnimi plodovi.
Dozorijo v ca. dveh mesecih po
setvi. Kumare potrebujejo obilno
pognojena in vlažna tla ter veliko
toplote. Vzgajamo jih na prostem
ob opori (plastična mreža) v
zavetrju koruze in graha. Dobri
sosedje kot obrobne rastline so
bazilika, fižol, zelena, por, rdeča
pesa.

Solatne kumare z ca. 20 cm
dolgimi, temnozelenimi, sočnimi
plodovi. Dozorijo v ca. dveh
mesecih po setvi. Kumare
potrebujejo obilno pognojena
in vlažna tla ter veliko toplote.
Vzgajamo jih na prostem ob opori (plastična mreža) v zavetrju
koruze in graha. Dobri sosedje
kot obrobne rastline so bazilika,
fižol, zelena, por, rdeča pesa.

Solatne kumare z ca. 15 cm
dolgimi, temnozelenimi, sočnimi
plodovi. Dozorijo v ca. dveh
mesecih po setvi. Kumare
potrebujejo obilno pognojena
in vlažna tla ter veliko toplote.
Vzgajamo jih na prostem ob opori (plastična mreža), v zavetrju
koruze in graha. Dobri sosedje
kot obrobne rastline so bazilika,
fižol, zelena, por, rdeča pesa.

Zgoden in zelo roden hibrid,
odporen na bolezni. Veliki temnozeleni plodovi ne pogrenijo.
Vzgajamo na opori na prostem,
pod tunelom in v rastlinjaku.
Kumare potrebujejo obilno
pognojena in vlažna tla ter veliko toplote. Dobri sosedje kot
obrobne rastline so bazilika, fižol,
zelena, por, rdeča pesa.
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Paradižnik
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1286

1287

1290

1291

Kumare
Telegraph Improved

Kumare
Sončni potok

Paradižnik
Volovsko srce

Paradižnik
Marmande

Cucumis sativus L.

Cucumis sativus L.

Lycopersicon esculentum MILL.

Lycopersicon esculentum MILL.

Dolge okoli 40 cm, temno zelene
in gladke kumare. Srednje
zgodnje: dozorijo okoli 70 dni
po setvi. Vzgajamo jih na opori
na prostem, pod tunelom in v
rastlinjaku. Kumare potrebujejo
obilno pognojena in vlažna tla ter
veliko toplote. Dobri sosedje kot
obrobne rastline so bazilika, fižol,
zelena, por, rdeča pesa.

Solatne kumare z ca. 20 cm
dolgimi, temnozelenimi, sočnimi
plodovi. Dozorijo v ca. dveh
mesecih po setvi. Kumare
potrebujejo obilno pognojena
in vlažna tla ter veliko toplote.
Vzgajamo jih na prostem ob opori (plastična mreža) v zavetrju
koruze in graha. Dobri sosedje
kot obrobne rastline so bazilika,
fižol, zelena, por, rdeča pesa.

Visok (indeterminanten) in bujen
paradižnik, ki potrebuje oporo
(bambusove palice). Plodovi so
značilne srčaste oblike, mesnati, bleščeče rdeče barve, zelo
okusni, težki okoli 190-200 g.
Plodove začnemo obirati ca. 100
dni po presajanju. Sadike sadimo
poševno in globoko. Potrebuje
veliko svetlobe, toplote, zraka ter
dobro pognojena tla.

Visok (indeterminanten) in bujen
paradižnik, ki potrebuje oporo
(bambusove palice). Plodovi so
ploščato okrogli, rebrasti, mesnati, bleščeče rdeče barve, zelo
okusni, težki okoli 160-170 g.
Plodove začnemo obirati ca. 85
dni po presajanju. Sadike sadimo
poševno in globoko. Potrebuje
veliko svetlobe, toplote, zraka ter
dobro pognojena tla.

1294

1295

1292

1293

Paradižnik PELAT
S. Marzano 3

Paradižnik GRAPOLO
Principe Borghese

Paradižnik
Saint-Pierre

Paradižnik
Jabučar

Lycopersicon esculentum MILL.

Lycopersicon esculentum MILL.

Lycopersicon esculentum MILL.

Lycopersicon esculentum MILL.

San Marzano je pelat s podolgovatimi, mesnatimi in sočnimi
plodovi. Ker je visok (indeterminanten) in bujen paradižnik,
mora rasti ob opori (bambusove
ali plastične palice) . Iz plodov
pripravimo mezge za testenine in
pice. Med paradižnik posejemo
kapucinko kot pokrivno rastlino.

Plodovi, ki rastejo v kompaktnem grozdu so okrogli, mesnati,
bleščeče rdeče barve, okusni,
težki okoli 30-35 g. Plodove
začnemo obirati ca. 100 dni po
presajanju. Visok (indeterminanten) in bujen paradižnik, ki
potrebuje oporo (bambusove
palice). Potrebuje veliko svetlobe, toplote, zraka ter dobro
pognojena tla. Redno zalivamo.

Visok (indeterminanten) in bujen
paradižnik, ki potrebuje oporo
(bambusove palice). Plodovi so
okrogli, mesnati, bleščeče rdeče
barve, zelo okusni, težki okoli
190-200 g. Plodove začnemo
obirati ca. 100 dni po presajanju.
Sadike sadimo poševno in globoko. Potrebuje veliko svetlobe,
toplote, zraka ter dobro pognojena tla. Redno zalivamo.

Visok (indeterminanten) in bujen
paradižnik, ki potrebuje oporo
(bambusove palice). Plodovi so
okrogli, mesnati, bleščeče rdeče
barve, zelo okusni, težki okoli
190-220 g. Plodove začnemo
obirati ca. 100 dni po presajanju.
Sadike sadimo poševno in globoko. Potrebuje veliko svetlobe,
toplote, zraka ter dobro pognojena tla. Redno zalivamo.
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1296

Melona

1297

Paprika
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1299

1300

Paradižnik
Ace 55 VF

Lubenica
Crimson Sweet

Melona
Ananas

Paprika
Kalifornijsko čudo

Lycopersicon esculentum MILL.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum
et Nakai

Cucumis melo L.

Capsicum annuum L.

Srednje zgodnja sorta (ca. 90
dni) za pridelavo v tunelih in
na prostem. Melone so ovalne
oblike, težke 1,5-2,0 kg, rumeno
mrežaste in rebraste. Oranžno
meso je sočno, sladko in okusno.
Potrebuje veliko toplote, vlage in
obilno gnojena tla.

Je srednje zgodnja in rodna
paprika, ki dozori okoli 100 dni
po presajanju. Je tip babure s
kvadratnimi plodovi, ki prehajajo
iz zelene v rdečo barvo (uživamo
oboje). Primerni so za solate,
vlaganje in polnjenje. Paprika
zahteva sončno mesto ter humozno, dobro pognojeno zemljo
in veliko vode.

Srednje visok (semi-determinanten) in bujen paradižnik. Plodovi so mesnati, bleščeče rdeče
barve, zelo okusni, težki okoli
180-190 g. Plodove začnemo
obirati ca. 90 dni po presajanju.
Sadike sadimo poševno in globoko. Potrebuje veliko svetlobe,
toplote, zraka ter dobro pognojena tla. Redno zalivamo.

Srednje zgodnja sorta (ca. 90
dni) z 9-11 kg težkimi, okroglimi in marmoriranimi plodovi.
Meso je temno rdeče in sladko.
Odporna sorta, ki transport
dobro prenaša. Je za vzgojo pod
tuneli in na prostem. Lubenice
zahtevajo tople sončne lege in
globoka, topla tla, pognojena s
hlevskim gnojem.

Feferoni

1302

1303

1304

1301

Paprika
Botinečka žuta

Paprika
Šorokšari

Paprika
Kurtovska kapija

Pekoči feferoni
Cayenna

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Je srednje pozna in zelo rodna
domača paprika, ki dozori okoli
110 dni po presajanju. Je tip
»paradižnik paprike«. Ima
ploščato okrogle mesnate plodove, lepe mlečno rumene barve.
Primerni so za solate in vlaganje.
Paprika zahteva sončno mesto
ter humozno, dobro pognojeno
zemljo in veliko vode.

Je srednje zgodnja in zelo rodna
domača paprika, ki dozori okoli
100 dni po presajanju. Je tip
babure s kvadratnimi plodovi lepe mlečno rumene barve.
Primerni so za solate, vlaganje
in polnjenje. Paprika zahteva
sončno mesto ter humozno,
dobro pognojeno zemljo in
veliko vode.

Domača, srednje pozna in rodna
paprika, ki dozori okoli 110 dni
po presajanju. Je tip rog paprike.
Je podolgovata paprika z bočno
sploščenimi velikimi in mesnatimi
plodovi intenzivno rdeče barve.
Zelo okusna paprika in odlična za
pečenje, svežo rabo in vlaganje.
Paprika zahteva sončno mesto
ter humozno, dobro pognojeno
zemljo in veliko vode.

Pekoči, srednje pozni (100 dni)
mesnati feferoni. Temno zeleni
in rdeči plodovi so primerni za
svežo rabo in vlaganje. Daje
visoke pridelke. Feferoni so manj
zahtevni od paprike, a kljub
vsemu potrebujejo pognojena in
vlažna tla ter veliko sonca.

ROKO
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1305

1310

1311

Sladki feferoni
Lombardo

Jajčevec
Black Beauty

Jajčevec
Violetta lunga 3

Capsicum annuum L.

Solanum melongena L.

Solanum melongena L.

Sladek, srednje pozni (100 dni)
mesnati feferoni. Svetlo zeleni
cilindrični plodovi so odlični za
vlaganje in svežo rabo. Daje
visoke pridelke. Feferoni so manj
zahtevni od paprike, a kljub
vsemu potrebujejo pognojena in
vlažna tla ter veliko sonca.

Jajčevec je srednje pozen (ca.
85 dni) z podolgovato okroglim,
svetleče temno vijoličnim, rahlo
rebrastim plodom. Meso je sočno
in ima malo semena. Rastlina je
močne rasti in visoka okoli 70
cm. Zahteva s hlevskim gnojem
pognojena tla in veliko sonca ter
vlage. Uspeva tako na prostem
kot v tunelu.

Jajčevec je srednje pozen (ca. 80
dni) z podolgovato hruškastim,
svetleče temno vijoličnim, plodom, dolgim okoli 20 cm. Meso
je trdo in zeleno belo. Rastlina
je močne rasti in visoka okoli 65
cm. Zahteva s hlevskim gnojem
pognojena tla in veliko sonca ter
vlage. Uspeva tako na prostem
kot v tunelu.

1320

1321

1322

Dišavnice

Jajčevec

18

1323

Bazilika
Drobnolistna

Bazilika
Genovese

Bazilika
Rdečelistna

Rukola

Ocimum basilicum

Ocimum basilicum

Ocimum basilicum

Seme za kalitev potrebuje svetlobo, zato semena ob setvi ne
prekrivamo. Ima drobne lističe
z močno aromo. Je kompaktne
rasti (20-30 cm), primerna za
vzgojo na prostem v vrtu med
vrtninami ali v okrasnem lončku.
Je občutljiva na mraz in zahteva
veliko sonca. Liste uporabljamo
sveže v solatah, juhah, zelenjavnih (predvsem paradižnikovih)
in mesnih jedeh.

Seme za kalitev potrebuje svetlobo, zato semena ob setvi ne
prekrivamo. Bazilika je enoletnica, ki zahteva veliko toplote.
Celo leto (baziliko gojimo tudi
v lončkih) obiramo sveže liste,
ki jih uporabljamo k zelenjavi,
solatam, juham, mesu, ribam,
paradižnikovim mezgam. V vrtu
se sklada s paradižnikom in kumaram. Odlična čebelja paša.

Seme za kalitev potrebuje
svetlobo, zato semena ob setvi
ne prekrivamo. Ima intenzivno
škrlatnordeče liste, hitro raste,
lepo diši in je zelo aromatična.
Zraste 40 cm visoko. Obiramo
sveže liste, ki jih dodajamo k
rižu, zelenjavi, solatam, juham,
mesu, ribam, paradižnikovim
mezgam. Celo leto jo gojimo tudi
v lončkih.

Rukola zraste do 40 cm visoko.
Liste, tako kot pri peteršilju,
vedno znova režemo. Najboljši so
mladi, nežni listi. Je aromatična
rastlina posebnega okusa. Sejemo večkrat, tako da imamo od
pomladi do jeseni na voljo sveže,
okusne lističe.

ROKO
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1324

Divja rukvica (rukola)
Diplotaxis tenuifolia

Sveže liste z zelo močno aromo
uživamo v solatah polivkah,
omakah, s krompirjem, zelenjavo in mesom. Mlade lističe
redno režemo, tako da se bujno
obrašča in ne gre v cvet. Če
jo v suši zalivamo, nas ne bo
razočarala.

1325

1326

1327

Koromač
Wadenromen

Špargelj
Argenteul

Artičoka

Foeniculum vulgare Miller

Asparagus officinalis L.

Gojimo ga zaradi belih
aromatičnih “gomoljev”. Uspeva
le v lahkih, toplih in vlažnih tleh,
ki so dobro pognojena z organskimi gnojili. Najbolje uspeva v
toplih krajih. Uživamo presne
(v solatah), kuhane, pečene in
dušene.

Trajnica. Sejemo ga IV-V, sadike
oz. šope presajamo spomladi
naslednje leto. Potrebuje rahla,
odcedna in rodovitna tla. Prve
poganjke začnemo rezati šele
v tretjem letu po setvi. Razvije
zelene ali bele poganjke.

Okoli en meter visoka trajnica. Najbolje raste v toplih
krajih. Potrebuje hranljiva tla,
dovolj vlage in veliko toplote.
Pri artičoki uživamo mesnata
socvetja, ki jih lahko pečemo,
kuhamo, cvremo ali polnimo z
različnimi nadevi. Socvetja pobiramo, ko se zunanji listi odpirajo
od srednjih listov. Poleg samega
socvetja odrežemo še 15 cm
dolgo steblo, da nam pridelek ne
ovene prehitro.

1329

1328

Cynara scoliums

1330

1331

Koper

Boreč

Kamilica

Koriander

Anethum graveolens L.

Borago officinalis L.

Matricaria chamomilla L.

Coriandrum sativum L.

Seme kali na svetlobi. V vrtu
koper ugodno vpliva na vznik
korenja, kumar, zelja, rdeče
pese, solate in čebule. Je odličen
sosed kumaram. Sveže liste
dodajamo omakam in ribam
(ne kuhamo) ter paradižnikovi,
kumarični in zeleni solati.
Cvetove in seme dodajamo
kumaricam za vlaganje. Koper
vpliva pomirjevalno, blaži krče in
ogreva!

Bujno enoletno zelišče, ki
vsebuje sluzaste snovi, čreslovo
kislino, saponine in kremenčevo
kislino. Uporabljamo mlade,
žametno mehke liste in nebesno
modre cvetove za solate in k
mesu. Boreč uspeva skoraj v vsakih tleh, pogosto se sam zaseje.
Od kapusnic naj bi odvračal
škodljivce in je tudi dober sosed
bučkam. Odlična čebelja paša.

Je 30 cm visoka enoletnica.
Cvetne glavice trgamo od junija
do avgusta in jih sušimo. V vrtu
je dobra soseda zelju (mu
izboljša okus), krompirju, zeleni
in poru. S kamiličnim čajem zalivamo vrtnine in jih krepimo.

Je eksotično enoletno zelišče
posebnega vonja, ki potrebuje
veliko sonca. Uporabljamo listke,
predvsem pa zrela semena (rjave
barve): kot začimbo zeljnih in
paradižnikovih jedi, riža, mesa in
peciva. Semena so sestavni del
začimbne mešanice kari. Suha
semena dodajajo vloženemu
sadju in likerjem. Vzbujajo apetit
in krepijo želodec. V vrtu cvetovi
privlačijo koristne žuželke, tudi
čebele.
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1332

1333

1334

1335

Drobnjak

Majaron

Origano

Žajbelj

Allium schoenoprasum L.

Origanum majorana L.

Origanum vulgare L.

Salvia officinalis L.

Je ZAČIMBNICA trajnica z drobnimi, cevastimi listi. Spomladi
lepo cveti in je odlična čebelja
paša. Vzgajamo ga tudi v
lončkih. V vrtu varuje vrtnine
pred napadom pepelaste plesni. Služi kot sveža začimba k
različnim jedem, zbuja tek, čisti
kri.

Lahko ga gojimo celo leto v
lončkih. Je enoletnica, ki oblikuje
grmiček. Obiramo sveže vršičke
poganjkov in lističe. Ohrani svojo
močno sladko in dišavno aromo
tudi sušen. Prilega se h gosji
pečenki, mletemu mesu, krompirjevim jedem, enolončnicam
in paradižniku. Vsebuje veliko
eteričnega olja, čreslovine in
grenčice. Krepi živce in želodec
ter blaži krče. V vrtu nekoliko
odvrača škodljive žuželke.

Origano je trajnica, ki raste v
obliki grmička. Uporabljamo
sveže in suhe lističe, ki jih
porežemo med cvetenjem. Ga
lahko večkrat obrežemo, saj se
obrašča. Je odlična čebelja paša.
Potrebuje veliko sonca. Prilega se
k mesnim jedem, juham, picam
in omletam. Krepi živce.

Trajnica. Sivo zelen dekorativen
grmiček z ovalnimi listi in modro
vijoličnimi cvetovi. Klasično
kulinarično zelišče, ki se prilega k mesu, omletam, siru in
fižolovim jedem. Tudi za pripravo
zdravilnih čajev. Potrebuje
sončno lego. Odlična čebelja
paša.

1337

1338

1339

1336

Timijan

Okra ali bamija

Vrtna kreša

Sivka

Thymus vulgaris L.

Hibiscus esculentum L.

Lepidium sativum L.

Lavandula officinalis L.

Je trajno zelišče. Oblikuje
grmiček. Mlade poganjke lahko
trgamo celo leto. Običajno pa
tik pred cvetenjem, ko ima
timijan največjo moč, poganjke odrežemo in jih posušimo.
Naj raste povsod po vrtu, ker
odvrača polže, listne uši in kapusovega belina. Timijan se prilega
k mesu in zelenjavnim jedem.
Blaži kašelj in ima dezinfekcijske
lastnosti.

Seme pred setvijo čez noč
namočimo. Je eksotična in zelo
dekorativna rastlina, odporna
na sušo. Mlade nezrele plodove
(dolge ca. 6-7 cm) redno previdno trgamo (z rokavicami). Jih
uživamo kot pečeno ali kuhano
zelenjavo ali pa jih uporabljamo
kot gostilo za juhe in zelenjavne
omake.

Od spomladi do jeseni raste na
prostem kjerkoli v zelenjavnem
vrtu. Pozimi jo sejemo v lončke,
ki jih postavimo na svetlo okensko polico. Je nezahtevna. Hitro
raste. Režemo jo, ko je visoka
ca. 6 cm. Ima izrazit okus.

Sivka je prelepa trajnica z
dekorativnim srebrno sivimi
listjem in temno modrimi cvetovi.
Cvetovi so odlična čebelja paša.
Cela rastlina diši. Uporabna
za obrobke in kot okrasna ter
dišavna rastlina. Uporablja se
v kozmetični industriji. V vrtu
odganja škodljive žuželke in
privablja koristne. Potrebuje
veliko sonca.
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1340

1341

1342

1343

Meta

Šetraj

Sladka koruza

Rosmarinus officnalis L.

Mentha piperita L.

Satureja hortensis L.

Zea mays L.

Za kalitev seme potrebuje
toplo okolje: 21 °C. Je čudovit
mediteranski zimzeleni grm, ki v
ugodnih rastnih razmerah zraste
tudi do 3 m. Je občutljiv na nizke
temperature, zato ni nujno, da
vedno prezimi. Lahko ga gojimo
tudi v okrasnih loncih na terasah
in balkonih. Potrebuje veliko toplote in dobro prenaša sušo. Listi
so aromatični in zdravilni.

Grmičasta trajnica z aromatičnimi
isti. Prija ji rahla senca in vlažna
tla. Liste pobiramo in sušimo
pred cvetenjem. Se prilega
k ribam, mesu in krompirju.
Izboljša prebavo in poveča apetit. V vročini nas napitki iz mete
osvežijo.

Seme kali na svetlobi. Celo
leto ga gojimo v lončkih (sveži
listi). Je enoletnica, ki oblikuje
grmiček. Sušimo ga tik pred
cvetenjem. Varuje fižol pred
ušmi in izboljša okus bobu, zato
naj vedno raste v njuni bližini.
Kuhamo ga z enolončnicami,
krompirjevimi jedmi in fižolom.

Visoka je 160-180 cm in ima
storže s sladkimi zrni, ki vsebujejo veliko beljakovin in vitaminov.
Kot dobri sosedje so primerni
fižol, kumare, bučke, melone
in paradižnik. Potrebuje dobro
gnojena tla in dovolj vlage.

1344

Koruza pokovka
Zea mays L.

Potrebuje dobro gnojena tla in
dovolj vlage. Namenimo ji severni del gredice. Visoka je 160180 cm in ima storže z zrni za
pripravo kokic. Kot dobri sosedje
so primerni visok fižol, kumare,
bučke, melone, paradižnik in
sončnice.

ROKO
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Cvetlice

Rožmarin

1360

1361

Astra Princes,
mešanica

Astra, nizka,
mešanica

Callistephus chinensis

Callistephus chinensis

Prvovrstne dolgopecljate astre z
značilnimi blazinastimi cvetovi,
ki imajo svetlo sredino. Je
nezahtevna lepa cvetlica enoletnica, ki lahko raste v povsem
navadnih vrtnih tleh. Z dolgim
in bogatim cvetenjem v različnih
barvah lepša gredice. Za boljšo
rast jih škropimo s preslično
brozgo. Izberemo ji sončno lego
in humozna tla.

Močne, nizke rastlinice se dobro
razrastejo, tako da so v času
cvetenja polne pisanih cvetov.
Z dolgim in bogatim cvetenjem v različnih barvah lepša
gredice. Odlična je tudi za rez.
Je nezahtevna cvetlica, ki lahko
raste v povsem navadnih vrtnih
tleh. Za boljšo rast jih škropimo
s preslično brozgo. Izberemo
sončno lego.
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1362

1363

1364

Turški nagelj,
mešanica

Sončnica,
mešanica

Ivanjščica

Dianthus barbatus

Helianthus annuus

Turški nagelj je prikupna dvoletnica za okrasitev gredic, obrob
in svežih dišečih šopkov. Cvetovi
so v belih, rožnatih in rdečih
barvah. Uspeva na soncu in v
polsenci.

Številni rumeni in rdečkasti
cvetni koški prinašajo v vrt veselo razpoloženje. Sončnica lahko
raste posamično v zelenjavnem
vrtu ali v cvetoči živi meji. V vazi
se dolgo ohrani. Dobra čebelja
paša. Nezahtevna.

Trajnica naših travnikov,
katero si lahko zasejemo v
našem domačem vrtu. Je
nezahtevna cvetlica in bogato
cveti.

Mešanica cvetlic

Leuchantemum vulgare

1367

1366

Tolščak ali portulak,
polnjeni, mešanica

Rdeča kadulja

Tropaeolum majus

Portulaca grandiflora

Cvetoča vzpenjavka in pokrivna
rastlina ni le v okras, pač pa
odganja tudi nekatere škodljivce.
Kapucinko posejemo/posadimo
tudi med zelenjavo, še zlasti
med krompir, paradižnik in fižol.
Cvetovi v različnih rumenih,
oranžnih in rdečih barvah so skupaj z zanimivi listi lepi v poletnih
šopkih. Užitna rastlina.

Nizka sukulentna enoletna
cvetlica s sijočimi, večbarvnimi,
polnjenimi cvetovi, ki se odprejo
samo tedaj, ko sije sonce. Zaradi
mesnatih listov rastlina prenaša
sušo in potrebuje veliko sonca.
Sadimo jo na gredice, obrobke,
škarpe, skalnjake.

Škrlatni cvetovi najlepše krasijo
gredice v skupinskih zasaditvah.
Salvije lahko sadimo tudi na
gredice s trajnicami. Izberemo
sončno lego in tla, ki dobro
zadržujejo vlago.

d.o.o.

V mešanici so različne cvetlice
enoletnice. Seme na gosto posejemo, enkrat oplevemo, potem
pa se cvetlice gosto razrastejo in
cvetijo celo poletje. Enostavno in
učinkovito.

1368

Kapucinka,
mešanica

ROKO

1365

Salvia splendens

1369

Žametnica visoka,
polnjen cvet, mešanica
Tagetse erecta

Cvetovi so rumene, oranžne,
rdečerjave barve in posebnega vonja. Žametnica sodi
med najpomembnejše cvetje
domačega zelenjavnega vrta:
pokriva tla, preganja škodljivce,
uravnava rodovitnost tal, ugodno
vpliva na zdravje vrtnin (ovira
razvoj parazitskih gliv), zato naj
raste raztreseno po celem vrtu.
Obilno cveti tudi na slabih tleh.
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1370

1371

1372

1373

Žametnica nizka,
mešanica

Mačeha,
mešanica

Cinija velikocvetna,
mešanica

Cinija Pompon,
mešanica

Tagetes patula

Viola wittrockiana

Zinnia elegans

Zinnia elegans

Cvetovi so rumene, oranžne,
rdečerjave barve in posebnega vonja. Žametnica sodi
med najpomembnejše cvetje
domačega zelenjavnega vrta:
pokriva tla, preganja škodljivce,
uravnava rodovitnost tal, ugodno
vpliva na zdravje vrtnin (ovira
razvoj parazitskih gliv), zato naj
raste raztreseno po celem vrtu.
Obilno cveti tudi na slabih tleh.

Dvoletnica. Jeseni in spomladi cvetoče mačehe. Najlepše
v skupinah. Krasijo cvetlične
gredice, obrobke in okrasne
posode na balkonu ali okenski
polici. Mačehe so lepe tudi na
gredicah s trajnicami in okrasnimi čebulnicami. Presajamo jih na
sončno mesto, v humozno prst.
Dobro prezimijo.

Veliki, raznobarvno svetleči
cvetovi so na dolgih in močnih
pecljih. Idealna cvetlica za
rez. Cinije potrebujejo sončno
mesto ter hranljiva in rahla tla.
Hvaležne so, če jih negujemo:
rahljamo tla, odstranjujemo
odcvetele cvetove, redno
gnojimo. Nagradile nas bodo z
obilnim cvetenjem.

Veliki, raznobarvno svetleči
cvetovi so na dolgih in močnih
pecljih. Idealna cvetlica za
rez. Cinije potrebujejo sončno
mesto ter hranljiva in rahla tla.
Hvaležne so, če jih negujemo:
rahljamo tla, odstranjujemo
odcvetele cvetove, redno
gnojimo. Nagradile nas bodo z
obilnim cvetenjem.

1374

1375

1376

1377

Okrasne bučke,
mešanica

Gazanija,
mešanica

Zajčki,
mešanica

Astra, nojevoperna,
mešanica

Cucurbita sp.

Gazania sp.

Antirrhinum majus

Callistephus chinensis

Dekorativne majhne plodove
različnih oblik in barvnih vzorcev,
uporabljamo za okrasitev
stanovanj in poletno jesenskih
aranžmajev. Izberemo sončno
gredico in rodovitna tla. Posadimo jih lahko tudi ob ograjo. Med
rastjo zalivamo in dognojujemo.

Oblikuje sijoče cvetove v
rumenih, rdečih in rjavih odtenkih, ki spominjajo na gerbero. Cvetovi so odprti samo v
sončnem vremenu. Namenimo
ji sončno gredico. Posadimo jo
lahko na skalnjak, v balkonska
korita in druge posode. Odlična
za zasaditve v mestih. Prenaša
vročino i sušo.

Kompaktne enoletnice s
čudovitimi cvetovi v različnih
barvnih odtenkih. Sadimo jih na
sončna ali polsenčna mesta, tudi
v posode. Prav tako čudoviti so v
šopkih. Nezahtevna cvetlica.

Nezahtevna cvetlica lahko raste
v povsem navadnih vrtnih tleh.
Polni cvetovi so zanimive oblike
in intenzivnih barv. Z dolgim in
bogatim cvetenjem v različnih
barvah lepša gredice. Odlična
je tudi za rez. Za boljšo rast jih
škropimo s preslično brozgo.
Izberemo sončno lego.

ROKO

d.o.o.
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1378

1379

1380

1381

Astra Meister,
mešanica

Astra, enojna,
mešanica

Vrtni ognjič,
mešanica

Dalija,
mešanica

Callistephus chinensis

Callistephus chinensis

Calendula officinalis

Dahlia sp.

Nezahtevna cvetlica lahko raste
v povsem navadnih vrtnih tleh.
Polni cvetovi so zanimive oblike
in intenzivnih barv. Z dolgim in
bogatim cvetenjem v različnih
barvah lepša gredice. Odlična
je tudi za rez. Za boljšo rast jih
škropimo s preslično brozgo.
Izberemo sončno lego.

Nezahtevna cvetlica lahko raste
v povsem navadnih vrtnih tleh.
Polni cvetovi so zanimive oblike
in intenzivnih barv. Z dolgim in
bogatim cvetenjem v različnih
barvah lepša gredice. Odlična
je tudi za rez. Za boljšo rast jih
škropimo s preslično brozgo.
Izberemo sončno lego.

Zdravilna in okrasna rastlina.
Ima čudovite zlato rumene in
oranžne cvetove. Odličen za
rez. Naj raste povsod v vrtu,
saj s svojim vonjem preganja
škodljivce in polže. Posejemo ga
na sončno mesto med zelenjavo.

Dolgo in bogato cveti v
najrazličnejših barvah. Sadimo jo
na gredice in v posode. Primerna
je tudi za rez. Rastline varujemo
pred polži. Dalija ima rada sonce
in rodovitna tla.

1384

1385

1383

1382

Kitajski nageljček,
mešanica

Šabojev nageljček,
mešanica

Suha roža,
mešanica

Petunija,
mešanica

Dianthus chinensis

Dianthus caryophylius Chabaud

Helichrysum monstrosum

Petunia hyb.

Primeren je za okrasitev gredic,
obrob, posod in svežih šopkov.
Odlikuje se s polnimi cvetovi
in kompaktno rastjo. Izberemo
apneno, lahko zemljo in sončno
lego.

Šabojev nageljček se odlikuje
s kompaktno rastjo in cvetovi
v različnih barvnih odtenkih.
Dišeča cvetlica naj ne manjka
na gredici in v poletnem šopku.
Izberemo mu nekoliko apnena tla
in sončno lego.

Primerna je za gredice, najlepša
pa je v suhih šopkih. Cvetove
porežemo še preden se odprejo
in jih posušimo v senci. Izberemo sončno mesto in lahka ter
hranljiva tla.

Ima velike lijakaste cvetove v
različnih barvah. Sadimo jo na
gredice, za obrobke in v okrasne
posode. Redno zalivamo, gnojimo in odstranjujemo odcvetele
cvetove. Izberemo sončno,
zračno lego in zavetno lego.

ROKO

d.o.o.
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1386

1387

1388

1389

Statika ali krilata
mrežica, mešanica

Verbena ali sporiš,
mešanica

Cinija Lilliput (drobno
cvetna), mešanica

Cinija Peppermint,
mešanica

Limonium sinuatum

Verbena hyb.

Zinnia elegans

Zinnia elegans

Statika cveti v različnih barvah.
Primerna je za okrasitev gredic,
svežih in predvsem suhih šopkov.
Izberemo sončno lego in hranljivo prst.

Cvetlica se grmičasto razraste in
je zelo lepa za okrasitev obrobkov, skalnjakov, cvetličnih gredic
in okrasnih posod. Majhni cvetovi
so zbrani v prikupna socvetja
različnih barv. Izberemo sončno
mesto in rodovitno prst. Redno
zalivamo.

Majhni, raznobarvno svetleči
cvetovi so na dolgih in močnih
pecljih. Idealna cvetlica za
rez. Cinije potrebujejo sončno
mesto ter hranljiva in rahla tla.
Hvaležne so, če jih negujemo:
rahljamo tla, odstranjujemo
odcvetele cvetove, redno
gnojimo. Nagradile nas bodo z
obilnim cvetenjem.

Veliki raznobarvni cvetovi so
posuti s temno rdečimi pegami
in progami in so na dolgih in
močnih pecljih. Idealna cvetlica
za rez. Cinije potrebujejo sončno
mesto ter hranljiva in rahla tla.
Hvaležne so, če jih negujemo:
rahljamo tla, odstranjujemo
odcvetele cvetove, redno
gnojimo. Nagradile nas bodo z
obilnim cvetenjem.

Stročnice

Nizek fižol

1401

1402

1403

1428

1430

1434

65gr.

65gr.

250gr.

ROKO

d.o.o.

65gr.

250gr.

250gr.

Nizek fižol
Berggold

Nizek fižol Meraviglia
di Venezia nano

Nizek fižol
Top Crop

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Tradicionalna evropska sorta.
Najzgodnejši nizek fižol, ki
dozori v dveh mesecih. Ima zlato
rumene, fine okrogle stroke. Tudi
za zamrzovanje. Poživi solate.
Fižol sadimo na prosto vsake 3-4
tedne od konca aprila do konca
julija.

Stroki so svetlo rumeni, ravni
in ploščati, dolgi okoli 16 cm
in široki 1,8-2,0 cm. Stroke
začnemo obirati zelo zgodaj, ko
so še mladi (70 dni od setve).
Stroki niso nitasti in so zelo
okusni. Sejemo ga v presledkih
treh tednov.

Zeleno stročni. Veliki, kakovostni pridelki dolgih in debelih,
mesnatih, okusnih, okroglih
strokov. Zgodaj zori. Tradicionalna evropska sorta. Stroki niso
nitasti in so zelo okusni. Sejemo
ga v presledkih treh tednov. S
tem podaljšamo čas zorenja.
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1429

1404

1439

250gr.

65gr.

1459 Nizek fižol
250gr.

Phaseolus vulgaris L.

Je nizek, zgoden (dozori v
60 dnevih) fižol za stročje in
zrnje. Okusni stroki brez niti
so ploščati, široki in mesnati,
vijolično marmorirani. Pri kuhanju se obarvajo rumeno. Seme
je marmorirano (pisano).

250gr.

1431 Nizek fižol
250gr.

Rocquencourt

Phaseolus vulgaris L.

Nizek fižol
Čudo Piemonta

1432

65gr.

Tradicionalna evropska sorta.
Zgoden nizek fižol, ki dozori v
dveh mesecih. Ima temno zlato
rumene, fine okrogle stroke.
Seme je črno. Tudi za zamrzovanje. Poživi solate. Fižol
sadimo na prosto vsake 3-4
tedne od konca aprila do konca
julija. Spomladi in jeseni, ko je
mraz, ga zavarujemo s folijskim
tunelom ali kopreno.

Antea

Phaseolus vulgaris L.

Nizek fižol
Starozagorski
Phaseolus vulgaris L.

Stroki so zeleni, ravni in ploščati.
Stroke začnemo obirati zelo
zgodaj, ko so še mladi (65 dni
od setve). Stroki niso nitasti
in so zelo okusni. Sejemo ga v
presledkih treh tednov. S tem
podaljšamo čas zorenja.

Nizka zelenostročna sorta fižola
namenjena predvsem za svežo
uporabo. Dolžina vegetacije je
okoli 58 dni. Dva centimetra
široki ploščati zeleni stroki so
dolgi 14 cm in so brez niti. Sorta
je primerna tudi za strojno obiranje, za industrijsko predelavo
in zmrzovanje.

Visoki fižol

1433

1440

250gr.

250gr.

Phaseolus vulgaris L.

ROKO

d.o.o.

1400

250gr.

65gr.

1435 Nizek fižol

Nizek fižol
Anellino di Trento
Tradicionalna italijanska sorta.
Zgoden nizek fižol, ki dozori v
dveh mesecih. Ima fine, okrogle,
zelene stroke z vijoličnimi črtami.
Seme je pisano. Poživi solate.
Fižol sadimo na prosto vsake 3-4
tedne od konca aprila do konca
julija. Spomladi in jeseni, ko je
mraz, ga zavarujemo s folijskim
tunelom ali kopreno.

1437

65gr.

1436

500gr.

Nizek fižol Borlotto
lingua di fuoco nano
Phaseolus vulgaris L.

Tradicionalna italijanska sorta.
Zgoden nizek fižol, ki dozori v
okoli 70 dnevih. Za pridelavo
pisanih semen.

1421

250gr.

Purple Teepee
Phaseolus vulgaris L.

Namenjen za vzgojo vijoličnih
strokov. Zgodaj zori, okoli 60
dni po setvi. troki niso nitasti
in so zelo okusni. Sejemo ga v
presledkih treh tednov. S tem
podaljšamo čas zorenja. Spomladi in jeseni, ko je mraz, ga
zavarujemo s folijskim tunelom
ali kopreno. Ustreza mu sončna
gredica in s kompostom pognojena tla.

Visoki fižol Meraviglia
di Venezia a grano nero
Phaseolus vulgaris L.

Je visok, srednje pozen (ca.
90 dni) in bujen fižol. Stroki so
ploščati, rumeni, zelo široki in
brez niti. Seme je črno. Okoli
palice posadimo 6-9 zrn, 4-5 cm
globoko.
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1409

1420

65gr.

1422

250gr.

1423

250gr.

250gr.

Visoki fižol
Borlotto Lamon

Visoki fižol
Anellino giallo

Visoki fižol
Anellino verde

Visoki fižol
Marconi a grano bianco

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Je visok italijanski fižol
(“borlotto” tip), pri katerem
uporabljamo pisano zrnje. Z
obiranjem strokov začnemo ca.
90 dni po setvi. Potrebuje oporo.
Primeren za vzgojo na prostem,
v tunelih ter rastlinjakih.

Je visok, srednje zgoden (ca.
80 dni) in bujen fižol. Stroki so
okrogli, ukrivljeni, rumeni in
brez niti. Seme je pisano. Okoli
palice posadimo 6-9 zrn, 4-5
cm globoko. Ustreza mu sončna
gredica in s kompostom pognojena tla. Sadimo na severni del
zelenjavnega vrta.

Je visok, srednje zgoden (ca.
80 dni) in bujen fižol. Stroki so
okrogli, ukrivljeni, zeleni in brez
niti. Seme je pisano. Okoli palice
posadimo 6-9 zrn, 4-5 cm globoko. Ustreza mu sončna gredica
in s kompostom pognojena tla.
Sadimo na severni del zelenjavnega vrta.

Je visok, zgoden (ca. 70 dni) in
bujen fižol. Stroki so ploščati,
zeleni in brez niti. Seme je belo.
Okoli palice posadimo 6-9 zrn,
4-5 cm globoko. Ustreza mu
sončna gredica in s kompostom
pognojena tla. Sadimo na severni
del zelenjavnega vrta.

Dolga vigna

1424

1425

250gr.

1426

250gr.

Phaseolus vulgaris L.

Je visok, zgoden (ca. 70 dni) in
bujen fižol. Stroki so ploščato
okrogli, vijolične barve in brez
niti. Seme je rjavkasto. Okoli
palice posadimo 6-9 zrn, 4-5
cm globoko. Ustreza mu sončna
gredica in s kompostom pognojena tla. Sadimo na severni del
zelenjavnega vrta.

Je visok, srednje pozen (ca.
87 dni) in bujen fižol. Stroki so
ploščati, zeleni in brez niti. Seme
je črno. Okoli palice posadimo
6-9 zrn, 4-5 cm globoko. Ustreza
mu sončna gredica in s kompostom pognojena tla. Sadimo na
severni del zelenjavnega vrta.

ROKO

d.o.o.

65gr.

1427 Dolga vigna

Visoki fižol
Visoki fižol
Purple Podded Climbing Supermarconi
Phaseolus vulgaris L.

1408

250gr.

500gr.

Visoki fižol
Lingua di Fuoco 3
Phaseolus vulgaris L.

Je visok italijanski fižol
(»borlotto« tip), pri katerem
uporabljamo pisano zrnje. Z
obiranjem strokov začnemo ca.
90 dni po setvi. Potrebuje oporo.
Primeren za vzgojo na prostem,
v tunelih ter rastlinjakih.

Vigna unguiculata subsp.
sesquipedalis L.

Plezajoča tropska enoletnica. V
70-80 dnevih po setvi začnejo v
paru rasti 40-60 cm dolgi stroki.
Najbolje je pobrati in kuhati še
mlade in nezrele stroke. Uživamo
jih surove ali kuhane. Uporabljajo jih v kitajski in malezijski
kuhinji. Potrebuje veliko sonca in
toplote. V suši jo moramo redno
zalivati. Je zelo občutljiva na
nizke temperature.
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Bob

Grah

1438
250gr.

1405

1406

1407

1450

1454

1458

80gr.

Bob
Superaguadulce

250gr.

Vicia faba L.

Kvadratno steblo boba je visoko
80-90 cm, zeleno, včasih z
rdečkastim nadihom. Strok je
dolg 30 cm, v njem je 4-7 semen. Uživamo mlade zelene
stroke, nedozorela semena in
tudi posušena velika semena.
Dobro prenaša nizke temperature, zato ga sejemo zgodaj
spomladi, na Primorskem tudi
jeseni.

250gr.

250gr.

Grah
Kelvedon

Grah
Čudo Amerike

Pisum sativum L.

Pisum sativum L.

Pisum sativum L.

Je srednje zgodnja (ca. 90 dni),
zelo rodna sorta, ki zraste 110170 cm visoko. Potrebuje oporo.
Stroki so zeleni in srednje dolgi
(11-12 cm), zrno okroglo, nagubano in olivno zeleno. Zgodnje
in pogosto obiranje pospešuje
tvorbo novih strokov.

Je zgodnja (ca. 70 dni), zelo
rodna sorta, ki zraste 45-55 cm
visoko. Čeprav je nizek grah, mu
lahko nudimo oporo (mreža).
Stroki so srednje kratki (6-7 cm),
zrno okroglo, nagubano in lepo
zeleno.

Je zgodnja (ca. 70 dni), zelo
rodna sorta, ki zraste 35-40 cm
visoko. Čeprav je nizek grah, mu
lahko nudimo oporo (mreža).
Stroki so zeleni in srednje kratki
(6-7 cm), zrno okroglo, nagubano in lepo zeleno.

1452

1441

1455

1453

1456

250gr.

250gr.

Grah
Rondo

Grah
Senator

Pisum sativum L.

Pisum sativum L.

Je zgodnja (ca. 80 dni), zelo
rodna, srednje visoka sorta (8090 cm). Potrebuje oporo. Stroki
so zeleni in srednje dolgi (10-11
cm), zrno okroglo in nagubano.
Zgodnje in pogosto obiranje
pospešuje tvorbo novih strokov.
Grah bogati tla z dušikom.

Je srednje zgodnja (ca. 85
dni), zelo rodna, srednje visoka
sorta (90-100 cm). Potrebuje
oporo. Stroki so zeleni in srednje
dolgi (8-9 cm), zrno okroglo in
nagubano. Zgodnje in pogosto
obiranje pospešuje tvorbo novih
strokov. Grah bogati tla z
dušikom.

d.o.o.

80gr.

Grah
Telefon

1451

ROKO

80gr.

80gr.

250gr.

250gr.

500gr.

1457

Grah
Mali provansalec
Pisum sativum L.

Mali Provansalec je zgodnji
(dozori ca. 65 dni po setvi) in
nizki (45-50 cm) grah. Stroki so
zeleni in kratki. Zrnje je srednje
veliko, gladko, okroglo in zelo
okusno. Zgodnje in pogosto
obiranje pospešuje tvorbo novih
strokov.

1000gr.

Grah Progress 9
Pisum sativum L.

Je zgodnja (ca. 68 dni), zelo
rodna sorta, ki zraste 50-55 cm
visoko. Stroki so zeleni in srednje
dolgi (9-10 cm), zrno okroglo,
nagubano in lepo zeleno.
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1471

250gr.

Bikor je srednje zgodnja (ca. 60
dni), stara evropska sorta. Je
pokončno okrogla, izrazito temno
rdeča pesa za svežo rabo, vlaganje in skladiščenje. Potrebuje
vlažna tla, lahko raste v rahli
polsenci in redno jo okopavajmo.
Dobri sosedje so kolerabica,
berivka, kumare in grah.

Brassica napus L. var. napobrassica
(L.) Rchb.

Cichorium intybus L.

d.o.o.

500gr.

Blitva Srebrnolistna
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris

Je hitro rastoča sorta. Pridelek je
že okoli 60 dni po setvi. Temno
zeleni, rahlo nagubani listi imajo
bela listna rebra in bele listne
peclje. Nezahtevna vrtnina.

Oblikuje podolgovata, fino
glavico s kompaktnim osrčjem.
Predstavlja izdatno in dragoceno
solato za jesenske in zimske
mesece, kajti na prostem lahko
zdrži do decembra in skladiščimo
ga do februarja. Primeren za
kuhanje.

Nantes

Daucus carota L.

Nantes je zgodnja in rodna
sorta. Koreni so lepe oranžne
barve, cilindrične oblike, dolgi
okoli 15-16 cm. Za svežo rabo in
skladiščenje. Korenček najbolje
raste na rahlih peščenih tleh,
srednje vlažnih v družbi s čebulo
in porom.

1476

50gr.

Radič
Pan di Zucchero

Dozori v okoli 90 dnevih.
Odlična koleraba z rumenim
finim mesom, ki vsebuje precej
suhe snovi in ima prijeten vonj.
Da velik pridelek. Primerna je
za takojšnjo uporabo, npr. za
pripravo okusnih zelenjavnih juh
in za skladiščenje.

1498

1475

Koleraba
Hofmanova rumena

50gr.

1497 Korenček

Beta vulgaris L. var. conditiva

50gr.

1473

50gr.

Rdeča pesa
Bikor

1474

ROKO

1472

50gr.

1478

50gr.

50gr.

1477 Radič

100gr.

1495

200gr.

Radič Tržaški solatnik
Cichorium intybus L.

Enkraten radič. Njegove fine,
svetlo zelene liste režemo celo
leto. Dobro prezimi. Najboljši so
mladi listi. Bolj ko ga režemo,
bolj se obrašča.

Verona
Cichorium intybus L.

Sejemo od marca do avgusta,
da imamo celo poletje na voljo
sveže zelene liste. Jeseni listi
pordečijo, spomladi pa oblikujejo koničaste, rdeče glavice,
odličnega, rahlo grenkega okusa.
Primeren tudi za siljenje.
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1479

1480

50gr.

Mešanica radičev
Cichorium intybus L.

Mešanico radičev sejemo od
pomladi do jeseni na gosto.
Nekateri radiči v mešanici tudi
prezimijo. Liste pisanih radičev
sproti režemo. Rastline se
obrastejo. Če rastline JESENI
razredčimo, spomladi oblikujejo
majhne glavice!

1481

50gr.

1482

50gr.

50gr.

Solata
Majska kraljica

Solata
Ljubljanska ledenka

Peteršilj
Domači listnik

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Zgodnja mehkolistna solata,
ki prenese tudi manj ugodne
rastne razmere. Velika glavica
je trda in dobro zaprta. Listi so
svetlo zeleni z rahlo rožnatim
robom. Primerna tudi za vzgojo v
rastlinjakih.

Poletna domača krhkolistna
solata, ki dobro prenaša vročino
in gre pozno v cvet. Glavice so
velike in trde. Listi so svetleče
rumene barve, rob lista je valovit
in nazobčan. Zelo okusna sorta.
Dobri sosedje: redkvica, kolerabica, zelena, paradižnik, por.

Petroselinum crispum (Miller)
Nyman ex A.W.Hill

1484

1485

1483

50gr.

50gr.

Domači listnik ima gladke,
temno zelene, aromatične liste.
Liste režemo pravočasno in čim
bolj pogosto, da je delež stebel
čim manjši. Gojimo ga lahko v
zabojčkih na balkonu in okenski polici. Nezahtevna vrtninazačimbnica.

1486

50gr.

50gr.

Peteršilj
Berlinski

Repa
Kranjska okrogla

Repa
Kranjska podolgovata

Redkev
Zimska črna

Petroselinum crispum (Miller)
Nyman ex A.W.Hill

Brassica rapa L.

Brassica rapa L.

Raphanus sativus L.

Domača sorta. Repa je ploščato
okrogla z rahlo rdeče-vijoličasto
glavo. Odlična je za kisanje in
svežo rabo. Nezahtevna vrtnina.
Sejemo jo za zgodnjim grahom
in solato.

Domača sorta. Koreni so podolgovati z rdeče vijoličasto glavo.
Je izvrstnega okusa ter odlična
za kisanje. Dobro uspeva v vsakih dovolj vlažnih tleh.

Črna, ploščato okrogla redkev
ima belo meso prijetno ostrega
okusa. Dozori v 60 dnevih po
setvi. Dobro se skladišči. Redkev
je zdravilna, ker je bogata z vit.
C in gorčičnimi olji. Za dobro rast
potrebuje peščeno, humozno in
dobro pognojeno zemljo.

Uporabljamo aromatične
zelene, nekoliko svetleče liste in
aromatične korene, ki so debeli,
gladki in koničasti. Korene shranimo v zasipnici ali kleti, lahko
pa jih nekaj pustimo čez zimo v
vrtu, kajti običajno ne zmrznejo.
Uporabljamo jih za juhe, solate
in kot samostojne jedi.

ROKO

d.o.o.
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1487

1488

1500

1496 Rumeno korenje

50gr.

500gr.

200gr.

1501 Motovilec
250gr.

Holandski
Valerianella locusta L.

Špinača Matador
Spinacea oleracea L.

Hitro rastoča sorta, ki dobro
prezimi. Velike liste, ki vsebujejo veliko C vitamina in železa,
obiramo dokler so nežni.

1489

50gr.

Je zgodnji motovilec, cenjen
zaradi izredno dobrega okusa.
Listi so svetlo zeleni, dolgi in
široki, rahlo hrapavi in se ne
svetijo. Proti mrazu je odporen,
vendar je najbolj primeren za
jesensko pridelavo.

Radič
Castelfranco

Daucus carota L.

Cichorium intybus L.

Ima velik (30 cm), svetlo rumen
koren, ki je zelo okusen. Je zelo
pozno evropsko korenje, primerno za svežo rabo, skladiščenje
in krmo domačih živali. Odlično
korenje za juhe. Potrebuje rahla
in vlažna tla.

Je srednje zgodnja sorta, ki v
toplih krajih na prostem prezimi.
Okrogle glavice z zelenimi in
rdeče pegastimi listi so odličnega
in nekoliko grenkega okusa.
Primeren tudi za siljenje.

1499

50gr.

50gr.

250gr.

Rdeča pesa
Cylindra

Zelje
Varaždinsko

Krmna pesa
Eckendorf

Beta vulgaris L. var. conditiva

Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef.

Beta vulgaris L.

Dozori v 60-65 dnevih po setvi.
Je podolgovata temno rdeča
pesa. Daje velike pridelke in od
vseh pes najbolje prenaša sušo.
Lahko raste v rahli polsenci in
redno jo okopavajmo. Dobri
sosedje so kolerabica, berivka,
kumare in grah.

ROKO

d.o.o.

Je srednje pozna domača sorta
(150 dni). Okroglo ploščate,
zbite, rumeno zelene glave s
tankimi listi so odlične za kisanje
in skladiščenje. Teža zelja: 2,83,2 kg. Zemlja: vlažna, humusna,
pognojena.

50gr.

Jaune de Doubs

1492

1491

1490

50gr.

Krmna pesa Eckendorf je
oranžne barve in podolgovato
valjaste oblike. Koren je 1/3 v
zemlji, kar omogoča lažji izkop.
Daje visoke pridelke in ima
visoko vsebnost suhe snovi. Zato
se odlično skladišči. Gnojenje:
založno gnojimo od konca februarja do srede aprila, tekom
rasti pa od srede maja do konca
junija.
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Podjetje Roko d.o.o. je privatno, grosistično podjetje, srednje velikosti,
ki nastopa pod tem imenom na slovenskem trgu od leta 1994. Izkušnje
iz kmetijskega področja pa imamo zaposleni že več kot 30 let.
Naša dejavnost je veleprodaja semenskega materiala, sredstev
za varstvo rastlin, gnojil, različnega repromateriala za kmetijstvo,
rezervnih delov za traktorje (IMT, Massey Ferguson, Deutz, Torpedo,
Fiat), rezervnih delov za kmetijske stroje ter potrošni material.
Smo med največjimi distributerji semenskega krompirja v Sloveniji.
Od semenskih podjetij iz Nizozemske, Belgije, Luxemburga, Nemčije,
Danske, Škotske pripeljemo letno okrog 2000 ton kvalitetnega semenskega krompirja. Ker naše tržišče zahteva vedno nove in nove sorte,
smo v dolgoletnem sodelovanju s partnerji začeli razvijati in uvajati tudi
nove sorte za naše tržišče. Pri uvajanju novih sort uspešno sodelujemo
s Kmetijskim inštitutom Slovenije.
Prodajamo in distribuiramo pa tudi sorte semenskega krompirja ostalih
slovenskih distributerjev in pridelovalcev. V našem prodajnem programu lahko najdete tudi semensko koruzo in semenska žita, merkantilno blago (pšenična in koruzna krmilna moka, pšenični otrobi, koruza,
ječmen, oves, pšenica za krmo, semena trav, detelj, travno deteljnih
mešanic, travnih mešanic za okrasne trate in drugih krmnih rastlin)
in mineralno-vitaminske dodatke (proizvajalcev Krka, Lek, Dobrodej,
Jata Emona idr.). V programu galanterije bi izpostavili veliko ponudbo
plutovinastih in sintetičnih zamaškov za buteljke, kronske zamaške,
razna veziva in vreče, folije, vrvice za baliranje, zaščitne mreže proti
toči, zaščitne mreže proti pticam, mreže za kumare in fižol, korita za
prašiče, jasli za govedo in vrtno keramiko.
Za hladne dni lahko ponudimo kmetijcem in vrtičkarjem pokrivalke za
rastline izredne kvalitete, različnih dimenzij in debelin.
Komercialisti

Boris Tumpej
boris.tumpej@roko.si

Anka Purgaj Puž
anka@roko.si

Katarina Špes
katja@roko.si

Cvetko Zupan
gsm: 041 697 083

Ida Vidmar
gsm: 031 371 739

Stane Erman
gsm: 041 668 271

Edvard Kovač
gsm: 041 768 288

Igor Tašner
gsm: 041 606 181

Alen Mlakar
alen.mlakar@roko.si
Zastopniki na terenu

je clan GIZ-a Semenarstvo Slovenije

