UPORABNE RASTLINE – 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). Cenajša 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

2

20

2

30

kokalj
Agrostemma githago

kokaljev prah izboljšuje kalitev
vseh semen

mali repinec / čičak
Arctium minus

užitne, z škrobom bogate
korenine

SLIKA

papagajčki
Asclepias syriaca

stenj za v svečo, rastlinska svila

2
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4
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zbirka uporabnih rastlin
Bushcraft MIX

mešanica semen uporabnih
rastlin

riček
Camelina sativa

za izdelavo vrednega totrovo
olje

žafranika
Carthamus tinctorius

naravno rumeno prehransko
barvilo

zelenjadni osat
Cirsium oleraceum

divja hrana, užitna celotna
rastlina
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150 +

ščetinasta kumarica /
ježasta kumarica
Cucumis dipsaceus

grenka tekočina zrelih plodov
preprečuje objedanje rastlin

beloprogasti ciperus
Cyperus albostriatus

čebela MIX

mačkam in psom pomaga izločiti
kepe dlak

mešanica trajnic, ki ponuja
obilno pašo za čebele

ščetica
Dipsacus fullonum

socvetišča so včasih uporabljali
za mikanje volne
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krhlika
Frangula alnus

najboljše oglje za izdelavo
smodnika

barvilna košeničnica
Genista tinctoria

rumeno barvilo za tkanine,
planta genista = Planta-genet
(priimek Angleških kraljev)

hmelj
Humulus lupulus
nujen pri varjenju piva

navadno ločje
Juncus effusus

ločje je ena od rastlin iz katerih
so včasih pletli debele talne
obloge, košare, klobuke ..
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Kuhinjska zelišča MIX

zbirka kuhinjskih zelišč
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Siciljanska lagenarija
Lagenaria siceraria

posušena zrela buča je votla in
se jo lahko uporabi kot posodo

lan
Linum usitatissimum

dolenjska polja so bila včasih
modra in pri skoraj vsaki hiši so
izdelovali svojo laneno tkanino

lucerna

Medicago sativa

vsebuje veliko beljakovin, ki jih
rastlinojede živali potrebujejo.
Tudi na majhnem vrtu lahko
pridelate dovolj te odlične
krmne rastline za vašega
ljubljenčka
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melija
Melia azaderach

v vodo namočena osemenja so
odličen naravni insekticid

modra stožka
Molinia caerulea

uporabite jo za pletenje manjših
košaric, peharjev in za izdelavo
maket

orientalska dresen
Persicaria orientale

obilno semeni, semena so
priljubljena hrana ptic, v vaš vrt
jih bo privabila več kot vsaka
ptičja krmilnica

japonski srebrni bor
Pinus parviflora

izloča veliko smole, ki je užitna –
vsebuje veliko vitamina C, hkrati
pa je glavna sestavina naravnega
lepila
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mastika
Pistacia lentiscus
mastika ...

deljenolistni trpotec
Plantago coronopus

listi so divja hrana, semena pa
pomagajo proti zaprtju

ricinus

Ricinus communis

rezultat pitja ricinusovega olja je
dobro znan. Ricin je uporabljala
KGB, pa še kdo drug verjetno.
Ricinusova semena pa so velika
in lepa in zelo primerna za
izdelavo nakita in okraskov.

oranžna rivina
Rivina auriantica
osemenje barva tkanine oranžno

rdeča rivina
Rivina tinctoria
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osemenje barva tkanine rdeče

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

rdeči bezeg
Sambucus racemosa

iz votlih vejic lahko izdelate
piščal, iz listja odlično gnojilo

milnica
Saponaria officinalis

zdrobljena korenina izloča veliko
zelo nežnega mila za pranje
občutljivega lasišča in občutljivih
tkanin, slednje lahko perete v
hladni vodi

Serratula tinctoria sbsp
tinctoria

barvilna mačina
temno pumeno barvilo za
tkanine
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pravi gabez
Symphytum officinale

liste namočite v vodo, pustite,
da prevre in dobite eno
najboljših tekočih gnojil. Poleg
tega je gabezova mast odlična
pri za celjenje ran

lipa

Tillia platyphyllos

Zdravilna zelišča MIX

lipov čaj, lipov med, lubje za
izdelavo planšarskih dežnih
plaščev, mehak les za
rezbarjenje (od tu rek da nekdo
stoji kot lipov bog), pleg tega pa
je lipa simbol slovenstva in
slovanstva

zbirka najpomembnejših
zdravilnih zelišč

