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Ameriški slamnik

Ameriški slamnik je trpežna in nezah-
tevna trajnica, ki je dobrodošla na vsa-
ki cvetlični gredi. Cvetovi dišijo po me-
du in celo poletje do prvih zmrzali pri-
vlačijo številne metulje in čebele. V vr-
tovih gojimo predvsem škrlatni ameri-
ški slamnik (Echinacea purpurea).

A meriškemu slamniku najbolj ustre-
zajo vroče, sončne lege, humozna
in vlažna, vendar dobro odcedna

tla. Prenese precejšnjo sušo in veter, zato
ga lahko sadimo tudi na odprte in bolj iz-
postavljene lege, kjer bo lepo uspeval sku-
paj z nekaterimi okrasnimi travami.
Iz šopa listov izraščajo močna, visoka, po-
navadi temna cvetna stebla, ki nosijo zani-
mivo oblikovane cvetne koške z izrazitim
stožčastim osrednjim delom, ki ga sesta-
vljajo majhni, cevasti cvetovi. Cvetovi se
odpirajo na koncu visokih, pokončnih ste-
bel. Ponavadi so škrlatno rožnati, pozna-
mo tudi belo sorto.
V zadnjih letih so vrtnarji s križanjem E.
purpurea z vrsto E. paradoxa, ki cveti ru-
meno, vzgojili rumene in oranžne križance,
ki so pred nekaj leti iz ZDA prvič prišli tudi v
Evropo. V slovenskih vrtnarijah teh novih
sort še ni zaslediti, ker so redke tudi v hor-
tikulturno bolj razvitih deželah.
Ameriški slamnik cveti od junija do jeseni.
Cvetenje spodbudimo s sprotnim odstra-
njevanjem odcvetelih cvetov. Jeseni suhih
stebel s semeni ne porežemo, saj so s svo-
jim semenjem vir hrane za ptice, hkrati pa
lep okras zimskega vrta. Spomladi pazimo,
da mladih listov ne pojedo polži. Cvetove
uporabljamo tudi kot rezano cvetje, ki dol-
go ostane sveže. Zraste do 120 cm v višino
in do 45 cm v širino.
Sadimo ga na cvetlične grede v družbo po-
dlesne kadulje, mačje mete, trajnih sonč-
nic, hermelike, lepih očk, grozdastih pla-
menk, ostrožnikov in krvomočnic. Poseb-
no lep je v družbi okrasnih trav.

V zadnjem času je hortikulturna moda
ameriške slamnike začela kombinirati
predvsem v imeniten tandem z okrasni-
mi travami (slika zgoraj). Ko gre za
barvne sheme, so še vedno običajnejše
kombinacije sorodnih barv, kot je deni-
mo škrlatni slamnik s hermeliko (Se-
dum, sredina levo) ali enim od križan-
cev volnatca in okrasnega prosa (Pani-
cum, sredina desno). V sodobnejših za-
saditvah slamnik pogosto najdemo tu-
di z rastlinami, ki jih je v središče po-
zornosti znova prinesla filozofija, da
se je treba tudi pri hortikulturi vračati
k izhodiščem, torej rastlinam, ki čim
bolj odslikavajo izvorne primerke iz
narave, daleč od naporov s križanci.
Na fotografiji ameriški slamnik z mre-
žico (Limonium) in grintom (Senecio,
spodaj).
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Ime Echinacea izvira iz grške besede ec-
hinos, ki označuje ježa in se nanaša na
bodičast videz osrednjega dela cveta. E.
angustifolia, E. pallida ter E. purpurea
imajo podobne učinkovine in so med
seboj tudi zamenljive. Največji »tržni
delež« ima škrlatni ameriški slamnik, k
čemur je prispevalo nemško podjetje
Madaus. Konec tridesetih let prejšnjega
stoletja je bilo namreč v Evropi težko
dobiti seme E. angustifolia, zato se je
omenjeno podjetje preusmerilo na E.
purpurea in ob tem ugotovilo, da je
vzgoja pravzaprav veliko lažja. Farma-
cevtsko podjetje, ki je naredilo pionirske
korake pri evropskih farmakoloških ra-
ziskavah učinkovin ameriškega slamni-
ka, pa je še dandanes eno od vodilnih
na trgu naravnih pripomočkov, prido-
bljenih iz zdravilnih rastlin.
Strokovna literatura navaja, da so sla-
mniki najučinkovitejši naravni razstru-
pljevalci, kar jih pozna zahodna medici-
na. Zanimivo je, da po dozdajšnjih razi-
skavah zdravilna moč te rastline, ki
spodbuja razstrupljevanje in krepi
imunski sistem, ni povezana s kakšno
posamezno učinkovino, ampak gre za
kombinacijo vseh. Ključne sestavine so
tako alkilamidi, ki delujejo predvsem
protibakterijsko in spodbujajo imunski
sistem, ehinosidi, polisaharidi (protiv-
netni, spodbujajo tvorbo interferona),
inulin, flavonoidi (uničujejo proste radi-
kale, krepijo krvničke), poliacetileni ...
R. D.

Škrlatni ameriški slamnik (Echinacea pur-
purea) je poleg vrst E. pallida in E. angusti-
folia pomemben vir učinkovine, ki jo v me-
dicini uporabljamo za spodbujanje imun-
skega sistema. Uporabna je cela rastlina,
predvsem korenine. Ker pa je škrlatni ame-
riški slamnik, ki raste tudi v vrtovih, najbolj
trpežen in preprost za gojitev, v zdravilne
namene uporabljajo predvsem to vrsto.
Ameriški slamnik izvira iz Severne Ameri-
ke, kjer raste v prerijah, na kamnitih ve-
trovnih pobočjih, v suhih odprtih gozdovih
in na peščenih površinah. Že od nekdaj so
ga uporabljala indijanska plemena. Tista z
zahoda celo pri pikih žuželk in pri ugrizih
kač, druga pa za celjenje ran. Zdaj vemo,
da zdravilne učinkovine ameriškega sla-
mnika delujejo tako na imunski sistem kot
pri najrazličnejših boleznih.

Bernarda Strgar Satler
Fotografije Bernarda Strgar Satler
in Buenos Dias

Vse barve slamnika: ob najbolj znani škrlatni barvi (na sliki 'Magnus') je tudi na
slovenskih vrtovih že dodobra udomačena bela različica (najpogosteje 'Alba'),
ameriški žlahtnitelji pa se lahko pohvalijo še z oranžnimi in rumenimi cvetovi (na
fotografijah oranžni 'Sundown' ter rumeni 'Sunrise').
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