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Novosti med trajnicami

Očara nas vsa rastlina
Govoriti o modi v zvezi z rastlinami in
naravo se sprva zdi nenavadno. Toda
ob obiskih specializiranih sejmov in
izobraževanj lahko vidimo, da so se
smernice oblikovanja ter razmišljanje
o vrtovih in o rastlinah samih z leti
spremenili. Pri trajnicah denimo poleg
estetskega vidika vpliva na smernice
tudi okrepljena ekološka zavest.

Nekdaj so bile zanimive in modne
predvsem trajnice z velikimi in bo-
gatimi cvetovi, po možnosti vrstna-

timi. Zdaj nas pritegnejo tudi oblika rasti,
lepi listi, pozorni smo, kako se spreminjajo
čez leto, kako se jeseni posušijo, kako spo-
mladi odženejo, ali njihova posušena silhu-
eta krasi vrt tudi pozimi, ali privabljajo če-
bele in metulje, ali so njihova semena hra-
na za ptice v zimskih mesecih in še marsi-
kaj. Počasi smo se naučili na trajnico gleda-
ti bolj celostno, ne samo na cvet, ki je le en
del rastline.
Na izbor trajnic čedalje bolj vplivajo tudi
podnebne spremembe ter večja ekološka
zavest (povezana z zalivanjem, uporabo
sredstev za varstvo rastlin in gnojil). Velika
nihanja v temperaturi, vrstenje letnih ča-

sov brez prej značilnih prehodov, nenava-
dne padavine, tople zime so razlog, da po-
gosto uporabljamo izraz trpežne trajnice.
Gre za trajnice, ki posajene na pravo mesto
v vrtu lepo uspevajo in rastejo brez večje
človekove pomoči, hkrati pa prenesejo ve-
čja nihanja temperature in vlage. To ne po-
meni, da so trpežne trajnice neugledne in
neprivlačne rastline. Prav nasprotno, neka-
tere odlikuje celo bogato cvetenje. Spo-
mnimo se samo na gavro, lepe očke, dre-
sni, mačjo meto, okrasne trave in druge.

Letošnje novosti

Med letošnjimi novostmi je nekaj zelo za-
nimivih trajnic. Nekatere so mogoče na pr-
vi pogled celo malo »preveč naravne«,
vendar so to rastline, ki nam s svojim vide-
zom delajo veselje vse leto.
Gorski luk, Allium montanum – Okrasni
luki ali čebule so zelo zanimiv rod rastlin.
Med njimi poznamo kar lepo število čebu-
lnic, katerih odlika so velika glavičasta so-
cvetja, ki so lepa na vrtu in v šopkih. Gorski
luk pa je skromnejša nizko rastoča trajnica.
Odlikuje se po množici rožnatih cvetov in
lepih svetlo zelenih suličastih listih. Privla-

čen je vse leto in spomladi že zelo zgodaj
odžene. Zraste do 15 cm. Cveti poleti. Pri-
poročljivo je, da ga po prvem cvetenju po-
režemo, saj bo tako cvetel do jeseni. Sadi-
mo ga na sončne lege, primeren je tudi za
skalnjake.
Okrasni pelin, Artemisia 'Powis Castle' –
Okrasne peline gojimo predvsem zaradi
različnih oblik in teksture listov. Odvisno
od vrste oziroma sorte so ti srebrno sivi ali
zeleni. Ravno srebrno siva barva listov je ti-
sto, zaradi česar so zanimivi, saj na cvetlič-
ni gredi predstavlja zanimiv kontrast z dru-
gimi trajnicami. Listi imajo značilen prijeten
vonj. Najlepše uspevajo na sončnih legah v
pusti, dobro odcedni zemlji. Prevelika vla-
ga v tleh lahko povzroči gnitje korenin.
Cvetovi so majhni, skoraj nepomembni.
Sorta 'Powis Castle' se odlikuje po belo
srebrnih, močno nacepljenih listih ter lepi,
grmasti rasti. Priporočljivo je, da jo junija
malo porežemo, da se bo zgostila in ostala
lepa do pozne jeseni.
Srčnolistna astra, Aster cordifolius 'Little
Carlow' – Astre poznamo kot jeseni cveto-
če trajnice, ki s svojimi živobarvnimi cveto-
vi popestrijo marsikatero megleno jesen-
sko jutro. Večinoma najlepše uspevajo na
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sončnih legah, v vlažnih in odcednih tleh.
Aster cordifolius 'Little Carlow' pa je dru-
gačna, saj raste tudi na polsenčnih legah.
Najbolj ji godi senca visokih dreves. Zacveti
konec avgusta ali septembra. Cvetovi so
manjši, modrolila z rumeno sredico. Zraste
do 100 cm. Lepa je v družbi jesenskih ane-
mon.
Krokozmija, Crocosmia 'Venus' – Krokoz-
mije so trajnice s suličastimi listi, ki po rasti
spominjajo na sibirsko peruniko. Njihovi
cvetovi so ponavadi toplih barv – rdeči,
oranžni, rumeni. Cvetijo od sredine avgu-
sta, pozneje pa se iz cvetov razvijejo zele-
nim biserom podobne semenske glave.
Stebla s cvetovi in pozneje s plodovi so le-
pa na vrtni gredi in v šopkih. Krokozmije
sadimo v odcedna tla. Zrastejo do 80 cm
visoko. Vse sorte niso prezimno trdne. Po-
sebno zanimiva je 'Venus', ki se odlikuje
po dvobarvnih cvetovih – popki so živo
oranžne barve, razprt cvet pa ima rumen-
kasto sredico.
Suholetnica, Erigeron karvinskianus 'Blu-
tenmeer' – Odlikuje se po lepih cvetovih in
dolgem cvetenju. Je razprostrta trajnica z
razvejenimi stebli, ki so olistani z drobnimi
suličastimi in dlakavimi listi. Zraste do 5 cm
v višino in do 25 cm v širino. Cvetni koški
so sprva beli, pozneje pa se obarvajo ro-
žnato, ovenijo in postanejo škrlatni. Cveti
od junija do zmrzali. Spominja na drobne

marjetice, ki rastejo v trati. Je nenadome-
stljiva trajnica za suhozide, sadimo jo tudi
med ploščami in tlakovce. V mrzlih in mo-
krih zimah stara rastlina pozebe, spomladi
pa odženejo sejanci.
Vrbolistna sončnica, Helianthus salicifoli-
us – Sončnice so znane predvsem kot eno-
letnice, čeprav je med trajnicami nekaj za-
nimivih vrst. Odlikujejo se po lepi rasti in
živahnih rumenih koškastih socvetjih. Naj-
lepše uspevajo na sončnih rastiščih, v vseh
vrstah odcednih tal. Vrbolistna sončnica je
pokončna trajnica, ki doseže do 200 cm vi-
šine in do 60 cm širine. Po vsem steblu so
razporejeni ozki in sorazmerno dolgi listi, ki
spominjajo na vrbove. Olistana stebla so
poglavitna okrasna vrednost. Pozno poleti
in jeseni se na koncu stebla odpirajo rume-

1. Cvetovi krokozmij so ponavadi
rdeči, oranžni, rumeni. Razveseljujejo
nas od sredine avgusta, pozneje pa se
iz njih razvijejo zelenim biserom
podobne semenske glave.
2. Suholetnice rastejo tudi v
razpokah med skalami. Drobni,
marjetkam podobni rožnati in beli
cvetovi se odpirajo vse poletje do
pozne jeseni.
3. Srčnolistna astra raste tudi na pol-
senčnih legah. Cvetovi so manjši, mo-
drolila z rumeno sredico. Lepa je v
družbi jesenskih anemon.
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ni koški. Ti so drobni v primerjavi s samo
velikostjo rastline.
Hosta, Hosta 'June' – Hoste so nadvse pri-
ljubljene in nepogrešljive trajnice za senco.
Gojimo jih zaradi raznolikih oblik in barv li-
stov in lepih cvetov. Najbolje uspevajo na
senčnih mestih, v vlažnih, a odcednih in
bogatih tleh. Iz šopastih korenin odženejo
listi, ki so sprva, torej spomladi, zaviti v po-
končne tulce. Sorta 'June' je ena izmed bolj
priljubljenih, saj je njeno listje prav bahavo
– je namreč rumene barve z modro obrobo
in modrimi lisami. Gre za manjšo sorto, saj
zraste le do 35 cm v višino in do 40 cm v ši-
rino. Vijoličasti cvetovi se odpirajo poleti.
Sprva se razrašča počasneje, potem pa dol-
go lepo uspeva na istem mestu, ne da bi jo
bilo treba deliti.
Okrasno proso, Panicum virgatum 'Heavy
Metal' – je ena izmed najbolj gracioznih
okrasnih trav. Odlikuje se po prosojnih so-

cvetjih, lepi rasti in zanimivih jesenskih bar-
vah pri nekaterih sortah. Najlepše uspeva
na odprtih sončnih legah, v bogati, vlažni
in odcedni zemlji. Spomladi pozno odžene.
Posušene šope pozno jeseni ali zgodaj spo-
mladi porežemo do tal. 'Heavy Metal' se
odlikuje po sivomodrih listih in rožnatih
cvetovih. Jeseni se obarva rumeno. Zraste
do 120 cm v višino. Proso je ena lepših
okrasnih trav. Njegova prosojna socvetja,
ki ustvarjajo videz meglice, se na cvetlični
gredi lepo ujemajo s številnimi drugimi
trajnicami.
Strašnica, Sanguisorba menziesii – Je manj
poznana, vendar v tujini zelo cenjena traj-
nica. Odlikuje se po jajčasto oblikovanih
purpurno rdečih socvetjih. Ta so lepa tudi v
šopkih in zaradi tega jo posebno cenijo na
Japonskem. Socvetja ohranijo barvo še po
cvetenju. Najlepše uspeva na sončnih ali
polsenčnih rastiščih in v vlažnih tleh. Iz
močno razvejanega šopa korenin spomladi
odžene močan šop zanimivih, dekorativ-
nih, zelenomodrih listov. Prvi cvetovi se
pokažejo že maja. Zraste do 100 cm v viši-
no in do 50 cm v širino.
Velikocvetni čišljak, Stachys grandiflora
'Superba' – je nezahtevna trajnica, ki jo go-
jimo zaradi lepih cvetov in zanimivih listov.
Najlepše uspeva na soncu, v revnih odce-

4. Velikocvetni čišljak je nezahtevna
trajnica, ki jo gojimo zaradi lepih cve-
tov in zanimivih listov. Cvetovi priva-
bljajo metulje.
5. Gorski luk je nizko rastoča trajnica.
Odlikuje se po množici rožnatih cvetov
in lepih svetlo zelenih suličastih li-
stih.
6. Strašnica, Sanguisorba menziesii, je
manj poznana, vendar v tujini zelo ce-
njena trajnica. Odlikuje se po jajčasto
oblikovanih purpurno rdečih socve-
tjih.
7. Hoste so nadvse priljubljene in nepo-
grešljive trajnice za senco. Najlepše
uspevajo na senčnih mestih, v vlažnih,
a odcednih in bogatih tleh. Na fotogra-
fiji v družbi vednozelene debelačke.

dnih tleh. Posadimo ga lahko tudi v pol-
senco, v vlažna tla. Je gručasto rastoča
trajnica s srčastimi zelenimi listi. Poleti se
na cvetnih steblih razvijajo vretenčaste
skupine velikih čeladastih rožnato škrlatnih
cvetov. Na njih se zbirajo metulji. Zraste do
40 cm v višino in do 40 cm v širino. Sadimo
ga na vrtno gredo v družbo dresni, pla-
menk, okrasnih trav in gavre.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar Satler
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