MIKSI IN KOMPLETI – Index seminum 2018
Semena so vzgojena v vrtu Društva botanični vrt Raznolikost in so namenjena izključno članom tega društva. Člani lahko semena
kupijo, dobijo v zahvalo za opravljeno prostovoljno delo ali v menjavo za semena/rastline, ki jih še ni v zbirki. Denar od prodaje je
namenjen izključno oskrbi naših živali in rastlin ter nakupu novih rastlin za zbirko.
Rastline oskrbujemo sonaravno, brez kemije in umetnih gnojil. F1 hibridov in GSO rastlin NE gojimo!
Mix – mešanica semen v eni vrečki. Seznam praviloma ni priložen. Večinoma gre za zbirke posameznih rodov. Cenejša opcija
nabave večjega števila vrst/sort, kadar imena le teh niso pomembna.
Komplet – nabor določenega števila vrečk, ki so na voljo skupaj (v kompletu). Cenejša opcija nabave večjega števila vrst/sort.
Pridružite se nam, ohranimo genetsko dediščino kulturnih, okrasnih, redkih in avtohtonih rastlin.
Včlanitev/naročanje/informacije:

Društvo botanični vrt Raznolikost, Laze 7, 1274 Gabrovka (obiski nedelja od 10 h do 11 h ali po dogovoru)
mobi: 040 121 370 (uradne ure od 10h do 17h)
email: info{afna}raznolikost.si
FB: @botanicnivrtraznolikost

LAT

SLO

CENA €

N SEM

afrika MIX

Izbor subtropskih afriških rastlin

5

50 +

4

40 +

mešanica lukov
Allium MIX

Zelo veliko zelo različnih lukov. Modri, roza, beli,
rumeni, rdeči, zeleni cvetovi.

SLIKA

mešanica orlic
Aquilegia MIX

Avtohtona gredica:
KOMPLET nizke
trajnice
NOVO!

Izbor navadnih in polnih sort A. vulgaris in vrst
orlic iz Mehike, ZDA, Evrope in Japonske.

4

30 +

Komplet 10 vrečk blazinastih in nizkih

avtohtonih trajnic. Komplet vsebuje po eno
vrečko vrst: Allium senescens, Aquilegia bertolonii,
Geranium macrorrhizum, Sedum reflexum, Hieratium
aurantium, Lactuca perennis, Luzula luzuloides,
Plantago media, Primula veris, Salvia verticillata.

18

Vrednost kompleta je 22 eur, torej 4 eur oz. 2
vrečki PODARIMO!

Komplet 10 vrečk za zasaditev lepe cvetoče
Avtohtona gredica:
KOMPLET VISOKE
TRAJNICE
NOVO!

gredice s srednjimi in višjimi avtohtonimi
trajnicami. Komplet vsebuje po eno vrečko vrst:
Allium sphaerocephalon, Aquilegia nigricans,
Campanula persicifolia, Clematis recta, Dianthus
barbatus subsp barbatus, Gentiana asclepiacea, Salvia
pratensis, Leucanthemum ircutianum, Lysimachia

16,5

punctata, Geranium phaeum. Vrednost kompleta je

20,5 eur, torej4 eur oz. 2 vrečki PODARIMO!

bonsai MIX

drevesa in grmovnice primerne za
vzgojo v bonsaje

5

60

zbirka uporabnih rastlin
bushcraft MIX

rastline za vlakna, barvila, netenje ognja,
pletenje košar, tkanin in vrvi, naravne posode,
milo, lepilo, sirjenje mleka ...

5

100
+

4

50 +

mešanica zvončnic
Campanula MIX

Od visokih trajnic do nizkih alpskih blazinic za
skalnjake ali balkone.

Clematis cv. MIX

mešanica klematisov / okrasnih
srobotov

4

30+

čebela MIX

mešanica trajnic, ki ponuja obilno pašo
za čebele

5

150
+

Dianthus MIX

mešanica vrst in sort nageljčkov

4

50+

Digitalis MIX

mešanica naprstcev

4

100
+

divji zahod MIX

izbor rastlin značilnih za
severnoameriške prerije

5

150
+

Drosera MIX

mešanica rosik

5

70

eksotična zelišča
MIX

mešanica eksotičnih zelišč

5

100
+

enoletnice MIX

mešanica cvetočih enoletnic

5

200
+

2

30

4

15

buče za Halloween MIX
halloween MIX

Hemerocallis MIX

velike buče z mehko lupino, ki se enostavno
izrezujejo

mešanica maslenic

jedilne buče MEGA
MIX

mega mešanica jedilnih buč

3

50

5

40

4

30

Kaktus paket za začetnike
kaktus MIX

Kalanchoë MIX

mešanica kaktusov in sukulent enostavnih za
vzgojo

mešanica BRSTIČEV živorodnih
kalanhoj

Komplet 10 vrečk avtohtonih zdravilnih

rastlin. Zdravilne rastline slabo prenašajo
KOMPLET avtohtone
zdravilne rastline
NOVO!

košnjo, zato v času vse intenzivnejšega
izkoriščanja travnikov iz njih izginjajo. Komplet
vsebuje po eno vrečko vrst: Achillea millefolium,
Althaea officinalis, Betonica officinalis, Chelidonium
majus, Eupatorium cannabinum, hypericum
perforatum, Leonurus cardiaca, Solidago virgaurea,
Thymus pulegioides, Verbena officinalis. Vrednost

kompleta je 20 eur, torej 4 eur oz. 2 vrečki
PODARIMO!

16

Komplet 10 vrečk nepogrešljivih enoletnih

KOMPLET enoletna
kuhinjska zelišča
NOVO!

kuhinjskih zelišč. Komplet vsebuje po eno
vrečko vrst: Alliaria petiolata, Anethum graveolens,
Anthriscus cereifolius, Carum carvi, Coriandrum
sativum, Daucus carota wt, Ocimum basilicum
GENOVESE, Satureja hortensis, Origanum majorana,

16

Perilla frutescens GREEN. Vrednost kompleta je 20

eur, torej 4 eur oz. 2 vrečki PODARIMO!

Komplet 10 vrečk nepogrešljivih

KOMPLET trajna
kuhinjska zelišča
NOVO!

prezimnih trajnih kuhinjskih zelišč.
Komplet vsebuje po eno vrečko vrst: Allium
schoenoprasum subsp schoenoprasum, Hyssopus
officinalis, Melissa officinalis, Mentha MIX, Origanum
vulgare MIX, Petroselinum crispum, Picanthemum
pilosum, Salvia officinalis, Satureja cf. repens, Thymus

20

pulegioides. Vrednost kompleta je 24 eur, torej 4

eur oz. 2 vrečki PODARIMO!

KOMPLET znanilci
pomladi
NOVO!

kuhinjska zelišča
MIX

Komplet 10 vrečk prezimnih čebulic, ki
cvetijo spomladi. Komplet vsebuje po eno vrečko
vrst: Allium karataviense,Camassia leitschlinii, Muscari
armeniacum, Tulipa hyb., Tulipa 'LADY JANE', Tulipa

12

polychroma, Tulipa turkestanica. Vrednost
kompleta je 14 eur, torej 2 eur oz. 1 vrečko
PODARIMO!

mešanica prezimnih zelišč

5

100
+

Lavandula MIX

mešanica vrst sivk

4

30 +

Lilium MIX

Ljubitelji lilij bodo tu našli različne hibride in
vrste, med drugim L. henry, L. regale, L.
candidum, L. speciosum, L. martagon etc

4

30 +

mešanica vrst mamilarij
vrste enostavne za vzgojo iz semen, zelo rade,
bogato in lepo cvetijo v pisanih barvah.

Mamillaria MIX

Trik gojenja mamilarij vam z veseljem
razkrijemo: potrebujejo nekoliko hladu
(prezimite jih na ca. 8°C in popolno sušo pozimi)
ter obilo sonca, vode in vročine poleti. Potem
res cvetijo ''kot nore'' pozimi, kakor jih lahko
vidite na sliki in na naših objavah na FB.

4

35

mediteran MIX

izbor zanimivih mediteranskih rastlin

4

100
+

mešanica met
Mentha MIX

4

100
+

4

100

2

20

4

60

različne vrste, sorte in hibridi met

mešanica sort bazilike
Ocimum MIX
rdeče, zelene, različni vonji

okrasne bučke MIX

mešanica okrasnih bučk

Origanum vulgare
cv. MIX

mešanica genotipov origana
pisani, pekoči, različno močno aromatični

grmasta potonika
orjaški dišeči cvetovi v beli, rdeči, roza barvi
stratificirana semena

Paeonia suffruticosa
cv. MIX

paradižnik MIX:
aromatični

paradižnik MIX: beli
NOVO!

Grmaste potonike so priljubljene in nekako
'vzvišene' rože. Včasih so bili lepi, veliki grmi
prave večgeneracijske rože, saj je njihova
življenska doba krepko preko 100 let. Sadike so
se v zadnjih letih precej pocenile, saj gre za
cepljenke na koreninske gomolje vrst, ki so
trajnice. Take rastline so cenejše, saj se jih
hitreje vzgoji, vendar so tudi zelo kratkožive in
občutljive na bolezni. Grmasta potonika na
lastnih koreninah (torej: sejanec) je enako
dolgotrajna za vzgojo kot pred 100 leti, vendar
enako dragocena, trpežna in dolgoživa. Zato se
je zanjo vredno potruditi.

4

5

sorte paradižnika z najboljšo aromo; za kuhanje,
solato ali kakor vam ustreza; več barv in tipov

5

50

najbojše sorte v beli barvi; vse oblike in velikosti
plodov

5

50

paradižnik MIX:
sušenje

najbojši mesnati paradižniki v velikosti šeri in
manjši jabučar, izjemno aromatični za sušenje

5

50

najbolj nore oblike in barve paradižnikov,
definitivno jih bodo vsi občudovali

5

50

paradižnik MIX:
hruške, banane &
harmonike

hruškasti, podolgovati in nagubani paradižniki

5

50

paradižnik MIX:
kečap

najboljše sorte za predelavo; ste kdaj pomislili
na kečap rumene barve?

5

50

NOVO!

paradižnik MIX:
odštekani
NOVO!

paradižnik MIX:
kuharski mojster

radi kuhate? Pa vaše jedi nikoli ne izgledajo
točno tako kot v reviji? Ta mix vsebuje sorte
paradižnikov, ki jih recepti priporočajo za reliše
(hruškice..), marmelade (zeleni..), jedi na žlico
(votli..) in še kaj. Malo prostora, Jamie Oliver!

5

50

paradižnik MIX:
mavrična solata

šeri in ribez sorte v beli, rumeni, oranžni, zeleni,
rdeči in rjavi barvi za najbolj pisano in zabavno
solato kar jih je

5

50

paradižnik MIX:
največji

rumeni, rdeči, rjavi, včasih tudi kakšen pisan, in
vsi ti paradižniki imajo orjaške plodove

5

50

paradižnik MIX: ni
placa

mini paradižniki, zrastejo do ca. 20 cm v višino.
Za balkonska korita, viseče posode in za vse, ki
obožujete paradižnike, a nimate vrta. Na sliki
vidite kako drobne rastlinice so to v primerjavi s
standardnimi petunijami.

5

50

paradižnik MIX:
oranžni

najbojše sorte v oranžni barvi; vse oblike in
velikosti plodov

5

50

pisane sorte paradižnika definitivno pritegnejo
pozornost!

5

50

5

50

5

50

NOVO!

paradižnik MIX:
pisani

zgodaj zoreče ter na hlad odpornejše sorte.

paradižnik MIX: prvi Priporočamo za vrtičke v višje ležečih krajih, ker
je rastna sezona krajša, in seveda za vse, ki
v vrtu
komaj dočakajo prve paradižnike

paradižnik MIX:
rdeči

najboljše sorte v rdeči barvi; vse oblike in
velikosti plodov

paradižnik MIX:
redki

redke sorte, ki v nobeni zbirki ne smejo
manjkati, kot na primer Osu blue, Green
sausage, Zapotec ..

5

50

5

50

najbojše sorte v rumeni barvi; vse oblike in
velikosti plodov

5

50

najbojše sorte v zeleni barvi; vse oblike in
velikosti plodov

5

50

paradižnik MIX: rjavi najboljše sorte v rjavi in škrlatni barvi; vse oblike
in velikosti plodov
& škrlatni

paradižnik MIX:
rumeni

paradižnik MIX:
zeleni
NOVO!

Passiflora MIX

mešanica vrst pasijonk

prezimne trajnice
MEGA MIX

50 vrst prezimnih trajnic

NOVO!

prezimne trajnice
MIX

različne barve in oblike cvetov, dekorativni listi,
enostavne in srednje težke za vzgojo

4

30 +

10

400
+

5

200
+

20 vrst prezimnih trajnic
različne barve in oblike cvetov, dekorativni listi,
enostavne za vzgojo

Rebutia MIX

mešanica vrst rebucij

3

25

5

200
+

4

40 +

rastline, ki bi jih hoteli imeti na
samotnem otoku
Robinson Crusoe
MEGA MIX

odlično darilo!
Zanimivo za vse, ki šele začenjajo vrtnariti,
zabavna popestritev za poznavalce

mešanica divjih vrtnic/šipkov
stratificirana semena

Rosa MIX
različne vrste iz rodu Rosa, tudi nekaj takih, ki
jih vzgojimo premalo za ponudbo posebaj.
Seznama vrst ni, ker se nabor spreminja.

mešanica kadulj
Salvia MIX

4

40 +

5

40

4

40 +

5

100
+

okrasne vrste in zelišča

mešanica vrčkovk
Sarracenia MIX
vse divje vrste in nekaj osnovnih križancev

Solanum MIX

mešanica OKRASNIH vrst iz rodu
Solanum.

zbirka zanimivih avtohtonih vrst za
sonaravni vrt
sonaravni vrt MIX
enostavne za vzgojo, idealne za začetnike in
ljubitelje narave

Tagetes patula MIX

mešanica sort žametnice

2,5

200

Utricularia MIX

mešanica mešink

5

40

zdravilna zelišča MIX

mešanica prezimnih zelišč

5

100
+

4

100

mešanica za domačo gorčico - bela in
črna gorčica
zenf MIX

Z mletjem semen črne in bele gorčice dobimo
gorčico oz. po domače zenf. Obe vrsti sta
nezahtevni in bogato rodita, zato je vsaj kak
kozarček gorčice čisto izvedljiv tudi z pridelkom
iz majhne površine.

obogatitev prehrane kopenskih želv
Rastline posadite v zunanjo oboro vaših želv.
Želvam obogatite jedilnik, na razpolago jim bo
vedno sveža hrana. Ta mix vsebuje vrste rastlin, ki

želva MIX

jih naše želve obožujejo. Rastline so trpežne prezimne
trajnice IN nekaj enoletnic, ki se zasejejo same. Ta mix
2
naj pokriva vsaj 1 m površine/želva, nadaljnega vsaj 1
2
m /želva naj bo trave, saj želve veliko pojedo, veliko
pa tudi potacajo. Mlade rastline zaščitite, da se dobro
vrastejo. Ne pozabite želvam zagotoviti tudi varen
dostop do sveže vode in več skrivališč pred pripeko in
prenočitev – zelo dobro se obnesejo lončene posode,
votla debla, najraje pa se vkopavajo med korenine
trpežnih šopastih rastlin kot je npr. Yucca filamentosa.

4

100

4

200
+

mešanica semen žitaric z dodanimi
semeni plavice in maka.

žitarice MIX

Namenjena je predvsem za okras, z nostalgično
noto lepih cvetočih žitnih 'plevelov' plavice in
maka, ki so dandanes zaradi uporabe herbicidov
skoraj izginili.
Zanimiva ideja: ustvarite gredico na suhem,
pustem in vročem kotičku vrta, kjer nič drugega
ne uspeva. Veliko večino posušenih plodov in
soplodij (žitno klasje, glavice maka) lahko
uporabite za suhe šopke in druge dekoracije.

