
ZELENJAVA IN ŽITARICE – 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!  

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 SLIKA 

Abelmoschus manihot 

bamija / okra 
 

V kulinariki uporabljamo tako mlade plodove 

kot zrela semena bamije. Izjemno dobro 

prenaša sušo in vročino, pravzaprav ju 

potrebuje. Malce zoprna pa je na začetku, pri 

setvi; trik je v tem, da semena pred setvijo čez 

noč namočite. 

2 30 

 

Achocha 'FAT BABY' ačoča 3 5 

 

Alliaria petiolata česnovka 2  150 

 



Allium cepa 
'BELOKRANJKA' 

čebula belokranjka  

 
bela, podolgovata, slovenska avtohtona sorta 

2 30 

 

Allium cepa 'PTUJSKI 
LUK' 

čebula ptujska  
 

rožnata, slovenska avtohtona sorta 
2 30 

 

Allium cepa 'TERA' 
čebula 'TERA' 

 
 temno rdeča, slovenska avtohtona sorta 

2 30 

 

Allium fistulosum 
laška listna čebula / stoletna čebula 

 
liste za prehrano režete sproti, celo leto 

2,5 40 

 



Allium porrum 'KAMUSH' por 'KAMUSH' 2 30 

 

Amaranthus cruentus huautli / Mehiški amarant 2 100 

 

 

Apium graveolens 

 

zelena listna, domača 
2 200 

 



Avena sativa oves 2 100 

 

Barbarea verna 

barbica 
 

pikantna solata za celo leto, najboljša pa je 
pozimi 

2,5 60 

 

Beta vulgaris 'RAINBOW' 

blitva 'RAINBOW', pisana 
 

Rainbow pomeni mavrico, saj so iistni peclji 

posameznih rastlin te blitve obarvani belo, 

rdeče, roza, oranžno ali rumeno 

 

2 30 

 

Brassica nigra 

črna gorčica 
 

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. 

 

2 60 

 



Brassica oleracea var 
sabauda 'EISENKOPF' 

ohrovt železna glava 
 

Absolutno najboljša sorta ohrovta 

 

2 50 

 

Brassica juncea var. 
japonica 'MIZUNA' 

mizuna 
 

eksotična japonska solatnica 
2 50 

 

Camelina sativa 

riček 
 

Iz ričkovih semen se stiska cenjeno totrovo olje 

 

2 50 

 

Chenopodium quinoa 
'RAINBOW' 

kvinoja 2 50 

 



Chrysanthemum 
coronarium 

šungiku / solatna krizantema 2 30 

 

Cicer arietinum 

čičerika / lebleblija 
 

V arabski in balkanski kuhinji jo veliko 

uporabljajo. Malce zahtevnejša glede vzgoje, 

veliko potrpljenja terja luščenje strokov, vendar 

je vredno. Kot živilo je bogata in nasitna. 

 

2 40 

 

Cichorium intybus ANIVIP 
radič anivip 

avtohtona slovenska sorta 
2 100 

 

Cirsium oleraceum zelenjadni osat 2 35 

 



Citrullus lanatus lubenica 2 20 

 

Cryptotaenia japonica japonski peteršilj 2 15 

 

Cucumis anguria 
zahodno-indijska kumarica / afriška 

kumara 
2,5 20 

 

Cucumis dipsaceus ščetinasta kumarica / ježasta kumarica 2,5 20 

 



Cucumis metulifer kivano 2 10 

 

Cucumis sativus PARIŠKI 

KORNIŠON 

kumarica pariški kornišon 

od vseh preizkušenih sort je ta še vedno številka 

ena za solato, vlaganje in seveda kumarično 

omako 

2 20 

 

Cucurbita pepo 'BIANCA 
TRIESTE' 

bučka 'BIANCA TRIESTE' 
 

Ta sorta bučke je rasla praktično na vsakem vrtu 
v naši bivši državi do pred nekaj destletji. Sedaj 

je v ponudbi kot eksotična redkost le v bolj 
založenih katalogih Z Evrope. Za pohanje in 

pečenje. 

2 10 

 

Cucurbita pepo NANO 

VERDE DI MILANO 

 

cukini bučka Nano verde di Milano 

 Zelena bučka za pohanje, pečenje ... 
2 10 

 

Curcubita pepo 
'ATLANTIC GIANT' 

orjaška buča 
 

Največji plodovi lahko z nekaj vrtnanrskega 

znanja tehtajo tudi preko 500 kg! Brez težav pa 

lahko pridelate bučo težko 100 kg. Potrebuje 

zelo dobro pognojena tla, dobra izbira je sajenje 

v kompostnik ali na gnojišče. 

 

3 10 

 



Curcubita pepo 'GOLICA' 

buča golica 
 

slovenska avtohtona sorta oljne buče. Zanjo je 
značilno, da so semena so brez lupine 

2 20 

 

Curcubita pepo MEGA 
MIX 

mega mešanica jedilnih buč 3 50 

 

Halloween MIX 

buče za Halloween MIX 
 

velike buče z mehko lupino, ki se enostavno 
izrezujejo 

2 30 

 



Curcubita pepo 'TURŠKI 
KLOBUK' 

bučke turški klobuk 
 

Gojite jih za okras, a tudi za hrano, saj se zaradi 

trdega mesa zelo dobro in dolgo skladiščijo. 

Meso je intenzivne oranžne barve in se z 

kuhanjem popolonoma zmehča 

2 10 

 

Cyclanthera pedata 

inka kumarica / korila 

Ovijalka eksotičnega videza, zelo bujna. Plodovi 

so okusni sveži, lahko jih tudi vložite kot 

kumarice. 

3 10 

 

Cynara scolymus 

artičoka 
 

Ta trajnica na primorskem prezimi na prostem, v 
notranjosti pa v neogrevanem rastlinjaku. 

3 15 

 

Fagopirum tataricum 

tatarska ajda 
 

Cojzla je dobila ime po baronu Žigi Zoisu, ki je z 
uvedbo nje v slovenskih deželah pomagal 
ublažiti lakoto med malo ledeno dobo po 

izbruhu vulkana Tambora leta 1815. Cojzla ne 
potrebuje opraševalcev, raste tudi v hladnem 
podnebju, prenese senco, slaba tla in visoke 

nadmorske višine. 

2,5 50 

 



Humulus lupulus hmelj 2,5 20 

 

Jaltomata procumbens 

jaltomato 
 

Še ena eksotična razhudnikovka: jaltomato 
predelajte v marmelade, čatnije ali dodajte 

raznim enolončnicam. 

3 10 

 

Lactuca sativa 'ROMANA 
VERDE' 

solata, rimska 
 

solata, ki je poletna vročina ne moti 
2 100 

 

Lagenaria siceraria 

Siciljanska lagenarija 
 

Popolnoma zrele uporabite za okras. Mlade 
lagenarije pobirajte in uporabljajte kot cukini 

bučke. 
 

Na sliki vidite kako velike so lagenarije: v 
samokolnici so poleg lagenarij hruške 
miklavževke in 40 L plastična košara. 

2  20 

 



Linum usitatissimum 

lan 
 

za zrnje in za vlakna, včasih so bila številna 
Dolenjska polja modra od lanu. Spodnje perilo iz 
lanene tkanine je še vedno ena najboljših izbir. 

 
Orodje za pridobivanje lanenih vlaken so si 

kmetje naredili sami. Takrat se temu še ni reklo 
samooskba. Dandanes pa si lahko pri nas 

ogledate kako iz lanenih stebel dobimo niti, ki 
jih je nato treba še spresti in stkati. 

2 50 

 

Lotus tetragonolobus 

špargelj grah 

Zanimiva stročnica, ki izgleda res eksotično in je 

v popestritev vsakega vrta. Odkod ime 

''špargelj'' grah pa mi še ni jasno. 

2,5 10 

 

Malva verticillata 

špinačni oslez / vretenčasti oslez 

Zelo bujno rastoča rastlina, katere listi so zelo 

primerni za špinačo. Na prvi pogled boste malce 

skeptični, saj so listi kormati, vendar ko jih boste 

poskusili boste navdušeni nad okusom. 

2,5 50 

 

Oryza sativa riž, rdečelistni 2,5 20 

 



Panicum milliaceum 

proso 
 

'Prosena kaša, otročja paša' so včasih rekli. Vas 
zanima kako se proso olušči v kašo? 

2 200 

 

Papaver somniferum 

vrtni mak 
 

zelo lep okras, iz le nekaj rastlin lahko pridelate 
precej makovih semen 

 

Morda se sliši malce noro, pa vendar: tudi na 

majhnem vrtu lahko pridelate dovolj makovih 

semen za bogato prekmursko gibanico .. 

preverjeno ;) 

2 40 

 

Pastinaca sativa wt pastinjak (divji) 2 50 

 

Phaseolus vulgaris 
'SAVINJSKI SIVČEK' 

fižol SAVINJSKI SIVČEK  
 

avtohtona sorta, visok 

 
Savinjčani so nekdaj ta fižol sadili po hmeljiščih 

tam kjer je hmelj umanjkal. 

 

2,5 10 

 

Phaseolus vulgaris 
'STAROZAGORSKI' 

fižol STAROZAGORSKI 
 

nizek, avtohtona sorta 
2 15 

 



Phaseolus vulgaris 
'TETOVEC' 

fižol TETOVEC  
 

srbska sorta, visok 

 
Pasulj brez tetovca je nepredstavljiv, drži? 

2 10 

 

Phasolus vulgaris 
'JABELSKI PISANEC' 

fižola JABELSKI PISANEC  
 

avtohtona sorta, visok 
2 15 

 

Pisum sativum MALI 

PROVANSALEC 

grah mali provansalec 

Preizkusili smo že nekaj sort graha, pa vendar se 

Mali provanasalec vedno znova izkaže za najbolj 

rodnega, nezahtevnega in zdravega. Rastline so 

nizke, opora za plezanje naj bo visoka do 1 m. 

2 30 

 



Pisum sativum PURPLE 

POD 

vijolični grah 

Stroki vijoličnega graha so skoraj črni, sveža 

semena vijolična, posušena temno zelena. 

Opora naj bo visoka vsaj 1 m. V kulinariki je pač 

še en grah, za oko je pa bonbonček. 

3 10 

 

Plantago coronopus 
deljenolistni trpotec 

 
pozabljena, a zelo zdrava divja solata 

2 60 

 

Raphanus sativus 'SAXA' 
redkvica 'SAXA' 

 
klasična, enostavna, hitrorastoča 

2 50 

 

Robinson Crusoe mega 
MIX 

rastline, ki bi jih hoteli imeti na 

samotnem otoku 

odlično darilo! 

Zanimivo za vse, ki šele začenjajo vrtnariti, 
zabavna popestritev za poznavalce   

5  200+ 

 



Salvia hispanica chia, čija 2,5 20 

 

Scorzonera hispanica 
'GEANTE NOIRE DE 

RUSSIE' 
črni koren 2 25 

 

Sesamum indicum 

sezam 
 

Uspeva v lončku na oknu ali v preprostem 
rastlinjaku. Trud za pridelavo vam bo poplačal z 

okusom, ki je mnogo boljši kot pri sezamu iz 
veleblagovnice. 

2 100 

 

Sinapis alba 

bela gorčica  

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. 

 

2 30 

 



Spinacia oleracea 

MATADOR 
špinača matador 2 30 

 

Taraxacum officinale 

regrat 
 

Naša sorta v ustvarjanju: 
ima zelo, ampak res zelo, velike liste! 

2 40 

 

Tragopogon porrifolius 
sandwich island salsify / rastlinska 

ostriga / beli koren 
2,5 30 

 



Tropaeolum majus 

kapucinka 
 

poskusite prijetno pikantne mlade liste v solati 
ali kot kapre v kis vložene cvetne popke 

2 10 

 

Valerianella locusta 
'LJUBLJANSKI' 

motovilec ljubljanski 
 

avtohtona slovenska sorta 
2 60 

 

Vigna radiata 

zelena soja / mungo fižol 

Listi spominjajo na povečane fižolove liste, 

rastlina ne potrebuje opore, je zelo roden in 

nezahteven. Uporabljamo zrnje in kalčke, 

nepogrešljiv v orientalski kuhinji. 

2 10 

 

Vigna unguiculata var. 
sesquipedalis 

dolga vigna / meterski fižol 
 

stroki so dolgi do 1 m! 
2 20 

 



Zea mays JAGODA 

jagodna koruza 
 

Storži jagodne koruze merijo le kakih 15 cm, 

posamezna semena so drobnejša od navadne 

koruze, so rdeča in koničasta. Rastlina je nizka, 

običajno visoka okoli 1 m. 

2 20 

 

Zea mays MLEČNA 

KORUZA 

mlečna koruza, domača 

Seme mlečne koruze smo v zbirko prejeli od 

prijateljice iz Dolenjske, ki ta genotip vzdržuje že 

več desetletij. Posušena zrela semena so 

zgubana in podolgovata. 

2 20 

 

Zenf MIX 
mešanica semen za gorčico - bela in 

črna gorčica 
3 60 

 

Žitarice MIX 

mešanica semen žitaric z dodanimi 
semeni plavice in maka.  

 
Namenjena je predvsem za okras, z nostalgično 
noto lepih cvetočih žitnih 'plevelov' plavice in 

maka, ki so dandanes zaradi uporabe herbicidov 
skoraj izginili 

4 200+ 

 
 


