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Krvomočnice

Ljubezen
na drugi pogled
Ljubezen
na drugi pogled

Krvomočnice (Geranium) so skromne in
trpežne trajnice, v katere se človek za-
ljubi na drugi pogled – a takrat za ve-
dno. Na videz se sicer ne morejo kosati z
razkošnimi cvetovi ostrožnikov, vrtnih
bobov in vzhodnjaških makov, ki jih goji-
mo predvsem zaradi izstopajočih cvetov.
Toda Angleži, znani po globljem horti-
kulturnem vpogledu, se ne dajo zmesti
navidezni skromnosti in jih uvrščajo ce-
lo med najbolj priljubljene trajnice, saj
so na vrtnih gredah, v skalnjakih, pod
drevesi – tako na soncu kakor tudi v sen-
ci – nepogrešljive.

K rvomočnice imajo zanimive liste in
manjše cvetove, ki so ponavadi mo-
dri, vijoličasti, roza ali beli, s temno ali

belo sredico. Najlepše pridejo do izraza v
skupini. Njihov rod je obsežen. V naravi raste
čez 300 različnih vrst krvomočnic, tako traj-
nic kot enoletnic. Tudi v Sloveniji so dostojno
zastopane, saj najdemo več kot 20 različnih
vrst. Po rasti se zelo razlikujejo. Poznamo
nizke, nekaj centimetrov visoke, ki jih sadi-
mo na skalnjake, in do 70 centimetrov visoke
travniške krvomočnice. Večina sort je visokih
med 20 in 40 centimetrov. V naravi uspevajo
tako rekoč vsepovsod: po travnikih, gozdnih
obronkih, med skalami, po suhih kamnitih
pobočjih in še marsikje. Na soncu in v senci.
Podobno je na vrtu ali v parku, kjer jih lahko
sadimo in s pridom uporabljamo v različne
namene.

Od vrtne grede do sence pod drevesi

So na primer odlične pokrovne rastline: v
kratkem času prekrijejo tla tako pod drevesi
kot bolj na soncu. Za prekrivanje uporablja-
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mo trpežnejše vrste oziroma sorte, ki prene-
sejo več suše. Tiste z večjimi cvetovi ponava-
di sadimo na vrtno gredo, v družbo razkošno
cvetočih trajnic, kjer prevzamejo vlogo po-
vezovalne rastline: zapolnijo vrzeli med vo-
dilnimi strukturnimi rastlinami, hkrati pa s
svojimi zelenimi listi in manjšimi cvetovi
umirjajo izbor barv. Sadimo jih tudi kot obro-
be, tako na vrtnih gredah kakor ob poteh.
Zaradi trpežnosti so posebno primerne za
javne zelenice in parke. Poleg tega jih lahko
sadimo na skalnjake, na suhozide in še kam.
Posebno sorte z lila in modrimi cvetovi lepo
dopolnijo bolj živahne barve vrtnic.
Večina krvomočnic najlepše uspeva v nekoli-
ko vlažnih tleh, brez večjih težav pa prenese-
jo tudi suha, le da so potem cvetovi nekoliko
manjši in čas cvetenja je krajši. Če so tla težka
in ilovnata ter pozimi zadržujejo veliko vode,
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1. Krvomočnice lahko sadimo v družbo
vrtnic, zlasti tiste z lila in modrimi cve-
tovi, saj lepo dopolnjujejo bolj živahne
barve vrtničnih cvetov.
2. Geranium sanguineum, ki raste tudi
po travnikih in kamnitih pobočjih v Slo-
veniji, v družbi rdečelistnega žajblja,
Salvia officinalis 'Purpuracsens'. Obe
trajnici preneseta sušo in sonce ter le-
po prekrijeta tla.
3. Na vrtni gredi imajo krvomočnice po-
membno vlogo, saj zapolnijo vrzeli med
vodilnimi strukturnimi rastlinami,
hkrati pa s svojimi zelenimi listi in manj-
šimi cvetovi umirjajo barve nasada.
4. G. renardii 'Phillipe Vapelle' na ozki
gredi v družbi iglavcev. Ta vrsta se odli-
kuje po strnjeni rasti in listih, ki so lepi
celo leto. Za ohranitev lepe oblike rasti
je ni treba striči.
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je koristno, celo nujno prsti dodati pesek in
čim več organskega materiala, kot je kom-
post. Tako bomo izboljšali strukturo tal. Kr-
vomočnice so namreč občutljive na zimsko
mokroto – v najslabšem primeru bodo zgnile
ali pa bo njihova rast v naslednjem letu poča-
snejša in skromna. Včasih traja vso rastno se-
zono, da si opomorejo od zimske mokrote.

Cvetni in listni nabor

Poznamo veliko vrst in sort krvomočnic, ki se
med seboj razlikujejo po višini, obliki in veli-
kosti listov, barvi in velikosti cvetov ter po ra-
ščavosti. Nekatere sorte oz. vrste, kot je npr.
G. macrorrhizum, se v kratkem času razra-
stejo na suhem in sončnem rastišču, lahko pa
tudi v senci, G. cinereum 'Ballerina' najlepše
uspeva v dobro odcedni zemlji, raste poča-
sneje, ostane nizka in strnjene rasti, hkrati pa
bo brez večje oskrbe na istem mestu dolgo
ostala lepa.
Listi so ponavadi zelene barve, bolj ali manj
nacepljeni. Pri več vrstah se jeseni lepo obar-
vajo (G. macrorrhizum, G. x cantabrigiense).
Nekatere vrste (G. phaeum, G. wallichia-
num) imajo temne proge, kar je še posebno
zanimivo. Poznamo tudi novejše križance z
rumenkastimi (G. 'Ann Folkard') in rdečka-
stimi listi (G. 'ex Victor Reiter'). Za slednjega
se je pri preizkušanju pokazalo, da je slabo
rastoča trajnica, ki je s križanjem izgubila
marsikatero dobro lastnost staršev. Pri sorti z
rumenkastimi listi 'Ann Folkard' pa je zani-
mivo, da so mladi listi živo rumeni, pozneje
malo pozelenijo in izgubijo živahnost. Ven-
dar pa so zanimivi tudi cvetovi, ki so purpur-
no rdeči s temno sredico. Po listih je zanimiva

tudi vrsta G. x cantabrigiense. Je nižje rasti,
do 20 centimetrov, listi so temno zeleni in
bleščeči, jeseni pa se rdečkasto obarvajo.

Previdnost pri novejših križancih

V vrtnarijah je na voljo vedno več sort krvo-
močnic z večjimi cvetovi, kot smo bili navaje-
ni pri starejših sortah, in z daljšim časom cve-
tenja. Sorta 'Brookside' cveti od maja do pr-
vih zmrzali. Poleg tega ima jeseni čudovito
rdečo barvo listov in lepo rast, tako da jo lah-
ko sadimo na vrtno gredo, v družbo vrtnic ali
kot pokrovno rastlino. Priporočljivo je, da jo
za lepo rast vsaj enkrat skoraj do tal poreže-
mo. V kratkem času bo pognala nove liste in
spet zacvetela. Tako bo ohranila lepšo rast in
cvetela do pozne jeseni. Posebno priljubljena
je tudi sorta 'Rozanne', ki je na trgu šele za-
dnjih nekaj let in se odlikuje po za krvomoč-
nice zelo velikih vijoličasto modrih cvetovih z
roza žilami. Brez premora cveti od pozne po-
mladi do prvih zmrzali. Njena rast ni strjena,
celo nekoliko polegla je, vendar to ne zmanj-
šuje njene priljubljenosti. Primerna je prekri-
vanje tal, saj se posamezna rastlina razraste
tudi do pol metra v premeru.
Znanih je še veliko drugih novih sort, vendar
je treba biti pri njih previden. Pri novejših kri-
žancih se namreč rado zgodi, da njihove la-
stnosti niso stabilne in se ne ohranjajo iz leta
v leto. Priporočljivo se je držati preverjenih
sort, posebno če posadimo veliko rastlin.
Ravno tako moramo upoštevati lokalne po-
dnebne razmere ter strukturo in kakovost
prsti. Pri krvomočnicah nas velikokrat zane-
se, posebno na kakšnem izletu v hortikultur-
no razvite dežele, kjer jih sadijo vsepovsod,
in navdušeno kupimo, kar smo videli na ka-
kšnem vrtu. Doma pa ugotovimo, da tista
razkošno cvetoča in bujno rastoča rastlina, ki
nas je prevzela v tujini, pri nas ne uspeva le-
po. Celo nič ne raste. Ena izmed takih sort je
G. clarkei 'Kashmir White', lepa, do 40 cen-
timetrov visoka krvomočnica z belimi cveto-
vi. Pri nas preprosto ni rasla. Ta sorta namreč
ne prenese mokrih tal pozimi.
Za podaljšanje časa cvetenja je krvomočnice
priporočljivo poleti, po prvem cvetenju, kar
do tal porezati. Mladi listi bodo odgnali v
kratkem, posebno če bomo rastline potem
redno zalivali. Kmalu se bo ponovilo tudi
bujno cvetenje. Če pa začnejo slabše cveteti,
je to ponavadi znak, da jih bo treba razredčiti
oziroma razdeliti. Najboljši čas za to opravilo
je spomladi, pred cvetenjem, ali jeseni.
Krvomočnice so vsekakor trajnice, ki si zaslu-
žijo vso našo pozornost in naklonjenost, saj
so na vrtu nepogrešljive. Ker jih je veliko, jih
je treba nekoliko spoznati, da se bomo laže
odločili, za katero ali katere izmed njih bomo
našli prostor na vrtu.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar
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5. Cvetovi so ponavadi modri, vijoliča-
sti, roza ali beli, lahko imajo temno ali
belo sredico. Odpirajo se od sredine ma-
ja do jesenskih zmrzali.
6. V sredini maja na cvetlični gredi. Veči-
na trajnic še ni zacvetela, zato so krvo-
močnice toliko bolj zanimive, posebno
če so posajene v skupinah.
7. Te odlične pokrovne rastline lahko
sadimo tudi pod drevesa, saj prenesejo
sušne razmere.
8. Nekatere vrste krvomočnic najlepše
uspevajo med skalami in v dobro odce-
dni zemlji. Prenesejo veliko sonca. G. ci-
nereum 'Ballerina' se odlikuje po pri-
tlehni rasti, lepih drobnih listih ter vi-
joličasto rožnatih cvetovih s temno
sredino in izrazitimi žilami.
9. Geranium 'Rozanne' je novejša sorta
krvomočnic, ki se odlikuje po velikih
cvetovih in neprekinjenem cvetenju od
pozne pomladi do jesenskih zmrzali. Je
polegle rasti in hitro prekrije večje po-
vršine.
10. Jesenska barva listov sorte 'Brook-
side'. Listi krvomočnic so večinoma ze-
leni, včasih tudi rumeni ali rdečkasti,
velikokrat pa se jeseni lepo obarvajo.

Krvomočnice


