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1. Ligularija, Ligularia dentata 'Desde-
mona', se odlikuje po velikih srčastih
listih, ki so po spodnji strani rdeče rja-
vi. Cveti poleti, cvetovi so oranžni.
2. Mokra tla imajo prednost – V njih
lahko uspevajo rastline z velikimi raz-
košnimi listi, ki za rast in razvoj potre-
bujejo veliko vode. Na fotografiji ob
vodi rastejo rodgersije, hoste, ligula-
rija, perunike in praproti.
3. Rodgersija je trajnica z lepimi listi, ki
se razrastejo v mogočen šop. Listi spo-
minjajo na liste divjega kostanja, med-
tem ko so socvetja nekoliko podobna
tistim pri vrtnih kresnicah. Cveti pole-
ti.
4. Sibirske perunike v družbi japonskih
jegličev so odlična kombinacija za vla-
žna ali mokra tla. Pri perunikah lahko
izbiramo sorte s cvetovi v različnih od-
tenkih modre, vijoličaste in bele, jegli-
či pa cvetijo v bolj živahnih barvah.

Trajnice za mokra tla

Slabosti postanejo prednosti
Mokra tla so lahko velika nadloga in
stalna skrb, če želimo imeti urejen
vrt. Trati in večini rastlin namreč pre-
več mokra tla ne ustrezajo. Lahko pa
to vzamemo kot prednost in posadimo
rastline, ki v takšnih tleh uspevajo.
Nekatere stalno rastejo v vodi, zopet
druge prenesejo le manjšo zasičenost
zemlje z vodo.

V oda na vrtu je velikokrat dobrodo-
šla, saj vanj vnese dodatno življe-
nje. Ko pa je je preveč oziroma se

razširi na predele, kjer želimo, da nam
uspevajo prav določene rastline in trata,
postane moteč element in lepo urejen vrt
negotov. Kakorkoli se bomo lotili težave,
moramo najprej poznati vzroke za zasta-
janje vode.

Postaviti si moramo nekaj vprašanj. Za-
staja voda le ob večjih deževjih za nekaj ur
ali nekaj dni, nakar odteče? Se zemlja po-
tem osuši ali ostane vedno mokra? Ima-
mo na vrtu tla, ki so mokra ne glede na
deževje? Vzroki za to so lahko različni –
med drugim stalna visoka podtalnica, izvir
vode v bližini, neprepustna plast zemlje ali
kamnin, ki ne dopušča pronicanja vode.
Pomembno je tudi, kakšen za tip tal gre in
koliko vode lahko sprejmejo. Peščena se
namreč hitreje zasitijo z vodo kot ilovnata,
ki sprejmejo večje količine vode. Za preiz-
kus izkopljemo manjšo jamo, globoko od
60 do 70 cm, in jo pustimo nekaj tednov
odprto. V tem času opazujemo količino
vode v njej in se glede na ugotovitve
odločimo za ustrezno rešitev: naj bo to
drenaža, dvignjene grede, za manjše po-
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vršine pa dodajanje peska in vlaknatih
substratov, ki bodo izboljšali strukturo ze-
mlje.
Kljub vsem izboljšavam na koncu ponava-
di ugotovimo, da se proti naravi ne gre
boriti, temveč je treba navidezne slabosti
nekega prostora oziroma zemljišča obrniti
sebi v prid. Nanj lahko posadimo rastline,
ki bodo lepo uspevale v takih tleh. Rastli-
ne so se na mokra tla prilagodile na različ-
ne načine. Nekatere lahko stalno uspeva-
jo v vodi (vodne rastline), spet druge pre-
nesejo le manjšo zasičenost tal z vodo, ta-
ko da imamo širok izbor rastlin, za katere
lahko rečemo, da jim godijo mokra tla.

Rastline z razkošnimi listi

Mokra tla imajo prednost – v njih lahko
uspevajo rastline z velikimi razkošnimi li-
sti, ki za rast in razvoj potrebujejo veliko
vode. V nadaljevanju smo nanizali nekaj
predlogov za zasaditev.

Vrtna kresnica

Vrtne kresnice, Astilbe sp., prištevamo
med zanimivejše trajnice za senčne in vla-
žne predele vrta. Cvetovi so nanizani v pi-
ramidasta socvetja. Odpirajo se od zgo-
dnjega poletja. Lahko so beli, krem, ro-
žnati, rdeči in lila. Lepi so tudi listi, ki so
globoko narezljani in spomladi že zgodaj
odženejo. Odcvetelih cvetov po cvetenju
ne porežemo, saj so socvetja lepa tudi, ko
so posušena.

Perunika

Perunike, Iris sp., posebno tiste iz vrst I.
sibirica, I. pseudacorus in I. kaempferi, so
s svojimi suličastimi listi, lepimi cvetovi, je-
sensko barvo listov in posušenimi stebli s
semeni dobrodošle na vsakem vrtu, saj
uspevajo tudi v manj mokrih tleh. Razliku-
jejo se po višini, barvi cvetov in času cvete-
nja. Perunike imajo lepo obliko rasti. Ozki
suličasti listi se razrastejo v šope, ki po obli-
ki spominjajo na šope okrasnih trav.

Trajnice za mokra tla
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Setveni koledar za september 2008

čas, primeren za pridelke s plodovi
čas, primeren za podzemne pridelke
čas, primeren za cvetje
čas, primeren za listnate rastline
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Podatki so z dovoljenjem avtorice vzeti iz Setvenega koledarja
Marije Thun za leto 2008, ki ga v Sloveniji v neskrajšani obliki
izdaja Založba Ajda, Vrzdenec, tel. štev 01/75-40-743.
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Ligularija

Ligularija, Ligularia sp., je razkošna, moč-
na trajnica, ki se odlikuje po velikih lepih li-
stih, lepi rasti in opaznih cvetovih. Listi se
po obliki in barvi med vrstami razlikujejo.
Poleti se nad njimi razvijejo stebla s socvetji
rumene ali oranžne barve. Zrastejo tudi do
150 cm visoko. V vročih poletnih dneh se
rado zgodi, da listi zaradi pomanjkanja vla-
ge v tleh ovenijo, se povesijo, vendar se
zvečer spet dvignejo. Zelo teknejo tudi
polžem, na kar moramo biti pozorni zlasti
spomladi, ko rastline začnejo odganjati.

Dresen

Dresni, Persicaria sp., so zelo trpežne traj-
nice, ki rastejo tako v manj vlažnih kot mo-
krih tleh. Na vrtove sadimo P. amplexicau-
lis, ki cveti poleti, in P. bistorta 'Superba',
ki cveti spomladi. Prva vztraja od junija do
zmrzali. Drobni cvetovi so nanizani v so-
cvetja na koncu tankih stebel. Lahko so
rdeči, rožnati ali beli. P. bistorta 'Superba'
cveti maja, cvetovi so rožnati. Gre za eno
lepše cvetočih pomladnih trajnic. Obe vrsti
dosežeta do 120 cm.

Jeglič

Jegliči, Primula sp., najlepše uspevajo na
hladnejših legah v polsenci. V mokra tla sa-
dimo predvsem japonskega in himalajske-
ga. Japonski jeglič, P. japonica, ima temno
rdeče cevaste cvetove, ki se odpirajo na
začetku poletja. Razvijajo se vzdolž celega
stebla, zato nekateri rastlino imenujejo tu-
di etažna primula. Zraste do 60 cm. Po-
dobne višine je himalajski jeglič, P. florin-
dae. Ta se odlikuje po socvetjih, sestavlje-
nih iz visečih zvonastih rumenih ali oran-
žnih cvetov. Cveti poleti. Cvetna stebla z
odcvetelimi cvetovi sproti odstranjujemo.
Priporočljivo je, da jegliče spomladi ali po
cvetenju na dve do tri leta razdelimo.

Rodgersija

Rodgersije, Rodgersia sp., so velike, ele-
gantne trajnice, ki lepo uspevajo v polsenci
in na vlažnih rastiščih. Pri vrsti R. aesculifo-
lia so listi podobni listom divjega kostanja.
Zraste do 150 cm. Cveti poleti. Cvetovi so
združeni v rožnata oz. bela socvetja. Pripo-
ročljivo je, da rodgersije sadimo na bolj za-
ščitene dele vrta, saj močni vetrovi hitro
poškodujejo velike liste. Občutljive so tudi

za pomladanske pozebe, ker odženejo že
zelo zgodaj.

Pogačica

Pogačica, Trollius sp., nas s svojimi živo ru-
menimi ali oranžnimi cvetovi razveseljuje
pozno spomladi in na začetku poletja. Pri-
jajo ji vlažna ali mokra tla. Lepo uspeva v
polsenci ali na soncu, če je v tleh zadosti
vlage. Sprva raste počasneje, potem pa
dolgo časa uspeva na istem mestu. Ima le-
pe, močno nacepljene liste, ki se razrastejo
v gost šop. Iz njega se dvignejo visoka cve-
tna stebla s posameznimi cvetovi. Ti so lepi
tudi v šopkih. Pogačica zraste do 60 cm.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar

5. Dresen, Persicaria bistorta 'Super-
bum', cveti maja, skupaj s perunikami in
nekaterimi vrstami jegličev. Njeni cve-
tovi so rožnati. Je nezahtevna trajnica,
ki se lepo razrašča. Raste v različnih ti-
pih tal, tudi v mokrih.
6. Ob vodi v senci lepo uspevajo hoste.
S svojimi velikimi listi so odlične spre-
mljevalke praprotim in perunikam, ki
imajo ozke, suličaste liste.

Trajnice za mokra tla

5 6


