Sivka

Privablja čebele, metulje
in sanje o morju
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Ime sivka ali lavanda človeku ponavadi
vzbudi zelo prijetne občutke – spomin
na počitnice v Sredozemlju, pogled na
neskončna polja modrovijoličastih
cvetov v Provansi, Toskani ali na Hvaru, na prijeten vonj, bodisi ob dotiku z
rastlino bodisi v milih, oljih, dišavnih
vrečkah in kremah. Njen vonj preganja
molje, je pa tudi nadvse lepa okrasna
rastlina.

N

ekateri jo uvrščajo med vednozelene trajnice, čeprav je delno olesenela rastlina. Odlikuje se po sivomodrih ozkih listih ter po modrovijoličastih
cvetovih, ki so nanizani v dolga, ozka socvetja na koncu cvetnih stebel. Ta zrastejo
visoko nad listi. Poznamo več različnih vrst
in sort, vendar v podnebju celinske Slovenije uspeva le ena, to je ozkolistna ali prava

sivka, Lavandula angustifolia, preostale
vrste, kot je nazobčana sivka (Lavandula
denata) ali čopasta sivka (Lavandula stoechas), ne preživijo zimske mokrote in nizkih temperatur. Med različnimi sortami ozkolistne sivke največkrat sadimo 'Hidcote
Blue', ki se imenuje po znamenitem angleškem vrtu Hidcote Manor, lepo uspevajo
pa tudi sorte 'Munstead', belo cvetoča 'Alba' in rožnato cvetoča 'Rosea'. Vendar zadnji zaradi svetlejše barve cvetov ne dajeta
pravega učinka.
Sivka je rastlina toplih, sončnih leg in odcednih tal. Zmotno je mnenje, da je občutljiva na nizke temperature in da pozimi rada
pomrzne. Občutljiva je predvsem na zimsko mokroto, v kateri rastlina zgnije. Cveti
poleti. Cvetovi so najbolj intenzivne barve
takrat, ko so še v popkih. Takrat jih tudi
porežemo za suhe šopke, saj tako najlepše

ohranijo barvo. Cvetovi privabljajo čebele
in metulje.
Sivko sadimo na razdaljo 30–35 cm. Posamezna rastlina se sicer bolj razraste, vendar
lahko tudi izgubi značilno lepo obliko. Priporočljivo je, da jo redno obrezujemo, saj s
tem preprečimo, da bi preveč olesenela.
Režemo poleti, do sredine septembra, in
pomladi. Poleti porežemo vsa cvetna stebla in vejice do tretjine višine. Pazimo, da
ne režemo preveč pozno v jesen, saj s tem
rastlino izpostavljamo nepotrebnim poškodbam zaradi mraza. Sivko lahko močno
obrežemo tudi pomladi, vendar šele ko mine nevarnost nizkih nočnih temperatur.
Včasih je to šele v drugi polovici aprila.
Zaradi sivih listov in lepe oblike rasti jo lahko kombiniramo z različnimi rastlinami.
Poskrbeti moramo le, da imajo rastline v
kombinaciji sorodne rastne razmere, v ka-
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1. V družbi rumeno cvetočih lepih očk,
Coreopsis grandiflora, pridejo umirjene barve sivke še posebej lepo do izraza.
2. Pogosto jo sadimo tudi med vrtnice,
ki jih sivka tako po obliki kakor tudi po
barvi cvetov ter listov lepo poudarja.
Uveljavljeno je tudi prepričanje, da
vonj sivke odganja uši iz vrtnic.

3. Sivka v družbi svetnice, Santolina
chamaecyparissus, na javni površini.
Zanimiva in nezahtevna kombinacija so
vroča, sončna rastišča.
4. Enotna obroba grede iz sivke je posebej lepa poleti med cvetenjem.
5. Raste tudi med skalami. Posajena na
robu suhozida se lepo prevesi.

terih najlepše uspevajo. Posebno lepe so
obrobe cvetličnih gred ali gred v zeliščnem
vrtu iz sivke. Pogosto jih sadimo tudi med
vrtnice, ki jih sivka tako po obliki kakor tudi
po barvi cvetov in listov lepo poudarja. Vrtnice sicer zahtevajo nekoliko drugačno rastišče, paziti moramo le, da so tla odcedna.
Velja prepričanje, da vonj sivke odganja uši
iz vrtnic. Posebno zanimive so v kombinaciji z okrasnimi žajblji, kot so Salvia officinalis 'Icterina', 'Purpurascens' in 'Tricolor '

(ta sorta ni najbolj prezimno trdna). Naštete sorte žajbljev se odlikujejo po velikih,
barvitih listih, ki so po barvi in tudi po obliki
listov dobrodošli spremljevalci sivke.
Sivke gojimo tudi v posodah in v koritih.
Ker prenesejo kar veliko suše, so še posebej dobrodošle na sončnih terasah, kjer jih
lahko sadimo tudi v družbi okrasnih trav.
Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar

