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Jesensko sajenje trajnic

Pred zimo dobro ukoreninjene
Pozno poletje in zgodnja jesen sta čas,
ko so trajnice v polnem razrastu in jih
lahko občudujemo v vsej njihovi razko-
šnosti. September in oktober sta mese-
ca, ki sta zelo primerna za sajenje in
presajanje trajnic. V nasprotju s saje-
njem spomladi, ko šele počasi začenja-
jo odganjati in si le težko predstavlja-
mo, kaj bo zraslo iz rastline v lončku,
so zdaj trajnice v lončkih razraščene
in dobro kažejo svoje lastnosti.

T ako jim laže najdemo pravo mesto
na vrtu in imamo pozneje manj dela
s presajanjem, ko ugotovimo, da

smo združili rastline, ki se po videzu in obli-
ki ne ujemajo najbolje. Jeseni je zemlja to-
pla, kar pomeni, da se bodo na novo posa-
jene rastline hitro ukoreninile in do zime že
razvile koreninski sistem. Tako bodo spo-
mladi lahko bujno odgnale in se do poletja
lepo razrasle. Naslednja prednost jesen-
skega sajenja je ta, da je zdaj več dežja in je
zemlja dovolj vlažna, da rastlin, razen takoj
po sajenju, ni treba dodatno zalivati.

Glavna pravila izbiranja

Preden se lotimo izbire in sajenja trajnic, je
priporočljivo, da dobro razmislimo, katere
in na kakšno mesto jih bomo posadili. Za
osvežitev ponovimo nekaj osnovnih pravil
pri izbiri. Trajnico moramo vedno gledati v
celoti, ne samo kot cvetočo rastlino, pri ka-
teri je pomemben le cvet.
Postaviti si moramo več vprašanj. Najprej
je pomembno, kakšno je rastišče. Na na-
pačno mesto posajena rastlina ne bo uspe-
vala. Šele z izdatno človekovo pomočjo si
bo malo opomogla. A preveč dela ni naš
namen. Pomembno je, kakšna je zemlja,
osončenost rastišča in preskrba z vodo. Z
odgovori na ta osnovna vprašanja zožimo
začetni izbor trajnic. Potem se začnemo
spraševati po obliki in višini rasti ter o vide-
zu posamezne vrste čez vso rastno sezono.
Tako je pomembno, kdaj in kako rastlina
spomladi odžene (nekatere, npr. hermeli-
ka, so lepe od zgodnje pomladi, ko začnejo
odganjati mladi poganjki, do takrat, ko
sneg polomi njihova posušena stebla in

cvetove), kakšni so listi, koliko časa cveti,
kakšen je njen videz po cvetenju, ali se listi
jeseni lepo obarvajo, kako jeseni odmre ali
morda ostane posušena na vrtu čez zimo.
Šele potem se začnemo spraševati po času
cvetenja, barvi in obliki cvetov ter barvi in
obliki listov.
Pri izbiri trajnic je pomembno tudi to, da so
rastline zdrave in čim manj občutljive na
bolezni in škodljivce ter da hkrati privablja-
jo koristne žuželke, nekatere celo ptice.
Ker v naravi ni ostrih ločnic in trdnih pravil,
moramo upoštevati, da se lahko ista rastli-
na v različnih razmerah obnaša precej ra-
zlično.

Lastnosti trpežnih trajnic

V zvezi s trajnicami velikokrat uporabljamo
izraz trpežne trajnice. V nadaljevanju bo-
mo poskušali povzeti njihove glavne la-
stnosti:
• Živijo pet let in več: potonika denimo
ostane na istem mestu po več deset let,

1



deloindomdeloindom 17. septembra 200839

medtem ko kratko živeča trajnica dlakava
lučca lahko propade že po treh letih.
• Pomembno je, da so prezimno trdne.
• Odporne morajo biti na morebitne večje
spremembe temperature in vlažnosti.
• Trpežnih trajnic ni treba stalno deliti.
• Pri njih ni treba odstranjevati odcvetelih
cvetov.
• Za lepo rast ne potrebujejo opore.
• Odporne so na bolezni.
• Ni jih treba kar naprej striči, da bi ohranile
lepe liste in lepo obliko rasti.
• Niso agresivne rasti – to je še zlasti po-
membno, kadar urejamo gredo z različnimi
trajnicami, na kateri lahko preveč agresiv-
na trajnica zamori druge.
• Ni jih treba ves čas dognojevati.

Priprava rastišča

Pravilna priprava rastišča je zelo pomemb-
na za njihovo rast in razvoj. V prvem obdo-
bju je priporočljivo, da zemljo pregledamo
in ugotovimo njeno strukturo, vrednost
pH, vsebnost organskih snovi, vsebnost
posameznih elementov, kot so fosfor, kalij
in drugi. Z analizo lahko ugotovimo, kaj
zemlji manjka, kako in s čim jo lahko izbolj-
šamo.

Pri trajnicah je zelo pomembno, da so tla
odcedna. Pozimi jih namreč veliko propa-
de zaradi prevelike mokrote. Če je zemlja
preveč ilovnata, ji bo treba dodati čim več
organskega materiala, kot so kompost,
uležan gnoj, šota, pa tudi pesek. Organski
material namreč močno izboljša fizikalne,
kemične in biološke lastnosti zemlje. Vse te
snovi v ilovnatih tleh povečujejo zračnost
in izboljšujejo njeno strukturo, v peščenih
tleh pa povečujejo vlažnost in sposobnost
zadrževanja hranilnih snovi. Z dodajanjem
organskega materiala se poveča tudi števi-
lo mikroorganizmov in deževnikov, tako
pridobimo biološko aktivno snov. Organ-
ski material naj ne ostane na površini. Pri-
poročljivo ga je malo vkopati.

Jesensko sajenje trajnic

1. Pozno poletje in zgodnja jesen sta
čas, ko so trajnice v polnem razrastu
in jih lahko občudujemo v vsej njihovi
razkošnosti. September in oktober sta
tudi meseca, ki sta zelo primerna za sa-
jenje in presajanje trajnic.
2. Za lepo rast je ključnega pomena do-
bra priprava zemlje, ki jo moramo pred
sajenjem očistiti plevela, saj se tako
izognemo zamudnemu pletju. To je po-
sebno pomembno na javnih površinah,
kot je greda na fotografiji.
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Preden začnemo saditi trajnice, moramo
poskrbeti, da je zemlja temeljito očiščena
plevela. Bolj kot uporaba totalnih herbici-
dov so zaželeni ekološki ukrepi. Plevela se
učinkovito znebimo, če površino, ki je na-
menjena za gredo s trajnicami, prekrijemo
s črno folijo in jo pustimo v dobi rasti ka-
kšnih šest mesecev, da propadejo tudi ko-
renine plevela in večina semena. V tujini
trajnice velikokrat sadijo kar v sterilno ze-
mljo, vsaj na večjih površinah. Ugotovili so
namreč, da je veliko ugodnejši nakup ste-

rilne zemlje, saj se tako izognemo zamu-
dnemu pletju v naslednjih letih.

Izbor kakovostnih sadik

Ko smo grede pripravili in izbrali trajnice,
nam ostane še izbor sadik v vrtnariji ali vr-
tnem centru. Kupujemo le kakovostne, tr-
pežne in po možnosti domače sadike, saj
praviloma bolje prenesejo zimo in težka tla
kot v šotnih substratih gojene uvožene ra-
stline. Pazimo tudi, da pri jesenskem saje-
nju ne kupujemo pregnojenih in kot enole-
tnice gojenih trajnic. Te so zaradi strogo
nadzorovanega gojenja in pregnojenosti v
rastlinjakih sicer zelo lepega in košatega vi-
deza, niso pa trpežne in utrjene za rast na
prostem in bodo zelo težko preživele zimo.
Pri gojenju ne pretiravamo s količino gnojil
in dognojevanjem, ker to pri trajnicah, ki
so namenjene predvsem za jesensko saje-
nje na prosto, ni potrebno.

Sajenje gred s trajnicami

Preden rastline posadimo, jih zalijemo, ko
so še v lončkih, tako da je gruda dobro na-
močena, potem jih izlončimo in razporedi-
mo po gredi. Zelo pomembno je, da preso-
dimo primerne razdalje med njimi. Koli-
kšna je pravilna razdalja med posameznimi
rastlinami, je v bistvu zelo težko reči vna-

prej, saj se lahko ista rastlina na dveh ra-
zličnih rastiščih drugače razrašča. Nekje bo
dosegla 40 cm v premeru, drugje le 30 cm.
Kako gosto sadimo, je odvisno tudi od te-
ga, ali želimo takojšen učinek ali lahko po-
čakamo nekaj let, da se rastline zgostijo. Za
čim boljšo presojo so potrebne izkušnje,
osnovno znanje in upoštevanje namena.
Ko sadimo, moramo imeti pred očmi konč-
no velikost rastline. Vsekakor lahko trajni-
ce sadimo 'malo bolj skupaj' ali 'malo bolj
narazen'. Pri 'malo bolj skupaj' se prazni
prostori med njimi hitreje zapolnijo in je za-
to manj pletja, vendar moramo rastline po
dveh, treh letih že razsajati. Vsekakor pa je
razsajevanje manj naporno kot na primer
pletje.
Ko trajnice posadimo na gredo, jih temelji-
to zalijemo in gredo prekrijemo z zastirko.
Priporočljivo je drobno mleto lubje, ki ga
nasujemo do pet centimetrov na debelo.
Poskrbimo, da z zastirko ne prekrijemo sre-
dice rastlin, ker nekatere potem preprosto
ne odženejo. Z lubjem ne prekrivamo gred
s pokrovnimi rastlinami, saj se ne bi lepo
razraščale. Pri poznejšem zalivanju pazi-
mo, da se zemlja nikoli čisto ne izsuši, pri-
poročljivo pa je, da je pred zimo vedno ma-
lo vlažna.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar

3. Trajnice sadimo v skupinah, po več
enakih skupaj. Le tako dosežemo pravi
učinek. Na fotografiji je bel ameriški
slamnik v družbi perovskije.
4. Trajnice na gredi naj imajo podobne
ekološke potrebe. Družimo jih po obli-
ki rasti, barvi in obliki listov, glede na
višino ter po barvi, obliki cvetov in ča-
su cvetenja.
5. Na grede s trajnicami sadimo tudi če-
bulnice. Od zgodaj spomladi cvetočih
žafranov do poleti cvetočih okrasnih
lukov (na fotografiji). Tako lahko do-
sežemo cvetenje na gredi s trajnicami
od zgodnje pomladi do pozne jeseni.
6. Preden trajnice posadimo, jih zalije-
mo, ko so še v lončkih, tako da je gruda
dobro namočena, potem jih izlončimo
in razporedimo po gredi. Pri tem je zelo
pomembno, da upoštevamo pravilne
razdalje med posameznimi rastlinami.
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