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Zimzeleno na grobovih

V času virusnih 
obolenj jejmo med

Ni še prepozno
za zimsko zelenjavo

Okrasne trave –
zanimive celo leto
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Piše: Kristina Ravnjak

POSADIMO DREVO! 
Toda katero, kam in kako?
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Investicija,
ne strošek
Za uspešno zasaditev dreves ali 
grmov je treba najprej zelo dobro 
poznati rastne pogoje prostora, ki ga 
želimo obogatiti z rastlinami. Večina 
rastlin sicer ni pretirano zahtevnih, a 
ko izbiramo rastline za celoten vrt ali 
se morda odločamo za nekaj večjih 
in s tem dražjih sadik, je izjemnega 
pomena, da ne kupujemo nečesa, 
kar na danih pogojih v našem vrtu 
ne bo dobro uspevalo. Cena rastlin-
skega in preostalega materiala dolo-
čene zasaditve je lahko zelo visok 
strošek za družinski proračun. Z zna-
njem in izkušnjami strokovne ekipe 
(krajinski arhitekt, drevesničar in 
vrtnar) pa poskrbimo, da bo strošek 
postal investicija, ki se bo v nekaj 
letih zagotovo povrnila v pogledu na 
čudovit vrt po meri njegovega upo-
rabnika.

Talni pogoji
so ključni
Nekatera drevesa imajo globok 
koreninski sistem, druga plitvejši. 
Lahko jim ustrezajo vsakršna tla brez 
zastajanja vode ali pa za optimalno 
rast potrebujejo zelo mokra ali zelo 
suha, celo apnena tla. Vsi ti pogoji, 
vključno z različnimi potrebami 
po svetlobi, izhajajo iz naravnih 
nahajališč posameznih vrst rastlin, 

esen je vse do zmrzali izjemno primeren čas za sajenje vsakršne 
drevnine, torej okrasnih in sadnih dreves ter grmov. Vse rastline se 
namreč pripravljajo na zimsko mirovanje, v takem stanju pa tudi 
najbolje prenesejo vse spremembe, ki so povezane s transportom in 
zasaditvijo na stalno mesto.

â SPODAJ PRVA
Samostojno posajeno drevo lahko 
postane osrednja točka vrta.

ß LEVO
Šmarna hrušica je manjše drevo, ki 
se spomladi odene v množico belih 
cvetov.

â SPODAJ DRUGA
Jesenske barve 
ameriškega ambrovca.

J
torej iz območij avtohtonih rastišč 
povsod po svetu in to raznolikost 
moramo razumeti. Za naše podnebje 
so seveda najustreznejše rastline, ki 
so na našo klimo že prilagojene, torej 
rastline, ki jih lahko vidimo v naravi, 
na sosednjih vrtovih, v parkih in na 
drugih javnih prostorih.

Kako lahko
izboljšamo 
vrtna tla
Suha tla lahko izboljšamo z nekaj 
komposta in kakovostne prsti. Pri 
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glinenih tleh lahko sadilno jamo za 
drevesa naredimo nekoliko večjo, 
sadiko pa zasujemo s kvalitetno 
zračno prstjo ali ji celo dodamo nekaj 
drobnega peska. Seveda v takem pri-
meru ne bomo sadili dreves, ki zah-
tevajo dobro odcedna tla. Če so tla 
skromna ali gre ob zgrajeni hiši celo 
za prikrite gradbene odpadke v tleh, 
bo treba vrtna tla najprej sanirati. To 
lahko zahteva tudi težja zemeljska 
dela, ki jih je najbolje narediti čim 
prej in vsekakor pred novo zasadi-
tvijo. Večjim drevesom moramo 
vsekakor zagotoviti v globino vsaj 1 
m ustreznih tal (v velikosti celotne 
površine pod krošnjo kasneje odra-
slega drevesa).

Značilnosti
posameznih vrst 
in sort drevnine
Pri izboru rastlin upoštevamo raz-
položljivost sadik v drevesnicah in 
tipične značilnosti posameznih vrst 
in sort drevnine. Pozanimamo se o 

višini izbrane vrste drevesa, obsegu 
krošnje, obliki koreninskega sistema 
in likovnih značilnostih. Pri okrasnih 
drevesih nas lahko pritegne marsikaj 
(oblika krošnje, barva in čas cvete-
nja, jesenska obarvanost listov), ne 
pozabimo pa tudi na mogoče nepri-
jetnosti, kot so prevelika odrasla 
drevesa, padajoči plodovi, alergenost 
in podobno. Pri nekaterih drevesih 
lahko z rezjo kasneje redno obliku-
jemo in usmerjamo želeno obliko 
ter velikost rastline. Vendar za tako 
možnost se praviloma odločajo zgolj 
strastni ljubitelji rastlin, ki jim seve-
da namenjajo tudi dovolj svojega 
časa in pozornosti za ustrezno vzdr-
ževanje. Za enostavno vzdrževanje 
vedno na prvo mesto postavljamo 
vse znane lastnosti, ki jih rastlina 
nosi v svojem genskem zapisu. 
Ključen je torej ustrezen izbor vrste 
in sorte drevesa glede na izbrano 
lokacijo zasaditve.

Habitus, cvetenje, 
jesenska barva
Po obliki (habitusu) rasti ločimo 
stebrasta, kroglasta, dežnikasta, 
piramidasta in povešava drevesa. 
Nekatera izmed njih lepo cvetijo 
(okrasne češnje, jablane, magnolija, 
glog, okrasni dren) ali imajo močno 
opazno jesensko barvo listja (ambro-
vec, šmarna hrušica). Tudi lubje je 
lahko lepo – na primer pri platanah, 
okrasnih češnjah, brezah in javorjih. 
Če imamo dovolj prostora, si lahko 
privoščimo kombinacijo vednozele-
nih (pretežno iglavci) in listopadnih 
dreves. Listopadna drevesa vrt nare-
dijo dinamičen in zanimiv v vseh 
letnih časih, iglavci pa ga umirijo in 
so odlični za ustvarjanje zaslonov. 

Pravilno sajenje
Na mestu, kjer bo stalo novo drevo, 
izkopljemo jamo, ki mora biti v 
širino dvakrat večja od širine kore-
ninske grude. V globino ne pretira-
vamo, lahko pa pripravimo nekaj 

â SPODAJ LEVO
Stara mogočna drevesa imajo veliko 
vrednost.

á ZGORAJ
Japonski dren cvetnik je čudovito drevo, 
ki je primerno za večino naših vrtov.

á ZGORAJ
Na toplješih legah si lahko 
privoščimo tudi marelico.
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centimetrov razrahljanih tal tudi pod 
sadiko, kjer po želji dodamo še nekaj 
gnojila v ustrezni obliki in večletni 
dostopnosti hranil (izberemo lahko 
tabletirano gnojilo za okrasne rastli-
ne). Z gnojenjem nikoli ne pretirava-
mo. Izbrano sadiko drevesa vedno 
sadimo na isto globino, kot je bilo 
posajeno v loncu oziroma v zasipu v 
drevesnici. Če bomo zasadili sadike z 
golimi koreninami, sadiko pred saje-
njem za približno pol ure namočimo 
v vodo, ki naj ne bo premrzla. 

Na drevo 
skrbno pazimo 
vsaj prva tri leta
Na novo posajenim drevesom mora-
mo zagotoviti ustrezno oporo, ki 
jo drevesa potrebujejo vse obdobje 
intenzivnega ukoreninjenja (vsaj 
dve leti). Opora naj sega v krošnjo 
sadike, ki naj bo na oporo privezana 
na vsaj dveh višinah in po možnosti 
z od dveh do treh strani. Količke za 
oporo zabijemo v podlago, in preden 
zraven posadimo še sadiko, pregle-
damo njen koreninski sistem in z 
ravnim rezom z ustreznim orodjem 
odstranimo morebitne poškodovane 
dele. Kolikor je mogoče, upošteva-
mo pravilo ravnotežja nadzemnega 
in podzemnega dela sadike in tako 
opravimo tudi rez krošnje. Sadikam 
iz loncev razrahljamo spodnji del 
koreninskega sistema, kar pospeši 
njegov razvoj. Po zasutju z zemljo 
sadiko, ki jo zahodimo s čevlji, vedno 
tudi zalijemo in poskrbimo, da bodo 
tla pod krošnjo drevesa vsaj prva 
tri leta vedno rahla in brez trave ter 
plevela.

Dovolj prostora
Veliko slovenskih vrtov nastaja sti-
hijsko, to je brez načrta in vnaprej-
šnjega razmisleka. Morda ste se tudi 
vi odločili, da še letos posadite nekaj 
dreves in preostalo načrtovanje nare-
dite kasneje. S tem ni nič narobe, če 
imate dovolj prostora in se zavedate 
tveganja, ki ste mu izpostavili svoj 
bodoči vrt kot celoto. Naj pa pri tem 

velja naslednje opozorilo: Vedno 
se zavedajte odrasle velikosti vsake 
rastline. Če drevesu (nad in pod 
zemljo) ne boste dali prostora, ki ga 
potrebuje, je za vas, vaše sosede in 
rastline bolje, da sploh nič ne sadite.

ß LEVO PRVA
Čudovita okrasna češnja, Prunus 
maackii, ko listje že odpade.

ß LEVO DRUGA
Cene večjih sadik so lahko prav visoke, 
zato je dobro pametno izbirati.

ß LEVO TRETJA
Tudi najmanjši motivi lahko vsebujejo 
drevo.

Drevesa v vrtu predstavljajo 
ogrodje ureditve in dajejo zaščito 
pred vetrom, hrupom ter pogledi. 

Lahko so opazna v širši okolici 
in tako postanejo vezni člen med 
vrtom (objektom) in okolico. Ker 
iz majhne sadike rastejo počasi, 

se pogosto zgodi, da jim ne 
namenimo dovolj prostora, kar 
je osnovna napaka pri urejanju 

okolice. 

Nekaj dreves, ki so primerna 
le za večje vrtove: lipa, divji 

kostanj, bukev, platana, robinija, 
ostrolistni javor, ambrovec, 
tulipanovec, ameriški krilati 

oreškar, hrast, dvokrpi ginko, 
rdeči, črni, himalajski in zeleni 

bor, vrba žalujka, jelka, kavkaška 
jelka, macesen, smreka in druge 
vrste, ki dosežejo velike višine in 

ustvarijo široke krošnje. 

Za majhen vrt so primerne 
pritlikave sorte nekaterih sicer 

večjih drevesnih vrst in drevesa, 
ki ne zrastejo preveč v višino. V 
obliki drevesa pa lahko gojimo 
tudi nekatere večje grmovnice. 

Primerna so še drevesa, ki 
razvijejo ozke in pokončne 

krošnje (na primer Liquidambar 
styraciflua 'Slender Silhouette').

á ZGORAJ
Japonski dren cvetnik je čudovito drevo, 
ki je primerno za večino naših vrtov.
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