
 
 

PRIČAKOVANJE POLETJA 2022 V VRTNARIJI URBANEK 

Predviden začetek prodaje sadik balkonskih rastlin bo okrog 19. APRILA. V širokem sortimentu pokončnih pelargonij smo izbrali preizkušene 

velikocvetne sorte nizke ali srednje bujne rasti, med katerimi še posebej izstopajo sorte s poudarjeno cvetno pego. 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 različne sorte s polnjenimi cvetovi. Za ljubitelje 

romantične nostalgije pa ohranjamo raznovrstnost dišečih pelargonij, med njimi tudi nepozaben roženkravt in blazinasto rastočo sorto z velikimi 

rožnatimi cvetovi. 

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 smo izbrali sorte robustne rasti z enojnimi in polnjenimi cvetovi ognjeno rdeče, bele 

in rožnate barve. Nudimo tudi preizkušeno različico mnogocvetnih pokončnih begonij Solenia za polsončna do sončna rastišča in priljubljeno begonijo 

Dragon Wing v rdeči barvi. 

Med sortnimi novostmi balkonskih in grednih rastlin letošnjega leta lahko izpostavimo: 

- grmičasto rastoči sorti Bidensa  z oranžno rjavimi in belo rumenimi cvetovi, 

- robustno sončno vodenko SunPatiens blazinaste rasti v vpadljivi oranžno rdeči barvi,  

- bogato cvetočo drobnocvetno žametnico ali Tagetes  bogate polnilne rasti s sončno rumenimi cvetovi,  

- 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, 

- srebrnolisten Chrysocephalum, polnilne rasti, s številnimi oranžno rumenimi cvetovi, 

- tri različice prikupnih pokončnih angelonij s številnimi cvetovi bele, rožnate in vijolične barve. 

- 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: 

- 'milijon zvončki' v rumeni, rdeči, modri in beli barvi ter veličastne viseče petunije v petih barvnih odtenkih,  

- prikupna Diascia  v rožnati in rdeči barvi ter viseča Lobelia  z edinstvenimi modrimi cvetovi, 

- veličastna ovijalka Dipladenia (Mandevilla) v rdeči in rožnati barvi, 

- nepogrešljiva vijolična pajkovka (Cleome) 'Senorita' in beli viseči grobelnik (Lobularia), 

- privlačna povešava Aspilia 'Brasilia' z temno rumenimi cvetovi, 

- dve sorti drobnocvetnega mlečka z navadnimi in vrstnatimi cvetovi, 

- rožnato in belo različico priljubljene poleti cvetoče trajnice Gaura lindheimeri, 

- tri sorte visečih fuksij in izboljšano pokončno različico z rdeče belimi cvetovi robustne rasti,  

- na sušo in vročino odporna Dorotheanthus bellidiformis  in Crassula schmidtii, 

- prijetno dišeča neprava vanilijevka ali Heliotropium arborescens vijolične barve, 

- elegantna modra salvija Salvia farinacea z velikimi modrimi klasastimi socvetji, 

- strukturne rastline Dichondra, Lotus, afriški smilj in dve sorti sladkega krompirja, 

- okrasni travi rdečelistna perjanka (Pennisetum setaceum) in bodalica (Stipa tenuissima). 

Za ureditev ZELENJAVNEGA KOTIČKA NA BALKONU ALI TERASI nudimo dve sorti balkonskega paradižnika kompaktne rasti z drobnimi rdečimi plodovi, 

balkonsko papriko s plodovi oranžne barve, nepogrešljive drobnoplodne balkonske kumare in okusne viseče jagode. Na voljo je tudi pester izbor 

trajnih in enoletnih DIŠAVNIC in ZELIŠČ. 

Poleg sadik balkonskih rastlin in vrtnin imamo tudi pester izbor ENOLETNIC IN TRAJNIC za gredo in grobove. Med spomladi in poleti cvetočimi trajnicami 

izstopajo modro cvetoči kavkaška spominčica (Brunnera macrophylla), velikocvetni kavkaški grint (Scabiosa caucasica) in ostrožnik (Delphinium) s temno 

modrimi cvetovi s temno pego. Pridružujejo se jim še planika (Leontopodium alpinum), lepe očke (Coreopsis grandiflora), tri sorte ameriškega slamnika 

(Echinacea purpurea), velikocvetna kokarda (Gaillardia), trajne marjetice (Leucanthemum × maximum), rumeno cvetoč rman (Achilea × filipendulina), 

volčji bob (Lupinus polyphyllus), rudbekija (Rudbeckia fulgida), hojhere in hoste z barvitim listjem ter številne blazinaste trajnice za skalnjake in gredice. 

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

od 19. aprila do 31. maja: 

ponedeljek – petek: 8:00 –18:00 

sobota: 8:00 – 17:00 

nedelje in prazniki: zaprto 

 


