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Trajnica meseca: zali kobulček

Ljubi senco visokih dreves
Zali kobulček je ena najlepših trajnic
za hladne predele vrta, kjer nas poleti
razveseljuje s svojimi cvetovi. Ti so ne-
precenljivi za rezano cvetje, saj dolgo
ohranijo svežino in se tudi lepo posu-
šijo. Zaradi tega so vzgojili veliko šte-
vilo sort, ki se ponašajo z večjimi cve-
tovi, kot jih poznamo pri vrtnih sor-
tah. Če ima zali kobulček ugodne raz-
mere za rast, lahko cveti vse poletje.

Z ali kobulček, Astrantia, najlepše
uspeva v bogatih, vedno vlažnih
tleh na soncu ali v polsenci. V naravi

raste na obronkih gozdov, v senci visokih
dreves ali na travnikih v višjih predelih. Je

šopasto rastoča trajnica. Lepi zeleni listi so
dlanasti in ponavadi globoko deljeni. Poleti
se na koncu dolgih razvejanih stebel razvi-
jejo glavičasta socvetja, ki so po obliki po-
dobna enemu samemu cvetu.
Odcvetele cvetove je priporočljivo sproti
odstranjevati, tako olajšamo razrast nove-
mu cvetju, hkrati pa preprečimo nastajanje
semena. Zali kobulček je v ugodnih rastnih
razmerah namreč samosevna rastlina. Ko
ga posadimo, se sprva razrašča počasneje.
Ponekod lepo zacveti šele po dveh letih.
Ko pa se dodobra ukorenini, uspeva na
istem mestu dolgo časa, ne da bi ga bilo
treba deliti ali razsaditi.

Vrste zalega kobulčka

Astrantia major, veliki zali kobulček, je vr-
sta, ki jo na vrtovih zasledimo najpogoste-
je. Je trpežna trajnica, ki zraste do 60 cm v
višino in do 40 cm v širino. Dlanasti listi so
zeleni in tri- do petkrpasti. V naravi cveti
belo, včasih rožnato. Velikost cvetov je ra-
zlična, v premeru imajo od 2,5 do devet

1. Zali kobulček se odlikuje po lepih
cvetovih. Ti so zelo cenjeni kot rezano
cvetje, saj v šopku dolgo ohranijo sve-
žino. Zanimiva je tudi pokončna oblika
rasti ter dlanasto deljeni listi. Najlep-
še uspeva v vlažnih, bogatih tleh na
soncu ali v polsenci.
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centimetrov. Sorte z večjimi cvetovi so izje-
mno cenjene kot rezano cvetje. V polsenč-
ni legi cveti bogateje in dalj časa kot na
vročem soncu. Vzgojili so mnogo sort, ki se
razlikujejo po višini, predvsem pa po barvi
cvetov. Ti so lahko beli, rožnati in v različ-
nih odtenkih rdeče. Posebno lepi so temno
rdeči. Ena izmed najnovejših sort ima cvet
celo treh barv – bele, zelene in rdeče. Po-
znamo tudi sorto z rumeno pisanimi listi in
belimi cvetovi.
Astrantia maxima, največji zali kobulček,
je šopasta trajnica z rožnatimi cvetovi z ze-
leno sredico, ki se sredi poletja odpirajo v
glavičastih socvetjih. Dlanasti listi so le tri-

krpasti. Zraste do 80 cm v višino in do 40
cm v širino. Uspeva tudi v bolj vlažnih tleh.
V Sloveniji je razširjena Astrantia carnioli-
ca, ki je nižja, do 45 cm. Ustrezajo ji tudi
bolj sončne lege. Cvetovi so temno rožna-
ti, cveti poleti.
Zali kobulček sadimo na cvetlično gredo,
na sonce ali v polsenco. Posebno lep je v
družbi kadulje, plahtice, mačje mete,
vzhodnjaškega maha, rmana, grozdaste
plamenke in perjanke. Na polsenčnih le-
gah ga kombiniramo s hostami, maslenica-
mi in iskrivkami.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar

2. Zali kobulček v družbi možine, ki se
odlikuje po srebrno sivi barvi cvetov
in listov. Ti še poudarijo rdečo barvo
cvetov kobulčka.
3. Zali kobulček v družbi rumeno cve-
toče mehkodlake plahtice, modro cve-
toče kadulje in okrasne trave. Taka
kombinacija nas bo razveseljevala ju-
nija in julija.
4. Zali kobulček se razraste v šopasto
trajnico, ki jo lahko sadimo tudi sa-
mostojno na rob vrtne grede. Na fo-
tografiji ob poti v polsenčnem delu
vrta.
5. Beli cvetovi so še posebno zanimivi
za cvetličarje, saj se v šopku lepo po-
sušijo.
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