Ramiro Arnedo, Španija
VRSTA

OPIS

SOLATA, KRHKOLISTNA GLAVNATA BATAVIA
krhkolistna glavnata batavia za spomladansko - jesensko pridelavo v rastlinjakih in
Begoña
na prostem, V začetku tvori rozeto rumenkasto svetlo zelene barve, pozneje tvori
kompaktne glavice. Vitalna rastlina z obilico zunanjih listov, ki so hrustljavi, malo
mehurjasti in valoviti. Visoka toleranca, rezistentnost na solatno plesen (HR) Bl 120, 22-25

PAKIRANJE

1,000
piliranih
semen

10,00

10,95

,

Unigen Seeds, Italija
VRSTA

CENA
CENA Z
BREZ DDV 9,5% DDV

OPIS

PAKIRANJE

CENA
CENA Z
BREZ DDV 9,5% DDV

PAPRIKA
Ariosto F1

v tipu paprike kalifornijsko čudo, velika babura z debelim in trdnim perikarpom, v
fiziološki zrelosti se obarva rdeče, težki in izenačeni plodovi teže 250 g, 11 cm X
11 cm (Š X D), srednje krepka rastlina, plodovi so namenjeni za svežo prodajo.
Rezistentnost / toleranca IR: TSWV (virus pegavosti in uvelosti), TMV (tobakov
mozaični virus), Xcv (črna žilavost), Pc (paprikova plesen)

500
semen

19,00

20,81

Red Imperator
F1

v tipu rdeče lamuyo paprike (podolgovate kvadratične). Srednje zgodnja, debel
perikarp, srednje veliki plodovi, velik pridelek, krepka rastlina z dobrim
prekrivanjem listne mase. Zaradi odpornosti zelo primerna tudi za vzgojo na
prostem. Rezistentnost / toleranca IR: TMV (tobakov mozaični virus), PVY
(krompirjeva črtavost na papriki)

500
semen

19,00

20,81

Orea F1

zgodnji hibrid paprike v tipu kozji rog. Plodovi so dolgi 16 - 18 cm s premerom 3 4 cm. Iz bledo zelenkasto rumene se spremeni v lepo svetlo rdečo barvo v
fiziološki zrelosti. Debel perikarp, zelo trden plod. Sladka in sočna, okusna in
sladka. Idealna za svežo potrošnjo ali za kisanje. Zelo visoki in uniformirani
pridelki, teža plodov je okoli 150 g. Rastlina je zelo vitalna in listje dobro prekriva
plodove. Primerna za celoletno pridelavo, ker dolgo nastavlja cvetove. Primerna je
za plastenjake in tudi za na prosto. Rezistentnost / toleranca IR: TMV (tobakov
mozaični virus)

500
semen

19,00

20,81

indeterminantni paradižnik - pelat. Solatni tip. Ko je zrel se plodovi obarvajo v
rdečo. Lahko jih pobiramo s celotnim grozdom, je srednje zgoden. Zelo dober za
zunaj za vse letne čase, tudi za rastlinjake. Plodovi so čvrsti. Rezistentnost /
toleranca: V (verticilijska uvelost), F-0, F-1 (fuzarijska uvelost), N (nematode,
ogorčica koreninskih šišk), TYLCV (paradižnikov rumenolistni virus)

500
semen

27,00

29,57

PARADIŽNIK
Bakara F1

KUMARE SOLATNE, BRADAVIČASTA in GLADKA
Montebello F1

multivirusno odporna solatna kumara z malo svetlimi bradavicami priljubljena na
našem trgu. Selekcioniran hibrid z večinoma ženskimi cvetovi (dvodomna), zato
potrebuje opraševalca z moškimi cvetovi. (Zato se seme prodaja z 12% deležem
enodomnih rastlin, ki tvorijo moške in ženske cvetove, moški so za oprašitev).
Primerna za nasade z večjim številom sadik kumar. Prednosti so, ker rastlina zelo
dolgo nastavlja cvetove z visokim pridelkom in visoko odpornostjo. IR: Px
(pepelasta plesen), Ccu (krastavost kumar, Cladosporium cucumerinum), CVYV
(virus rumenenja žil kumare), PRSV (virus obročkavosi), CMV (virus mozaika
kumare)

250
semen

11,00

12,05

Heritage F1

Beit Alpha tip kumare vrhunske kvalitete. Z zelo visokim deležem ženskih cvetov.
Srednje temno zelena z gladko lupino, ki ne potrebuje lupljena. Srednje zgodnja,
proizvodnja po 35 - 40 dneh po presajanju. Lepe okrogle oblike dolžine 15 - 18
cm. Zelo visok pridelek. Zelo močna primarna (glavna) vreža. Dobro prenaša
visoke temperature. Primerna za vzgojo v plastenjakih in na prostem

250
semen

11,00

12,05

JAJČEVEC
klasičen ovalen tip v obliki solze, kaplje z zelo temno vijolično barvo. Rastlina je
močna s počasnim razvojem semen. Visoko rodna kompaktna rastlina. Čašni listi
so brez bodic. Teža plodov je 350 - 400 g.

500
semen

10,00

10,95

Black Star F1

vrhunski segment, visoko proti virusno in proti pepelasti plesni toleranten
hibrid. Zgodnja, temno zelene svetleče barve. Odprte rasti na enem steblu,
enostavno pobiranje, lepi valjasti plodovi dolžine 20 - 22 cm, dolga rastna doba,
zelo zdrava rastlina. IR toleranca : Gc (Golovinomyces cichoracearum) ali Px
(pepelasta plesen), CMV (virus mozaika kumare), WMV ((virus mozaika
lubenice), ZYMV (virus rumenega mozaika bučke)

250
semen

24,00

26,28

Dynasty F1

gladke, temno zelene svetleče barve. Zelo ravni cilidrični plodovi dolžine 20 - 22
cm, zelo produktivna. Srednje zgodnja. Zdrava rastlina. IR toleranca: Px, CMV
(virus mozaika kumare), WMV (virus mozaika lubenice), ZYMV (virus rumenega
mozaika bučke)

250
semen

16,00

17,52

Sabaudio F1

svetlejše zelena, z drobnimi svetlimi pegicami, teže 200 - 220 g. Močna in odprto
grmičasta rastlina z dobrim pridelkom. Primerna za vzgojo na prostem in v
rastlinjakih. Srednje zgodnja. IR toleranca : Px (pepelasta plesen), ZYMV (virus
rumenega mozaika bučke)

250
semen

16,00

17,52

Gordita F1

BUČKE

Nirit Seed, Izrael
VRSTA

OPIS

PARADIŽNIK
Nemo Tamy F1 indeterminanten (visok, neomejena rast) debeloploden tip, za vzgojo v

plastenjakih, rastlinjakih in na prostem, za vzgojo na enem steblu, zelo močna
rastlina, visok pridelek, dobro nastavlja plodove v različnih rastnih pogojih, dobro
dozorevanje z dobro barvo tudi v hladnejših pogojih, dobra čvrstost plodov, dober
okus, oblika plodu: ploščato okrogla, teža: 150 g – 200 g, rezistentnost / toleranca:
V (verticilijska uvelost), F-1, F-2 (fuzarijska uvelost), ToMV (paradižnikov mozaični
virus), N (nematode, ogorčica koreninskih šišk)*

Nemo Netta F1 visok, neomejena rast, debeloploden tip, za vzgojo v rastlinjakih in na prostem, za
vzgojo na enem steblu, podprto (navito do opore za kulturo) z vrvico, močna,
vitalna rastlina, kvalitetni plodovi, dobro nastavlja plodove v različnih klimatskih
pogojih, čvrsti, obstojni plodovi, oblika plodu: okrogla, teža: 160 g – 220 g,
rezistentnost / toleranca: V (verticilijska uvelost), F-1, F-2 (fuzarijska uvelost),
ToMV (paradižnikov mozaični virus), N (nematode, ogorčica koreninskih šišk)*
slika na naslovnici cenika

PAKIRANJE

CENA
CENA Z
BREZ DDV 9,5% DDV

500
semen

32,00

35,04

500
semen

32,00

35,04

VP Viva F1

visok, neomejena rast, mesnati tip, močna, vitalna rastlina, kratki nodiji, pozna,
dobro nastavlja plodove v visokih temperaturah, 3 - 5 plodov na grozdu, oblika
plodu: ploščato okrogla, teža: 250 g – 280 g, čvrsti plodovi, enotna obarvanost,
rezistentnost / toleranca: V (verticilijska uvelost), F-1, F-2 (fuzarijska uvelost),
ToMV (paradižnikov mozaični virus), N (nematode, ogorčica koreninskih šišk)*,
TSWV (virus paradižnikove pegavosti in uvelosti), C5 (žametna paradižnikova
plesen)

500
semen

38,00

41,61

Ekstasis F1

visok, neomejena rast, mesnati tip, močna, vitalna rastlina, kratki nodiji, srednje
zgoden, oblika plodu: ploščato okrogla, teža: 250 g – 300 g, čvrsti plodovi, lepa in
enotna obarvanost, 3 – 5 plodov na grozdu, rezistentnost / toleranca: V
(verticilijska uvelost), F-1, F-2 (fuzarijska uvelost), ToMV (paradižnikov mozaični
virus), N (nematode, ogorčica koreninskih šišk)*, TSWV (virus paradižnikove
pegavosti in uvelosti), C5 (žametna paradižnikova plesen)

500
semen

37,00

40,52

1.000
semen

59,00

64,61

visok, neomejena rast, mesnati tip, močna vitalna rastlina, srednji nodiji, zgoden,
oblika plodu: ploščato okrogla, teža: 280 g – 320 g, čvrsti plodovi, velik pridelek,
rezistentnost / toleranca: V (verticilijska uvelost), F-1, F-2 (fuzarijska uvelost),
ToMV (paradižnikov mozaični virus), N (nematode, ogorčica koreninskih šišk)*,
TYLCV (paradižnikov rumenolistni virus), TSWV (virus paradižnikove pegavosti
in uvelosti), C5 (žametna paradižnikova plesen)

500
semen

39,00

42,71

Griselda F1

Alicia F1

visok, neomejena rast, srednje zgoden, paradižnik na grozdu, zelo zanimiv in
moderen nov segment 100 -130 g, brez zelenega obroča, plodovi niso preveč
čvrsti, TYLCV(IR), TSWV(IR), N(IR), V, F-1, F-2, ToMV

500
semen

64,00

70,08

Grappolino F1

češnjev paradižnik, visok, neomejena rast, plodovi v obliki dateljna, teža 12-15 g,
lepe rdeče barve, zgoden, rezistentnost / toleranca: ToMV (paradižnikov mozaični
virus), N (nematode, ogorčica koreninskih šišk)*

500
semen

64,00

70,08

temno zelena babura z debelim perikarpom, v fiziološki zrelosti se obarva rdeče, v
tipu paprike kalifornijsko čudo, 200-270 g, 8 cm X 9 cm (Š X D), plodovi so zelo
kakovostni, lahko se pobirajo v tehnološki zrelosti (v zeleni), zelo kvalitetni in
sladki plodovi v fiziološki zrelosti (v rdeči), zelo rodna in primerna za rastlinjake za
vzgojo na dva vrha, z oporo, ali na vrvici, tudi za na prosto. Rezistentnost /
toleranca IR: TSWV (virus pegavosti in uvelosti), TM3 (L4) (tobakov mozaični
virus)

500
semen

43,00

47,09

okroglo podolgovata, v Crimson tipu, diploidna, rdeče meso, 6-10 kg, okrogla, zelo
dober okus, visok pridelek

500
semen

30,00

32,85

500
semen

17,00

18,62

* toleranca na nematode se poruši kadar je temperatura zemlje nad 28°C

PAPRIKA
Markiza F1

LUBENICA
Arena F1

DINJA (MELONA)
Rina F1

ovalno okrogla, teža 1,5 - 2,5 kg, srednje zgodnja, srednje bujna rastlina, dnevi do
zrelosti po presajanju 75-90 dni, odlično se obnese ob mreži v plastenjakih, če ji
odrežemo terminalni poganjek in pustimo v rasti drugi in tretji vrh. Meso je svetlo
oranžno, zunanja barva rjavkasto rumena s popolno mrežo. Delna rezistentnost
na pepelovko (sev 1), fuzarijska uvelost melone (seva 0 in 1)

ZKI, Zöldségtermesztési Kutató Intézet, Raziskovalni inštitut za vrtnine, Madžarska
VRSTA

OPIS

PAKIRANJE

CENA
CENA Z
BREZ DDV 9,5% DDV

PAPRIKE
Mitosz F1

veliki in ploščati plodovi, zgodnji hibrid kapije (v tipu kurtovska kapija), za pečenje
(žar) in pripravo ajvarjev, za svežo rabo (solate) in predelavo, 120-180 g, 8 do 12
cm dolga in 5 do 8 cm široka, vrhunskI segment. Ima sočen in debel perikarp, z
odličnim okusom. Primerna tudi za zunaj.

500
semen

20,10

22,01

Brillant F1

mlečna bela babura (plodovi so kvadratični), v tipu šorokšari za pol intenzivno in
intenzivno vzgojo na prostem, tudi za rastlinjake, nižje tunele, kjer ne potrebuje
nujno opore, v fiziološki zrelosti se obarva rdeče, velikost plodov je 75 mm x 75
mm x 75 mm, 130-150 g. Tm0,1,2

500
semen

18,30

20,04

Apollo F1

mlečna bela indeterminantna babura (plodovi so veliki pravilno kvadratični) za
rastlinjake, 180-220 g, vrhunski segment, v fiziološki zrelosti se obarva sv. rdeče
(ne v oranžno kot mnoge druge v tem segmentu), plodovi so zelo kakovostni,
voščeni, velikost plodov je 85 mm x 85 mm x 85 mm, mase 150-220 g, zelo rodna
in primerna za rastlinjake, tudi za na prosto. Tudi v septembru ob pomankanju
svetlobe ostaja bele barve in ne postaja svetlikavo zelenkasta. Tm0,1,2

500
semen

30,20

33,07

Carma F1

madžarska, koničasta bela indeterminantna mlečna bela paprika, izredne
kakovosti plodov, vrhunski segment. Tm0,1,2
malo podolgovata kvadratična babura, v tehnološki zrelosti je temnozelena, v
fiziološki zrelosti prehaja v lepo rdečo, 150-200 g, 12-15 cm dolga, 7-9 cm široka,
5-6 mm debel perikarp, sladka, ne greni, HR: Tm0,1,2

500
semen
500
semen

40,20

44,02

44,40

48,62

mlečna bela babura, v tipu šorokšari, 140-180g, primerna za ljubiteljske vrtnarje,
ni hibrid

500
semen

10,60

11,61

Gigant F1

Boni

Edes Spiral F1

Sivri F1

indeterminantna sladka paprika (sladek spiralno zavit feferon), svelo rumena v
rahlo zelenkasto, viseči in dolgi zaviti plodovi, plodovi širine 1-1,5 cm, zelo ozka
tudi v zgornjem delu pri čašnih listih, dolžine 25-35 cm, debelina perikarpa 3 mm,
teža 20-30 g. Rastne navade in listna masa primerna za zunanjo vzgojo. Odlična
za svežo uporabo in za konzerviranje s kisanjem. Ohrani čvrstost tudi s
konzerviranjem.
indeterminantna sladka paprika (sladek turški feferon), rumeno zelena, plodovi
širine 1,5-2,5 cm, dolžine 25-30 cm, debelina perikarpa 2 mm, teža 30-45 g.

500
semen

18,80

20,59

500
semen

29,00

31,76

KUMARICE ZA VLAGANJE
Nador F1

partenokarpne, temnozelene, zelo zgodnje, z visoko rezistentnostjo na kumarno
plesen, 2-3 plodovi na internodij, močnejša vegetativna rast kot pri Karavanu

500
semen

13,20

14,45

Karavan F1

partenokarpne, temnozelene, zelo zgodnje, rahlo bradavičaste, brez grenkobe, z
visoko rezistentnostjo na kumarno plesen, tudi za siljeno vzgojo v plastenjakih, 2-3
plodovi na internodij

500
semen

13,20

14,45

500
semen

13,90

15,22

50 semen

12,70

13,91

1.000
semen

7,30

7,99

KUMARA SOLATNA BRADAVIČASTA
Joker F1

za tunele in za zunaj, tudi za ljubiteljske vrtnarje, 15-18 cm dolge, odporne, za
dolgo pobiranje, do pozne jeseni

KUMARA DOLGA SOLATNA
Ritmo F1

za zgodnjo pomladansko in jesensko pridelavo, 32-35 cm, gladke, brez grenčine,
vrhunski segment, partenokarpni hibrid

SLADKA KORUZA, SLADKORKA
MS Vega F1

srednje zgodnji supersladki hibrid, visoki donosi, čas vzgoje 90-100 dni, dolžina
storžev 20-22 cm, višina rastline 180-200cm, povprečna teža storžev 400g, število
vrst zrnja ob storžu 14-16, za predelavo in svežo potrošnjo

TOKITA, Japonska (semena niso tretirana, razen ohrovta)
VRSTA

OPIS

PAKIRANJE

CENA
CENA Z
BREZ DDV 9,5% DDV

BELO ZELJE
Blue Jays F1

zgodnje zelje z vegetacijo 55 - 60 dni, teže 1,5 - 1,9 kg, za svežo uporabo, glavice
2.500
niso preveč zbite, preprost za vzgojo. Pokati začnejo 10 dni po zrelosti.
Precision
Rezistenca: (HR) Foc: 1, Fusarium oxysporum
semen

13,75

15,06

Green Pearl F1

srednje zgodnje univerzalno zelje z vegetacijo 90 dni, močne rastline z okroglimi
2.500
glavicami teže od 1,5 - 2,5 kg, z velikimi okroglimi notranjimi listi, ki tvorijo glavo.
Precision
Zunanji listi ali vehe so pokončni in ne polegajo. Dobra obstojnost na polju,
semen
toleranten na pokanje, zelo izenačen pridelek, odličen hibrid tudi za kisanje. Če se
pobira pozno jeseni se dobro tudi skladišči. Rezistenca: (HR) Foc: 1, Fusarium
oxysporum, (IR) Xcc, Xantomonas campestris ali črna žilavost kapusnic

19,50

21,35

Green Samurai
F1

zgodnje ploščato zelje v tipu varaždinskega zelja. Ploščato, sploščeno zelje
odlične kvalitete, 75 dnevno, zunanji listi ali vehe so pokončni in ne polegajo, teže
od 1,5 - 2 kg, listi ki tvorijo glavo so tanki, dobra ostojnost na polju (ne poka), za
kratko skladiščenje ali za kisanje celih glav za sarme, ni preveč privlačen za
rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodfes vaporarium), odličen hibrid za poletno
jesensko vzgojo, lepo ohrani zeleno barvo. Rezistenca: (HR) Foc: 1, Fusarium
oxysporum, (IR) Xcc, Xantomonas campestris ali črna žilavost kapusnic

2.500
Precision
semen

19,50

21,35

2.500
Precision
semen

12,50

13,69

2.500
Precision
semen

24,50

26,83

KONIČASTO BELO ZELJE
Point One YR F1 koničasto (stožčasto) belo zelje za celoletno pridelavo, z vegetacijo 55 -60 dni,
teže pokončnih glavic so od 1,3 - 1,6 kg, zelo okusen, kompakten, za svežo
uporabo. Srednje močna rastlina z majhnimi listi, zbranimi centralno okoli glave.
Rezistenca: (HR) Foc: 1, Fusarium oxysporum

RDEČE ZELJE
Scarlet O'Hara
F1

tvori glave 75 dni po presajanju, teže od 1,2 - 1,5 kg, glave so okroglo
podolgovate, za sveži trg, sveže škrlatne barve. Rezistenca: (HR) Foc: 1,
Fusarium oxysporum

CVETAČA
White Globe F1

za pomladansko in zgodnje jesensko presajanje, zrelost 75 -80 dni po presajanju,
rože so z zunanjimi listi ali vehami dobro pokrite, lepe bele barve, okrogle oblike,
srednje teže od 1,2 do 1,5 kg, srednje kompaktne, ne preveč zbite. Za svež trg in
sadike. Za zasnovo rože potrebuje 15°C - 20°C.

2.500
Precision
semen

32,50

35,59

zrelost glavne rože 90 - 95 dni po presajanju, steblo je mesnato in nežno, zelo
majhne rože, teže od 0,6 - 0,7 kg, ne preveč temno zelene barve, pokončna rast
zunanjih listov ali veh, posamezni brsti v roži niso zbiti. Za pobiranje oktobra in
novembra, setve od zadnje dekade julija do sredine avgusta. Rezistenca: (IR)
kapusna plesen, plesen križnic (Peronospora parasitica)

2.500
Precision
semen

22,50

24,64

odličen hibrid za pobiranje oktobra in novembra, dobro prenaša nizke
temperature, kompaktne srednje glavice teže 1 - 1,2 kg, z vegetacijo 100 -110 dni
po presajanju, listi so gosto mehurjasti, s plitvo vraščenim vretenom, se lahko
nekaj časa tudi skladišči.

2.500
Precision
semen

24,50

26,83

500
semen

12,00

13,14

250.000
semen

270,00

295,65

BROKOLI
Tirreno F1

OHROVT
Providence F1

KUMARA SOLATNA
TSX-801G F1
(TASTY KING F1)

za vzgojo v plastenjakih in na prostem preko poletja, 23-24 cm dolge, tanjše,
temno zelene s tanko lupino, z manj bradavicami, azijski tip. Hrustljava, z
drobcenimi semeni. Zelo prilagodljiv hibrid, rastlina je enodomna z ženskimi in
moškimi cvetovi.

ČEBULA
Bronson F1

srednje velika, visoko produktivna, razvije močan nadomestni koreninski sistem in
velike prave liste zato jo lahko gojimo na slabših tleh. Je lepe broneno rjave barve,
zelo čvrsta, luskolisti ne odpadajo, tanek vrat, izenačen pridelek okroglih čebul,
odlična za dolgo skladiščenje

ZIMSKI LUK - Allium fistulosum L., stoletna čebula, trajna ozimna čebula, (uporaba kot mlada čebula)
Darcy F1

hitro rastoči hibrid, visok pridelek, za prodajo v šopih ali posamezno, šopi
enakomernih, majhnih belih nerazvitih čebulic z dolgim votlim in sočnim steblom.
Lepo se tudi čisti. Primerne setve od 1. marca (dozorevanje 15. junija, 105
razvojnih dni) do 15. junija (dozorevanje 10. septembra, 85 razvojnih dni).

50.000
semen

32,00

35,04

Carosem, Nemčija
VRSTA

CENA
CENA Z
BREZ DDV 9,5% DDV

OPIS

PAKIRANJE

Calibra F1

tip Nantes, za prve setve spomladi, rastna doba 70 dni, dolžina korena 19 - 22 cm,
za prodajo v šopkih ali kot mlad korenček. Gostota setve na ha 1,5 - 2,0 mil.
semen. S majhno listno maso.

50.000

29,90

32,74

Cestas F1

tip Nantes, za setve spomladi / poleti rastna doba 105 dni, dolžina korena 18 - 21
cm, za svežo prodajo, za sokove, se že lahko kratko skladišči. Gostota setve na
ha 1,2 - 1,6 mil. semen. S majhno listno maso.
tip Nantes, za setve spomladi / zg. poleti, rastna doba 120 dni, dolžina korena 19 23 cm, za svežo prodajo, za industrijo, za sokove in zelo primeren za dolgo
skladiščenje. Dolga listna masa. Gostota setve na ha 1,0 - 1,4 mil. semen.

50.000

29,90

32,74

50.000

29,90

32,74

tip Flakkee, za setve spomladi, dolga rastna doba 150 dni, dolžina korena 25 - 33
cm, z dolgo in zdravo listno maso, z zelo dobro barvo, za industrijsko predelavo in
zelo primeren za zelo dolgo skladiščenje. Gostota setve na ha 0,6 - 1,0 mil.
semen. Vodilna sorta v Evropi v tem segmentu.

50.000

29,90

32,74

KORENČEK, NAVADNO KORENJE

Bentley F1

Maxima F1

Za dodatna pojasnila in naročila prosimo kontaktirajte:
telefon: 01/ 427 74 70, 041 664 685

E-pošta: dornig@c-dornig.si

Ta verzija cenika velja od 22. 03. 2019 in nadomešča ali dopolnjuje prejšnje.
Poštnina je brezplačna za vse, ki imajo odloženo plačilo ali za plačila po predračunu. Za plačila po povzetju pošta obračuna
svojo storitev.

