
PAPRIKE, JAJČEVCI IN ČILIJI – Index seminum za 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!  

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 

 

JAJČEVEC 
(Solanum melongena) 

opis cena € n sem slika 

DIAMOND UKRAINIAN 
vijoličen, jajčaste 

oblike, uspeva tudi 
v hladnejši klimi 

2 20 

 

ROTONDA BIANCA 
SFUMATA DI ROSA 

bel z vijoličnimi in 
roza madeži, velik 

2 20 

 



TURKISH ORANGE 
oranžen, droben, a 

z veliko plodovi 
2 20 

 

VIOLETTA LUNGA vijoličen, dolg 2 20 

 

YELLOW EGG 

rumen, droben, a z 
veliko plodovi. 
Starejši plodovi 

postanejo grenki 

2 20 

 
      

PAPRIKA 
(Capsicum annuum) 

opis cena € n sem tip slika 

ALPINA 
rumena, za 
vlaganje, 

slovenska sorta 
2 20 babura 

 



BOTINEČKA ŽUTA 
rumena, za polnit, 
hrvaška avtohtona 

sorta 
2 20 rotund 

 

CORNO DI TORRO 
ROSSO 

rdeča, za pečenje 2 20 rog 

 

DANICA 
mlečno rumena, 

za vlaganje, srbska 
avtohtona sorta 

2 20 babura 

 

DUKAT 

zelena, zelo velika 
in mesnata, za 
svežo uporabo, 

srbska avtohtona 
sorta 

2 20 rog 

 



KALIFORNIJSKO ČUDO 

temno zelena, 
kasneje temno 

rdeča, mesnata, za 
svežo uporabo 

2 20 babura 

 

LARA 

rumena, za 
pečenje, zelo 

zanesljiva, uspe 
tudi v hladnejšem 

podnebju, 
PEKOČA!, srbska 
avtohtona sorta 

2 20 dolga 

 

ROTUND ŽUTI 
rumena, za 
polnjenje 

2 20 rotund 

 

SIVIRIJA 

rumena, za 
pečenje, zelo 

zanesljiva, uspe 
tudi v hladnejšem 

podnebju, 
slovenska 

avtohtona sorta 

2 20 dolga 

 



SKALA 
rumena, za 

pečenje, srbska 
avtohtona sorta 

2 20 dolga 

 

SLAVONKA 

rdeča, za pečenje 
in polnjenje, 

hrvaška avtohtona 
sorta 

2 20 rog 

 

ŠOROKŠARI 

rumena, 
vsestranska za 
svežo uporabo, 

pečenje, polnjenje 

2 20 babura 

 

ŽUPSKA RANA 

rumena, kasneje 
rdeča, mesnata, 

zgodnja, za 
pečenje, srbska 
avtohtona sorta 

2 20 rog 

 
      

poseben nasvet: tako kot mnoge druge užitne razhudnikovke so tudi čiliji trajnice! Ki pa naše zime žal ne preživijo. 
Čilijevi grmički nižje rastočih sort ne zavzamejo veliko prostora. Poskusite jih prezimiti kot posodovke na oknih. Tako 

boste celo sezono lahko pobirali sveže plodove. 

ČILI 
(Capsicum annuum) 

opis cena € n sem slika 



ANAHEIM 
mesnat velik in 

samo rahlo pekoč 
2 10 

 

ANTILSKI zguban, zelo pekoč 2 10 

 

CAYENNE 

kajenski poper / 
aleva paprika 

 
klasičen čili za 
sušenje, pekoč 

2 10 

 

CHIARA 
 

NOVO! 

rdeč, okrogel, 
številni drobni 
čiliji, pekoč, za 

vlaganje 

2 10 

 



CZECH BLACK 
 

NOVO! 
črn, pekoč 2 10 

 

FEFERONA CRVENA 
dolg, rdeč, precej 
pekoč, za vlaganje 

2 10 

 

FEFERONA ŽUTA 

rumen, dobro 
ploden, pekoč, za 
kuhanje, vlaganje, 

sušenje 

2 10 

 

FIREFLAME 
rdeč, pekoč, 

vlaganje 
2 10 

 



FRESNO 
rumen, precej 

pekoč 
2 10 

 

FURILLA 
rdeč, mesnat, 

ploden, za kuhanje 
in vlaganje 

2 10 

 

GOAT WEED 
rdeč, nato črn, 

zelo pekoč 
2 20 

 

HUNGARIAN BLACK 

črn, zrel rdeč - 
czemege čili, za čili 
pesto, mesnat in 

precej pekoč 

2 10 

 

HUNGARIAN YELLOW 
WAX 

rumen, zrel rdeč, 
mesnat, malo 

pekoč 
2 10 

 



IZOLA 
rdeč, za sušenje, 
kuhanje, prijetno 

'toplo' pekoč 
2 10 

 

JALAPEÑO 
zelen, nato rdeč, 
mesnat, prijetno 

pekoč 
2 10 

 

LIKA 
rdeč, za sušenje, 

pekoč 
2 10 

 

LINGUA DI FUOCO 
veliko drobnih, 

dolgih pokončnih 
čilijev 

2 10 

 

ORANGEFLAME 
oranžen, pekoč, 

vlaganje 
2 10 

 



PEPINO 
rdeč, okrogel, 

mesnat, NI PEKOČ, 
za polnjenje 

2 10 

 

PIMENT ESPAGNOL 
rumen, za 

vlaganje, pekoč 
2 10 

 

PURPLE JALAPEÑO 
škrlaten, mesnat, 

prijetno pekoč 
2 10 

 

SANTA FE 
bel, zrel rumeno, 

pekoč 
2 10 

 



STARFLAME 
svetlo rumen, 

pekoč, vlaganje 
2 10 

 

SUNBURST 

oranžen, NI 
PEKOČ, sladki 

feferoni za 
vlaganje 

2 10 

 

TONDO PICANTE 
CALABRESE 

okrogel, rdeč, za 
polnjenje, precej 

pekoč 
2 10 

 
     

ČILI 
(Capsicum frutescens) 

opis cena € n sem slika  

CABAI RAWIT / BIRDS' 
EYE 

številni drobni čiliji 
z debelejšim 
mesom, za 

sušenje, pekoč 

2 10 

 



SRI LANKA TABASCO 

številni drobni 
čiliji, zelo roden in 

dobro uspeva v 
naši klimi, za 

sušenje, pekoč 

2 10 

 

TABASCO 

številni pokončni 
drobni rdeči 

pekoči čiliji za 
tabasco omako, 

pekoč 

2 10 

 
     

ČILI 
(Capsicum chinense) 

opis cena € n sem slika  

HABANERO 
oranžen, 

napihnjen, zelo 
pekoč 

3 10 

 

MUSHROOM 
MORELIA 

rumen, zrel skoraj 
oranžen, sploščen, 

zelo pekoč 
3 10 

 



NAGA MORICH 

rdeč, podaljšan z 
neenakomernimi 

grebeni, 
ekstremno pekoč, 
ravnajte previdno! 

3 10 

 

SCOTCH BONNET 
rdeč, napihnjen, 

zelo pekoč 
3 10 

 

TRINIDAD 
rdeč, trikoten, zelo 

pekoč 
3 10 

 
     

ČILI 
(Capsicum pubescens) 

opis cena € n sem slika  



ROCOTO / LOCOTO 
črna semena, 

dlakavi listi, rdeč, 
pekoč 

3 10 

 
 

 


