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Trajnice za terase in balkone

Privlačne vse leto
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Vrtnarjenje v posodah na terasah in
balkonih je v zadnjih letih vse bolj priljubljeno tako v mestih kakor na deželi. V mestih še toliko bolj, saj mnogi nimajo vrta, temveč le balkon, teraso ali
celo okensko polico, kjer se najde prostor za večje ali manjše posode, korita,
za cvetočo trajnico, dišavnico in še kakšno drugo rastlino. Še do nedavnega
smo vanje sadili le enoletnice, balkonsko cvetje in posodovke – rastline, ki
jih čez zimo postavimo v pred mrazom
zaščiten prostor. Vendar v zadnjih letih v posode in korita na terase in balkone čedalje pogosteje sadimo trajnice, ki smo jih prej srečevali samo v vrtovih in parkih.
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azlogov za to je več. Trajnice so zelo
obširna skupina rastlin, tako da lahko med njimi izberemo ustrezne za

vsak prostor in rastne razmere. Poleg tega
so zelo raznolike – pomislimo samo na suličaste liste okrasnih trav, pisane liste žajbljev, filigransko nacepljene liste svetnice,
na široke liste host. Razlikujejo se tako po
obliki in barvi cvetov kakor listov, po velikosti, obliki rasti – v posodi so razlike še
bolj opazne, če jih le pravilno uporabimo.
Trajnic ne zasajamo vsako leto znova kot
enoletnice ter balkonsko cvetje. Medtem
ko druge zahtevajo veliko oskrbe in pozornosti, da dosežejo polno rast in obilico cvetov, ki sta pri njihovem cvetju glavni, nam
je pri trajnicah prihranjeno sajenje in presajanje vsako sezono. V posodah lahko ostanejo po nekaj let.
Ponavadi se odločimo za trajnice, ki so zanimive večji del leta, ne samo krajši čas. Zaradi tega jih ne izbiramo samo po barvi
cvetov, temveč po njihovih listih ter obliki
rasti. To seveda ne pomeni, da cvetovi niso
pomembni. Paziti moramo le, da sta v posodi vedno vsaj ena ali dve rastlini, ki sta
privlačni predvsem zaradi listov in bosta
predstavljali osnovo. Poleg njih lahko posadimo tiste bolj bahave, ki se odlikujejo
predvsem po cvetovih. Tako posoda nikoli
ne bo delovala prazno in pusto, tudi takrat
ne, ko v njej ne bo nič cvetelo.
Na sončne lege sadimo gavro, okrasne trave, krokozmijo, lepe očke, mačjo meto,
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hermelike, maslenice, jesenske astre, žajbelj, sivko, materino dušico, nizke homulice in zvončnice. Na senčnih legah so v posodah nepogrešljive hoste, šaši, iskrivke in
vrtne kresnice.
Tudi pri izbiri substrata moramo upoštevati, da sadimo za več let. Najbolje je uporabiti vrtno zemljo, izboljšano s kompostom,
nekoliko šote za boljšo strukturo in peskom, da je bolj odcedna. Mešanici dodamo počasi topna gnojila. Na dno posode
ali korita nasujemo nekaj peska, ki bo drenaža, nanj lahko položimo še filc, ki bo preprečeval mešanje zemlje s peskom (to delamo predvsem v večjih koritih). Potem
pride substrat. Okoli posajenih rastlin lahko potresemo zastirko iz mletega lubja (pri
večjih posodah in rastlinah), glinopora, kamenčkov ali česa drugega.
Trajnice v posodah potrebujejo več oskrbe
kot tiste na vrtu. Vendar je to še zmeraj zelo malo v primerjavi z enoletnicami. Treba
je le poskusiti in izbrati prave. Kombinacij
in možnosti je veliko, tako da z malo znanja, okusa, izkušenj, pravilne oskrbe in sreče posadimo zanimive posode in korita, ki
nam bodo v veselje in ponos.
Fotografije in besedilo
Bernarda Strgar Satler
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1. Na terasi ali balkonu lahko kombiniramo najrazličnejše posode in rastline. Gavra, sivka in viseči timijan rastejo skupaj v glineni bučki. Posebej je
v kositrni posodi maroška meta. Meto
sadimo vedno samostojno, ker v družbi hitro preraste druge rastline.
2. Hakonechloa macra 'Aureola' je
okrasna trava z značilnimi rumeno pisanimi listi. Je rahlo povešave rasti,
zato pride v posodah še bolj do veljave. Primerna je tudi za sajenje na senčne lege.
3. Sivka (Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue') je prezimno trdna trajnica,
ki prenese veliko sonca in suše, zato
jo lahko sadimo tudi v korita ali v posode na južnih legah teras in balkonov. Sadimo jo samostojno ali v družbo drugih trajnic, kot so okrasni žajblji, hermelike, gavra in trave.
4. Skleda z različnimi sortami oz. vrstami materine dušice ali timijana. Vse
imajo prijeten vonj. Prenesejo sušo in
sonce, lahko jih uporabljamo tudi v
kuhinji. Podobno kot homulice (Sedum) ali nizke zvončnice (Campanula)
so lahko tudi pokrovne rastline v koritih ali posodah, v katerih so posajena drevesa.
5. Trajnice z dišečimi listi so na terasah in balkonih izjemno dobrodošle,
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saj so lepe za oči, hkrati pa se od njih
razširjajo prijetni vonji. Izbiramo lahko med žajblji, timijani, sivko, dobro
mislijo, šetrajem in mnogimi drugimi.
6. Razkošno urejena terasa na strehi,
ki zaradi zasaditve v velikih, v tla poglobljenih koritih zahteva veliko pravilne oskrbe. Znotraj obrobe iz rdečelistnega češmina je okrasni pelin s
srebrnimi listi, zadaj pa bohotni
ostrožniki.
7. Na majhni terasi lahko uredimo pravi vrt, sestavljen iz dreves, grmovnic,
trajnic, trate, celo potk in kamnite
klopi. Trajnice, posajene v poglobljena
korita, poživijo ogrodje iz dreves.
8. Rdečelistna imperata (Imperata cylindrica 'Red Baron') je okrasna trava
srednje velikosti. Izberemo jo za sončne lege, lahko tudi polsenco. V posode
in korita jo sadimo samostojno ali v
družbo trajnic, kot so sivka, lepe očke
in kitajska plavica.
9. Visoka pletena košara z mesečnimi
jagodami, ki zorijo od zgodnjega poletja do jeseni, stoji v ozadju. Spredaj je
mešano zasajena skleda iz gline, v kateri si delajo družbo okrasna blitva in
nepogrešljivi trajnici gavra (Gaura
lindheimeri) in okrasna trava nežna
bodalica (Stipa tenuissima). Gavra cveti od začetka poletja do pozne jeseni.

