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Zasaditev cvetličnih posod in oskrba trajnic pred zimo

Zasaditev cvetličnih posod za zimo
Najrazličnejše posode in korita posadimo z rastlinami, ki bodo krasile čas do pomladi in seveda tudi v pomladanskem 
času. Uporabimo lahko drobnocvetne privešujoče mačehe, nizke čebulice, raznovrstne spomladanske trajnice in 
grmovnice z barvitimi poganjki, kot je v našem primeru sibirski dren.

Uporabimo kvalitetne substrate in poskrbimo za dobro drenažo.

Katere trajnice porežemo in kako se rezi pravilno lotimo?
Porežemo tiste trajnice, ki bi nam kazile izgled vrta. Predvsem je pomembno porezati tiste vrste trav, ki bi jih sneg 
močno poležal in uničil.

Pri rozetastih trajnicah in dvoletnicah lahko odstranimo le posamezne odmrle liste, ostalo pustimo. Odstranimo 
obolele rastline in jih sežgemo ali odnesemo.

Pregledamo tudi zimzelene rastline (Euphorbia, Ajuga), ki jih sicer ne režemo in odstranimo morebitne obolele 
dele. Izjema so orientalski križanci telohov; porežemo, da se izognemo širjenju bolezni in da cvetovi pridejo bolje 
do izraza.

Delno olesenele trajnice raje pustimo do pomladi. To so: Perovskia, Helianthemum, Lavandula (sivka)…

Zimzelene šaše in ovčje bilnice nekoliko očistimo odpadlega listja in spodnje dele listja.

Kitajski trstikovec ali miskant rahlo povežemo, da ga sneg ne poleže. Tako povezan šop bo zdržal preko zime, 
vendar ne zategujmo pretirano, saj bi tak snop izgledal precej nenaravno.

Z opravili na okrasnem vrtu še nismo končali. Še vedno si 
lahko omislimo zasaditve z rastlinami, ki bodo oživljale 
zimski čas. Trajnice v gredah v tem času pravilno 
porežemo, naberemo semena, slabše prezimne trajnice 
pa ustrezno zaščitimo pred mrazom. 

Celoten članek in video:
http://zelenisvet.com/zasaditev-cvetlicnih-posod-in-
oskrba-trajnic-pred-zimo
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Pobiranje in shranjevanje semen trajnic
Poberemo semena trajnic, ki so do zdaj ohranile semena in jih shranimo v papirnato vrečko. Semena moramo 
očistiti in posušiti. Semena moramo shranjevati na zunanjem prostoru, da naravno poteče stratifikacija, kar 
pomeni aktivacijo hormonov za uspešno kalitev.

Delitev trajnic
V našem primeru smo razdelili hosto. Idealno bi jih bilo sicer deliti prej, a hoste so dovolj trpežne, da to lahko 
storimo tudi sedaj. Na splošno se pri trajnicah lahko držimo pravila, da jeseni delimo tiste, ki cvetijo do konca 
junija, ostale pa delimo zgodaj spomladi. Izjema so npr. potonike in lilije, ki jih delimo le jeseni.

Kako zaščitimo rastline pred mrazom?
Za zaščito pred mrazom uporabimo materiale kot je smrečevje, sekance ali porezane dele trajnic.

Pospravimo tudi na zmrzal občutljive rastline, kot so dalije. Pospravimo jih v suh prostor, kjer ne zmrzuje. Če je 
pretoplo, se nam lahko izsušijo, zato jih redno pregledujmo. Crocomsia, odvisno od globine sajenja, klime in tipa 
tal se odločimo ali juh pustimo ali izkopljemo.

Celoten članek in video:
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