TRAJNICE V JESENSKIH SADITVAH
Dodajanje trajnic raznim jesenskim zasaditvam posod se je že kar nekako udomačilo tudi pri nas. Z
njimi pa seveda lahko naredimo tudi samostojne zasaditve.
Ko jeseni odmira poletno enoletno cvetje in se
klasične balkonske rastline poslavljajo, jih
največkrat zamenjajo mačehe. Marsikdaj tudi v
kombinaciji z zimzelenimi trajnicami. Zlasti so
priljubljene nekatere trave in bršljani. Vsekakor je
res, da je trajnic, primernih za jesensko zasajanje
najrazličnejših posod zelo veliko in veliko je tudi
prilik, kjer z zasajenimi posodami ustvarjamo
prijetno počutje.

S trajnicami zasajene posode imajo uporabno
vrednost za različne namene, celo za bolj
kratkotrajne notranje dekoracije.

Klasična uporaba zasajenih posod za ureditev
grobov je le ena izmed oblik. S trpežnimi
zimzelenimi trajnicami zasajene posode
uporabljamo še ob mnogih drugih prilikah tudi
pozimi.

Mnogi naši balkoni so poleti sicer bogato ocvetličeni in ozelenjeni, pozimi pa so goli in pusti. Kot da
nam je od obilice poletnega dela z zasaditvami zmanjkalo energije in smo si zaželeli zimskega
počitka tudi mi. Pa bi jesenska zasaditev trajnic niti ne bila tako zelo zahtevna in tudi čez zimo z
njimi ni veliko dela. Le v zavest nam še ni prišla potreba, da tudi pozimi na balkonih nekaj zeleni.
Zasaditve s trajnicami, za katere se odločamo šele, ko odmrejo klasične balkonske rastline, seveda ne
more biti tako bogata, kot bi bila, če bi trajnice v koritih rasle že dolgo. Pa vendar tudi v lončkih
vzgojene trajnice bolj skromnega videza čez zimo v balkonskih koritih govorijo o življenju mnogo
bolj učinkovito, kot pa gola korita ali gole balkonske ograje. Pri tem pomisleki o zimskem mrazu,
vetru in podobnih težavah niso na mestu, saj trpežne trajnice vsemu temu morajo kljubovati. Zato pa
so trpežne trajnice! Že res, da jih je potrebno posaditi v dobro mešanico vrtne zemlje in izbrati
primerne sadike. Pa skrbeti bo tudi treba, da se zemlja v posodah nikoli ne izsuši. Spomladi jih
lahko preselimo na vrt in v korita spet posadimo klasične balkonske rastline ali pa celo pustimo rasti
naprej.
Marsikatera posoda na dvorišču ali terasi, zlasti večja, v kateri so se do mraza bohotile občutljivejše
in zahtevnejše rastline, bo čez zimo ostala prazna. Morda jo bomo prazno umaknili v klet ali garažo.
Lahko pa bi jo tudi zasadili s trpežnimi trajnicami in pustili na običajnem mestu na prostem.
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