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K VI.–VII.,  5–10 cm
Zmagovalka med trajnicami v tej kategoriji 
je zagotovo netresk. V svojih listih shrani 
toliko vode, da mu do živega ne pridejo niti 
najdaljše suše. Ni presenetljivo, da lahko 
uspeva celo na slamnatih strehah in v skalnih 
razpokah. Poleti se iz dozorelih rozet dvigne 
steblo z rožnatimi ali rumenkastimi cvetovi. 
Gojimo ga predvsem zaradi listnih rozet, 
ki so, odvisno od vrste in sorte, različno 
obarvane, različno velike in različno močno 
poraščene z dlačicami oz. pajčevino.

Matic Sever je eden najbolj prepoznavnih in dejavnih strokovnjakov na 
področju okrasnih zelnatih trajnic in načrtovanja zasaditev za vrtove ali 
druge zelene površine. Izkušnje je nabiral najprej v Botaničnem vrtu v 
Ljubljani, nato pa predvsem v Belgiji, tudi pri znameniti Jeleni de Belder 
Kovačič. Že med študijem agronomije je odprl butično vrtnarijo s traj-
nicami Carniola, ki je prerasla v podjetje z največjo ponudbo trajnic in 
drugih izbranih rastlin; redno piše članke za številne vrtnarske revije in 
druge publikacije, pa tudi knjige – ena od njih (Vivaces sans arrosange) 
je bila že prevedena v francoski jezik. 
V tej knjigi je zbral primere zasaditev, prilagojene slovenskemu okolju ter 
podnebju, in nasvete za pravo izbiro trajnic glede na rastišče, za sajenje, 
razmnoževanje, oskrbo, … Knjiga bo pritegnila tako strokovnjake kot manj 
vešče ljubitelje domačih zelenih oaz.  

»Pri oblikovanju zunanjega 
prostora ne pozabimo na naša 
naravna bogastva in krajinske 
značilnosti. Stremimo k temu, 
da bi s pravim izborom rastlin 
ter materialov stopali po bolj 
trajnostni poti življenja.«
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K adar na svojem vrtu zaužijem ves mir in se prepustim prijetnim 
dražljajem raznoterih motivov, pomislim, kako različne svetlobe 
in meglice spreminjajo razpoloženje nas samih in kako na nek 

način tudi trajnice lahko spreminjajo vzdušje na vrtu. Pa ne le vzdušje, 
marsikdaj tvorijo jedro duše vrta. Tako tvorijo poligon za najrazličnejše 
slike, pa naj si bo to lesket milijonov drobnih kapljic na raznolikem listju 
ob rojstvu dneva, preobrazba vijoličastega cveta, ki zažari modro v po-
jenjajoči svetlobi poletnega večera, podest za najlepšo razstavo zimskega 
kristala ali povsem enostavna preproga jesenskih suhih trav, ki kot svila 
nosi rubine, padajoče z drevesnih vej.
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Uvod
Naravno	bogastvo	je	razkošje,	ki	nam	je	v	Sloveniji	na	srečo	dano.	
Pestrost narave, ki se skriva v gozdovih, mejicah, gorah in močvirjih, 
je zapuščina prednikov, pa če so se je dotaknili ali ne. Tudi zato, ker 
generacije pred nami zaradi maloštevilnega prebivalstva niso posekale 
večine gozdov in ker tudi z mehaniziranjem kmetijstva na večinsko 
hribovitem območju kmet niti ni mogel stoletnih pokrajin spremeniti 
v sodobne monokulturne stepe, nam je ostalo veliko. A hvalisanje z 
bogastvom narave ni na mestu. Če prisluhnem samo predstavnikom 
generacije pred seboj, lahko hitro razberem, da smo v zadnjih deset
letjih izgubili veliko.  

V svetu, kjer so številni polni »zelenih« 
besed, idej, strategij in rešitev, je zele-
nja vse manj, tudi tam, kjer ga najbolj 
pogrešamo. In ne samo zelenja, tudi 
živali in vsega drugega živega nevi-
dnega očesu, a izjemno pomembnega 
za naš obstoj. Kljub zelenim sloganom 
je nekaj mest vse bolj betonskih in as-
faltnih, celo manjši kraji, ki so bili še 
nedavno odeti v zeleno ogrinjalo polj in 
travnikov, so danes zastrti z novodob-
nimi trgov skimi zbirališči štirikolesne 
pločevine.

Nikar ne glejmo več velemest in se 
počutimo dobro, ker iz mesta pri nas 
včasih že v nekaj minutah prideš do 
gozda ali travnika. Medtem ko so pone-
kod v tujini konkretno ozelenili pusta 
in neprijazna območja ali pa svojo kul-
turo sajenja, npr. drevoredov, samo 
nadgrajujejo, so pri nas na določenih 
območjih in področjih stvari nazado-
vale. Ni na mestu, da vse mečem v isti 
koš, ampak izgovarjanje na povečevanja 
deleža gozdov tam zunaj nas je stalo 
več, kot si priznamo. Tako je dandanes 
na marsikaterem trgu ali ulici poleti 
mrtvo, ker je prevroče, ker ni dreves, 
kaj šele česa drugega. In čeprav povsod 

ne moremo saditi dreves, imamo dovolj 
zgledov za alternativne ozelenitve. 

Še kako bi nam moralo biti torej 
mar tudi za biotsko pestrost prav pred 

svojimi vrati. Hvala bogu za čebele in 
na nek način tudi za težave s čebelami. 
Te so nam dale malo misliti, ker nam 
je vsem prav po osnovnošolsko menda 
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znano, da življenje brez čebel ne po-
meni le shrambe brez medu. Hvala to-
rej za čebele, ker za neko prvič slišano 
ogroženo žuželko ali rastlino tam nekje 
na nekaj hek tarjih daleč od nas nas več 
kot očitno prav nič ne briga. 

Vsak košček zelenja je tudi v tako 
zeleni državi, kot je Slovenija, zlata 
vreden. Nikar si ne dovolimo zadovo-
ljiti se z razmišljanjem, da je dovolj, 
samo da je zeleno. Skoraj monokul-
turne trate nudijo bore malo, malce 
bolje je s sklopi pokrovnih grmovnic, 
a to še vedno ni dovolj. Le s pestro 
zastopanostjo vrtnih rastlin, ki nu-
dijo raznolike življenjske prostore in 
vire hrane, pomenijo pravo blaženje 
človekovega opustošenja. Medtem ko 
množično tlakujemo vsepovprek, da še 
v vaseh lastovice komaj najdejo blato 
za gnezda, nam je še vedno premalo 
mar. Premalo razmišljamo o rastlinah, 
o možnostih, ki nam jih nudijo. Pa ne 

mislim samo striktno ekološke note, 
tudi estetske in še kakšne. 

Zelnate trajnice so v tem oziru iz-
rednega pomena. Če odmislimo drevje 
v gozdovih, že v naravi prevladuje prav 
ta skupina rastlin. Gre za tako pestro 
skupino, da se za vsak prostor, okus in 
namen najde prava. A da se najde pra-
va, je potrebno nekaj pomoči in znanja. 
Tistih nekaj deset vrst in sort v najbliž-
ji trgovini zagotovo ni dobra osnova, 
bolje bi bilo stopiti en korak nazaj, se 
pod učiti in nato prestopiti celo stopni-
co golega krašenja oz. ocvetličevanja 
vrtov in tudi javnih površin.

Z zelnatimi trajnicami v duhu raz-
ličnih slogov in potreb lahko gradimo 
boljše okolje zase in za naravo. Ker je 
čas, da razmislimo in ponovno ovredno-
timo prostor, ki nam je dan, je čas tudi 
za nove odločitve, nove ideje in cilje za 
naš vrt in za naše boljše življenje, del 
katerega so vsekakor lahko tudi trajnice. 
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Zakaj ta knjiga

Slovenci potrebujemo svoje vrtnar-
ske knjige, pa ne le zato, da bi v svo-
jem jeziku lahko brali tovrstne vsebine, 
temveč zato, ker domače izkušnje in 
razmere niso enake britanskim, nizo-
zemskim, italijanskim ali ameriškim. 
Čeprav bi radi posplošili in si olajšali 
delo, kaj hitro zavedemo samega sebe 
in druge. Zaradi izredne raznolikosti 
v reliefu in posledično tudi v klimi ter 
mikroklimi in pa še bolj zaradi raznoli-
kosti talnih lastnosti postanejo opiso-
vanje navodil za sajenje, gojenje in pa 
izdelava nabora primernih rastlin zelo 
zahtevni, če ne kar skoraj nemogoči.

Dobro se spomnim stranke, ki je 
naročila prenovo zasaditve vrta, saj 
ni več trpela utrujenega ali celo ož-
ganega videza rastlin, ki niso prenesle 
večtedenske vročine in suše. Oglasila 
se je z mojim seznamom trajnic in do-
pisala opombe. Pri kar lepem številu 
rastlin je zapisala naslednji komentar. 

»Potrebuje zmerno vlažna, globoka in 
humozna tla.« S precej negotovosti in 
tudi malce nerodnosti me je spraše-
vala, kaj to pomeni, če pa vendar želi 
rastline, ki bi bile lepe tudi v obdobjih 
suše, in to na dokaj slabih tleh. Nekaj 
teh informacij je dobila v enciklope-
diji, večino pa na internetu. Kar je pri 
tej zadevi najbolj pereče, je to, da ne 
jaz, ne enciklopedija, ne internet ni 
v zmoti. Za novo znanje so pač pot-
rebni predznanje in izkušnje. Nek šaš 
v naravi res raste v svetlem gozdu v 
humozni zmerno vlažni zemlji, a le s 
preizkušanjem lahko ugotovimo, kaj 
poleg idealnih razmer še preživi, in ne 
samo preživi, ostane tudi dovolj lepo, 
da je vredno uporabe. Tako je spekter 
razmer lahko pri neki vrsti izjemno ši-
rok in bi bilo škoda, če bi tako trajni-
co sadili samo v neke osnovne idealne 
razmere, kot je strnjeno v posplošenem 
viru. Če se vrnem k stranki … v tej si-
tuaciji bi tako brez moje pomoči prišla 
do drugačnih odločitev in rezultata.  
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Ta zaradi pomanjkanja znanja in izku-
šenj na svojem vrtu ne bi mogla ustva-
riti najboljšega možnega učinka, saj bi, 
če zelo poenostavim, na koncu pristala 
samo pri sivki in hermeliki. V redu, am-
pak samo v redu in nič več.

Večina globalnih spletnih virov, celo 
nekatere knjige, ne le da prilagodijo 
opise zahtev rastlin glede na določe-
no območje na svetu, temveč v največji 
možni meri te zapise oz. pogoje kar se 
da skrajša in tako do največje možne 
mere posploši. Tega jim ne gre zameriti, 
tudi v tej knjigi sem prisiljen loviti rav-
notežje med jedrnatostjo, razumljivostjo 
in »čisto resnico«. Tudi sama resnica je 
pravzaprav zelo relativna in je na vsa-
kem vrtu v detajlih drugačna. Če sem 
malce bolj nazoren. Prekrasna okrasna 
trava orjaška bilnica, Stipa gigantea, 
je preprosto muhasta. Upošteval sem 
osnovno pravilo, ki pravi, da jo sadimo 
v zmerno vlažna in hkrati odcedna tla, 
prenaša pa tudi sušo. Na robu Ljublja-
ne na vrtnariji sem jo posadil na manjši 
griček in ji v jamo nasul precej peska. 
Lepo je prezimila, poleti razvila prva 
socvetja, naslednjo pomlad pa je od nje 
ostala le tretjina in poleti ni več zacve-
tela. Kasneje sem nove sadike posadil 
na rob dveh nižjih škarp na hribu na 
višini 550 m n. m. (nad meglo) na legi, 
kjer so tla zelo odcedna in sonce gre-
de obsije v povprečju za 4–5 ur, kar ni 
idealno, bolje bi bilo več. V treh letih so 
dosegle »končno« velikost in od takrat 
vsako leto bujno cvetijo in prevladujejo 
v tem predvrtu. Če pa bi jo posadil na 
isto mesto v težjo zemljo ali na vzhod-
no stran hiše v enak tip zemlje, bi se 
zelo verjetno odvil enak scenarij, kot se 
je na vrtnariji. Kaj naj torej napišem za 
tako rastlino? Pravzaprav ni muhasta, 
je izbirčna, in čeprav marsikje ne bo 
uspevala dobro, so pri nas vrtovi ali pa 
vsaj lokacije na vrtovih, kjer bi lahko 
ustvarjala posebne zgodbe. Včasih so 
predvsem rastline, ki so na meji prezi-
mnosti, ni pa to edino merilo oz. dejav-
nik, tako specifične po zahtevah, da je 

to težko natančno opisati. No, opisati 
bi si še drznil, ampak ali bo bralec na 
drugi strani z manj izkušnjami in preds-
tavami o tipu zemlje, ekspozicije terena, 
mikroklimatskih razmer …, ki jih ima, 
res lahko razumel, kaj točno je »zah-
tevano«? Tako navadno posplošimo, da 
ne gre za trpežno trajnico, primerno za 
naše vrtove, ali pa je raje ne omenjamo 
in ne kompliciramo z razlagami. Ampak 
dejansko je za nekoga neprezimna, za 
drugega težavna, za tretjega specifična 
in četrtega odlična vrtna trajnica.

Naj vam knjiga torej dobro služi pri 
zastavljanju novih in nadgradnji obsto-
ječih projektov v še bolj človeškemu 
očesu in naravi prijazne zgodbe.

Tako sem se odločil, da pripravim neke vrste priročnik, 
v katerega sem vključil predvsem preverjene vrste in sorte 
okrasnih zelnatih trajnic, pri katerih lahko že z grobim upo-
števanjem osnovnih napotkov računamo na uspeh. Najde se 
tudi kakšna izjema, a sem pri opisu dodal opombo. To pa ne 
pomeni, da sem lahko zajel vse dobre trajnice, marsikatero 
pogrešam, a tu je zagotovo na voljo dovolj različnih za res 
lepe rezultate. 

Sedaj je menda že jasno, da je ta pre cej dolg zapis neke 
vrste opravičilo ali bolje rečeno podrobnejša razlaga, zakaj 
je pred vami knjiga takega obsega in take vsebinske oblike. 
Hkrati je to tudi vodilo pri razumevanju navedb pri posa-
meznih rast linah. Knjig o trajnicah bi lahko napisal še kar 
precej, in tudi ta bi bila lahko debelejša za vsaj enkrat ali 
dvakrat, a vseeno menim, da je ta pred vami dober kom-
promis med izredno velikim bogastvom trajnic, pre prosto 
razlago in izbiro tematik, ki so najpogosteje na tapeti pri 
mnogih, ki urejajo vrt ali drugo zeleno površino.





Večletnica?

Ja, tudi ta izraz poznamo. 
Večletnica je tista zelnata trajnica, 
ki za razvoj cvetov potrebuje 
več kot dve leti, po cvetenju pa 
propade. Tak primer je netresk. 
Rozeta, ki zacveti, propade.

Trajnica je …
Po nekaj letih pisanja in predavanj se mi je začelo dozdevati, da se 
z osnovno definicijo trajnice ponavljam kot lajna, ko pa so se razcve-
tele Facebook skupine, sem hitro uvidel, da ogromno ljudi še vedno 
ne razume trajnic in množično objavljajo vrtnice, hortenzije, javorje … 
Okrasna zelnata trajnica, v vrtnarskem jeziku skrajšano samo na traj-
nica, pomeni torej vse zelnate rastline, ki v naših podnebnih razmerah 
preživijo vsaj tri leta. Večini jeseni nadzemni del odmre in ponovno 
poženejo spomladi, nekaj pa je tudi zimzelenih ali vednozelenih. 
Botanično je trajnica vsaka rastlina, ki živi več kot dve leti. Taka je to-
rej tudi afriška vijolica, ki jo pri nas lahko gojimo le kot sobno rastlino, 
saj zunaj ne prezimi. Vrtnarsko gledano torej ta v Sloveniji ni trajnica. 
Je pa pri okrasnih zelnatih trajnicah tudi nekaj »kom  promisov«. Veči na 
vrtnarij s trajnicami goji tudi sivko, vrtni timijan, kraški šetraj in še 
druga podobna zelišča ter dišavnice, a ti so dejansko polgrmi. Takih 
primerov je še nekaj, a gre za neke vrste kompromis, saj vsaj vizualno 
nekako sovpadajo v to skupino rastlin in premorejo 
nekaj zelnatega dela. Podobna zgodba je pri dolo-
čenih pretežno dvoletnih rastlinah, ki so lahko tudi 
kratkožive trajnice, tak je škrlatni naprstec, Digita-
lis purpurea, ki ga redno srečujemo po vrtnarijah 
s trajnicami.
Ker je včasih nekaj zmede, katere vse skupine 
rastlin spadajo med trajnice, naj dodam, da so tudi 
čebulnice, gomoljnice in tiste s korenikami trajnice, 
če seveda prezimijo na prostem.





 
RAZMNOŽEVANJE 



Č eprav je veliko trajnic na voljo v obliki sadik, se vseeno pojavlja 
potreba po razmnoževanju. Če ne prej, se s tem opravilom po-
tencialno srečamo ob prenovi oz. pomlajevanju nasadov. Takrat 

starejše rastline izkopljemo in razdelimo. Manjši vitalen del posadimo za 
nadaljnjo rast, preostanek pa bodisi zavržemo, podarimo ali nasadimo na 
novi lokaciji. Nekateri si težje privoščijo nakup vseh trajnic v obliki sadik, 
in takrat je setev ali razmnoževanje obstoječih trajnic na našem vrtu 
odlična poteza, da pridobimo želeno število sadik. Spet tretji v procesu 
gojenja preprosto uživajo. In tu je še četrta skupina, ki je zahtevnejše 
narave in vseh vrst trajnic ne dobi na tržišču v obliki sadik, pa si jih 
poseje iz nabranega ali kupljenega semena. 
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Splošni napotki:

• Seme po obiranju shranimo 
v temen in hladen prostor.

• Sejemo v zračen substrat.
• Ločimo tudi temnokalivke, 

ki morajo biti pokrite 
s substratom, in svetlokalivke, 
pri katerih mora biti seme 
izpostavljeno svetlobi.

• Površino setvenega substrata po 
setvi zasujemo s tanko plastjo 
finega kremenčevega peska.

• Setveno posodo ali lonček v 
domačih razmerah pokrijemo 
z naluknjano prozorno folijo in 
skrbimo za stalno ohranjanje 
vlage.

• Večina semen najbolje kali 
v temperaturnem razponu 
16–22 ºC.

• Po kalitvi pazimo, da bo okolica 
zračna in zelo svetla, da se 
izognemo pretegovanju.

• S pikiranjem oz. presajanjem 
mladih rastlinic počakamo, da te 
razvijejo vsaj dva prava lista.

• Za nadaljnje gojenje se moramo 
že pozanimati, kakšen substrat 
zahteva posamezna vrsta, saj 
tiste najobčutljivejše na gnilobo 
koreninskega vratu v tej fazi 
potrebujejo že zelo peščen oz. 
izredno zračen substrat.

Spolno 
razmnoževanje 

(Generativno)
Setev	je	najobičajnejši	način	razmnoževanja.	Proces kaljenja seme-
na in nadaljnjega gojenja je lahko zelo dolgotrajen in ne nujno vedno 
uspešen. Različne vrste trajnic se v tem zelo razlikujejo. Nekatere 
zrastejo kot plevel, pri nekaterih moramo upoštevati nekaj njihovih 
specifičnih zahtev za uspešno kalitev in rast, spet tretje pa so tako 
zahtevne, da je tako razmnoževanje bolje prepustiti strokovnjakom. 
So pa primeri, ko setev ni mogoča oz. nima smisla. To velja za veli-
ko sort, saj sejanci praviloma ne obdržijo vseh starševskih lastnosti.  
Če želimo oranžno sorto rmana, je bolje, da jo množimo vegetativno, 
saj obstaja velika verjetnost, da bomo s setvijo dobili predvsem bele, 
rumene ali drugače obarvane rmane.




