POSODOVKE IN LONČNICE – Index seminum 2018
Nekatere rastline iz spodnjega seznama so prezimno trdne na Primorskem ali pod posebnimi pogoji oz. z minimalno
zaščito celo v primerni mikroklimi na večjem delu SLO. Najpogosteje pa jih gojimo kot posodovke ali lončnice in
prezimimo v rastlinjaku, kleti, zastekljeni verandi, garaži, ...
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
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Izbor subtropskih afriških
rastlin
afrika MIX
Različne zanimive grmovnice, čebulice,
zeli z dekorativnimi cvetovi in listi.

drevesni oslez / kravji zvonček
Abutilon x hybridum

Ta grmič je bil včasih veliko pogostejša
posodovka, kot dandanes. Ob rednem
zalivanju in gnojenju je resnično lep in
poln cvetov.

SLIKA

afriški agapant; moder
Agapanthus africanus 'BLUE'

Na Primorskem prezimi zunaj.
Nebesno modri cvetovi
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koralna jagoda
Ardisia crenata

Sorodnica drena. Gojimo jo predvsem
zaradi dekorativnih rdečih plodov, ki
jih obilno obrodi vsako jesen in
rastlino krasijo do pomladi.

argilija
Argylia grande

Izvira iz Južne Amerike, gojimo jo kot
lončnico v polsenci.

Asarina barclayana

zmajev gobec

(syn. Maurandya
barclayana)

Najsi jo gojite kot enoletnico na
prostem ali kot trajno posodovko –
obilica cvetov vas bo navdušila

grmasta svilnica
Asclepias curassavica

Grmiček z barvitimi cvetovi, cveti celo
poletje.
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asparagus
Asparagus sprengeri MIX

Različne sorte te dobro znane lončnice

leopardja lilija
Belamcanda chinensis

Cveti v drugem letu po setvi,
potrebuje bolj peščeno prst in je
vredna truda

brodieja
Brodiaea laxa

Socvetje sestavlja več velikih vijoličnih
cvetov. Z malo zaščite prezimi tudi na
prostem

korinda
Cardiospermum
halicacabum

Semena so zelo zanimiva: črne
kroglice približno 0,5 cm v premeru,
na vsaki je belo srce
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kasija
Cassia sp. (Senna sophera?)

Hitrorastoča kasija, nismo še ugotovili
za točno katero vrsto gre.

rožičevec
Ceratonia siliqua

Zimzelen grmiček z stroki, ki jih
poznamo kot rožiče.

ozkolistni brškin
Cistus monspeliensis

Njegovi ozki listi močno dišijo po
rožmarinu

mehurka
Colutea arborescens

Avtohton primorski grmič z
dekorativnimi napihnjenimi stroki

komelina
Commelina coelestis

Coronilla emerus subsp.
emeroides

Prezimi kot gomolj, ima nebesno
modre cvetove.
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grmičasta šmarna detelja
Avtohton primorski grmič.

beloprogasti ciperus
Cyperus albostriatus

Klasični ciperus, zelo priročen tudi kot
''mačja trava''.

pritlikavi ciperus
Cyperus sp.

Zelo dekorativna enoletnica ali
kratkoživa trajnica.

dalmatinski klinček
Dianthus ciliatus subsp.
dalmaticus

eksotične grmovnice MIX

V naravi uspeva na priobalnem
skalovju, zaradi česar odlično prenaša
ponmanjkanje vode in uspeva tudi v
majhnih posodah in na vročih balkonih

zbirka dekorativnih in za
gojenje nezahtevnih posodovk,
ki jih prezimimo vsaj na 5°C.
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jesenska čopkarica
Eucomis autumnalis

Zaradi čopka listov na vrhu socvetja se
imenuje tudi ananasasta lilija. Cvetovi
zelo lepo dišijo.

vrtna gladijola mix
Gladiolus hyb.

Gladiole prezimijo kot gomolji, ki jih
izkopljemo. Sejančki imajo večinoma
velike cvetove in so v različnih barvah.
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guzmanija
Guzmania lingulata

Bromelijevka, gojimo jo kot lončnico,
na epifitskem deblu ali v terariju.

gardenerjev hedihij
Hedychium gardenerianum

Sorodnik ingverja, cveti konec leta in
izjemno omamno diši.

hajmija
Heimia myrtifolia
Grmič z drobnimi rumenimi cvetovi.

pikasti list
Hypoestes phyllostachya

Lončnica z vpadljivimi roza pikastimi
listi.
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vodenka, roza
Impatiens walleriana 'PINKY'

Enoletnica, v rastlinjaku trajnica.
Sejanke so od temno roza do
belkastih.

inkarvileja
Incarvillea delavayi
NOVO!

Zelo lepa zelnata rastlina z pernato
deljenimi listi in ogromnimi roza
cvetovi. Pogojno prezimna z nekaj
sreče in na pravi lokaciji v celinski
Sloveniji.

loček
Juncus acutiflorus

Droben loček, v zasaditvi uporaben
kot sosed vrškovk (Sarracenia spp.).

loček, avstralija
Juncus sp.

Nismo še uspeli ugotoviti za katero
vrsto točno gre. Rastlina ima do 70 cm
dolge previsne liste, ki so v prerezu
okrogli.
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dobrovitolistna lantana
Lantana viburnoides

Dekorativni črni plodovi spominjajo na
koralde, listi zelo lepo dišijo.

lovor
Laurus nobilis

Lavandula canarensis subsp.
canarensis

Ena od obveznih posodovk, ker je tudi
pomembna začimba. Z minimalno
zaščito in na pravi legi prezimi tudi v
celinski Slo.

Kanarska sivka
Zanimivi pernato deljeni listi.

sivke MIX
Lavandula MIX

Različne vrste in sorte sivk, tudi nekaj
vrst, ki jih ni v posamični ponudbi.

deljenolistna / origanova sivka
Lavandula multifida

2

20

2

20

3

25

3

15

Listi močno dišijo po origanu.

zelena / limonska sivka
Lavandula viridis
Listi dišijo po limoni.

čilski žajbelj
Lepechinia salviae
Trajnica, ki celotna lepo diši.

beloglavka / leukana
Leucana leucocephala

Drevesce ali grm, ki zelo hitro raste in
bogato cveti s socvetji, ki spominjajo
na bele cofke. Dobro se odziva na
oblikovno rez.

izbor zanimivih mediteranskih
rastlin
mediteran MIX

Trajnice, gomoljnice, enoletnice,
grmički in nižja drevesa. Vse rastline
so prezimne na Primorskem, drugje pa
jih prezimimo v hladnem rastlinjaku,
zdržijo do – 10°C.
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melija
Melia azaderach
NOVO!

Cvetovi omamno dišijo, je listopadna
(prezimimo lahko v temi), z
namakanjem plodov v vodi pripravimo
naraven insekticid.

nočna lepotica
Mirabilis jalapa

Ta trajnica zimo preživi kot gomolj,
cveti pa že v prvem letu. Torej: lahko
jo gojimo ALI kot kot enoletnico ALI
gomolje vsako jesen izkopljemo ALI
kot posodovko.

muehlenbekija
Muehlenbeckia complexa

Zanimiva in nevsakdanja sorodnica
ajde. Raste po opori, tako jo
lahkovzgojite v poljubne oblike.

oleander
Nerium oleander

Tipičnen primorski okrasni grm.
Odlična nezahtevna posodovka.
Sejančki cvetijo pretežno v roza barvi,
približno tretjina ima dvojne cvetove.
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puščavsko ptičje mleko
Ornithogalum caudatum

Posodovka, ki spada v zbirko sukulent
in je tudi zdravilna. Čez poletje je
lahko na prostem. Visoko grozdasto
socvetje se razvije konec poletja.

riž, rdečelistni
Oryza sativa 'BLACK
MADRAS'

Dekorativni rdeči listi. V rastlinjaku živi
nekaj let, lahko pa ga gojiti tudi
enoletnico.

pasijonka; mešanica vrst
Pasiflora MIX

Različne vrste pasijonk, tudi take,
katerih semen imamo premalo za
samostojno ponudbo.
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bela pasijonka
Passiflora alba

Lepi beli cvetovi, listi spominjajo na
metulje, rdeči plodovi pa na laterne.

marakuja
Passiflora edulis

Zelo okusni sadeži. Veliki bleščeči listi.
Zelo lepi cvetovi.

marakuja, velika
Passiflora edulis 'BIG'

Zelo okusni sadeži. Veliki bleščeči listi.
Zelo lepi cvetovi.

granadila
Passiflora ligularis

Zelo okusni sadeži. Veliki bleščeči listi.
Zelo lepi cvetovi.
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rdeča pasijonka
Passiflora rubra

Veliki cvetovi so rdečkasti in
rumenkasti, hitro raste.

plutasta pasijonka
Passiflora suberosa

Skorja na stebelcih razvije pluto v
dolgih grebenih.Cvetovi so drobni,
vendar zelo lični. Dekorativni so tudi
modri plodovi.

rumena pavonija
Pavonia simplox

Sorodnica slezov, hitro raste, cveteti
začne v drugem letu, obilno cveti
poleti.

pentas
Pentas lanceolata

Sorodnik kavovca, nižji zelbat grmič,
obilno cveti celo leto.

širokolistna zelenika
Phillyrea latifolia

Avtohtono nizko zimzeleno drevo.
Zelo odporna na sušo in nezahtevna
kot posodovka.

Pinus halepensis

alepski bor

NOVO!

Lepo raste kot posodovka, primeren
tudi za vzgojo v bonsaj.
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guava
Pisidium guajava
Eksotičen okras in okusni sadeži.

mastika
Pistacia lentiscus

Zelo odporna na sušo, sorodnica
pistacije.

artičokocvetna proteja
Protea cynarioides

Proteje so doma na jugu Afrike.
Velika barvita socvetja pred razcvetom
spominjajo na storže.
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nar / granatno jabolko
Punica granatum

Listopaden grrm z velikimi rdečimi
cvetovi in okusnimi in zdravimi sadeži.

ricinus, rdeč
Ricinus communis 'RUBRUM'

Ricinus je v svoji domovini
hitrorastoče drevo. V Sloveniji ga
gojimo ali kot enoletnico ali kot
kratkoživo posodovko.

oranžna rivina
Rivina auriantica

Lončnica polna rdečih plodov, ki so
tudi vir oranžnega barvila.

rdeča rivina
Rivina tinctoria

Lončnica polna rdečih plodov, ki so
tudi vir rdečega barvila.
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ruelija
Ruellia makoyana
Nevsakdanja lončnica, ki bogato cveti.

zvezdasti šaš
Rynchospora colorata

Zelo zanimiva rastlinica iz S Amerike,
socvetja spominjajo na zvezdice.

rdeči žajbelj
Salvia coccinea

Živo rdeči cvetovi še pozno v jesen
privabljajo čebele. Cveti že v prvem
letu, zato jo je možgoče gojiti tudi kot
enoletnico.

sandersonija
Sandersonia auriantica

Sorodnica jesenskega podleska. Zaradi
oblike cvetov je znana tudi kot kitajska
laterna.
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hotentotski tobak
Silene capensis

Ta lončnica zelo uporabna. Tako kot
tobak jo lahko uporabimo za pripravo
naravnega insekticida

etiopski paradižnik
Solanum aethiopicum

Sutropska trajnica, ki jo lahko gojimo
kot posodovko ali kot enoletnico na
gredici. Je lep okras jeseni, ko je polna
oranžnih plodov.

pepino
Solanum muricatum

Zelnat grmič z okusnimi užitnimi
sadeži. Gojimo kot posodovko, ki jo
prezimimo.

božična češnjica
Solanum pseudocapsicum

Nizek vednozelen grmiček z
dekorativnimi oranžnimi plodovi
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jabolko iz Sodome
Solanum sodomaeum
NOVO!

Vednozelen grmič iz puščav Arabije.
Plodovi so ob zrelosti zelo lepi, a
znotraj gnili, kar je dalo navdih za
poimenovanje te rastline.

žuka / brnistra
Spartium junceum

Avtohtona na Primorskem, posodovka
v osrednji SLO,
odporna na sušo

sveta Azteška lilija
Sperkelia formosissima

Znana je tudi kot lilija maltežkega
križa, sicer pa je bližnja sorodnica
viteške lilije (Hippeastrum spp.). Njen
cvet je v upodobljen tudi na našem
žigu.

stilidij – cvet pretepač

Stylidium debile

Celoten rod je zanimiv predvsem
zaradi 'agresivnosti' do opraševalcev:
prašniki so napeti kot past in kot
kladivce z udarcem prenesejo cvetni
prah na opraševalca. Goji se ga kot
mesojedke: na šoti v deževnici.
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talija
Thalia dealbata
NOVO!

Močvirska rastlina, ki je vsaj čez
poletje lahko na prostem. preživi
slano, meje njene odpornosti na
temperaturo pod lediščem pa
preizkušamo.

tigrova lilija
Tigridia pavonia

Sorodnica irisov, veliki barviti in
eksotični cvetovi

nepravi lovor / primorska
dobrovita
Viburnum tinus

Zimzelen grm, cveti pozimi. Prezimna
na Primorskem, z malce zaščite in
izbiro pravega prostora saditve tudi v
osrednji Sloveniji.

ameriška močvirska vijolica
Viola pallens

Rastlinica, ki jo lahko gojimo skupaj z
vrčkovkami (Sarracenia spp.)

vriezeja MIX
različne vrste in sorte
Vriesea spp. MIX

Epifitske bromelijevke, vzgojite jih na
vlažni šoti, kasneje gojite ali kot
lončnice ali v terariju ali na epifitskem
deblu.
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velikocvetni zefirant
Zephyranthes grandiflorus

Zefir je zahodni veter, ki prinaša dež.
Zefirant je napovedovalec poletnega
dežja: cveti pred dežjem, cvetovi se
obračajo v smer od koder bodo prišli
dežni oblaki.

