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Trajnica meseca: bergenija
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Bergenija je trajnica, ki je pred časom
malo utonila v pozabo, zadnja leta pa
znova pridobiva veljavo. Je trpežna ra-
stlina, ki jo lahko posadimo tako re-
koč kamor koli v vrtu, na sonce ali v
senco. Je prezimno trdna, z velikimi ve-
dnozelenimi listi, ki se jeseni veliko-
krat obarvajo rdeče in ostanejo lepi
dolgo v zimo. Različne sorte cvetijo v
odtenkih rdeče, rožnate in bele barve.
Pri pravilni oskrbi lahko rastejo na
enem mestu več let, ne da bi jih bilo tre-
ba presajati ali deliti. Bi lahko od traj-
nice pričakovali še kaj več?

Bergenijo smo v naših vrtovih poznali
od nekdaj. Največkrat so jo sadili na
senčna mesta. Zdaj vemo, da lepo

uspeva tudi na soncu, lahko rečemo, da je
na soncu še lepša. V senci namreč ne poka-
že vseh svojih prednosti. Zraste višje, njeni
listi se kar preveč razrastejo. Poleg tega se
v senci listi jeseni nikoli ne obarvajo tako
močno rdeče, kot če je posajena na soncu.

Prenese tudi zelo suha
in odcedna tla

V današnjem vrtu ji zato izberemo pred-
vsem sončne lege. Veliki, bleščeči temno
zeleni listi in nevsiljivi cvetovi so primerni
za družbo marsikateri trajnici na vrtni gre-
di, lahko pa jih sadimo tudi samostojno po
nekaj rastlin skupaj ali v večje skupine. Po-
sebno lepe so obrobe gred iz bergenije.
Prenese zelo suha in odcedna tla, tako da
jo lahko sadimo celo v zelo peščena tla, tu-
di na grobove. V zadnjih letih jo velikokrat
vidimo v jesensko-zimskih koritih in skle-
dah. Uporabna je tudi kot pokrovna rastli-
na.

1. Različne sorte cvetijo v odtenkih
rdeče, rožnate in bele barve. Pri
pravilni oskrbi lahko rastlino
pustimo na enem mestu po več let,
ni je treba presajati ali deliti.

2. Bergenija je trajnica z velikimi
vednozelenimi listi, ki se jeseni
pogosto obarvajo rdeče in ostanejo
lepi dolgo v zimo.

3. Bergenije bodo vednozelena
obroba cvetlične grede.
Na fotografiji je na novo posajena
greda. Da se bodo strnile v lepo
in gosto obrobo, jih sadimo do 25
centimetrov narazen.

4. Bergenija na cvetlični gredi
v družbi hermelik, gavre in jesenskih
anemon. Veliki zeleni listi prekrivajo
rob med gredo in tlakovano potjo.
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Bergenija je trpežna trajnica, ki lepo uspe-
va na zelo različnih rastiščih. V naravi jo
najdemo na različnih koncih severne polo-
ble, v Sibiriji, Mongoliji, v Afganistanu ter
celo Pakistanu. Listi se pri različnih sortah
jeseni obarvajo različno, najbolj intenzivno
rdeče pri sorti 'Rotblum'. Poleg listov in tr-
pežnosti pa se odlikuje po cvetovih – ber-
genija začne cveteti že zgodaj pomladi.
Nekatere sorte lepo dehtijo, kar opazimo,
predvsem ko jih naberemo za spomladan-
ski šopek.

Najbolj posrečene kombinacije
z drugimi trajnicami

Bergenija je trajnica, ki zažari, ko je na go-
sto obkrožena z drugimi trajnicami. Poseb-
no lepo izstopa v družbi s krvomočnicami
(Geranium), črno kačjo brado
(Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'),
ižandrom (Pachysandra terminalis), z ra-
zličnimi okrasnimi travami, kot sta japon-
ska perjanka (Pennisetum alopecuroides)
in pisanolistni šaš (Carex oshiomensis
'Evergold'), z rdečelistno iskrnico
(Heuchera americana 'Palace Purple') in še
številnimi drugimi. Na vrtni gredi, kjer je
zaradi svojih vednozelenih bleščečih listov
še posebno dobrodošla, jo ponavadi sadi-
mo v ospredje.
Glede oskrbe je povsem nezahtevna. Spo-
mladi, preden začne cveteti in preden zač-
nejo odganjati novi listi, porežemo vse od
mraza in zime poškodovane liste, saj jih
bodo kmalu nadomestili novi. Odstranimo
tudi vse prevelike in tiste, ki imajo na dnu
odebeljena stebla. Če se preveč razrašča,
jo nekajkrat na leto malo razredčimo. S
pravilno oskrbo bo bergenija lepo uspevala
na enem mestu leta in leta.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar Satler

5. Med bergenije lahko posadimo
različne spomladanske čebulnice,
denimo narcise kot na fotografiji.
Če se odločimo za bolj zgodnje
sorte čebulnic, bodo te cvetele
pred bergenijo.

6. Bergenije spomladi v času
cvetenja: Zgodnje sorte narcis
so že odcvetele. Dokler se rastline
še ne razrastejo, je priporočljivo,
da gredo prekrijemo z zastirko
iz mletega lubja.

7. Bergenija v družbi vednozelene
pokrovne trajnice debelačke
obroblja gredo z okrasno travo
kitajski trstikovec. Ima že nekoliko
obarvane liste.
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