PRIČAKOVANJE POLETJA 2021 V VRTNARIJI URBANEK
Predviden začetek prodaje sadik balkonskih rastlin bo okrog 15. APRILA. V širokem sortimentu
pokončnih pelargonij smo izbrali preizkušene velikocvetne sorte, med katerimi še posebej izstopajo
sorte s poudarjeno cvetno pego ali temno »očko«. Priljubljeno sorto polviseče pelargonije
Calliope® z edinstveno polnilno rastjo in velikimi socvetji poleg rdeče in temno rdeče barve
nudimo še v dveh različicah rožnate in purpurno rdeče barve. Nudimo tudi številne viseče
pelargonije, tako močno previsne bršljanke kot tudi sorte s polnjenimi cvetovi. Za ljubitelje
romantične nostalgije pa ohranjamo raznovrstnost dišečih pelargonij.
V sortimentu begonij nudimo različne izboljšane barvne različice pokončnih in visečih
velikocvetnih gomoljnih begonij, med njimi tudi sorto s kremno šampanjskimi cvetovi. Med
priljubljenimi bolivijskimi begonijami (Begonia boliviensis) smo izbrali preizkušene sorte robustne
rasti z enojnimi in polnjenimi cvetovi ognjeno rdeče in rožnate barve. Dodali smo tudi rdečo in
rožnato različico mnogocvetnih pokončnih begonij za polsončna do sončna rastišča.
Med sortnimi novostmi balkonskih in grednih rastlin letošnjega leta lahko izpostavimo:
velikocvetno sorto suhe rože Xerochrysum bracteatum z rumenimi cvetovi,
belo različico priljubljene ovijalke Thunbergia ali črnooka Suzana,
robustno rastočo salvijo Salvia Rockin s purpurno rožnatimi cvetovi,
novejšo sorto visečih petunij 'Beautycal' v vinsko rdeči in karamelno rumeni barvi,
srebrnolisten Chrysocephalum, polnilne rasti, s številnimi oranžno rumenimi cvetovi,
privlačno povešavo rastlino Aspilia 'Brasilia' z temno rumenimi cvetovi,
grmičasto rastoč Bidens 'Hot & Spicy' z vpadljivimi oranžnimi cvetovi,
izboljšano kompaktno sorto priljubljene poleti cvetoče trajnice Gaura lindheimeri,
pester izbor pokončnih in blazinasto rastočih sort okrasnih kopriv,
izjemno dekorativne temnolistne dalije z rožnatimi in rdečimi cvetovi.
Poleg novosti nadaljujemo s prodajo sadik uveljavljenih in priljubljenih rastlin, kot so:
priljubljeni 'milijon zvončki' v rumeni, rdeči, modri in beli barvi ter temno rdeči z
dvojnimi cvetovi,
prikupna Diascia v rožnati in rdeči barvi,
veličastna ovijalka Dipladenia (Mandevilla) v rdeči in rožnati barvi,
nepogrešljiva vijolična pajkovka (Cleome) 'Senorita' in beli viseči grobelnik (Lobularia),
balkonska različica Streptocarpusa z vijolično modrimi cvetovi,
dve sorti drobnocvetnega mlečka z navadnimi in vrstnatimi cvetovi,
na sušo in vročino odporna Dorotheanthus bellidiformis in Crassula schmidtii,
prijetno dišeča neprava vanilijevka ali Heliotropium arborescens vijolične barve,
edinstvena modra salvija Salvia farinacea z velikimi modrimi klasastimi socvetji,
strukturne rastline Dichondra, Lotus, različne sorte afriškega smilja in sladkega krompirja,
okrasni travi rdečelistna perjanka (Pennisetum setaceum) in bodalica (Stipa tenuissima)
in številne polnilne drobnocvetne rastline za popestritev balkonskih kombinacij.
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. Na voljo je tudi pester izbor trajnih (žajbelj, sivka, timijan, origano, rožmarin, poprova, črna
in angleška meta, melisa, drobnjak, pehtran, ameriški slamnik, šetraj, luštrek, 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.
Poleg sadik balkonskih rastlin in vrtnin imamo tudi pester izbor
TRAJNIC za gredo in grobove.

ENOLETNIC IN BLAZINASTIH

Po želji vam vaša ali pri nas kupljena plastična in glinena balkonska korita izbrane rastline tudi
posadimo.

