
Mesojedke – Index 2018 

Spoštovani člani, prijatelji, podporniki! Pred vami je seznam sadik mesojedih rastlin za sezono 2019. Grow 

lista je pa malce večja in se dopolnjuje – če iščete še kakšno vrsto oz. jo imate viška, kar sporočite. 

Vse slike so posnete v zbirki Društva Raznolikost. Hibridov neznanega starševstva in GSO rastlin 

NE gojimo! 

Sadike so vzgojene v vrtu Društva botanični vrt Raznolikost in so namenjene izključno članom 

tega društva. Člani lahko sadike 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. 

Komplet – nabor določenega števila in vrst sadik, ki so na voljo skupaj (v kompletu). Cenejša opcija nabave večjega števila vrst/sort. 

 

Navodila za oskrbo – mesojede rastline, navedene na spodnjem seznamu, so posebne, nikakor pa ne težavne za oskrbovanje. Da 

bi vam bilo seznanjanje s temi čudovitimi rastlinami čim lažje, prejmete skupaj z rastlino brezplačna navodila za oskrbo.  

    
 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 

 

Latinsko ime Opis 
Cena 1 

sadika [€] 
Cena 3 

sadike [€] 
Slika 

Dionaea muscipula 'TYPICAL' 

Muholovka, sadika stara 6 
mesecev 

 
Lovi pajke, muhe, suhe 

južine 

5  

 

Dionaea muscipula 'TYPICAL' 

Muholovka, sadika stara 1 
leto 

 
Lovi pajke, muhe, suhe 

južine 

7  

 



Drosera aliciae 

Alicina rosika 
 

Lovi metulje, molje, tripse, 
vinske mušice in druge 
drobne leteče žuželke 

5  

 

Drosera binata var. binata 

Razcepljeno-listna rosika 
 

Lovi metulje, molje, vinske 
mušice, muhe in druge 
podobne leteče žuželke 

5 
13,5  

(namesto 15) 

 

Drosera binata var. multifida 

Razcepljeno-listna rosika 
 

Lovi metulje, molje, vinske 
mušice, muhe in druge 
podobne leteče žuželke 

5 
13,5  

(namesto 15) 

 

Drosera capensis 'ALBA' 

Kapska rosika – bela 
 

Lovi metulje, molje, vinske 
mušice, muhe in druge 
podobne leteče žuželke 

4 
10  (namesto 

12) 

 



Drosera capensis 'PINK' 

Kapska rosika – roza 
 

Lovi metulje, molje, vinske 
mušice, muhe in druge 
podobne leteče žuželke 

4 
10  (namesto 

12) 

 

Drosera capensis 'RUBRA' 

Kapska rosika - rdeča forma 
 

Lovi metulje, molje, vinske 
mušice, muhe in druge 
podobne leteče žuželke 

5  

 

Drosera capensis 'TYPICAL' 

Kapska rosika - divja oblika 
 

Lovi metulje, molje, vinske 
mušice, muhe in druge 
podobne leteče žuželke 

4 
10  (namesto 

12) 

 



Drosera spatulata 

žličasta rosika 
 

Lovi metulje, molje, vinske 
mušice, muhe in druge 
podobne leteče žuželke 

4 
10  (namesto 

12) 

 

Komplet Fejst hude 
mesojedke 

komplet za gojenje 
enostavnih in vizualno 
izjemno zanimivih vrst:  

 
Drosera binata var. 

multifida, Utricularia 
longifolia, Sarracenia 
psittacina, Sarracenia 

leucophylla, navodila za 
gojenje, 1 L substrata 

Mesojedke I 

22 (namesto 
24) 

 

 

Komplet Moje prve 
mesojedke 1 

komplet mesojedk za 
začetnike, večje vrste:  

 
Drosera capensis, Utricularia 
blanchetii, Sarracenia alata, 

Sarracenia x areolata, 
navodila za gojenje, 1 L 
substrata Mesojedke I 

17 (namesto 
19) 

 

 



Komplet Moje prve 
mesojedke 2 

komplet mesojedk za 
začetnike, drobnejše vrste:  

 
Drosera spatulata, 

Utricularia subulata, 
Sarracenia x harperii, 
Sarracenia x chelsonii, 
navodila za gojenje, 1 L 
substrata Mesojedke I 

17 (namesto 
19) 

 

 

Sarracenia alata 'ALL GREEN' 

Visoka vrčnica 
 

Lovi ose, vse muhe, čebele, 
obade in druge večje leteče 

žuželke 

5  

 



 

Sarracenia alata 'RED 
THROAT' 

Visoka vrčnica 
 

Lovi ose, vse muhe, čebele, 
obade in druge večje leteče 

žuželke 

5  

 

Sarracenia flava 

Rumena vrčnica 
 

Prezimna v toplejših legah 
 

Lovi ose, vse muhe, čebele, 
obade in druge večje leteče 

žuželke 

5  

 



Sarracenia leucophylla 

Bela vrčnica 
 

Prezimna v toplejših legah 
 

Lovi ose, vse muhe, čebele, 
obade in druge večje leteče 

žuželke 

5  

 

Sarracenia minor subsp. 
okeefenokeensis 

Vrčnica z barja Okeefenokee 
 

Zelo učinkovita past z 
vhodom spodaj in belimi 
lisami na drugi strani, ki 

delujejo kot okna in utrudijo 
žuželko. 

 
Lovi ose, vse muhe, čebele, 
obade in druge večje leteče 

žuželke 

7  

 



 

Sarracenia oreophylla 

Gorska vrčkovka 
 

Zimski listi so ploski in niso 
mesojedi. Na naravnih 

rastiščih močno ogrožena. 
 

Lovi ose, vse muhe, čebele, 
obade in druge večje leteče 

žuželke. 

7  

 

 



Sarracenia psittacina 

Papagajska vrčnica 
 

Za plen specializirane pasti 
in polegla rast.  

 
Lovi polže in talne žuželke 

8  
 

 

Sarracenia purpurea subsp. 
purpurea 

Škrlatna vrčnica 
 

Prezimna povsod 
 

Lovi ose, vse muhe, čebele, 
obade in druge večje leteče 

žuželke. 

8  

 



 

Sarracenia purpurea subsp. 
rosea 

Rožnata vrčnica 
 

Prezimna v toplejših legah 
 

Lovi ose, vse muhe, čebele, 
obade in druge večje leteče 

žuželke. 

8   

 

Sarracenia purpurea subsp. 
venosa 

Progasta vrčnica 
 

Prezimna v toplejših legah. 
 

Lovi ose, vse muhe, čebele, 
obade in druge večje leteče 

žuželke. 

8  

 



 

Sarracenia rubra subsp. 
gulfensis 

Zalivska rdeča vrčnica 
 

Lovi ose, vse muhe, čebele, 
obade in druge večje leteče 

žuželke. 

5  

 

 



Sarracenia x areolata (S. 
alata x leucophylla) 

Vrčnica areolata 
 

Naravni križanec 
 

Lovi ose, vse muhe, čebele, 
obade in druge večje leteče 

žuželke. 

5  

 

Sarracenia x catesbaei (S. 
flava x purpurea) 

Katesbajeva vrčnica 
 

Naravni križanec, edina ki 
nikoli ne cveti. Odrasle pasti 
so ogromne: velike kot dlan. 

 
Lovi ose, vse muhe, čebele, 
obade in druge večje leteče 

žuželke. 

5  

 

 



Sarracenia x chelsonii (S. 
rubra x purpurea) 

Chelsonova vrčnica 
 

Naravni križanec, pasti 
vinsko rdeče barve. 

 
Lovi ose, vse muhe, čebele, 
obade in druge večje leteče 

žuželke. 

5  

 

 

Sarracenia x harperii (S. 
minor x flava) 

Harperjeva vrčnica 
 

Naravni križanec, drobna 
rastlina – vrčnica, ki 

potrebuje najmanj prostora 
 

Lovi ose, vse muhe, čebele, 
obade in druge večje leteče 

žuželke. 

5  

 



Sarracenia x rehderii (S. 
minor x rubra) 

Rehderjeva vrčnica 
 

Naravni križanec, zelo bujno 
cveti. 

 
Lovi ose, vse muhe, čebele, 
obade in druge večje leteče 

žuželke. 

5   

 

Sarracenia x stevensii (S. 
leucophylla x rubra sbsp. 
gulfensis) 

Stevensova vrčnica 
 

Naravni križanec, zelo 
vpadljivo obarvana. 

 
Lovi ose, vse muhe, čebele, 
obade in druge večje leteče 

žuželke. 

5  

 



Sarracenia x swaniana (S. 
minor x purpurea) 

Swanova vrčnica 
 

Naravni križanec, pasti 
oranžno progaste, zelo 

raščava. 
 

Lovi ose, vse muhe, čebele, 
obade in druge večje leteče 

žuželke. 

5  

 

 

Sarracenia x wrigleyana (S. 
psittacina x leucophylla) 

Wrigleyeva vrčnica 
 

Naravni križanec, šolski 
primer rezultata križanja, saj 
je po vseh lastnostih točno 

na polovici med 
starševskima vrstama. 

 
Ni prepričana kaj naj bi 

lovila, karkoli zleze v past je 
kosilo  

6  

 



 

Substrat Mesojedke I 1L 
zemlja za presajanje večine 

vrst Drosera, Utricularia, 
Sarracenia, Nepenthes 

2  

 

Substrat Mesojedke II 1L 
zemlja za presajanje večine 
vrst iz rodov Pinguicula in 

Cephalotus follicularis 
4  

 

Substrat Mesojedke Setev 1L zemlja za setev mesojedk 3  

 



Utricularia blanchetii 

Blanchetova mešinka 
 

Kopenska 
 

Lovi drobne talne živali. 

3 
7 (namesto 

9) 

 

Utricularia livida 

Svetla mešinka 
 

Kopenska 
 

Lovi drobne talne živali. 

3 
7 (namesto 

9) 

 

 

Utricularia longifolia 

Dolgolistna mešinka 
 

Kopenska, do 10 cm dolgi 
listi. 

 
Lovi drobne talne živali. 

4 
10  (namesto 

12) 

 



Utricularia subulata 

Ozkolistna mešinka 
 

Kopenska. 
 

Lovi drobne talne živali. 

3 
7 (namesto 

9) 

 

Voda za mesojedke 1,5 L 
1,5 L vode za zalivanje 

mesojedih rastlin 
0,5  

 

Voda za mesojedke min 10L 
navedite količino, ki jo želite. 

Minimalno 10 L 
0,3  

 
 


