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â SPODAJ
Nenavadni rožnati odtenki izgledajo bolj 
umirjeni v objemu mačje mete ali sivke.

V rtnico so za 
kraljico vseh 
rož določili 
že stari 
Grki. Velja 
za simbol 
ljubezni, 
obilja, miline, 
življenja in 

celo nesmrtnosti. Med seboj se vrtnice 
razlikujejo ne samo po barvi cvetov, 
temveč tudi po obliki (habitusu) 
rasti, količini cvetenja, odpornosti 
na zmrzal in drugih značilnostih, 
ki so ujete v določeni sorti vrtnice. 
Vrtnice iste sorte rastejo in cvetijo 
na povsem enak način, saj so zaradi 
vegetativnega oziroma nespolnega 
razmnoževanja genetsko enake. Glede 
na način uporabe jih ne ločujemo po 
sortah, saj je teh mnogo preveč, da 
bi si jih lahko človek vse zapomnil, 
temveč jih delimo v skupine: 
rožni grmi, velecvetne vrtnice, 
mnogocvetne vrtnice, atrijske vrtnice, 
poliante, pritlikave vrtnice, prekrovne 
vrtnice, plezavke in popenjave 
vrtnice.

Obstaja najboljša 
vrtnica?
Vrtnice sadimo na sončno lego in 
v dobro zemljo. Najbolje uspevajo 
v rahlo kislih tleh (pH 6,5), ki so 
dobro odcedna. Rodovitnost lahko 
izboljšamo z gnojenjem (uležan 

hlevski gnoj, kompost ali posebno 
gnojilo za vrtnice). V poplavi sort, ki 
so nastale z žlahtnjenjem, se zaradi 
izjemno lepega vonja cvetov in 
njihove unikatnosti počasi vračamo 
k starim sortam, tako imenovanim 
gartrožam. V trgovinah jih je težje 
dobiti, saj veljajo za nezanimive za 
trg, ker večina cveti le enkrat v sezoni 
(junija). Njihovo cvetenje je morda res 
kratko, a je takrat tako bujno, da nam 
zastane dih. Kot pravi poznavalec 
vrtnic Matjaž Mastnak: »Za vsako 
od želja se najde prava vrtnica, toda 
nobena vrtnica ne zmore vsega.« 
Danes torej ni dovolj, da so vrtnice 
»le« lepe, temveč z žlahtnjenjem 
iščemo in odbiramo predvsem sorte, 
ki so odpornejše na bolezni in zato 
ne potrebujejo škropljenja, strokoven 
nasvet glede izbora pa pride prav, ko 

Kraljica vrtnica in 
njene spremljevalke
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Piše: Kristina Ravnjak

V začetku poletja se razcvetijo vrtnice, ki jim ljudje že 
od vsega začetka vrtne kulture priznavamo posebno 
mesto. Razkrivamo, s katerimi vrtnicami in trajnicami 
lahko ustvarimo še posebej lepe kombinacije zasaditev 
ter nekaj drugih dejstev, povezanih z vrtnicami.

ß LEVO
Čeprav so vrtnice kraljice, ni nujno, 
da so vedno v ospredju, lahko so le 
dopolnilo v ozadju.

se odločamo za to, katere vrtnice in 
druge rastline bi posadili v svoj vrt. 

Kombinacije 
s trajnicami
Kot smo že omenili, je večina vrtnic 
najlepša v juniju, potem pa počasi 
izgubljajo svoj sijaj. A nič zato – 
kombinacije s trajnicami bodo nasad 
vrtnic popestrile in poživile. Izbiramo 
lahko zgolj trajnice, ki cvetijo 
spomladi in jeseni (ko vrtnice ne), 
ali pa na poseben način dopolnimo 
njihovo lepoto in se tako poigramo z 
različnimi barvnimi kombinacijami 
cvetov in/ali listov. Pogosto z 
vrtnicami kombiniramo modro, 
vijoličasto in belo cvetoče ostrožnike 
(Delphinium), kadulje (Salvia), 
zvončnice (Campanula), okrasne 
luke (Allium), sporiše (Verbena), 
krvomočnice (Geranium), baptizijo 
(Baptisia) ter srebrnolistnato sivko 
(Lavandula), mačjo meto (Nepeta x 
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â SPODAJ
Kadulje, volnati čišljak in 
trava rušnata masnica z 
belo vrtnico Sally Holmes v 
ozadju.

â SPODAJ PRVA
Ena od pogostejših partneric vrtnicam  
je mačja meta.

â SPODAJ DRUGA
Bolj razpuščenim visokim vrtnicam 
dene nekaj formalnosti v obliki rezane 
žive meje. 

faassenii), čišljak (Stachys byzantina) 
in druge. 

Rožni grmi
Rožni grmi so v času cvetenja visoki 
od 120 do 150 cm, lahko pa tudi več. 
To so vrtnice, ki jih zaradi visoke 
in skladne rasti uporabimo kot 
samostojno grmovnico in jih zlahka 
kombiniramo s trajnicami v rožni 
gredi. Nekateri rožni grmi, ki cvetenje 
ponavljajo, so na primer sorte 'Angela' 
(rožnata), 'Belvedere' (marelična), 
'Dirigent' (rdeča), 'Schneewittchen' 
(bela). Glede na barvo cvetov jih s 
trajnicami kombiniramo tako, da 
ustvarimo kontrast ali sorodne tone 
iste barve.

Angleške vrtnice
Vrtnice žlahtnitelja Davida Austina so 
postale sinonim za angleške vrtnice, 
čeprav ne gre za njihovega edinega 
uspešnega vrtničarja. To je skupina 
vrtnic, za katere velja, da imajo videz 
in vonj starih sort, a so izboljšane v 
smislu, da cvetijo večkrat na leto. 
Kombiniramo jih lahko nekoliko bolj 
po modi, saj je vsako leto mogoče 
kupiti nove sorte vrtnic, ki so zbrane v 
posebnem katalogu (naročite ga lahko 
po spletu). Čudovita je na primer 
rumeno-vijoličasta kombinacija 
vrtnice 'Vanessa Bell' in sporiša, 
Verbena bonariensis.

Nizke 
rastline spredaj
Na gredici, kjer vrtnice kombiniramo 
s trajnicami, naj vrtnice glede izbora 
in količine določene barve ohranijo 
vodilno vlogo. Prav zato poleg rožnih 
grmov, šipkov in angleških vrtnic 
pogosto s trajnicami kombiniramo 
tudi pokrovne, drobnocvetne 
vrtnice. Te so glede oskrbe 
nekoliko preprostejše (ni potrebno 
odstranjevati odcvetelih socvetij) 
in morda tudi zanimivejše po obliki 
rasti, saj ostajajo nizke in jih zato 
lahko kombiniramo z nekoliko višjimi 
trajnicami.

• Agastache 'Black Adder' – 
mehiški ožep

• Allium hollandicum 'Purple 
Sensation' – okrasni luk

• Aster x frikartii 'Monch' – astra
• Delphinium 'Black Knight' – 

ostrožnik
• Echinops bannaticus 'Blue Globe' 

– bodoglavec
• Geranium magnificum 

'Anemoniflorum' – krvomočnica
• Geranium 'Azure Rush' – 

krvomočnica
• Lavandula angustifolia 'Hidcote' 

– sivka
• Nepeta x faassenii – mačja meta

• Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' 
– ruski žajbelj

• Salvia nemorosa 'Eastfriesland' – 
kadulja

• Verbena bonariensis – sporiš 

Seznam trajnic, 
s katerimi v 
sosedstvu z 
vrtnicami ne 

moremo zgrešiti: 

Sajenje vrtnic
Z vrtnicami je med letom kar nekaj 
dela. Najboljše jih je saditi pozno jese-
ni ali zgodaj pozimi. Posadimo jih čim 
hitreje od časa nakupa, še prej pa sadi-
ke za nekaj časa namočimo v vodo. 
Sadilna razdalja od ene do druge sadi-
ke je običajno od 45 do 60 cm. Pred 
sajenjem z vrtnimi škarjami odstrani-
mo bolne ali poškodovane poganjke in 
za tretjino skrajšamo debele korenine. 
V pripravljeno gredo izkopljemo jamo, 
ki naj bo dovolj velika, natresemo 
vanjo pol vedra vrtnega komposta, ki 
smo mu primešali posebno gnojilo za 
vrtnice. Sadiko postavimo na sredino 
jame in enakomerno razprostremo 

ß LEVO
Klasična vrsta rdečih vrtnic 
dobi nov videz s travo 
ovsiko in ivanjščicami.

á ZGORAJ
Kombinacija z mačjo meto, 
kaduljo, rumenim flomisem 
in pastelno rožnatim 
čišljakom.

ß LEVO
Topla greda bakrenih odtenkov iskrivk 
in rdečkastih cvetov rdeče špajke se 
poda svetli vrtnici. Fo

to
: D

re
am

st
im

e
Fo

to
: M

at
ic

 S
ev

er

Fo
to

: M
at

ic
 S

ev
er

Fo
to

: D
re

am
st

im
e

Fo
to

: M
at

ic
 S

ev
er

 poletje  2020|LEP         VRT      &            NARAVNA           LEKARNA |  2322|LEP         VRT      &            NARAVNA           LEKARNA |   poletje  2020



â SPODAJ
Marelična vrtnica Postillion kar kliče po 
močnih vijoličnih odtenkih kadulje.

� rastlin

Sivka
Naj začnem z najbolj klasično partnerico vrtnic. Sivka ni le sama po sebi prilju-
bljena in lepa, je tudi koristna soseda vrtnici, saj pripomore pri odganjanju uši, 
ki so stalnica na vrtnicah. Sivka ima po estetski plati predvsem dva aduta. Prvi 
je vijoličast, bel ali rožnat cvet, drugi pa sivo listje, ki zasaditev barvno razgiba 
in s temnimi listi vrtnic skoraj ustvarja nekakšen kontrast. Dobrih lastnostih tu 
ni konec, sivka je povrhu še zimzelena in tudi pozimi med golimi poganjki vrtnic 
vnaša nekaj življenja. Čeprav je na voljo ogromno sort sivk, večina še vedno pri-
sega na dve klasiki: sorti 'Hidcote' in 'Munstead'.

Kadulja
Velik del gojenih kadulj je primernih za soseščino z vrtnico, a najpogosteje 
uporabljamo podlesno kaduljo (Salvia nemorosa) in križance, ki jim reče-
mo tudi vrtne kadulje. Za te velja, da imajo pokončna paklasasta socvetja 

v beli, rožnati ali vijoličasti barvi. Seveda je na voljo še več odtenkov in 
višin. Najbolj kompaktne so primerne za ospredje, višje lahko sežejo tudi v 

notranjost grede. Cvetijo predvsem v maju in juniju, a če jih hitro poreže-
mo, pocvitajo tudi kasneje. So zdrave zelnate trajnice, ki navadno nimajo 

težav, v vlažnih letih jih moramo le malce obvarovati polžev.

Dobre sosede vrtnic

Pelin
Od številnih pelinov, ki jih najdemo v vrtnarijah s trajnicami, so zanimivi pred-
vsem sivolistni. Poznamo polegle oziroma blazinaste sorte, ki lahko tvorijo 
obrobo ali pa jih zgolj sadimo v sklope v ospredju gredic, višje razrasle vrste in 
sorte pa sadimo globlje v rožni svet. Med nižjimi sta bolj priljubljena Artemisia 
schmidtiana in A. stelleriana, med višjimi pa na primer Artemisia ludoviciana 
'Valerie Finnis', A. abrotanum, A. 'Powis Castle'. Siva barva njihovih listov je 
odlična podlaga za večino barv, ki nam jih ponujajo vrtnice.

Foto: Matic Sever

Foto: Dreamstime

Bakreni komarček
Manj pogost partner vrtnicam je komarček z rjavkastimi listi z znanstvenim 
imenom Foeniculum vulgare 'Purpureum'. Zelo lepo se poda številnim bar-
vam vrtničnih cvetov. Morda je malce nerodna kombinacija le z oranžnorde-
čimi sortami v fazi, ko komarček rumeno zacveti. Rastlina je pokončne rasti 

in ne sili v vrtnice. Šele ko se čez 
nekaj let razraste, zavzame nekaj 
več prostora. Nujno ga je saditi 
na dobro odcedna tla, sicer lahko 
pozimi propade. V višino zraste 
tudi 150 cm, zato ga sadimo med 
višje vrtnice ali pa ga uporabimo 
predvsem za ozadje. Med lepšimi 
kombinacijami so tiste z marelič-
nimi in rožnatimi vrtnicami.

Gavra
Če gojimo enkrat cvetoče vrtnice, nam 

bodo gavre prišle še kako prav. Enako 
velja tudi za pocvitajoče sorte vrtnic, 

ki imajo vedno nekaj premorov z manj 
ali nič cvetov. Ker gavre neumorno 

cvetijo celo poletje, bodo vzdrževale 
cvetoč in zanimiv videz nasada. Kadar 
gojimo nižje sorte vrtnic, raje uporabi-
mo tudi kompaktne sorte gavr. Ta traj-

nica je zračnega videza, naredi malo 
listne mase in vrtnicam pusti »dihati«, 

slednje tako ostanejo bolj zdrave.

Foto: Matic Sever

Vrtnice, ki niso bile škropljene s 
pesticidi, lahko uporabimo tudi 

pri pripravi jedi. O tem je leta 
1994 pisala avtorica slovenskega 

rodu Jelena de Belder Kovačič 
skupaj z Elisabeth de Lestrieux 
v knjigi Okus po cvetju. Cvetovi 

vrtnic so najprimernejši za 
pripravo sladic, saj imajo presni 
cvetni lističi rahlo grenko-sladek 

okus. Če si želite poizkusiti 
vrtnice, vam za pokušino izdamo 
dve kuharski skrivnosti mojstrice 

Jelene de Belder Kovačič.

POSLADKORJENI
CVETOVI

Posladkorjene cvetove vrtnic in 
drugih užitnih cvetlic pripravimo 
za krašenje tort in drugih sladic. 

Izberemo ravno prav odprte 
cvetove takih barv, ki so v skladu 

z jedmi, ki jih želimo okrasiti. 
Rahlo stepemo jajčni beljak in ga s 
čopičem tenko nanesemo na obe 
strani cvetnih listov. Premazane 
cvetove posujemo z vseh strani 

s sladkorjem in jih pri 50 °C 
posušimo v pečici. 

ROŽNI KONFIT 
Za izdelavo rožnega konfita v 

kuhinjskem možnarju tolčemo 
500 g sladkorja v prahu s 500 g 
vrtničnih cvetnih lističev toliko 

časa, da se sladkor povsem 
vpije v cvetne lističe. Z zmesjo 
napolnimo kozarec za vlaganje 

in ga postavimo na sonce. Zvečer 
privijemo pokrovček in ga nato 
vsako jutro spet odvijemo. To 

ponavljamo tako dolgo, da 
zgornja plast dobro kristalizira. 

Takrat kozarec neprodušno 
zapremo in postavimo v shrambo. 

Konfit je zelo okusen v testu za 
kolače ali palačinke, v sadnih 

solatah in čajih.

Ste vedeli?

korenine. S palico nad jamo preveri-
mo, ali bo cepljeno mesto 2,5 cm pod 
nivojem tal, ko bomo jamo zasuli. 
Jamo napolnimo s prstjo in vmes prst 
večkrat potlačimo z rokami, da zapol-
nimo morebitne prazne prostore ob 
koreninah. Zemljo na vrhu pohodimo, 
pograbimo in obilno zalijemo. 

Nega in oskrba
Vrtnice generalno gledano potrebujejo 
zelo veliko hranilnih snovi. Po spo-
mladanskem obrezovanju jih pogno-
jimo in to ponovimo tudi proti koncu 
prvega vala cvetenja. Gnojilo enako-
merno vkopljemo v tla z motiko ali 
grabljami in pazimo, da ne pride v stik 
s koreninami ali poganjki. Za zdravo 
rast potrebujejo vrtnice tudi precej 
vode, še posebej tiste, ki so na novo 
posajene. Pri pletju okoli vrtnic tal ne 
smemo pregloboko okopavati, da ne 

á ZGORAJ
S plezalkami in popenjavkami 
ocvetličimo tudi v višino.

Foto: Dreamstime

Foto: Matic Sever

poškodujemo korenin. Ko spomladi 
vrtnice obrežemo in pognojimo, pre-
krijemo tla z lubjem. Z odstranjeva-
njem odcvetelih cvetov spodbujamo 
rast novih poganjkov in s tem nepretr-
gano cvetenje vso sezono. Jeseni grmi-
časte vrtnice skrajšamo približno do 
polovice velikosti rastline. Obsujemo 
jih z zemljo, tla pa prekrijemo s smre-
čjem ali slamo.
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