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Mesec trajnic

Rastline z zgodbo
za vsak dan posebej
Bernarda Strgar Satler resnično pa-

de v element šele takrat, ko pridemo

do fines: do cvetov trav, ki lebdijo v

zraku kot jutranja meglica. Do pajče-

vin, ki rastlino okrasijo jeseni, do

sreža, ki jih pobeli pozimi. Do posuše-

nih stebel ameriških slamnikov, ki go-

stijo ptice, in celo do zanimivih pik, ki

jeseni napadejo listje. Uveljavljena po-

znavalka trajnic se je umetnosti pokli-

ca učila ne le pri starših, znanih lju-

bljanskih vrtnarjih in drevesničarjih,

ampak tudi pri Slovencih tako ljubi

belgijski baronici Jeleni de Belder Ko-

vačič, ki ji je omogočila stik z velikimi

evropskimi imeni s področja trajnic,

kot so Piet Oudolf, Jan Spruyt, Dieter

Gaissmayer in drugi. V Črnuški gmaj-

ni, v matičnem nasadu, se je Strgarjeva

z navdušenjem sklanjala k vsaki posa-

mezni rastlini, najbolj pa k takim, ki bi

jih nevešče oko imelo za plevel. Tudi

pri trajnicah pač v modo prihajajo

osnove, tudi tu se vračamo k izhodi-

ščem in k bolj pretanjenemu, intelek-

tualnejšemu pristopu.

Z akaj pri Slovencih redko vidimo
take vrtove, kot so v revijah? In ta-
ke grede, kot jih vidimo v angle-

ških filmih?
Nekaj zelo lepih vrtov sicer je, ampak naj-
brž ne dovolj. Nekaj se jih tudi skriva, ne-
kaj pa je treba pripisati miselnosti, ki pri
nas še vedno vztraja: da je vrt pravzaprav
zelenjavni vrt. Grede, ki jih omenjate, pa
so verjetno povezane z velikostjo vrtov,
saj mora biti taka greda, border, kot jo
imenujejo angleško, široka vsaj nekaj me-
trov. V njej pogosto ob enoletnicah in
trajnicah najdemo namreč tudi grme in
celo drevesa. Za te pa vemo, da jih Slo-
venci trdovratno sadimo na sredo trate.
Pa še nekaj: tudi na trato samo smo skoraj
neverjetno navezani.
Kako ste se potem začeli ukvarjati s traj-
nicami, in ne recimo s tratami?
Po naključju. Po izobrazbi sem biologinja,
smer molekularna biologija. Po diplomi
sem ugotovila, da raziskovalno delo v la-
boratoriju in genetika ne bosta zame. Že-
lela sem si na prakso v tujino in šla k Jeleni
de Belder v Belgijo. Rekla mi je, da se v

Sloveniji nihče ne ukvarja s trajnicami, in
mi organizirala delo v največji vrtnariji s
trajnicami v Belgiji, ki je last enega najbolj
splošno znanih poznavalcev trajnic. Če
sem čisto odkrita, sem o tem pred odho-
dom v Belgijo vedela malo; še tega ne, ka-
ko se trajnicam reče po angleško.
Kako pa ste prišli do znamenite gospe de
Belder?
To je pri nas kar nekakšna družinska
zgodba. Moj oče je bil v Arboretumu Kal-
mthout v Belgiji, kjer je delovala, sploh pr-
vi študent na praksi, prek nje so se moji
starši celo spoznali. Oče je pazil njihove
otroke, moja sestra je bila pri njih dva me-
seca, redno pa smo nekdaj, pred desetle-
tji, tam kupovali tudi rododendrone za
domačo vrtnarijo. Skratka, dolga zgodba.
Bila pa je gospa resnična zvezdnica in ve-
lik človek. S posebno energijo je znala
predajati znanje in ljudje, ki so dojemljivi,
so od druženja z njo resnično lahko odne-
sli veliko. K njej je lahko prišel vsak. Bila je
odprt in topel človek pozitivne energije,
pripravljena svoje znanje in ljubezen do
rastlin kakor tudi do sveta deliti s soljud-
mi.
So bile trajnice tudi tržna niša?
Ne, nikakor! To je mogoče kar prijetno
početi zdaj, pred desetimi leti pa to ni bila
nikakršna niša, tako da so mi na začetku
celo govorili, če sem premaknjena, ker da
se trajnice vendar ne prodajajo. Spomnim
se, kakšne referate smo delali o vsaki po-
sebej, da smo prodali dva, tri lončke. Ne-
kaj časa sem hodila celo na ljubljansko tr-
žnico, ker se mi je zdelo, da moram neka-
ko priti v center s svojimi rastlinami. Vča-
sih sem v celem dnevu prodala samo za
tri, morda štiri tisoč tolarjev. Zanimanje za
trajnice je prišlo dosti pozneje, ko smo tu-
di Slovenci dobili revije z, recimo tako, le-
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1. Hermelika za zimsko kolekcijo.
2. Jesen v matičnem nasadu v Črnuški
gmajni.
3. Tudi ko jesen in zima oklestita zele-
nje, ostane struktura okrasnih trav.
4. »Meglica« z enega od rondojev v LJu-
bljani: okrasna trava v družbi dresni in
gavre.
5. Zima za poznavalce.
6. Bernarda Strgar Satler
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pimi slikami. Svoje čase smo v naši vrtna-
riji ponujali kakih dvajset vrst trajnic, zdaj
pa jih čez osemsto.
Ampak, kaj mislite, da je privlačnost traj-
nic?
Nobena druga skupina okrasnih rastlin ne
ustvari takšnih učinkov. Grm mogoče res
zraste dva decimetra na leto, lahko tudi
cveti. Ampak poglejte recimo okrasno
travo, ki v eni sezoni zraste iz nič do dveh
metrov. Gibanje, slednje letnim časom, to
je njihova privlačnost. Včasih sem se na
predavanjih borila samo s tem, da sem
znala predstaviti prednosti trajnic pred
enoletnicami, našo glavno konkurenco.
Zdaj se s tem več ne obremenjujem. Re-
čem, da je recimo Persicaria (dresen) kra-
sna rastlina; da sicer nima bohotnega cve-
ta, ampak da je nezahtevna in simpatična.
Zdi se mi, da se je z leti, vsaj pri meni, pre-
cej spremenil način razmišljanja.
Se vam ne zdi, da trajnice zahtevajo veli-
ko več premišljevanja?
Pri meni da! Pri pogovorih o vrtu večino-
ma poudarjamo cvetove, jaz pa mislim, da
je treba razmišljati drugače: kakšno ima

rastlina obliko rasti, kdaj pomladi odžene,
kako jeseni propade, kako dolgo ima liste,
kako se spreminja njena silhueta, kako se
razvijajo vejice. Šele potem pridejo barve
in oblike cvetov. Ti trajajo dva, tri tedne.
Kaj pa preostanek leta? Ko se sprašuješ o
trajnicah, moraš vedeti odgovore na ta
vprašanja, ki sem jih naštela. Ukvarjati se
moraš s tem, ali jih obletavajo čebele, ali
se na njih nabira ivje, ali imajo semena, s
katerimi se bodo pozimi hranile ptice. To
se stvari, ki so zame pomembne. Celosten
pogled na trajnico, in ne samo na en
manjši del, kot je cvet.
Kaj imajo ljudje radi na svojih vrtovih?
Pri tajnicah se je treba odločati za več
let ...
Včasih je bilo več zasaditev s kontrastnimi
barvami, zadnje čase pa se mi zdi, da se
ljudje vse več odločajo za kombinacije, pri
katerih se barve prelivajo druga v drugo.
Tudi meni osebno je to najbolj pri srcu.
Rožnata, vijoličasta, bela, srebrna in seve-
da zelena, to je moj spekter. Drzni učinki
so po moje bolj za javne površine, ki jih
ljudje opazujejo od daleč.

Kaj je eleganca pri trajnicah?
Tisto, kar je vpadljivo in deluje na prvo žo-
go, pri meni ne vzbudi vtisa elegance.
Osebno se mi zdijo elegantne grede, ki jih
moraš nekaj časa gledati, preden ti razkri-
jejo vse detajle. Take, ki jih z enakim zani-
manjem gledaš zjutraj, v dežju, vetru, v
pripeki in pozimi, pa vsakič odkriješ nekaj
novega. Pozimi grem včasih na Rašico in z
vrha opazujem naše matične nasade, ki so
posejani s šopi trav in ostanki rastlin. Ka-
kšna zanimiva zgodba je to in kakšna pu-
šča bi bila, če jih ne bi bilo.
Katera pa je vaša najljubša rastlina?
Ta izbor se pa ves čas spreminja, ampak
načeloma bi lahko rekla, da je to recimo
hermelika. Pa gavra, ki ima cvetove kot
drobne metuljčke, ki nastajajo vso sezono
in lebdijo nad rastlino kot bel ali roza obla-
ček. Lepe očke, ki kar ne nehajo cveteti tja
do jeseni, ali okrasne trave, posebno pro-
so, ki se ga ne naveličam gledati.
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