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Poletna oskrba trajnic

Ne marajo zalivanja čez dan
V vročih poletnih dneh se raje zadržu-
jemo v senci in nas delo na vrtu ravno
ne mika. Toda sveža poletna jutra in to-
pli poletni večeri nas vabijo na spre-
hod po njem, da opazujemo rastline,
žuželke, poslušamo ptice in se naužije-
mo vonja narave. Da bodo vrt in trajni-
ce na njem lepi, pa jim moramo tudi po-
leti posvetiti nekaj pozornosti. Zato
opozarjamo na opravila, na katera v
tem času ne smemo pozabiti.

Zalivanje

Zalivanje je v poletnih dneh ključnega po-
mena. Zalivamo vedno le zjutraj ali zvečer,
nikakor ne čez dan, ko se temperature dvi-
gnejo. Trajnic ne škropimo po listih, tem-
več zalivamo zemljo okoli njih. Koliko in
kolikokrat zalijemo, je odvisno od vreme-
na. Pazimo le, da niso tla nikoli povsem iz-
sušena. To je eno izmed meril. Posebno se
zemlja ne sme izsušiti okoli razkošno cve-
točih trajnic, kot so ostrožniki, visoke
zvončnice, nekateri rmani, hoste, vrtne
kresnice in druge. Nekatere trajnice, kot so
sivka, žajbelj, homulice, hermelike in dru-
ge, prenesejo precejšno sušo, tako da pri
njih zalivanje skoraj ni potrebno. Natanč-
nega navodila, kolikokrat zalivamo, ni,
ravnamo se predvsem po občutku. Če se
kakšna trajnica posuši, jo porežemo, zalije-
mo in počakamo do jeseni, ko bo mogoče
spet odgnala. Ravno tako sproti porežemo
vsa posušena stebla.
Zgoraj napisano velja za že razraščene traj-
nice. Kaj pa tiste, ki smo jih šele posadili?
Tem moramo nameniti več pozornosti.
Trajnice, ki jih zdaj večinoma kupimo v
lončkih, lahko sadimo čez celo leto, le da
jih moramo poleti zalivati. Pri njih posebno
pazimo, da se tla nikoli popolnoma ne iz-
sušijo. Priporočljivo je, da najprej dobro
namočimo zemljo v lončku in rastlino šele
nato posadimo. Potem še enkrat zalijemo.
Na novo posajene in nerazraščene trajnice
namreč še nimajo dobro razvitih korenin,
tako da še niso zadosti sposobne črpanja
vode iz tal. Za primerjavo, trajnice v lonč-
kih v vrtnariji zalivajo tudi dvakrat na dan.

1. Suholetnica in gavra v posodah na
terasi – julija smo te trajnice močno
porezali, vendar so se že v kratkem ča-
su obrasle in spet zacvetele. Bogato
so cvetele do prvih zmrzali. Posnetek
je nastal v sredini oktobra.
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Pletje

Pletje je eno izmed opravil, ki nam vsem
povzroča preglavice. Pleveli velikokrat ra-
stejo hitreje od posajenih rastlin, vsekakor
pa rastejo hitreje, kot bi si želeli. Priporo-
čljivo je, da plejemo sproti in ne pustimo,
da se na gredi preveč razrastejo. Pleveli na-
mreč trajnicam jemljejo prepotrebno vlago
in hranila, hkrati pa je očiščena greda ne-
primerljivo lepša. V boju proti plevelom
nam pomagajo zastirke, kakršna je na pri-
mer mleto lubje. Ta poleg tega da delno
preprečuje rast plevela, zadržuje tudi vlago
v tleh. Pa še estetski učinek je boljši. Torej,
pletja se ne izogibamo predolgo.

Rezanje trajnic

Za lepši videz trajnic je priporočljivo, da
sproti odstranjujemo odmrle liste, stebla in
odcvetele cvetove. Režemo vse, kar nam
ni všeč. Ukrepamo lahko tudi, ko se neka
trajnica preveč razraste. Odstranimo nekaj

vejic in listov ali porežemo po površini, od-
visno od potrebe. Sprotno odstranjevanje
odmrlih cvetov pri nekaterih trajnicah po-
daljša čas cvetenja. Nekatere, kot so ostro-
žniki in volčji bob, porežemo celo do tal in
bodo spet odgnale. Torej, s škarjami kar
pogumno. Ne pozabimo na sveže poletne
šopke, saj so trajnice neusahljiv vir cvetja.
Ne samo da bomo s svežimi šopki prinesli v
dom nekaj narave, temveč se ob sestavlja-
nju šopkov veliko naučimo o barvnih kom-
binacijah in od blizu opazujemo oblike in
barve listov. Tako izvemo več o trajnicah
samih, hkrati pa jih bomo na vrtu znali po-
saditi v lepših kombinacijah.
Opisala sem le nekaj najnujnejših oskrbo-
valnih poletnih del na vrtu s trajnicami.
Druga lahko počakajo do jeseni, ko se bo-
mo polni energije vrnili s počitnic in vrtu
namenili malo več časa, da bo naslednje
poletje še lepši.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar Satler

2. Volčji bob je razkošno cvetoča trajni-
ca zgodnjega poletja. Po cvetenju visoko,
votlo steblo z odcvetelim socvetjem po-
režemo pri tleh. Na bazi bomo že opazili
nove lističe, ki se bodo razrasli. Priporo-
čljivo je, da rastlino po rezanju zalijemo.
3. Preden se poleti odpravimo na dopust,
porežemo tudi dišavnice. Rastline se bo-
do lepo zgostile in nas tako s svojo po-
javnostjo in uporabnostjo razveseljeva-
le do pozne jeseni. Dišavnice so še poseb-
no lepe v posodah ali košarah.
4. Mehkodlaka plahtica cveti junija.
Odlikuje se po svetlo rumenih cvetovih
in lepih listih, na katerih se nabirajo ka-
pljice vode. Takoj po cvetenju je priporo-
čljivo, da porežemo vsa stebla s cvetovi
in tudi liste. Kmalu bodo odgnali novi.
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