SADIKE VRTNIN IZ VRTNARIJE URBANEK V LETU 2020
OD SREDINE MARCA nudimo sadike spomladanskih sort glavnate solate, KONEC MARCA pa načrtujemo začetek prodaje sadik
zgodnjih kapusnic (belo in rdeče zelje, koničasto zelje, ohrovt, koleraba, cvetača in brokoli). Poleg sadik vedno rodnih jagod
nudimo tudi sadike gozdnih jagod.
Začetek prodaje sadik plodovk bo predvidoma v ZAČETKU MAJA. Tudi letošnji sortiment sadik paradižnika zajema priljubljene
starejše sorte z okusnimi in mesnatimi plodovi, kot so »domači« mesnati paradižnik, orjak, volovsko srce, širokolisten, rumenoploden in
češnjev paradižnik. Med novejšimi, vendar preizkušenimi, F1 hibridnimi sortami paradižnika se v letošnji ponudbi pridružujejo še:
- dve sorti paradižnika s podolgovatimi plodovi,
- zelo okusen drobnoploden paradižnik s plodovi v obliki slive,
- paradižnik volovsko srce s plodovi hruškaste oblike,
- novejši odporen hibrid paradižnika z okroglimi, mesnatimi plodovi,
- priljubljena sorta 'Flavance' z aromatičnimi plodovi z veliko vsebnostjo zdravju koristnega likopena,
- zgodnejši paradižnik v tipu Grapolo s srednje velikimi okroglimi plodovi, rastočimi v grozdu,
- F1 hibrid s tolerantnostjo na paradižnikovo ali krompirjevo plesen,
- sadike cepljenega paradižnika sorte 'Maxi Red' z velikimi in mesnatimi plodovi.
V sortimentu paprike je poleg uveljavljenih starejših sort (zelena in rumena babura, paradižnikova paprika) tudi priljubljena sorta v
tipu babure z velikimi zelenimi plodovi s tanjšo steno. Nudimo tudi F1 hibrid rumene babure ter dva tipa rumene
podolgovate ali koničaste paprike in temno zeleno koničasto papriko, ki zori v rdečo barvo. Poleg sladkih, polostrih in ostrih
feferonov nudimo tudi dve sorti čilija in polostre feferone zvončaste oblike.
Med ostalimi plodovkami nudimo odporen hibrid temno zelene podolgovate bučke in izjemno hokaido bučko, ki oblikuje krajše
vreže. V letošnjem letu se uveljavljeni sorti zelo rodnih jajčevcev pridružuje še sorta z vijolično-belo črtastimi plodovi. Poleg
kumar za vlaganje in solatnih kumar nudimo tudi kumare z zelo dolgimi plodovi z gladko steno.
V terminu prodaje sadik plodovk v začetku maja nadaljujemo s prodajo sadik solatnic. Nudimo sadike zelenolistne in rdečelistne
rozetaste solate (v tipu Gentile) ter priljubljeno sorto poletne glavnate solate, tolerantne na uhajanje v cvet. Naštetim
solatnicam se pridružujejo tudi sadike poletnega radiča, med preostalimi vrtninami pa še sadike blitve, rdeče pese, poletne
čebule, pora, sladkega komarčka, novozelandske špinače in divje rukole. Za ljubitelje posebnosti nudimo tudi dve sorti
perujskega volčjega jabolka in sladki krompir.
Za ureditev ZELENJAVNEGA KOTIČKA NA BALKONU ALI TERASI nudimo dve sorti balkonskega paradižnika kompaktne rasti z
drobnimi rdečimi plodovi in balkonsko papriko s plodovi oranžne barve. Prav tako nepogrešljive so rodne drobnoplodne
balkonske kumare in okusne viseče jagode. Tudi v letošnjem letu je na voljo kompaktno rastoča balkonska različica
perujskega volčjega jabolka sladko kiselkastega okusa.
Poleg sadik vrtnin je na voljo pester izbor trajnih (žajbelj, sivka, timijan, origano, rožmarin, poprova, črna in angleška meta, melisa,
drobnjak, pehtran, ameriški slamnik, šetraj, luštrek, pelin, šentjanževka, citronka) in enoletnih DIŠAVNIC oziroma ZELIŠČ (zelenolistna,
drobnolistna in rdečelistna bazilika, grmičasta bazilika, krimska bazilika, majaron, listnat in kodrast peteršilj, gomoljna in stebelna
zelena, koper). Za ljubitelje eksotičnih okusov nudimo tudi sadike ananas žajblja, koriandra, pritlikavega curry-zelišča in gobje zeli.
Sadike poletne glavnate solate bodo v vrtnariji v ponudbi tudi okrog 10. junija, ko bodo na voljo še sadike
brokolija, brstičnega in kodrolistnega ohrovta, poznega in koničastega zelja ter jesenskega pora. Okrog 10. julija
nudimo sadike pozne cvetače, glavnatega ohrovta, poletne endivije, jesenskega in zimskega radiča ter brstičnega
ohrovta, okrog 10. avgusta sadike jesenske endivije, okrog 10. septembra pa sadike zimske solate.
ODPIRALNI ČAS:
ponedeljek – petek: 8:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
sobota: 8:00 – 13:00

ODPIRALNI ČAS od 15. aprila do 31. maja:
ponedeljek – petek: 8:00 –18:00
sobota: 8:00 – 17:00

