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Svežina na dosegu roke
V navadi je že, da za izboljšanje okusa in arome
številnih jedi ali za pripravo osvežilnih čajev
uporabljamo različna zelišča in dišavnice, tako
da je vrt ob hiši že skorajda nepogrešljiv brez
zeliščne gredice.

Kaj pa če nimamo

vrta?

Naredimo vrtiček kar v stanovanju, kjer zelišča
gojimo v lončkih. Če je naš dom na splošno zelo
svetel, lahko posode z zelišči tudi poljubno
premikamo in pogled na zeliščni vrtiček ne bo
nikoli dolgočasen.

Poleg klasične izbire zelišč in začimbnic, kot
so rukola, bazilika, rdečelistna bazilika, boreč,
kumina, majaron, janež, šetraj, timijan, koper,
kamilica, melisa, sladki komarček, drobnjak,
špargelj in vrtna kreša, ki so
nepogrešljive v kulinariki, vam
predstavljamo novo kolekcijo
posebnih zelišč

Magic Herbs
čarobne rastline za vsak dom

Kolekcija MAGIC HERBS vsebuje seme 15
različnih zelišč. Vsako od njih ima posebne
lastnosti in blagodejno vpliva na naše počutje
in okolico, večina teh zelišč je tudi medovitih.
Magic Herbs - SEMENARNA Ljubljana, d.d.

3

Korejska meta
Agastache rugosa

Za aromatičen in okusen čaj.
Rastlina je visoka
med 60 in 100 cm.
Sejemo jo od
februarja do julija v
setvene platoje ali
lonce v zaščitenem
prostoru. Vzdržujemo
optimalno
temperaturo
15-18 °C.
Sejemo v dobro
prepustno mešanico
komposta in zemlje. Kaljivost je 14-30 dni.
Ko je nevarnost zmrzali mimo, posadimo
na stalno mesto.
Rastline posadimo 30 cm narazen na sončno
lego. Na zelo mrzlih območjih rastline
potrebujejo zimsko zaščito. Cvetovi so
modrovijolični in cvetijo od julija do avgusta.

Odlična kot čebelja paša.
Primerna tudi za setev v lonce.
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Poprova meta
Mentha piperita

Za aromatičen in okusen čaj
ter eterično olje.
Rastlina je visoka
med 30 in 60 cm.
Sejemo v zaprte
prostore ali pod
steklom, od zime
do zgodnjega poletja.
Seme potrebuje za
kalitev rahlo vlažno
zemljo in temperaturo
21-24 °C. Seme kali
7-16 dni. Sejance
(mlade rastlinice)
presajamo v 7,5 cm velike lončke. Rastline
posadimo 30 cm narazen na prosto, ko je
nevarnost zmrzali mimo. Meta uspeva na
suhih tleh, na soncu ali v senci. Na vrtu
pospešuje rast paradižnika, odganja
kapusovo muho in polže.

Odlična kot čebelja paša.
Primerna tudi za setev v lonce.
ZANIMIVOST:
Čaj iz listov poprove mete so uporabljale že
naše babice, saj so vedele, da pomirja,
deluje antiseptično na ustno votlino, dihala in
črevesje. Eterično olje se lahko dodaja zobnim
pastam in ustnim vodicam.
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Navadna mačja meta
Nepeta cataria

Iz cvetov in listov pripravimo osvežilen čaj.
Mačke jo imajo rade.
Rastlina je visoka
med 50 in 80 cm.
Sejemo jo od
spomladi do jeseni
v dobro prepustno
zemljo, bogato s
kompostom.
Kaljivost traja 7-21
dni pri temperaturi
16-20 °C. Sejance
(mlade rastlinice)
presajamo v 8 cm
velike lončke.
Presajamo na stalno mesto, na razdaljo 30
cm. Ob mili zimi rastline prezimijo. Je trajnica,
ki ne živi dolgo. Ima majhne okrogle liste in
cvetove vijolične barve. Koristna je tudi v
stanovanju kot lončnica, saj odganja komarje
in ščurke.

ZANIMIVOST:
Splošno znano je, da mačja meta deluje
pomirjevalno, učinkuje proti krčem, povečuje
telesno temperaturo in znojenje, zaradi česar
se uporablja za lajšanje težav s prehladi in
razdraženostjo želodca. Olje, pridobljeno iz te
rastline, naj bi odganjalo komarje. Sveži listi se
v kulinariki uporabljajo za mehčanje mesa in za
pripravo marinad. Njena kemijska sestava pa
zanimivo vpliva na mlade mačke.
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Drobnolistna grška
bazilika
Ocimum basilicum/Basil Minette

Za celoletno svežo uporabo,
prijetnega vonja.
Rastlina je visoka
med 15 in 25 cm.
Sejemo jo od
februarja
do junija ali celo leto
v zaprtih prostorih.
Sejemo na setveni
substrat, semena pa
narahlo zakrijemo s
prstjo.
Temperatura naj bo med 15 in 25 °C. Semena
za vznik potrebujejo 14-21 dni. Zalivamo zelo
zmerno in previdno. Ko so sejančki dovolj
močni, jih presadimo v lončke velikosti 7,5 cm.
Liste bazilike redno obiramo in pinciramo.

Odlična kot čebelja paša.
Primerna tudi za setev v lonce,
kjer uspeva z malo nege celo leto.
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Limonska bazilika,
indonezijska bazilika
Ocimum americanum/Lemonette

Iz listov si lahko pripravimo osvežilen čaj.
Rastlina je visoka
med 30 in 40 cm.
Sejemo jo od
februarja do
junija, na setveni
substrat, semena pa
narahlo zakrijemo s
prstjo.
Semena za vznik
potrebujejo 14 dni,
pri 15 do 25 °C.
Zalivamo zelo zmerno
in previdno.
Ko so sejančki dovolj močni, jih presadimo v
lončke velikosti 7,5 cm. Liste bazilike redno
obiramo in pinciramo. Ima rahlo aromo po
limoni in se uporablja za sladice in tudi kot
začimba pri mnogih jedeh.

Odlična kot čebelja paša.
Primerna tudi za setev v lonce.
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Črna kumina
Nigella sativa

Semena so primerna za izdelavo olja.
Enoletnica, visoka
med 30 in 50 cm,
je precej enostavna
za vzgojo. Potrebuje
sončno mesto.
Semena se pritisnejo
v tla in se čeznje
nasuje ca. 1 mm
debela plast prsti.
Kumino je najbolje
sejati enkrat mesečno,
pred zadnjo spomladansko slano pa vse
do zgodnjega poletja in potem še enkrat
konec jeseni. Tako bo rastlina cvetela dlje.
Semenske glavice poberite, preden se
popolnoma posušijo, potem se namreč lažje
odprejo. Olje črne kumine je močnejšega
vonja, ki spominja na janež. Njeni cvetovi
so zelo dekorativni, zvezdaste oblike, modro
vijolični in privabljajo opraševalce.

Primerna tudi za setev v lonce.
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Listni česen, kitajski
drobnjak, šopasti česen
Allium tuberosum

Vsi deli rastline so užitni in imajo
blag vonj in okus po česnu.
Rastlina je visoka
med 45 in 65 cm.
Sejemo spomladi,
semena le narahlo
zadelamo s
substratom.
Kalitev traja 14-21
dni, pri 19-21 °C.
Presajamo skupaj po
4 sejančke v lončke
velikosti 7,5 cm.
Ko se sadike dobro
ukoreninijo, jih presadimo na prosto ali
v večja korita, 20 cm narazen.
Listni česen ali kitajski drobnjak je trajnica, ki
ima ploščate liste. Cvetovi so beli in zvezdaste
oblike. Cveti od julija do oktobra.

Odličen kot čebelja paša.
Primeren tudi za setev
v lonce.
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Francoska špinača
ali rdeča vrtna loboda
Atriplex hortensis

Odlična za kulinariko.
Rastlina je visoka
med 60 in 180 cm.
Sejemo spomladi,
takoj ko je zemlja
pripravljena na
obdelavo. Je
enoletnica, primerna
za sončno lego.
Sadimo 5 cm
narazen in v
vrsticah 30 cm
narazen. Redčimo, ko
so rastline visoke 15 cm. Med njimi puščamo
25-35 cm prostora. Hitro raste, zato jo lahko
sejemo večkrat, saj se sproti reže.
Režejo in uporabljajo se mladi listi kot pri
špinači ali pa liste uporabimo kot dodatek k
jedem (juhe, solate) ali kot prilogo. V kulinariki
je odlična za dekoracijo, saj čudovito obarva
solato.

Primerna tudi za setev v lonce kot zgodnja
barvna solata!
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Ameriški slamnik
Echinacea purpurea

Iz listov in korenin pripravimo osvežilen čaj.
Rastlina je visoka
med 80 in 100 cm.
Sejemo od februarja
do junija (če sejemo
februarja v zaščiten
prostor, bo cvetel v
prvem letu). Kalitev
traja 10-21 dni.
Sejance (mlade
rastlinice) presajamo
v 7,5 cm velike
lončke. Rastline
posadimo 45 cm narazen na prosto, ko je
nevarnost zmrzali mimo. Potrebuje veliko
sonca in vlažna tla. Cveti od julija do
septembra. Nabira se cvetoče zelišče.

Odličen kot dolga čebelja paša,
saj njegovi cvetovi cvetijo
do prve zmrzali.
ZANIMIVOST:
Ameriški slamnik ima ugodne učinke na
imunski sistem. Pred evropsko kolonizacijo so
številna indijanska plemena uporabljala
pripravke ameriškega slamnika za različne
namene. Večinoma so ga uporabljali za
lajšanje težav z dihali in prebavili, zobobola,
opeklin, mumpsa, vnetja dlesni, ošpic in
gonoreje. “Kačje olje”, pripravek iz korenine
ameriškega slamnika, so uporabljali pri pikih
kač in mrčesa ter na splošno pri
zastrupitvah. Ameriški slamnik predstavlja eno
najbolj splošnih tradicionalnih ameriških
zdravilnih rastlin.
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Kloščevec, ricinus
Ricinus communis

Ricinusovo olje je tako v medicini kot
kozmetiki že od nekdaj cenjeno.
Zelo lepi okrasni listi.
Rastlina je visoka
med 120 in 150 cm.
Enoletnico sejemo od
marca do maja, 6 cm
globoko. Na prosto
sejemo ali presadimo
sadike, ko je
nevarnost zmrzali
mimo.
Posadimo na senčno
lego na razdalji
90 cm. Semena so
strupena. Kloščevec gojijo danes v vrtovih kot
okrasno rastlino, kjer plodovi z oljnimi semeni
redko dozorijo.

Primeren tudi za setev v lonce,
kot dekorativna rastlina.
ZANIMIVOST:
Nevarno učinkovino ricin v laboratoriju izločijo
iz semen tako, da zavrejo olje z vodo.
Ricinusovo olje so uporabljale že naše babice
kot odvajalno sredstvo v odmerku ena do dve
jedilni žlici, tako da gre za preizkušeno
sredstvo proti glistam. V manjših odmerkih
deluje blažilno pri vnetjih ledvic in mehurja.
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Zimski portulak
Claytonia perfoliata

Za solatne krožnike.
Rastlina je visoka
med 30 in 60 cm.
Sejemo neposredno
na prosto, globoko
6 mm, narazen v
vrsticah 15 cm.
Sejemo ga v več
terminih, ker imamo
tako svežo zelenjavo
dalj časa. Režemo
5-7,5 cm dolge lističe,
ki ohranjajo okus in
kakovost tudi, ko rastlina cveti.
Lističi imajo obliko srčkov. Uživamo jih kot
popestritev solatnih krožnikov čez celo sezono.
Rastlina je odporna na mraz.

Primeren tudi za setev v lonce.
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Pegasti badelj
Silybium marianum

Za aromatičen čaj.
Rastlina je visoka
med 100 in 180 cm.
Pegasti badelj sejemo
6 mm globoko v prej
pripravljena tla, ko ni
več nevarnosti slane.
Sejemo skupaj 3-4
semena, 80-100 cm
narazen. Semena
vzklijejo po 10-20
dneh.
Pegasti badelj se najbolje obnese na sončnem
mestu, v rodovitni zemlji in ob zmernem
zalivanju. Je toleranten na sušo in delno
senco. Pri direktni setvi na prosto bo rastlina
cvetela šele naslednjo sezono. Rastlina ima
čudovite, marmorirane in bodičaste liste.

Cvetovi privabljajo čebele in
metulje. Odličen kot čebelja
paša. Zajci ga imajo radi.
ZANIMIVOST:
Za pripravo zdravilnih pripravkov se
uporablja seme pegastega badlja.

Magic Herbs - SEMENARNA Ljubljana, d.d.
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Navadni žajbelj
Salvia officinalis

Listi žajblja vsebujejo eterično olje.
Rastlina je visoka
med 30 in 60 cm.
Semena sejemo
zgodaj spomladi v
setveni substrat.
Semena položimo na
substrat in jih samo
rahlo zadelamo.
Kalitev traja približno
10–21 dni pri
temperaturi 21–24 °C.
Ko so sejančki dovolj
veliki za presajanje,
jih presadimo v lončke premera 8 cm. Žajbelj
posadimo na stalno sončno lego in vzdržujemo
vlažno zemljo. Ko ga režemo, s tem grm
pomlajujemo.

Žajbelj odganja razne
škodljivce.
Odličen kot čebelja paša.
Primeren tudi za setev v lonce.
ZANIMIVOST:
Žajbelj je dobro znano domače sredstvo
proti vnetju dlesni ali žrela ter razjede v ustih.
Uporabljamo ga lahko tudi za spiranje ust
pri težavah, povezanih z razjedami v ustih ali
vnetju dlesni, za umivanje dlani, podplatov in
drugih delov telesa, kjer se močno
znojimo. Naše babice so ga uporabljale tudi
kot razkužilo (zaustavlja krvavenje in zdravi
rane) ter pri prebavnih motnjah; predvsem pri
vetrovih, vnetju črevesne ali želodčne sluznice
in pri driskah.
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Navadni regrat
Taraxacum officinale

Iz listov in korenin si lahko pripravimo
osvežilen čaj.
Rastlina je visoka
med 10 in 30 cm.
Sejemo direktno na
pripravljeno gredo,
od februarja do maja
v globoka korita ali
posode z luknjami za
drenažo.
Semena enakomerno
potresemo po površini.
Če želimo vzgajati
mlade liste (baby-leaf),
sejemo na gosto, površino pokrijemo in s tem
posevek zaščitimo pred ptiči in vetrom.
V nasprotnem primeru sejemo semena 5-7,5
cm narazen, površino pustimo odkrito, saj
semena bolje kalijo. Korenine nabiramo v
naslednjem letu od maja, junija in jeseni.
Mlade liste nabiramo spomladi.

Odličen kot čebelja paša.
ZANIMIVOST:
Uporabni deli regrata so korenina in listi.
Korenine nabiramo maja, junija in jeseni.
Mlade liste nabiramo spomladi. Tako
korenine kot liste tudi posušimo in
uporabimo za čaje. Regrat je zelo hranilna
rastlina in z njegovim uživanjem si lahko
krepimo zdravje. Njegovi listi in korenine so
bogat vir vitaminov in rudnin. Grenčine
dajejo regratu močne diuretične lastnosti, kar
pomeni, da spodbuja odvajanje vode.
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Perila, šiso
Perilla frutescens var.crispa

Za kalčke ali mlade liste v kulinariki.
Rastlina je visoka
med 40 in 75 cm.
Sejemo od marca
do maja. Semena
najbolje kalijo pri
temperaturi 21 °C.
Kalitev je po navadi
precej hitra.
Sejančke pustimo
zrasti do višine
ca. 5 cm, nato pa jih
presadimo na stalno
mesto v vrtu (na začetku poletja).
Dokler se rastlina povsem ne ukorenini, jo je
potrebno malce zaščititi. Te rastline gojimo
14-25 cm narazen v dobro odcedni, vlažni
zemlji.

Odlična kot čebelja paša.
Primerna tudi za setev v lonce.
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Vzgoja zelišč
in dišavnic,
če nimamo
vrta

Magic Herbs
čarobne rastline za vsak dom
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Vzgoja zelišč in dišavnic, če nimamo vrta

Takrat si omislimo zeliščni vrt kar v posodah,
koritih, sodih in celo v visečih košarah.
Lahko pa si uredimo tudi visoke grede. Da bodo
zelišča vedno pri roki, je najbolj enostavno, da
jih posejemo v lončke in jih celo leto gojimo v
kuhinji.

Lončki

Lončke z zelišči postavimo na svetlo mesto
in stran od izvora toplote. Vročina je pozimi
namreč vzrok presuhega zraka, ki je za
večino sobnih rastlin neprijeten. Zelišča bodo
hvaležna za redno pršenje s postano vodo ali
pa za namestitev vlažilnika na primerno mesto
v bližini.

Na splošno zeliščem zemlja za lončnice ne
ustreza, saj ima veliko gnojil in šote, zelišča pa
imajo raje bogato humusno zemljo. Nekatera,
ki so navajena na bolj “težke” razmere tudi
v naravi, imajo še najraje suha, peščena in
rahla tla. To so zelišča z drobnimi koničastimi
listki. Vsa zelišča potrebujejo dobro odcedna
tla, zato poskrbimo, da bomo na dno lončka
dali drenažni material, kot so glinopor, glinaste
črepinje ali kamenčki.
20
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Vzgoja zelišč in dišavnic, če nimamo vrta

Poskrbimo za redno zalivanje, vendar ne
preobilno, kot se pogosto zgodi tudi drugim
lončnicam v prostorih s suhim zrakom. Zgornja
plast zemlje se namreč rada hitro osuši,
spodaj pa se korenine utapljajo v preobilici
vlage. Površino zemlje v lončkih moramo
večkrat rahljati, saj se zaradi zalivanja pogosto
zaskorji, kar onemogoča zraku dostop do
korenin.

Za začetek gojimo zelišča v posamičnih
lončkih, kasneje pa, ko bomo ugotovili, katera
imajo podobne zahteve glede zemlje, zalivanja
in ostale nege, jih lahko posadimo v skupno
korito, s katerim bomo okrasili okensko polico.
Magic Herbs - SEMENARNA Ljubljana, d.d.
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Lesena korita in visoke grede
Če imamo na voljo večji balkon ali teraso,
lahko zelišča gojimo v lesenih koritih ali
visokih gredah. Korita naj bodo globoka
vsaj 20 cm.

Začetniki, ki morda še ne vedo, katera zelišča
imajo podobne zahteve glede tal in oskrbe
(zalivanje, gnojenje), naj posadijo vsako
zelišče v svoj lonček. Vse skupaj naj postavijo
v korito, vmes pa kot dopolnilo natresejo
glinopor. Visoke grede so primerne za vse, ki
nimate primernega koščka zemlje.

Več o prednosti, uporabnosti
in pravilni pripravi visoke grede
najdete na www.semenarna.si.
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Vzgoja zelišč in dišavnic, če nimamo vrta

Izbira zemlje

Za sajenje zelišč pripravimo mešanico dobre
vrtne zemlje in drobnega peska (mivke) ali
vermikulita, v razmerju 3 : 1. Zgoraj opisana
mešanica je splošna, sicer pa imajo zelišča
precej različne zahteve. Tako sta timijan in
rožmarin navajena na težke razmere v naravi
in jima najbolj ustrezajo suha in peščena tla,
medtem ko ima melisa raje bogata, humusna
tla.
Pred sajenjem dno posode prekrijemo z
razbitimi glinenimi ostanki ali grobim peskom.
Lonček ali posoda, kamor bomo sadili zelišča,
mora imeti drenažno odprtino in naj stoji v
podstavku. Plast drobnega kamenja v
podstavku bo zagotovila, da lonček ne bo
stal v vodi.

Izbira zelišč

Preden se odločimo, katera zelišča bomo sejali
v posodo, moramo predvideti, kje bo posoda
sploh stala. Nekatera zelišča namreč bolje
uspevajo na soncu, medtem ko drugim bolj
prija polsenčna ali senčna lega.
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Čaj

z domačega vrta

Magic Herbs
čarobne rastline za vsak dom
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Čaj z domačega vrta

In ko si tako zaželimo skodelico pravega,
domačega čaja, nam ni potrebno iti dlje, kot
do zeliščne gredice oziroma korita z zelišči na
balkonski ali okenski polici. Tam bomo našli
vse sestavine, ki jih potrebujemo.

Kje vzgajamo zelišča za čaj
Če smo pri vzgoji zelišč v vrtu šele začetniki,
je dobro vedeti, da so mnoga zelišča v rasti
precej agresivna. Prvo leto bomo s tem
zadovoljni in presrečni ob obilnem pridelku.
V naslednjih letih pa nam nekatere rastline
lahko zasedejo kar precejšen prostor v vrtu
(npr. meta), zato takšne raje posadimo v
glinene lončke, ki jih nato zakopljemo v tla.
S tem bomo omejili bujno rast korenin in tako
tudi cele rastline.
Večina zelišč ima rada zavetno in sončno lego
ter propustna, humusna tla. Težja tla lahko
izboljšamo z dodatkom dobro preperelega
komposta. Ta kompost pa naj bo tudi edino
gnojilo, ki ga uporabimo v zeliščnem vrtičku.

Nabiranje
Zelišča nabiramo v jasnih dneh, zjutraj, takoj
ko izhlapi jutranja rosa, saj vsebujejo takrat
največ eteričnih olj. Pri rezanju uporabimo
oster nož in na rastlini pustimo dovolj lističev,
da bo kasneje lahko obnovila rast.
Za čaj lahko uporabimo sveže nabrane ali
posušene lističe ali cvetne glavice. Pri
nabiranju zelišč izberimo le zdrave lističe in
cvetove rastlin, na katerih niso bila
uporabljena škropiva ali listna gnojila. Previdni
bodimo pri zbiranju gozdnih in travniških zelišč
in pustimo pri miru vse “zeli”, ki jih ne
poznamo. Prav tako za svoj čaj ne nabiramo
zelišč, ki rastejo ob avtocestah.
Magic Herbs - SEMENARNA Ljubljana, d.d.
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Čaj z domačega vrta

Že pred stoletji so ljudje uživali čaj, narejen
iz zelišč, nabranih na domačem vrtu, travniku
ali v gozdu. Danes, ko zanimanje za vzgojo
domačih zelišč spet narašča, pa se stare
tradicije vzgoje in pitja domačega čaja spet
prebujajo.

Sveža ali posušena?
Čaj si lahko pripravimo iz svežih ali posušenih
zelišč. Običajno poleti uporabljamo sveža
zelišča, hkrati pa jih del tudi posušimo in
shranimo za zimske mesece.

Priprava zeliščnega čaja
je enostavna:
V zavreto vodo stresemo jušno žlico svežih
oziroma čajno žličko posušenih zelišč. Zelišča
pustimo v vodi od 5 do 10 minut in nato čaj
precedimo ter po okusu dodamo med, sladkor
ali limono. Preizkušajmo različne kombinacije
in količine zelišč in kmalu bomo našli tudi
najboljšo zase.

Sušenje zelišč za čaj
Najboljši za sušenje je topel, temen in zračen
prostor, s temperaturami okrog 25 °C, ki ga
lahko najdemo v senčnem kotičku vrta ali na
senčni verandi. Zelišča z močnejšimi stebli
in majhnimi lističi sušimo obešena v šopih,
ki jih povežemo z gumijastim trakom, saj se
stebla med sušenjem nekoliko skrčijo. Zelišča
z večjimi listi sušimo tako, da jih obesimo
posamično ali pa jih razprostremo na zračni
podlagi (rešeto, platno). Posušena zelišča
shranimo v dobro zaprti posodi.
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Sušenje zelišč
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Zelišča za vsak
slovenski vrt in balkon .
Vsestransko uporabna, zdravilna, dekorativna,
enostavna za oskrbo in odlična čebelja paša.
Pred uporabo zelišč se pozanimajte
in dobro preverite njihove različne
lastnosti in načine uporabe.

Naše seme - vaš uspeh!
SEMENARNA Ljubljana, d.d.
Dolenjska c. 242, 1000 Ljubljana
T: (01) 475 92 00
E: info@semenarna.si
www.semenarna.si

https://www.facebook.com/semenarna.ljubljana
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