EKO KMETIJA ŠVIGELJ Veronika, Blatna Brezovica 50a, 1360, Vrhnika
Tel 031/494-727

V letošnjem KORONA letu vam sadike dostavim na dom ali na dogovrjeno mesto.
Zaželjeno je plačilo po dostavi na TRR, ali pripravite točen znesek.
Dostava je brezplačna pri nakupu nad 20 eur.

Seznam sadik zelenjave:

LISTNA ZELENJAVA posodica 9 sadik 2,00
1.Solata LEDENKA-glave
2.Solata GENTILE zelena-rozeta , lahko se obtrguje liste
3.Solata GENTILE rdeča-rozeta, lahko se obtrguje liste
4.Solata SALANOVA zelo okusna lahko se obtrguje liste
5.Zelje ZGODJE OKROGLO
6.Zelje ZGODNJE ŠPIČASTO
7.Zelje POZNO Varaždinsko, Ljubljansko, Emona
8.Zelje RDEČE
9.CVETAČA
10.BROKOLI
11.POR
12. KOLERABICA NADZEMNA
13. LISTNI OHROVT, KODRASTI, TOSKANSKI
14.ŠPINAČA NOVOZELANDSKA
15, RDEČA PESA

Plodovke lonček od 0,80-1,50 eur
Paradižnik : Hibrid 1,50 eur...češnjevci 1,00 vsi ostali 0,80eur
Hibrid F1 zelo odporen na bolezni in visok pridelek; lonček fi 9, cena 1,50eur
Češnjevec( velikost češnje), daterino(podolgovat zelo okusen), rumena hruška
Volovsko srce( poznana sorta), pelati( podolgovat- za kuhanje močna barva in okus)
San Piere, novosadski jabučar - velik plod, okusen stara avtohtona sorta.
Marmande zgodnji( ploščat, malo rebrst , zelo okusen)

GIGANTE velik debel, okusen
VRHNIŠKI ( stara vrhniška sorta)
Balkonski( zasadimo v lonce)
Nero di creme( temno rjav plod) izjemen okus

PAPRIKA: sajnje v lončku /cena 0,80 eur/ kom
1.Rumena babura ,za polnjenje
2.Zelena / kalifornijsko čudo( zelena v tehnološki zrelosti lahko rdeča)
3.Paprika okrogla( paradjz paprika) zelo okusna
4.Paprika slonovo uho( poldogovata rdeča za pečenje)
5. Paprika špic rumena( madžarka)
6 Feferoni sladki
7. Feferoni pekoči
8. ČILI Škorpijon ( najmočnješi) 1,20 eur lonček
9. BUČKE zelene dolge zuccini 1,00 eur lonček
10. KUMARE DOLGE ZELENE – HIBRID( zelo dolge brez pešk)- PLEZALKE 1 eur lonček
11. KUMARE dolge zelene običajne 1,00 eur
12.BUČE Hokaido, Maslenke...
Blitva več v lončku 1,60 lonček
Peteršilj več v lončku 1,60/ lonček
Majaron v lončku 1,80lonček
Bazilika Genovese( večji listki) in grška ( drobni listki) 1,80/ lonček
Zelena listna- belušna 0,80/ kom
Zelena gomoljna 0,80/ kom

Tagete, cinije astre,kapucinke...
Če sem kaj pozabila me spomnite. S hvaležnostjo, Veronika
ZEMLJA, SONCE, DELO ZDRAVI!

