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Trajnica meseca: svetilka

Ne potrebuje zimske zaščite
Svetilke so visoke, pokončno rasto-
če trajnice za senčne lege vrta. Odli-
kujejo se po poznopoletnem in jesen-
skem cvetenju, lepem listju in zanimi-
vi obliki rasti. Cvetovi nekaterih vrst
malo smrdijo, pri drugih pa zaznamo
prav prijeten vonj po medu. Slednje
so zanimive tudi v svežih jesenskih
šopkih, hkrati pa na vrt privabljajo
čebele. To je še posebno zanimivo, saj
sredi jeseni na vrtu cveti le malo ra-
stlin, ki bi še privabljale te koristne
žuželke.

S vetilke (Cimicifuga) so trajnice, ki
brez posebne oskrbe dolgo lepo
uspevajo na istem mestu. Iz močne

korenine spomladi odženejo številna
cvetna stebla z listi. Ti so močno narezlja-
ni in se razraščajo v močan šop. Stebla z

listi so zanimiva tudi v svežih šopkih. Šop
listov zraste nekako do 80 cm visoko. Iz
njega poleti odženejo visoka in vitka cve-
tna stebla, ki dosežejo celo do 150 cm v
višino. Na koncu nosijo drobne zvezdaste
cvetove, ki so beli, le redko rahlo rožnati,
in še to le pri novejših sortah z vijoličasto
rdečimi listi.
Svetilko sadimo v senco in polsenco. V
naravi uspeva po vseh zmernih predelih
severne poloble, kjer raste v gozdovih in
na obronkih, v zavetju velikih dreves.
Močno nacepljeni listi svetilk namreč ne
prenesejo neposrednega in prevročega
sonca. To bi jih poleti osmodilo in vsaj po
robovih bi lahko postali rjavi. Če svetilke
že sadimo na bolj sončne lege, izbiramo
med sortami z zelenimi listi, ki jih je treba
potem poleti zalivati.
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1. Avgusta na cvetlični gredi. Trajni-
ce v ozadju, kot so jetičnik, bodogla-
vec in rudbekija, so že v polnem raz-
cvetu, ko svetilka v ospredju šele za-
čenja odpirati svoje drobne, v po-
končna socvetja nanizane cvetove.
2. Svetilke cvetijo jeseni, nekatere
sorte oziroma vrste šele oktobra.
Drobni cvetovi so nanizani v dolga
socvetja, ki privabljajo čebele in pri
nekaterih vrstah lepo dišijo po me-
du.
3. Sorte z rdečkastimi listi, Cimicifu-
ga simplex 'Brunette', se odlikujejo
tudi po temnih steblih in popkih. Cve-
tovi so večinoma beli, le izjemoma so
lahko malo rožnati.
4. Svetilka na senčni gredi je okto-
bra v polnem razcvetu. Drevesa v
ozadju grede ji dajejo senco in hlad v
vročih poletnih mesecih. Polsenčno
rastišče in vlažna tla so najprimer-
nejša za lepo rast te trajnice.
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Zemlja naj bo vlažna in humozna. Ko po-
sadimo sadiko iz lončka, se sprva razra-
šča počasneje in včasih potrebuje tudi do
tri leta, da se lepo vraste in razraste, po-
tem pa bo dolgo uspevala na istem me-
stu.
Svetilke so neobčutljive na mraz, tako da
ne potrebujejo posebne zimske zaščite.
Jeseni nadzemni deli propadejo in spo-
mladi razmeroma zgodaj znova pokuka-
jo iz zemlje. Mladi, komaj odganjajoči listi
so še posebno lepi pri rdečelistnih sortah.
Zaradi visoke rasti je na vetrovnih legah
priporočljivo, da svetilkam spomladi na-
mestimo oporo za pokončno rast. Drugje
to ni potrebno, saj že same po sebi raste-
jo lepo pokončno.
Svetilke imajo ponavadi zelene liste. Po-
znamo pa vedno več sort s temnimi listi
in tudi stebli, ki so še bolj zanimive. Prvo
rdečelistno je leta 1970 predstavil nemški
žlahtnitelj in vrtnar Ernst Pagels, ki je
znan tudi po selekcioniranju okrasnih
trav iz rodu Miscanthus, kitajskega trsti-
kovca. Sorto je poimenoval zelo prepro-
sto – 'Braunlaub', kar v prevodu pomeni
rjavi list. V letih, ki so sledila, so odbrali še
veliko drugih sejancev z vedno temnejši-
mi stebli in listi. Izjemno zanimive so sor-
te 'Brunette', 'James Compton' in 'Hillsi-
de Black Beauty', ki imajo vijoličasto črna
stebla in liste. Pri teh so popki rožnati,
cvetovi pa rožnato beli. Značilnost in pre-
dnost novih sort je tudi v tem, da v pole-
tnih mesecih njihovi listi ne pozelenijo,
kar se rado zgodi pri drugih rdečelistnih,
kot je na primer 'Atropurpurea'. Pri sle-
dnji so listi spomladi, ko odženejo, temno
rdeči, pozneje pa postanejo zeleni.
Svetilke sadimo na senčne grede, kjer so
lepe v družbi preobjede, rdečelistne konj-
ske grive, jesenskih anemon, kirengešo-
me, praproti in host.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar
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5. Svetilka s temnimi listi, Cimicifuga
simplex 'Brunette', ob rastlinjaku v
vrtnariji. Avgusta so cvetovi še za-
prti in cvetna stebla so še upognje-
na. Pozneje, ko se iz popkov razvijejo
cvetovi, se zravnajo.

6. Svetilka z vijoličasto rdečimi
listi, Cimicifuga simplex 'Brunette',
v družbi rumenolistnega
japonskega javorja – obe
rastlini lepo uspevata v hladnih
predelih vrta.
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