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Jesenske lepotice
malo drugače
Vrtni centri ponujajo vedno znova in znova
različne sezonske okrasne rastline za takojšnji
učinek. Za sajenje na grobove, v cvetlične
posode in korita so jeseni posebno popularne
tiste, ki jih od multinacionalk dobimo pod
trgovskim imenom 'jesenske lepotice'. To so
tiste rastline, ki so v osnovi sicer trajnice, a so
vzgojene na hitro tako, da so posebno lepe
jeseni. Če bodo potem kmalu odmrle, jim v
resnici nihče niti ne zameri. Naslednjo jesen
bomo pač kupili nove.

A jesenske lepotice lahko
rečemo tudi vsem tistim pravim
trpežnim trajnicam, ki jih posa-
dimo enkrat za mnoga leta in nas
bodo s svojim listjem in cvetjem
razveseljevale jesen za jesenjo.

Seveda v to skupino spadajo le
tiste, ki se najbolje izkažejo prav
jeseni, ko so se pomladanske traj-
nice že davno poslovile in ko tudi
poletne že izgubljajo svoj čar ali so
ga že popolnoma izgubile. Če smo
za vrtne grede trajnic namenili do-
volj prostora, zasaditev lahko obli-
kujemo tako, da se bo na njih
zvrstilo dovolj veliko število ra-

zličnih, tudi tistih, ki bodo najlepše
šele na jesen.

Ker imamo na vrtovih lahko zelo
različna rastišča, od sončnih do
senčnih, zelo vlažnih in zelo sušnih,
zelo plitka in pusta tla pa do bo-
gatih in hranilnih, bomo pač za
vsak prostor morali poiskati pri-
merne rastline. Svet trajnic je na-
mreč tako bogat, da z različnimi
vrstami in sortami, da to lahko
storimo. Če nismo dovolj dobri
poznavalci trajnic, bo seveda ko-
ristil nasvet tistega, ki o njih ve več
od nas.

Zelo mokra ali celo zamočvir-

jena tla so za običajne vrtne
rastline zelo negostoljubna. Zato
pa na njih dobro uspevajo nekatere
trajnice, ki pač potrebujejo zelo
veliko in bolj ali manj stalno vodo.
Med njimi jih je nekaj tudi takih, ki
prav zacvetijo ali drugače pokažejo
svojo lepoto šele proti jeseni ali

celo, ko so noči že mrzle. Med
travami, tudi močvirskimi, mnoge
zacvetijo ob koncu poletja. Izmed
močvirskih trav velja posebej iz-
postaviti rdečelistno imperato
(Imperata cylindrica 'Red Baron'),
ki je sicer ne gojimo zaradi cvetja,
pač pa zaradi listja. Na prodajnih

Barvna kombinacija hermelike (Sedum telephium 'Mr. Good-
bud) in nizke jesenske astre (Aster dumosus 'Kassel') deluje
ubrano takrat, ko je cvetje po vrtovih že krepko omagalo. Obe
trajnici prav normalno preživita v običajni vrtni prsti vsako
poletno sušo, tudi brez zalivanja. Obe spomladi kmalu odžene-
ta in do cvetenja z različno strukturiranim listjem lepo sobivata.
Jeseni pa bo takoj po cvetenju potrebno astre požeti prav pri
tleh, da ne bodo tvorile semena in se nadležno razsejevale.
Hermelikini nadzemni deli pa bodo počasi odmrli in se lepo
posušili. Na ostankih cvetja se bo čez zimo ob jutrih nabirala
rosa ali ob mrzlih dneh celo inje in ustvarjalo svoje zimske
umetnine. Šele zgodaj spomladi bomo suhe ostanke her-
melike odstranili, preden se bo začela nova rast.

Med vsemi številnimi sortami krvomočnic najbolj dolgo gotovo
cveti ta modra lepotica (Geranium 'Rozanne'). To je križanec, ki
se zelo težko pusti razmnoževati. Zato pa se vsaka sadika
posebej močno razraste in pokrije pod seboj kakega pol
kvadratnega metra. Visoka je kakih 30 – 40 cm in neutrudno
cveti od konca pomladi do konca jeseni. Zato brez dvoma sodi
med vodilne vrtne jesenske lepotice.

Kitajska plavica (Ceratostigma plumbaginoides) nas jeseni
razveseli najprej z bogatim modrim cvetjem, malo kasneje, ko
postanejo noči že bolj mrzle, pa pordeči še njeno listje. Da je
res trpežna in dolgoživa dokazuje med drugim tudi s tem, da je
v Ferarijevem vrtu v Štanjelu preživela na strmi brežini v pustih
in sušnih tleh vsa desetletja, ko je vrt bil popolnoma za-
nemarjen in se je hitro začela bolj živahno razraščati, ko se ji je
v zatravljenem terenu začela izogibati kosa. Ta rastlina se
razširja s podzemnimi pritlikami in je odlična pokrovnica tudi
tam, kjer zahtevnejše rastline ne preživijo. Res je pozimi gola in
tudi spomladi ne odžene med prvimi, a oblikuje gost sklop listja
in na jesen se najprej pobarva v modro, potem pa še v
rd e č e .
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Iz jesenskega cvetja verben in aster z dodatkom nekaj travnih
latov lahko naredimo prikupen šopek. Seveda jeseni radi
naredimo šopke tudi iz mnogih drugih divjih in vrtnih cvetlic.
Spomnimo se le na dišeče divje ciklame, pa prezimno trdne
krizanteme z domačega vrta, pa plodovje mnogih trajnic,
posameznih listov in travnih latov in še vsega mogočega, kar z
malo domišljije najdemo na domačem vrtu ali na sprehodu v
naravi.

policah vrtnih centrov jo običajno
videvamo z živo rdeče obarvanim
listjem na spremljajoči sliki. A
običajno nismo pozorni na do-
datno obvestilo, da potrebuje zelo
veliko vode in je v resnici živo rdeča
le na sončnih rastiščih in šele na
jesen, ko nastopijo mrzle noči. Čez
poletje pa so rdečkaste le konice
njenih listov. Poleg tega v običajnih
vrtnih tleh ne uspeva najbolje,
sploh če občasno trpi tudi zaradi
suše. Če pa ji damo res veliko vode
ali jo celo posadimo ob rob vodne
površine, se bo bogato razrasla in
bo vsaj v bolj hladni klimi na jesen
zažarela v res živo rdeči barvi.

Skozi vse leto in tudi jeseni pa
imajo lepo listje tudi razni kolmeži
(Acorus gramineus 'Argenteostria-
tus', 'Ogon' in 'Variegatus'), ki jih
na hitro vzgojene in brezhibnega
videza radi sadimo na grobove, a
pri tem zanemarimo njihovo po-
trebo po veliko vode in občutljivost
na žgoče sonce. Zato jih pač sa-
dimo kot sezonske jesenske le-
potice, katerih lepota običajno ne
traja dolgo. Če pa bi asketsko
vzgojene sadike posadili v senco
ali polsenco in v vedno vlažna ali
celo močvirska tla, bi se obnašali
kot prave trpežne in dolgožive traj-
nice.

Med jeseni cvetočimi trajnicami
omenimo dve močvirski lobeliji.
Živo rdeče cveti škrlatna lobelija
(Lobelia cardinalis), modro pa Lo-
belia siphilitica 'Blu Selection'. Pro-
ti jeseni pocvita tudi navadna kr-
venka (Lythrum salicaria), če smo ji
poletno cvetje pravočasno odstra-
nili.

Zelo sušna rastišča na
žgočem soncu so primerna tudi
za nekatere zelo pozno cvetoče
homulice (Sedum cyaneum) in
vse hermelike (Sedum specta-
bile in Sedum telephium). Vse-
kakor pa na takih rastiščih us-
peva kar precej trajnic, ki jih go-
jimo tudi zaradi lepega listja in z
njihovo pomočjo bo tudi jesen še
vedno pestra in zanimiva. Spom-
nimo se npr. na homulice z bar-
vitim listjem in zanimivo rastjo,
pa različne materine dušice, niz-
ke grobeljnike in nageljčke. Tam
kjer je malo zemlje in malo vode,
pač pa veliko sonca, so tudi še
vso jesen zelo lepi vsi najra-
zličnejši netreski.

Normalna vrtna tla, zlasti tista
na soncu, so itak primerna za
največje število trajnic, seveda tudi
tistih, ki cvetijo pozno poleti in
jeseni ali je v tem času še vedno
atraktivno njihovo listje. V senci jih
sicer uspeva precej manj. Tu so
gotovo nepogrešljive različne sorte
hakonske trave (Haconechloa
macra) z zelenim, rumenim ali pi-
sanim listjem in prevešajočo rastjo.
Ali pa pisanolistni morovijev šaš
(Carex morrowii 'Ice Dance'). Na
sončnih rastiščih pa v normalni
vrtni zemlji sploh uspeva veliko
trajnic, ki so lepe tudi ob koncu
poletja in jeseni.
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Vse hermelike po vrsti sodijo med izredno trpežne jeseni
cvetoče trajnice, ki jim ne pride zlepa do živega nobena suša.
Ta na sliki (Sedum spectabile 'Star Dust') se pripravlja na
cvetenje. Za domače kot tudi cvetličarske šopke je uporabna
tako v popkih, kot tudi, ko se odpre njeno drobno belo cvetje.
Kljub močni in dolgotrajni suši, ki je močno prizadela bližnjo
njivo koruze, nima nobenih težav, čeprav ni bila deležna
nobenega zalivanja. Zato imajo vse hermelike med trpežnimi
vrtnimi jesenskimi lepoticami prav posebno mesto.

Kombinacija šašulice (Calamagrostis brachytrichia), trave z
bogatimi cvetnimi lati in jeseni cvetoče sorte bakljaste lilije ali
raketice (Kniphofia uvaria 'Tardiva') ustvarja zanimiv barvni
kontrast takrat, ko cvetenje običajnih vrtnih rastlin že pojema in
močnih barv med vrtnim cvetjem ni več prav veliko.


