OKRASNI VRT

Spoznavajmo
zanimive

trajnice

Allium caucasicum je nekoliko manj poznana
vrsta okrasnega luka z vijoli~astimi ro`natimi
cvetovi poleti. ^e ga bomo po prvem cvetenju
porezali, bo ponovno zacvetel.

Luk, ~ebula (Allium)
Okrasni luki so zanimive in trpe`ne trajnice z lepimi raznolikimi cvetovi pozno
spomladi in poleti. Vsi deli rastline imajo zna~ilen vonj. Poznamo jih predvsem
kot uporabne rastline (drobnjak, ~ebula,
por itd.), vedno bolj pa pridobivajo veljavo kot okrasne rastline.
Najlep{e uspevajo na polnem soncu, v rodovitnih in dobro odcednih tleh. Visoko
rasto~e vrste sadimo na cvetli~ne grede,
ni`je rasto~e pa v skalnjake v pe{~ena tla.
Ve~ino jih uvr{~amo med ~ebulnice, le
nekaj vrst je {opasto rasto~ih trajnic s koreninami. Dve izmed teh vrst sta opisani
v nadaljevanju. Po navadi imajo pritli~ne
suli~aste liste z zna~ilnim vonjem po
~ebuli. Razli~ne vrste cvetijo od sredine
pomladi do jeseni. Cvetovi so po navadi
zdru`eni v velika kroglasta ali navidezno
kobulasta socvetja, ki so name{~ena na
vrhu pokon~nega cvetnega stebla. V okrasne namene gojimo ve~ razli~nih vrst.
A. schoenoprasum, drobnjak, po navadi
gojimo zaradi u`itnih listov in cvetov,
vedno ve~krat pa tudi v okrasne namene,
saj se odlikuje po lepih cvetovih, ki se
razcvetajo celo poletje. Sadimo ga na cvetli~ne grede v dru`bo cveto~ih trajnic, kot
so plahtica, kadulja, ma~ja meta, ivanj{~ica in jeti~nik. Ima ozke, votle in pokon~ne liste, ki so zeleno modri. Drobni
cvetovi so ro`nato vijoli~asti, pri nekaterih sortah tudi beli in vijoli~ni. Zdru`eni
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so v glavi~asta socvetja. Cveti od junija
do jeseni. Priporo~ljivo je, da jih poleti
po prvem cvetenju pore`emo, da se lep{e
razra{~ajo. Zraste do 40 cm v vi{ino. Najlep{e uspeva v nekoliko vla`nih tleh. Poleg listov so u`itni tudi cvetovi, ki jih dodajamo solatam.
A. tuberosum, kitajski drobnjak, zacveti
razmeroma pozno, {ele v drugi polovici
poletja, in cveti do jeseni. Cvetovi so beli, zvezdaste oblike. Je zanimiva trajnica
za cvetli~ne grede. Iz odebeljenih, plo{~atih korenin izra{~ajo svetlo zeleni listi,
ki so za razliko od listov drobnjaka

Allium tuberosum, kitajski drobnjak, zacveti
razmeroma pozno, {ele v drugi polovici poletja
in cveti do jeseni. Cvetovi so beli, zvezdaste
oblike. Na fotografiji v dru`bi kitajskega
trstikovca.

plo{~ati. Cveteti za~ne avgusta. Vsi deli
rastline imajo blag vonj in okus, nekje
med ~esnom in drobnjakom, ter so u`itni. Zraste do 40 cm v vi{ino in do 30 cm
v {irino. Izvira iz jugovzhodne Azije. Sadimo ga v vla`na tla na cvetli~no gredo v
dru`bo hermelik, nizkih jesenskih aster,
ma~je mete, lepih o~k in okrasnih trav.

Mle~ek (Euphorbia)
Mle~ki so zanimive trajnice z nenavadnimi cvetovi in lepim listjem, ki jih sadimo na cvetli~ne grede, v skalnjake, nekatere vrste pa so odli~ne za pokrivanje tal.
V naravi je raz{irjenih okoli 2000 razli~nih
vrst enoletnic, grmov, sukulentnih trajnic, trajnic in dreves. Raz{irjeni so po
vsem svetu, razen na Antarktiki. V rod
spada tudi vsem poznana sobna rastlina
bo`i~na zvezda, E. pulcherrima.
Vse te na videz tako razli~ne rastline imajo vendarle dve skupni lastnosti, zaradi
katerih jih uvr{~amo v isti rod, to je nenavadna struktura cveta in mle~ek oziroma lateks. Ta lahko ob dotiku povzro~a
alergije, tako da je pri delu z mle~ki priporo~ljivo nositi rokavice. Zanimiva je
nenavadna struktura cveta – cvet pri
mle~ku je zelo reduciran, odsotni so tako
~a{ni kakor tudi ven~ni listi. Kar {tejemo
za cvet, so razli~no obarvani ovr{ni listi,
ki privabljajo opra{evalce in obdajajo gol
cvet. Mle~ek ali lateks je mleku podobna
teko~ina, ki je v vseh delih rastline in je
strupen.
Ve~ina prezimno trdnih mle~kov najbolje uspeva na son~nih, nekoliko zavetnih
legah in v odcednih tleh. V vrtovih raste
ve~ vrst.
E. characias ssp. wulfenii, wulfenov mle~ek, je vednozelena trajnica, ki ima zelo
lepo obliko rasti. Zraste do 90 cm, pone-

kod celo vi{e. Odlikuje se po modrikasto
zelenih listih in rumenih cvetovih pozno
spomladi in na za~etku poletja. Sadimo
ga na son~ne lege. Prezimno trden je le na
Primorskem. V celinski Sloveniji bo sicer
pre`ivel zimo, ~e bo posajen v odcedna
tla, vendar pa ne bo bujne rasti.
Vednozelen je tudi naskalni mle~ek, E.
myrsinites. Raste med skalami in ga lahko sadimo na zelo revna, vendar dobro
odcedna tla. Je nizka, polegla trajnica, ki
ima zgodaj spomladi na vrhu stebel skupine rumenkastih socvetij. Listi so majhni, koni~asti, modro sive barve in spiralasto name{~eni vzdol` stebla, kar je {e
posebno lepo. Priporo~ljivo je, da dolge
poganjke takoj po cvetenju pore`emo. Iz
sredine rastline bodo kmalu pognali novi.
E. amygdaloides var. robbiae, mandljevolistni mle~ek, raste tudi na sen~nih legah,
pod kro{njami dreves. Pri rasti ga ne ovira niti to, da so tla pod drevesi po navadi zelo suha in revna, zato je znan kot
eden bolj{ih pokrivalcev tal za senco. Je
vednozelena trajnica z ble{~e~imi temno
zelenimi listi. Tudi ta vrsta pozno spomladi razvije skupine okroglih zelenkasto
rumenih socvetij. Zraste do 50 cm.
E. polychroma, mnogobarvni mle~ek, je
ko{ata trajnica, ki zraste do 40 cm. Cveti
rumeno in je ena lep{ih v maju cveto~ih
trajnic. Lep je tudi po cvetenju. Jeseni se
listi obarvajo rumeno rde~e.

Euphorbia polychroma, mnogobarvni mle~ek, je
ko{ata trajnica z rumenimi cvetovi. Je ena lep{ih
maja cveto~ih trajnic. Jeseni se listi obarvajo
rumeno rde~e.
Euphorbia amygdaloides var. robbiae,
mandljevolistni mle~ek, raste tudi na sen~nih
legah, pod kro{njami dreves. Pri rasti ga ne
ovira niti to, da so tla pod drevesi po navadi
zelo suha in revna, zato je znan kot eden bolj{ih
pokrivalcev tal za senco.
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Sadrenka, paj~olanka (Gypsophila)
Paj~olanka se odlikuje po ne`nih cvetnih
steblih in mno`ici drobnih cvetov, ki so
cenjeni na cvetli~nih gredah in v {opkih.
Najlep{e uspevajo na son~nem rasti{~u in
v globokih, odcednih apnen~astih tleh.
Rasle bodo tudi v suhih in pe{~enih tleh.
Slabo prena{ajo zimsko mokroto. Imajo
tanka, po navadi nekoliko zavita stebla in
debele odebeljene korenine. Listi so
suli~aste oblike in obi~ajno modro zeleni. Na koncu razvejanih cvetnih stebel se
celo poletje odpirajo drobni cvetovi, ki so
beli ali ro`nati. Po prvem cvetenju je priporo~ljivo, da poganjke pore`emo, saj bodo na novo odgnali in cveteli do jeseni.
Odraslih rastlin ne presajamo, pustiti jih
je treba kar najbolj pri miru. V vrtovih gojimo predvsem dve vrsti s sortami.
G. repens, plaze~a sadrenka, je vednozelena in razprostrta trajnica z mo~no razvejano koreniko. Zraste le do 15 cm v
vi{ino, zato pa se bolj {iri. Vitka stebla so
olistana s podolgovato jaj~astimi listi, ki
so modrikasto zeleni. Poleti se na vrhovih
stebel razcvetajo skupine majhnih okroglih belih ali ro`natih cvetov. Je odli~na
rastlina za skalnjake in za prekrivanje suhih zidov ali bre`in. Cveti vse poletje do
jeseni. Sadimo jo lahko tudi na grobove.
G. paniculata, latnata sadrenka, je trajnica z globokimi koreninami, zato je ne presajamo. Je mo~ne in grmi~aste razrasti, s
tankimi stebli in drobnimi cvetovi, ki se
razcvetajo vse poletje. Po navadi so beli,
pri nekaterih sortah tudi ro`nati in celo
dvojni. Ti so posebno cenjeni za rezano
cvetje. Zraste do 80 cm v vi{ino in do 40
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cm v {irino. Sadimo jo na cvetli~no gredo, kjer bo s svojo megli~asto pojavnostjo lepo zapolnila vrzeli na gredi, ki nastanejo, ko po cvetenju pore`emo ostro`nike
ali vol~je bobe in ko poleti vzhodnja{ki
mak za nekaj ~asa izgine. Sadimo jo tudi
v dru`bo rmana, jeti~nika, grozdaste plamenke, ivanj{~ic in ma~je mete. Med njimi deluje kot paj~olan. Je ena izmed bolj
cenjenih trajnic za rezano cvetje in jo v
cvetli~arstvu mno`i~no uporabljajo – tako
zelenje kakor tudi cvetove, ki so lepi sve`i
in tudi posu{eni.
Besedilo in fotografije: Bernarda Strgar Satler

Gypsophila paniculata, latnata sadrenka,
na cvetli~ni gredi v dru`bi perovskije in monarde
deluje kot paj~olan. Cenjena je tudi za rezano
cvetje.

Gypsophila repens, plaze~a sadrenka, je nizko
rasto~a trajnica. Odli~na je za skalnjake in za
prekrivanje suhih zidov ali bre`in. Cveti vse
poletje do jeseni. Sadimo jo lahko tudi na
grobove.

