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Okrasne trave

Lepotice, ki oživijo prostor

Foto Mavric Pivk
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Okrasne trave so rastline, brez katerih
si vrta ali parka skoraj ne moremo več
predstavljati. So zelo široka skupina
okrasnih trajnic, ki jih gojimo predvsem
zaradi oblike rasti – šopov suličastih listov najrazličnejših velikosti, oblik in
barv in klasastih socvetij. Lepe so večji
del leta, od tedaj, ko začnejo spomladi iz
suhega stržena odganjati sveži listi, pa
vse dokler sneg ne poleže posušenih
stebel s socvetji. V vsej svoji lepoti se
večina trav pokaže jeseni. Šopi suličastih listov so v polnem razrastu, v ve-

trovnih dneh jih veter upogiba in vrtinči
v vseh smereh, nekatere cvetijo, druge
so že odcvetele, nekatere so že spremenile barvo in se odele v izrazite jesenske
tone. Okrasne trave so posebno lepe na
odprtem prostoru, kjer jih sadimo v večjih skupinah in kjer njihovo gibanje in
valovanje v vetru oživi dogajanje na vrtu.

S

o nezahtevne trajnice, ki ne potrebujejo veliko oskrbe. Večina jih lepo uspeva na sončnih legah, nekatere med nji-

Japonska perjanka (v sredini, za hermelikami)

Lisičji rep

Rdečelistna imperata
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mi sadimo tudi v senco. Prst ne sme biti prebogata s hranili. Pomembno je, da so tla dobro prepustna, saj vlaga pozimi večini trav
škodi.
Večje trave ponavadi sadimo posamično ali
v skupinah po tri. Nemalokrat smo pri njih
presenečeni, kako hitro se širijo in rastejo.
Manjše sadimo po več skupaj, pač odvisno
od posamezne vrste ali sorte.
Večine ne režemo jeseni, temveč jih pustimo, da se posušijo. Njihove z ivjem okrašene
silhuete nam bodo pozimi razveselile marsikatero jutro. Da sneg ne bi polomil šopov, je

Okrasne trave
v jesenskem razkošju

Bekica

priporočljivo, da jih jeseni povežemo z vrvjo
ali kakšnim drugim naravnim materialom.
Spomladi, tik preden začnejo na novo odganjati, jih šele porežemo do tal.
V nadaljevanju bomo spoznali nekaj najlepših okrasnih trav in njihovo rabo.
Sršica, lisičji rep (Calamagrostis brachytricha)
Prepoznamo ga predvsem po zanimivih rdeče rjavih socvetjih, ki spominjajo na lisičji
rep. Šop listov je zelene barve in zraste le do
30 cm. Iz njega pozno poleti poženejo do
100 cm visoka stebla, na koncu katerih se

jeseni odprejo lepa socvetja. Dobro uspeva
na soncu in v dobro odcednih tleh.
Rušnata masnica (Decampsia caespitosa)
Je zelo zanimiva okrasna trava, ki šele v zadnjih letih pridobiva veljavo. V tujini jo sadijo tako v vrtove kakor v javne nasade. Odlikuje se po vednozelenih šopih, visokih do 20
cm. Že zgodaj poleti iz šopov zrastejo stebla,
do 40 cm, na koncu katerih se odprejo lepa
srebrna socvetja, ki dajejo videz meglice.
Pozneje se barva socvetij spremeni v svetlo
rjavo. Posebno lepa je sorta ‘Goldschleier’,
katere socvetja spominjajo na pajčolanko
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oziroma šlajer. Masnico sadimo na sončne
in polsenčne lege. Posebno lepo uspeva v
nekoliko vlažnih tleh.
Siva ovčja bilnica (Festuca glauca)
Je nizka, vednozelena trava, ki se odlikuje
po svojih modrikastih listih. Zraste do 30 cm.
Sadimo jo na sončna mesta, v dobro odcedno prst, saj ne mara vlage, posebno ne pozimi. V suhi prsti bodo tudi njeni listi izraziteje sivomodri. Sadimo jo lahko tako na javne
površine kakor v vrtove in korita. Njena barva pride posebej lepo do izraza v lončenih
posodah. Spomladi, ko je poškodovana od
snega in vlage, lahko šope postrižemo na 10
cm in odstranimo vse rjave liste pri dnu šopa.
Hakonokloa (Hakonechloa macra)
Je zanimiva okrasna trava, ki jo sadimo
predvsem na polsenčne lege in v nekoliko
vlažno prst. Ima zelo lepo, povešavo obliko
rasti, kar najbolj pritegne pozornost, ko je
posajena na robu grede ali v posodi. Vrsta
zraste do 80 cm in ima zelene liste. Ponavadi
v vrtu sadimo sorti 'Aureola' in 'Albostriata'.
H. m. 'Aureola' se odlikuje po rumeno pisanih listih, ki so v senci še posebno zanimivi,
saj jo posvetlijo. Zraste do 40 cm. H. m. 'Albostriata' je višja, do 50 cm. Odlikuje se po
belo progastih listih. Listi obeh sort se jeseni,
po prvih bolj mrzlih nočeh, obarvajo rožnato.
Kitajski trstikovec, miskant (Miscanthus sinensis)
Miskanti so nedvomno najpomembnejši
med okrasnimi travami. Gojimo jih tako zaradi velikih šopov tankih, suličastih listov kakor zaradi njihovih socvetij. Lepi so celo rastno sezono, od takrat, ko začnejo odganjati, do zime, ko se na njihovih listih in klasih
nabere ivje. Večina jih najbolje uspeva na
soncu. Glede zemlje niso preveč zahtevni.
Ko jih posadimo, ponavadi potrebujejo do
tri leta, da se prilagodijo novemu okolju, potem pa začnejo zelo hitro rasti in se širiti. Na
istem mestu lahko rastejo zelo dolgo, kar je
pomembno takrat, kadar sadimo rastline na
javne površine.
Miskanti niso lepe in impozantne trave samo v vrtu. Uporabljamo jih lahko tudi za
šopke, tako sveže kakor suhe. Njihovi listi se

v suhem aranžmaju zvijejo v spiralo, cvetni
klasi pa popolnoma razprejo. Posušeni miskanti ostanejo lepi do naslednje jeseni in še
dlje.
Poznamo veliko različnih sort, ki se razlikujejo po višini, barvi listov in cvetov ter po času cvetenja. Nižje rastoči sta sorti 'Morning
Light', ki ima tanke vzdolžne bele proge na
listih, ter 'Kleine Silberspinne', ki zraste le do
120 cm. Višje rastoče so sorte 'Malepartus',
ki se jeseni zelo lepo obarva, 'Graziella', ki
ima zelo lepo obliko rasti, in 'Sirene', ki seže
čez 200 cm. Med pisanolistnimi sortami kitajskega trstikovca sta znani predvsem sorta
'Zebrinus', ki ima rumene prečne proge, ter
sorta 'Variegatus', ki ima bele vzdolžne proge. Nižje rastoče sorte so lepe tudi v posodah, zlasti posajene posamično.
Okrasno proso (Panicum virgatum)
Okrasno proso je ena lepših trav. Razprta
socvetja delujejo kot meglica, upogne jih že
najnežnejša sapica. Je nezahtevna trava, ki
zraste do 120 cm. Sadimo jo na sončne lege,
v dobro odcedna tla, prej revna kot bogata s
hranili. Poznamo več različnih sort, ki se razlikujejo po barvi klasov in tudi po barvi listov. Posebno lepa je 'Squaw', katere socvetja so rdečkaste barve. Tudi konice listov
se pri tej sorti jeseni obarvajo rdeče. Sorti
'Heavy Metal' in 'Prairie Skies' se od drugih
razlikujeta predvsem po tem, da imata modrikaste liste. Proso pride lepo do veljave, ko
je posajeno v večjih skupinah. Sadimo ga tudi v posode – samostojno ali v kombinaciji z
drugimi rastlinami za jesenski okras. Lepo je
v svežih in suhih šopkih.
Japonska perjanka (Pennisetum alopecuroides)
Je zelo lepa, nižja šopasta trava. Zraste do
80 cm visoko. Nad šopom suličastih listov se
proti koncu poletja začnejo odpirati gosenici
podobna socvetja, ki so okrašena s škrlatnimi ščetinami, kar daje nadvse zanimiv videz.
Tudi ta socvetja so zelo uporabna v suhih in
svežih aranžmajih. Japonsko perjanko sadimo na sončna mesta in v dobro prepustno
prst, lahko tudi v posode.
Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar Satler
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