Ekološke sadike

Rastline besede naše govoré

SI-EKO-001
Kmetijstvo Slovenije

Kaj je bolje od domačega?
Naše sadike so vzgojene iz kvalitetnih sort, ki jih
koristimo tudi v profesionalni pridelavi. S tem vam
zagotavljamo visok pridelek, izenačene plodove in
odpornost rastlin. Pomagamo vam z nasveti – od
sajenja do pobiranja in ponujamo vam širok izbor.
Vi pa enostavno uživate v kreaciji svoje lastne zdrave
in okusne zelenjave.
Želimo vam rodovitno leto ter veliko veselja ob
pogledu na vaše krasne rastline!

Ekološke sadike
Ni razloga, zakaj ne bi imeli na svojem vrtičku polno
svežih, okusnih ekoloških pridelkov.
Vse naše sadike so pridelane ekološko, pod rednim
nadzorom pooblaščenih certifikacijskih organov ter
pristojnega inšpektorata.

Plodovke
Paradižnik

V času cvetenja in tvorjenja prvih plodov
je pomembno namakanje in gnojenje (ob
pomanjkanju vlage in hranil odpadejo cvetovi
in plodovi ter je slab razvoj ostalih plodov).
Osnovno gnojenje z ekološkim organskim
gnojilom Stallatico 25 kg/100 m2.
Priporočilo za paradižnik: posadimo ga globoko,
sadimo na razdaljo 40 x 40 (6 sadik/m2),
redno odstranjujemo zalistnike, pred sajenjem
pognojimo z organskimi briketi (25 kg/100 m2)
eko Stallatico v kombinaciji s kalijevim organomineralnim gnojilom Dung (3:6:12, 10 kg/100 m2)

Debeloplodni / solatni paradižnik
BENATAR
zgoden, veliki plodovi
dobre skladiščne lastnosti
teža plodov 230 g
odlična odpornost

RALLY
zgoden, veliki plodovi
plodovi so veliki, težki 250 g, zelo okusni in
lepe rdeče barve
odlična odpornost

Volovsko srce - GRIFONE
v tipu Cuor di Bue
plod je izredno mesnat, sladek in aromatičen z
malo kisline in malo semen
ima odlično rodnost in odpornost
lahko zraste precej visoko, zato potrebuje
oporo
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GLITTER
je zgoden, visokoroden
po obliki je podoben jagodi
rumeno – oranžne barve
odlična odpornost na bolezni

BERBERANA
zgoden solatni paradižnik z visoko rodnostjo
plodovi so zelo veliki in tehtajo 250-300 g
intenzivno rdeče barve, enakomerno zorenje
po celem plodu
plodove nastavlja tudi pri zelo visokih
temperaturah nad 30 °C

Posebnost!

PINKI PARADIŽNIK
po barvi in okusu je podoben volovskemu
srcu, po obliki pa solatnemu paradižniku
ima atraktivno roza barvo, okrogle, rahlo
ploščate mesnate plodove
zraste precej visoko, zato rabi oporo
odličen za sveže solate

Pelati - PAIPAI
mesnat plod v obliki slive, teže 160 g
okusen in sladek z malo semen, primeren za
mezge

Paprika

Priporočilo za papriko: posadimo na isto višino,
kot je bila prej v lončku, sadimo na 35 x 40 cm
(7 sadik/m2), osnovno gnojimo s Stallaticom
(25 kg/100 m2) in eko kalijevim organomineralno gnojilo Dung 3:6:12 (10 kg/100 m2),
za razvoj plodov. Postavimo ji oporo in jo redno
privezujemo, da zaradi teže plodu ne pade.
Bela babura – VEDRANA
plodovi imajo debelo, mesnato steno
teža plodov 200 g, z rahlo zelenkastim
poprhom
zelo prilagodljiva in odporna
odlična za pripravo polnjenih paprik

Bela babura - BIANCA
malo manjši plodovi, primerni za polnjenje
nižja rastlina, zelo rodna in odporna

Češnjev paradižnik
SAKURA
zgodnja in visokorodna sorta
dela zelo pravilne cvetne vejice ter izenačene
grozde
teža plodov 18-22 g
visoka vsebnost sladkorja
odlična odpornost na bolezni
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Zelena babura – OLYMPUS
zelo zgodnja sorta
v fiziološki zrelosti preide iz zelene v
rdečo barvo
odporna
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Zelena velika paprika - ATOL
zelo velika tri-prekatna zelena paprika
mesnati plodovi primerni za sveže solate
v fiziološki zrelosti preide iz zelene v rdečo
barvo

Bela babura - BLANCINA
zelo zgodnja
rastlina je močna, kompaktna s kratkimi
internodiji
plodovi so beli, mesnati in se ne vraščajo
svetuje se redno obiranje, da se lahko
formirajo novi plodiči
če pustimo plodove dlje časa na rastlini
pordečijo
primerna je za sveže solate in vlaganje

Kapija – BELCANTO
dolžina plodov je 15-17 cm
ploščati, svetleči, temno rdeče obarvani
plodovi
odporna sorta
odlična za peko
kapija z debelejšo steno: TESEO

Koničasta rumena babura – SKITIA
zgodnja
ima srednje bujno rast in srednje odprti
habitus
je zelo rodna, plodovi so izenačeni, bele
barve, se ne vraščajo v rastlino
povprečna velikost plodov je 15 cm

Vijolična babura – TEQUILA
je vijolično obarvana in zato poleg ostalih
paprik odlična barvna popestritev
plodovi so mesnati in veliki
vsebuje veliko antocianov, ki so močan
antioksidant

Oranžna babura - MAGNO
mesnata babura, ki iz zelene barve preide v
aromatično papriko oranžne barve
zaradi svetleče oranžne barve primerna za
solate in za popestritev vloženih kozarcev
teža plodu je 180 g
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Feferoni
Pekoči feferon – HOMERA
zgoden, pekoč feferon
plodovi so zeleno rumene barve, ravne
dolge oblike, veliki 3 x 20 cm
zelo roden, ki po obiranju hitro tvori nove
nastavke
v fiziološki zrelosti preide v rdečo bravo

Sladek feferon
zelo zgoden sladek feferon, zeleno, rumene
barve, ki v fiziološki zrelosti preide v rdečo
zelo roden, ki po obiranju hitro obnovi
nastavek
rastline so močne in odprte rasti
plodovi so ravni 3,5 x 20 cm
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Jajčevci

Priporočilo za jajčevce: Jajčevci lepo rastejo
v tleh, z dobro pognojenimi organskimi
gnojili. Priporoča se Stallatico 25 kg/100 m2
v kombinaciji s kalijevim organo-mineralnim
gnojilom Dung 3:6:12 (10 kg/100 m2), za
dober razvoj plodov.

Ovalni jajčevec - BLACK KING
zgoden, bleščeče črne barve, ovalne oblike,
plodovi 550 g
zelo velik in kvaliteten pridelek
odporen na sušo
odlična tekstura in okus
primeren za kuhanje, pečenje in vlaganje

Podolgovati jajčevec – CHARMING in
FOND LONG
temno vijolični jajčevec podolgovate oblike
lahko se lupi in vsebuje manj semen
ima zelo tanko lupino
sladkast, ni ga potrebno lupiti

Kumare

8

Priporočilo za kumare: Kumare za svojo
rast potrebujejo oporo. Tako se plodovi lepo
razraščajo in se ne formirajo krivine. Sadimo
jih na dobro pognojena tla. Priporoča se
organsko gnojilo Stallatico 25 kg/100 m2 in
kalijevo gnojilo Dung 3:6:12 (25 kg/100 m2)
Gnojimo pred sajenjem, saj imajo kumare
krajšo rastno dobo. V rastlinjakih jih pobiramo
vsak drugi dan, na prostem pa, ko zrastejo.
Priporoča se redno obiranje, da preprečimo
odmiranje cvetov.

Solatne kumare – DINERO
visoko kvalitetna, rodna sorta
plodovi so ravne, cilindrične oblike, temno
zelene barve, dolgi 20 – 22 cm
odlična odpornost na pepelasto plesen
sadimo na 50 x 100 cm (2 sadiki/m2)

Gladke solatne kumare – FADIA
imajo gladko, tanko lupino, zato jih ni
potrebno lupiti
plodovi so veliki 18 cm
ne preraščajo, zato so uporabni majhni in
veliki plodovi
so sočne, zelo okusne in ne grenijo

Velike kumare - BON ODORI
so japonske, izredno sočne kumare, velike
od 30-35 cm, solatne in bradavičaste
za svojo rast potrebujejo oporo, da se
razvijejo lepi ravni plodovi

Kumare za vlaganje – SIGURD
kumara s temno zelenimi, bradavičastimi
plodovi, primernimi za vlaganje
če nam prerastejo, so primerni tudi za svežo
uporabo
imajo visok potencial rodnosti in odpornosti
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Bučke

Priporočilo za bučke: sajenje v dobro pognojena
tla, priporoča se Stallatico 25 kg/100 m2,
v kombinaciji s kalijevim gnojilom, Dung 3:6:12
(10 kg/100 m2) za razvoj plodov. Potrebno je
redno pobiranje plodov, da lahko tvori nove
nastavke. Sadimo na 60 x 60 cm (3 sadike/m2).

Temno zelene bučke – LEILA
pokončna rast
plodovi so srednje dolgi, izrazito temno
zeleno barve, s svetlejšimi pikami
odlična odpornost
sadimo na 60 x 60 cm (3 sadike/m2)

Svetlo zelene bučke – ARDENDO
enakomerno svetlo zelene barve.
srednje bujne pokončne rasti
dolžina plodov 16 cm
odlična odpornost

Rumene bučke – SOLEIL
zlato rumene cukini bučke
za barvno popestritev naših krožnikov
dolžina plodu 15 cm
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Buče – jesensko razvajanje
Za uspešno rast potrebujejo sončno lego. Tla morajo biti dobro
odcedna in bogata s humusom. Na prosto jih sejemo v mesecu
maju. V primeru mraza jih prekrijemo s kopreno.
Hokaido buča
oranžna buča značilne okroglo podolgovate
oblike, teža 1,2 - 1,6 kg
meso je zelo privlačne oranžne barve
odlična je za pripravo juh, zelenjavnih jedi, kruha
odlično izgleda tudi kot jesenski okras
sadimo na 0,5 x 1,5 m
(1,3 sadike/m2)

Muškatna buča - Muscat de Provence
ploščato okrogle oblike in rebraste po površini
premer 25-40 cm, težke so okoli 5 kg
meso je intenzivne oranžne barve
sprva so temno zelene barve, v jeseni se
začnejo barvati in med skladiščenjem preidejo
v oranžno barvo
sadimo na 1 x 1,5 m
(0,7 do 0,8 sadik/m2)
odlična za pripravo zavitkov, juh, za pečenje
Maslenka (Early Butternut) - TIANA
hruškasta buča z bronasto usnjato voščeno
patino
teža 0,8-1,2 kg
meso je temno oranžne barve, vlaknasto,
sočno, sladko s sadnimi aromami, izredno
kakovostno
vsestransko uporabna buča, za juhe, za peciva,
pite, marmelade, tudi za presno prehrano
sadimo na razdalji 0,5 x 1,5 m
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Melone

Priporočilo za melone in lubenice: sajenje
na črno folijo, ki zelo segreje tla. Melone
potrebujejo veliko toplote, posadimo jih na
najtoplejše mesto v vrtu.

Solata

Priporočilo za solato: sadimo ob temperaturi
tal najmanj 5°C, sadimo jo na 20 x 20 cm,
predhodno pognojimo z organskim gnojilom
Stallatico in zalivamo zmerno. Za eno družino
posadimo paket solat (9 sadik) vsakih 10 dni,
da jo imamo vedno na voljo.

Sladka mrežasta melona - LUNIUS
zgoden okrogel hibrid mrežaste melone
zelo okusna, s fino strukturo mesa, izrazito
oranžne barve
sadimo na 50 x 100 cm (2 sadiki/m2)
odporna rastlina z visokim pridelkom
zelo aromatična in sladka (nad 12 brixov)
meso je oranžno, lupina pa bela mrežasta z
zelenimi progami
teža plodov 1-1,5 kg
Grenka melona ali ‚BITTER GUARD‘
rastlina spominja na trto s plodovi,
podobnimi bučkam z bodicami
sadimo jo ob ograjo, v vrsto kot visoki fižol
na razdaljo v vrsti na 60 cm
potrebuje oporo
uporablja se za sveže sokove, lahko jih
poparimo in napolnimo z mesnim nadevom,
popečemo, uporabimo v juhah …
obiramo jo, ko še ni prezrela, ko še ne
porumeni

Lubenice
Poletna osvežitev - INGRID
zgodnja, izjemno sladkega okusa
izenačena, temno rdeča barva mesa,
hrustljava struktura
teža plodu 1,5 do 2,5 kg
prvo pobiranje je 75-85 dni po sajenju
sadimo na 50 x 100 cm (2 sadiki/m2)
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Spomladanska rozetasta solata – NOISETTE
pokončno rastoča sorta z rahlo nakodranimi
listi
primerna za zgodnje spomladansko in pozno
jesensko pridelavo
ne uhaja v cvet
sorto odlikuje zelo hitra rast in visok pridelek
sadimo na 25 x 30 cm (12 sadik/m2)

Spomladanska glavnata solata – MARCORD
krhkolistna solata v tipu Ljubljanske ledenke
listi so temno zelene barve in zelo hrustljavi
primerna je za zgodnje spomladansko in
jesensko pridelavo

Poletna rozeta – BONALY
poletna solata v tipu rozete
krhkolistna solata s tankimi listi
odporna na rjavenje listnega robu in solatno
plesen
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Poletna glavnata solata – VANITY
zelo prilagodljiva sorta
oblikuje velike, dobro zaprte glave
odporna
redko uhaja v cvet
sadimo na 25 x 30 cm (12 sadik/m2)

Rdečelistna solata – LOKA
rdečelistna solata v tipu rozete za celoletno
pridelavo
listi so manjši, krhki in zelo okusni,
s svojo rdečkasto barvo popestri naš jedilnik
manjša solata teže cca 250 g

Zelje
Zgodnje zelje, sveža uporaba – SUNTA
najzgodnejša sorta
teža 1,0-1,3 kg
primeren za svežo uporabo
zelo privlačne svetleče zelene barve z
okroglimi glavami
sadimo na 35 x 35 cm (8 sadik/m2)

Zelje za kisanje - CHEERS
veliko okroglo zelje
teža glav je 2,0-2,5 kg
enostaven za pridelavo, pokončne rasti,
čvrstih listov
odporen na visoke temperature
sadimo na 40 x 40 cm (6 sadik/m2)

Solata mix – LOKA in NOISETTE
Rdeča solata Loka:
primerna za spomladansko in jesensko
pridelavo na prostem
listi so hrapavo nakodrani
rozetasta
odporna
sadimo na 25 x 30 cm (12 sadik/m2)
V kombinaciji s sorto Noisette ustvari na
gredici prijeten zeleno-temnordeč kontrast.

Zelje za kisanje – AUTUMN QUEEN
(tip varaždinskega zelja)
teža 2,0-3,0 kg
ploščat, hitro rastoč hibrid zelja
odporen na pokanje
primeren je za predelavo in svežo uporabo
sadimo na 40 x 40 cm (6 sadik/m2)

Zelje mix – rdeče zelje Pretino in
zelje Autumn Queen
Rdeče zelje - PRETINO
teža 1,5-2,0 kg
glave so okrogle oblike, dobro obstojne na njivi
primeren za pozno poletje in jesen
sveža uporaba
sadimo na 40 x 40 cm (6 sadik/m2)
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Zgodnje koničasto zelje - MONSERATTE
pobiranje 60 dni po sajenju
teža 1-1,3 kg
sadimo ga na 50 x 30 cm
primeren za svežo uporabo
ima lepe zelene, zbite, okroglo koničaste
glave

Zelena
Gomoljna zelena – GOLIATH
zanesljiva sorta
zelo primerna je za sajenje na prostem
gomolji so enostavni za čiščenje
s trganjem listov na gomolju dobimo tudi
debelejše plodove
sadimo na 25 x 25 cm
(16 sadik/m2)

Koleraba
Podzemna rumena koleraba WILHELMSBURGER
koleraba s čvrstim rumenim mesom
primerna za skladiščenje
sadimo jo na 20 x 20 cm, če želimo debelejše
plodove, jo obsipavamo
sadimo jo lahko od pomladi do konca julija
zmrzal ji da še poseben okus, zato jo
pobiramo od prve zmrzali dalje
odlična za pireje, enolončnice, mineštre, juhe

Nadzemna kolerabica – OASIS
zgodnja kolerabica, razvije ovalno obliko
gomolja v premeru 10-12 cm
izenačen pridelek, enostaven za pobiranje
pridelava čez celo leto, odporna na bolezni
sadimo na 25 x 25 cm (16 sadik/m2)
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Stebelna zelena – UTAH
je zelo aromatična in zanesljiva sorta
ima temno zelene liste in kompaktno steblo
sadimo jo med kapusnice
NE sadimo je med korenček in peteršilj
sadilna razdalja 25 x 35 cm

Cvetača
Snežno bela cvetača – SYNERGY
pridelava preko celega leta
roža je nabita in snežno bele barve
odporna na visoke temperature
sajenje na 50 x 40 cm (4 sadike/m2)
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Brokoli

Čebula
EKO brokoli – QUINTA
roža je temnozelene barve
oblikuje izenačene glave
sajenje na 50 x 50 cm (4 sadike/m2)

Ohrovt
Glavnati ohrovt – SAVOY CONVOY
teža 2,0 kg
lepo nakodran list tudi na sredini
odporen na pokanje
sadimo ga na 50 x 50 cm (4 sadike/m2)

Brstični ohrovt – JADE CROSS
sadimo ga od konec marca do konec junija na
dobro pognojena tla
sadimo na 50 x 50 cm
od presajanja do pobiranja raste 120 dni
priporoča se dognojevanje, za večjo in
močnejšo razrast (Dung 3:6:12, 10 kg/100 m2)
če želimo debelejše glavice, mu jeseni
odrežemo vrh, da se vsa energija porazdeli v
glavice, ki so lepo izenačene in enakomerno
razporejene po steblu
najbolj primerno je pobiranje od polovice
decembra do polovice januarja
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Priporočilo za čebulo, mlado čebulo in por: proti
porovi muhi jih zaščitimo s prekrivko (priporoča se
Lutrasil). Porova muha se prične pojavljati aprila, ko se
ozračje segreje. Tudi v maju so še lahko naleti. Drug
nalet pa je od konca avgusta do konca septembra.
Priporoča se sajenje čebule s sadikami in manj s
čebulčkom. Če so sadike vzgojene iz semena, ni
prisotnih bolezni; s sadikami skrajšamo rastno dobo,
v začetni fazi je manj tudi plevela.

Mlada čebula - ESTAFETTE
sadimo jo od marca dalje, v rastlinjakih lahko
že jeseni
ena sadika je sestavljena iz šopa sadikic
sadimo na razdaljo 15 x 10 cm
odporna na visoke temperature
ima atraktivno zeleno barvo
daljša bela stebla dosežemo z obsipavanjem

Rumena čebula - BONUS
pravilno okrogla rumena čebula, ki daje visok
pridelek
ima močan koreninski sistem
sadimo na gredo, 15 x 10 cm
v hladni zračni kleti se lahko dolgo skladišči

Rdeča čebula - RUBILLION
sadimo jo od konca februarja do maja
sadimo jo na gredo, 15 x 10 cm
je lepa solatna čebula, vsestransko uporabna
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Napotki za uspešno saditev in gnojenje:

Sadike za jesensko sajenje:
Špinača – SHELBY
ima ovalne temno zelene rahlo nagubane liste
pobirajo se lahko kot mlada špinača z majhnimi
listi ali pa z večjimi bolj mesnatimi listi
na gredo jo lahko sadimo 10 x 15 cm
1 sadika je sestavljena iz šopa rastlinic
(3 do 5 semen/celico)
sadike so na voljo od meseca septembra dalje

kvalitetno pripravimo zemljo, pognojimo z ekološkim
organskim gnojilom (Stallatico 25 kg/100 m2),
vrt prekopljemo 15-20 cm globoko,
površino pograbimo in izravnamo, oblikujemo gredice,
dodamo kapljične namakalne cevi, lahko prekrijemo s
folijo proti plevelu,
sadike posadimo na ustrezno razdaljo med rastlinami
glede na vrsto zelenjave,
pri saditvi naj rob obstoječe koreninske grude gleda iz
zemlje,

Motovilec - FAVOR
tvori enakomerne mesnate rozete
ima kratkopecljate čvrste, temno zelene liste,
listi so svetleči in okrogle oblike - holandski tip
motovilca
sadimo 10 x 10 cm
1 sadika je sestavljena iz šopa rastlinic ( 4 do 5
semen/celico)
sadike so na voljo od meseca septembra dalje
pobiranje: ob ugodnih pogojih po 13 do 21 dneh

mlade rastline lahko prekrijemo s prekrivno tkanino,
tako znižamo temperaturna nihanja (zagotovimo višjo
temperaturo v neposredni bližini rastlin in zavarujemo
rastline pred zmrzaljo),
sadike po potrebi zalijemo (ročno ali z namakalnim
sistemom),
za spodbuditev rasti dodamo rastlinam biostimulator
Poly amin (1 ml/l vode),
plodovke poleg Stallatica pognojimo tudi z eko
kalijevim gnojilom Dung 3:6:12 (10 kg/100 m2). Če
jih želimo še dognojiti in so posajene na foljio, Dung
raztopimo in zalijemo.
Vsa našteta gnojila so na voljo pri nas v trgovini, kjer vam
bomo tudi strokovno svetovali.

Daje velik in kvaliteten pridelek preko celega leta (pozimi vzgoja v
rastlinjaku). Odporen je na gnilobo in pepelasto plesen.

Radiči

PALLA ROSA,
TREVISIANO (treviški),
CASTEL FRANCO,
PAN DI ZUCCHERO (štrucar)
pri presajanju starejše, oz. zunanje liste
obtrgamo, da sadika razvije močnejše liste
predhodno pognojimo z gnojilom Stallatico
odvisno od posamezne sorte, a načeloma
rastline sadimo na 25 x 30 cm, (12 sadik/m2)
grenčine v radiču so izredno koristne za naše telo
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Zimska solata - CARDIGA
sadike so na voljo od 30. 8. dalje
od 30. 9. dalje sadimo v pokrite tople grede,
v rastlinjake
sadimo 25 x 25 cm
je solata kratkega dne in oblikuje lepe svetlo
zelene rozete

Kapljični namakalni set
za kapljično namakanje
vseh vrst rastlin,
enostavna uporaba,
vključeni vsi potrebni
sestavni deli,
majhna poraba vode,
namakanje direktno h
koreninam rastlin.

Cepljene sadike
Glavne prednosti cepljenih sadik:
visokorodne sorte so cepljene na zelo
odporne podlage,
večja odpornost na bolezni in škodljivce,
večji in kvalitetnejši pridelek,
plodovi so enakomerni, bolj izenačeni,
večja prilagodljivost rastline,
boljša odpornost rastlin na sušo.
Pomembno je, da jih posadimo na enako
globino, kot so že prej rasle v lončku.
Cepljeno mesto mora biti vedno nad zemljo.
Uspešna vzgoja cepljenega paradižnika
Pazimo, da sadike ne sadimo pregloboko
(cepljeno mesto nad globino sajenja),
postavimo mu visoko in močno oporo,
nudimo več hranil, redno odstranjujemo
zalistnike (manjše tveganje za bolezni).
Možnost vzgoje na dve glavni stebli (pustimo
prva dva zalistnika).
Velika prednost cepljenih lubenic in melon
Cepljene lubenice in melone imajo odpornejši koreninski sistem na
hladnejša tla, saj sta rastlini toplotno zahtevni.

Ekološko organsko gnojilo
Stallatico 25 kg
Organsko gnojilo v peletih:
naravno humificiran hlevski gnoj
vsebuje mikroorganizme
ne vsebuje plevelov
primeren za vse vrste rastlin:
zelenjavo, sadovnjake, trate ...
25 kg zadostuje za 100 m2
dovoljeno v ekološki pridelavi

Cepljene sadike so odpornejše na bolezni, škodljivce, sušo. Pridelki so
višji in kvalitetnejši. Plodovi so izenačeni.
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Nasvet:

Ne prehitevajmo s časom sajenja,
počakajmo, da se tla ustrezno segrejejo.

Nasvet:

Upoštevajmo kolobar.

Nasvet:

Mešani posevki so v vrtu zelo priporočljivi za
boljšo rast rastlin ter za uspešnejši boj proti
nekaterim škodljivcem in boleznim.

Za vse strokovne nasvete, pomoč pri izbiri sadik, nakupu ustreznih gnojil smo
vam z veseljem na voljo v trgovini Ekološka Kmetija Avšič,
Cesta Urške Zatlerjeve 1, 1000 Ljubljana
M: +386 51 387 018, E: kmetija.avsic@zelenihit.si
Spremljajte nas na

Ekološka kmetija Avšič

www.kmetijaavsic.si

