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Posebne trajnice za posebne namene

Lavanda ali sivka
Sivka je res čisto posebna trajnica. Pravzaprav
si jo zaradi njenih le pri zemlji deloma
olesenelih stebel lastijo tako drevesničarji, kot
trajničarji. Botanično je torej polgrm, ni ne
prava zelnata trajnica in tudi ne v celoti
olesenela grmovnica.

Za tistega, ki jo sadi, je to le na
prvi pogled nepomembno. V res-
nici pa njena narava zelo pomem-
bno vpliva na iskanje pravih sadik,
kakor tudi na njihovo vmeščanje v
prostor, in potem tudi na vzdrževa-
nje. Posledično pa na njen videz in
trajnost.

Sivka ali lavanda je zelo skromna
rastlina, a vseeno hitro kaznuje
morebitne napake, ki jih kaj hitro
lahko naredimo, če ne poznamo
dobro njenih lastnosti in potreb.
Čeprav modnosti pri rastlinah čisto
nič rada ne priznam, ker mi ta
beseda preveč diši po hitrem spre-
minjanju, rastline pa potrebujejo
poleg veliko znanja tudi veliko po-
trpežljivosti, se moram pri sivki pač
sprijazniti z dejstvom, da je postala
velika moda. A nikakor to ni moda
enodnevnica (ali kratkotrajna mo-
da), ki jo sprejemajo le modni nav-
dušenci in jo bo hitro zamenjalo kaj
drugega. Sivke v vrtni arhitekturi in
domačem graditeljstvu vrtov, po-
klicnem in amaterskem načrtova-
nju in vrtnarjenju že dobivajo status
klasike, saj je široko sprejeta tudi
pri tistih, ki v resnici o rastlinah
vedo le malo, sploh pa o trajnicah.
Čeprav si ne upajo (ali nočejo)
posaditi nobene druge trajnice,

bodo na vrtu ali v javnem nasadu
gotovo našli prostor vsaj za nekaj
sivk. Tisti boljši poznavalci in
načrtovalci pa bodo drugim ras-
tlinam pridružili tudi sivko, oziroma
ji morda med drugimi celo namenili
vodilni položaj.

Za kakšne namene
je sivka uporabna
in kako jo umeščamo
v prostor?

Še zdaleč to ni le sredozemska
rastlina, čeprav res izvira iz Sre-
dozemlja. Zato je pridobila do-
movinsko pravico skoraj po vsej
Evropi, tudi proti severu in tudi v
njenem celinskem delu. Še najbolj
je problematična njena uporaba v
bolj vlažnih in deževnih deželah ob
Atlantiku, skrajno zahodnem delu
Evrope in na Britanskem otočju. To
pa zato, ker ji načeloma bolj ško-
duje preveč vlage, kot preveč mra-
za. Ker je to rastlina suše in sonca,
moramo vedno znova in znova
zanjo iskati najbolj osončena in
propustna rastišča. Od tu dalje pa
lahko svoji kreativni sposobnosti in
domišljiji pustimo prosto pot. Lah-
ko ji namenimo prostor v loncih in

različnih posodah. Lahko je ena
izmed mnogih trajnic na večjih ali
manjših cvetličnih gredah v
mešanih nasadih. Lahko jo upo-
rabimo kot vodilno obrobno ras-
tlino v ospredju mešanih grmovnih
kulis. Lahko pa z njo oblikujemo
velikopotezne zaključke nasadov
drugih trajnic ali grmovnic. Morda
bo enakopravna ali celo vodilna

oblikovalka nekega prostora in ji
bomo druge pridružili le kot spre-
mljevalke.

Poleg vloge sooblikovalke vr-
tnega prostora, pa ima sivka lahko
tudi druge vloge. Nekatere opravlja
lahko vzporedno, Za nekatere pa
moramo oblikovati prav posebne,
'industrijske' nasade, čeprav imajo
tudi ti v pokrajini več funkcij. Na

V vrtnih kompozicijah sivke kombiniramo na najrazličnejše
načine. Tudi z vrtnicami.

Med sortami sivke je kar nekaj tudi takih z zelo temno vijoličnim
cvetjem.
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vrtu lahko tudi v manjšem nasadu
naberemo nekaj cvetja za sveže ali
suhe šopke. Lahko si tudi nažanje-
mo nekaj cvetja za pripravo hi-
drolata ali celo skromne količine
sivkinega olja. Na vrtu lahko tudi
naberemo sivko za kulinarične
specialitete in domačo kozmetiko.
Kdor pa se želi s pridelavo sivke za
kozmetiko ukvarjati bolj na veliko,
mu na domačem vrtu seveda hitro
zmanjka prostora in bo oblikoval
večji ali manjši nasad sivke nekje
zunaj naselja, na kmetijskih po-
vršinah. S takšnimi nasadi po-
membno vplivamo na oblikovanje
kulturne krajine, ne samo v Pro-
vansi, pač pa tudi na Krasu, Na
Štajerskem, Dolenjskem in dru-
god. Sivki se marsikje pridružujejo
tudi nasadi drugih aromatičnih traj-
nic, kot so laški smilj, kraški šetraj,
različni žajblji in še kaj.

Od izbora sadik
so odvisni rezultati!

Začetniki skoraj vedno za po-
tešitev osnovne radovednosti ku-
pijo po nekaj sadik najcenejših in
velikokrat brezimnih sivk, ko nanje
bolj ali manj slučajno naletijo v
kakem vrtnem centru. Tam običaj-
no na hitro in masovno vzgojene
sadike za široko evropsko po-
t ro šnjo v šotnici dobesedno
'mečejo v hrbet'. Ko si naberejo
prve izkušnje, pa mnogi postanejo
zahtevnejši in začnejo iskati prav

določene lastnosti. Morda jim po-
stane pomemben močan vonj,
temno modra barva cvetja, morda
celo rožnata ali bela, intenzivno
sivo obarvano listje, kompaktna,
nizka ali visoka rast, odpornost na
zimo in morda tudi poudarjena
uporabnost v kulinariki, za šopke
ali za pridobivanje olja. Takrat se
začnejo ozirati po prav posebnih
sortah, namensko vzgojenih sa-
dikah z imenom in priimkom. Mor-
da celo po butično vzgojenih prav
posebnih sortah. Takšni zahtevni
kupci tudi pričakujejo, da bo nasad
sivk trajal vsaj toliko let, kot sivka
pač lahko traja in ne samo leto ali
dve, ali pa še toliko ne. Zato iščejo
trpežne sorte in utrjene sadike.
Pričakujejo tudi strokovno podpo-
ro pri umeščanju v določen prostor
in pri nadaljnjem gojenju. Vsega
tega pa seveda ni možno pričako-
vati od ponudbe in prodajalcev v
vrtnih centrih, pač pa le pri spe-
cializiranih gojiteljih.

Način in čas sajenja
je lahko zelo
pomemben,
ali pa tudi ne!

Še vedno je večini nekako v
zavesti, da je primeren čas sajenja
pač spomladi. A to že dolgo drži le
pogojno. Sadno drevje z golimi
koreninami od nekdaj bolj uspešno
sadimo jeseni, kot spomladi. Ra-

zlične vrste zelenjadnic pač sadimo
v različnih letnih časih. Trajnice, tudi
sivke, vzgojene v lončkih pač sa-
dimo, ko imamo zanje pripravljeno
zemljo in čas za to opravilo. Ob tem
pa moramo seveda upoštevati ne-
katere zakonitosti. Če sadimo na
vrtu, kjer imamo možnost v suši
zalivati, lahko sadimo tudi v najhujši
vročini in suši, saj bomo manj-
kajočo vodo pač dodajali in sadike
bodo izkoristile visoke temperature
za 'ekspresno' vraščanje v tla in
razrast nadzemnih delov. Sadike,
posajene pozno jeseni ali tik pred
zmrzovanjem zemlje, bodo v zemlji
počakale do prvih spomladanskih
otoplitev in bodo takrat izkoristile
vso razpoložljivo toploto in se do
poletja že krepko vrasle in deloma
tudi že razrasle. Seveda lahko tako
sadimo le utrjene in nepreforsirane
sadike. Tiste v šotnici in iz ras-
tlinjakov bi za sajenje tik pred zimo
ali tik pred poletno sušo potre-
bovale posebno veliko nege, da bi
sploh preživele. Zato so bolj pri-
merne res le za spomladansko sa-
jenje. Sadike sivk niso nobena iz-
jema kar se časa sajenja tiče. Ker
pa se sivke ob primerni temperaturi
res hitro vraščajo v tla in ker nimajo
velikih zahtev, kar se vode tiče,
bodo ob pozni jesenski ali zgodnji
pomladanski saditvi skoraj vedno
dobile v naravi dovolj vode, da jih
niti ne bo potrebno zalivati. Le, če bi
kot mlade rastline doživele izjemno
sušo, bi jim bilo potrebno z za-
livanjem prebroditi začetniške
težave, dokler ne bi razvile korenin v
globino. Isto velja tudi za druge
kserofitne trajnice, kot so razne
homulice, netreski, pa seveda tudi
laški smilj, kraški šetraj, dalmatinski
bolhač, ižop in žajblje. V borbi proti
suši je zelo učinkovito tudi globoko
sajenje pri vseh tistih trajnicah, ki jih
lahko razmnožujemo tudi s po-
taknjenci., kamor sodijo vse zgoraj
naštete, razen netreskov in dal-
matinskega bolhača. Globoko sa-
jenje namreč pomeni, da bodo ko-
renine sadike takoj ob sajenju prišle
v globlje in bolj vlažne plasti zemlje.
Iz zasutih stebel pa bodo odgnale
dodatne adventivne korenine. Pri
teh trajnicah se torej ni treba držati
splošnega navodila, da sadimo
enako globoko, kot so rastline rasle
v lončkih. To pravilo velja zelo strik-
tno za vse tiste trajnice, ki se ra-
zraščajo le iz koreninskega vratu,
za sivke pa prav gotovo ne. Je pa
pri sivkah zelo pomembno, da jih
sadimo na čim bolj sončno lego in v
čim bolj rahlo in odcedno, lahko

celo peščeno zemljo. Ob sajenju so
tudi hvaležne za gnojenje z or-
ganskimi gnojili, kompostom ali
kompostu podobnimi. Smrt za siv-
ke pa so dušična gnojila. Torej tudi
svež hlevski gnoj (ki itak praktično
ni več v uporabi), kakor tudi mi-
neralna gnojila. Zaradi njih imajo na
hitro vzgojene sadike kratko
življenjsko dobo.

Trajanje nasada
je odvisno tudi
od vzdrževanja.

To, da zanemarjen nasad trajnic
kaj hitro propade, je že vsakomur
jasno. Pri sivkah je vzdrževanja
pravzaprav malo, a kar ga je po-
trebnega, mora seveda biti opra-
vljeno pravočasno in pravilno. Prva
naloga lastnika nasada je
vzdrževanje zračne in žive, z mi-
kroorganizmi bogate prsti. Zato je
prekrivanje tal s folijami z namenom
borbe proti plevelu za nasad kaj
kmalu lahko usodno. Pod folijo se
namreč tla kmalu, najkasneje pa v
nekaj letih, zbijejo, postanejo ne-
zračna, velika večina talnih mi-
kroorganizmov odmre in nasad
sivk se začne najprej redčiti po
malem in nazadnje postane zde-
setkan le še karikatura nasada.
Mnogo bolj naravno in tudi bolj
uspešno se proti plevelu v velikih
nasadih borimo tako, da tla za-
sejemo takoj ob snovanju nasada s
plazečo deteljico (Trifolium repens),
po kateri lahko tudi hodimo. Dajala
bo vtis trate, ki je ni potrebno kositi
in bo varovala tla pred zbijanjem in
erozijo. V večjih in tudi malih vrtnih
nasadih lahko v začetni fazi razvoja
sadik, takoj po sajenju, gola tla med
sadikami prekrijemo z nežno zas-
tirko iz zdrobljene slame ali česa
podobnega. Ta bo tla varovala pred
kalečimi pleveli in pred zbijanjem.

Zalivanje nasadov sivk je potreb-
no le izjemoma in še to le mladih
sadik ob izjemni suši. Je pa po-
trebno veliko pozornosti posvetiti
pravilnemu obrezovanju, da sadike
ne bodo pri tleh ogolele. Nepravilno
obrezovane sivke bo morda treba
zamenjati že po treh ali štirih letih.
Pravilno obrezovani nasad pa lahko
traja tudi do deset let.
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Običajen suh šopek sivke. Le redke so sorte, ki tudi v suhem
stanju zadržijo več barve.


