Spoštovani

Semič, 14.1.2015

Komaj se staro poslovilo, že je novo pred vrati. Seveda govorim o vrtnarskem, vinogradniškem,
sadjarskem in poljedelskem koledarskem letu. Za nami je precej deževno leto, ki je marsikomu že
v začetku rastne sezone dodobra zmanjšalo pričakovan pridelek, vseeno pa upam, da niste
obupali in verjamem, da ravno tako kot jaz že nestrpno pričakujete svežo zelenjavo in sadje iz
domačega vrta.
Vse večje povpraševanje po ekološki zelenjavi pridelani na tradicionalni način s strokovnim
pristopom je privedlo, da z zdajšnjimi 200 m2 pokritih površin ne zadostimo potrebam naših zvestih
strank- vas. Zato v letošnjem letu na Župnci načrtujemo širitev pridelave zelenjave v zavarovanem
prostoru, tako bomo gojili ljubezen na kar trikrat večji površini.
Solati in odličnemu paradižniku se bodo pridruźile še kumarce za vlaganje, paprika in sladke
lubenice.
Večino zelenjave vzgojim iz semena. Ker pa si želim s pridelkom čim prej vstopiti na trg, se moja
pot začne pri sadiki. Tako nekje okoli 20. aprila do 15. maja pričnem s saditvijo kvalitetno
pripravljenih sadik paradižnika, paprike, feferonov,...
Zaenkrat za vzgojo sadik nimam primerne tehnologije, zato se poslužujem uslug specializiranih
vrtnarij.
V letošnjem letu vabim vse, ki prepoznate prednosti v skupinskem nakupovanju, da se mi
pridružite pri skupnem naročilu sadik zelenjave. Naročila sprejemam do 20. januarja na
aleplut@gmail.com ali 040889151.
Cene v prednaročilu...,
Opis

Cena €/kos*

Sadika Paradižnik (visok, F1, toleranten)

0,46

Sadika Paprika (rumena F1, rdeča F1)

0,42

Sadika spomladanske solate (Noisette) dobava 20. Marec
Seme solate (Noisette) (1000 semen)
Seme kumarice za vlaganje (pakiranje 250 semen)
Seme korenja (5000 semen)

0,15
15
15
10

Seme rdeče pese (pakiranje 5000 semen)

15

*Avans 50%.

Po dogovoru tudi druga semena, gnojila, ali sredstva za zaščito rastlin.
Vse sadike in semena zadovoljujejo potrebe ekološkega certificiranja. V kolikor bo kdo vzel tega
več imamo na Župnci sadilnico za sadike in specialno sejalnico za drobna semena (korenje
kolerabo, solata,...) nemškega proizvajalca.
Skupaj ne bomo krojili holandskega trga bomo pa svojo vrtnarsko pot pričeli že takoj na začetku
konkurenčno.
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