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24 Magazin / Vrt in zelišča
cvetje na grobu

Nikar umetnih rož na grobove
Pred 1. novembrom so pokopališča oživela, saj svojci že hitijo urejat grobove,
tudi cvetje.

ga aranžmaja, mora biti pravilno
predstavljena. Ta specifična oblika
aranžmaja prihaja iz Japonske in pri
oblikovanju ikebane je zanimivo, da
je vsaka veja, trava ali rastlina v njej
postavljena na natančno določeno
mesto. Oblak najpogosteje izdeluje
šopke, aranžmaje, venčke in različne
cvetoče zasaditve. Strmi k temu, da
uporabi čim več naravnih materialov
in izpostavi tisto, kar je najlepše. Pomembno je, da je cvetlični aranžma
lepo izdelan, barvno usklajen in
strokovno premišljen.
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T Duša Podbevšek - Bedrač
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Ni vsako cvetje primerno za jesensko
zasaditev grobov, poudarja znani
cvetličar Miha Oblak. Najbolje se obnesejo rastline, katerih listi in cvetovi se lepo jesensko obarvajo in imajo
plodove. »Bodimo pozorni na to, da
niso preveč občutljive za slano, pozebo. Skimia japonica je ena tovrstnih
lepih zimzelenih rastlin, njeni cvetovi ostanejo lepi do pomladi. Zelo zanimive so različne barve jesenskega
resja, ciklame, brusnice in bršljan v
raznih kombinacijah. Sadimo rastline, ki imajo bolj pritlikavo rast in so
lepše že po svoji naravni obliki. V različnih letnih časih imajo drugače
obarvane liste in iglice. Zanimive in
svojevrstne pa so že zaradi svoje
strukture,« meni Miha Oblak.

Krizanteme so večno lepe

Katere rože dati v vazo

Za zasaditev izbiramo predvsem rastline z manj agresivno rastjo korenin, ki niso preveč občutljive glede
količine vode. Pomembno je vedeti,
kako velika bo odrasla rastlina.
Oblak se nagiba k rastlinam, ki niso
umetno izoblikovane in so v vsakem
letnem času nekaj posebnega. Različne sorte japonskih javorjev, razne
sorte nižje rastočih borovcev, brinov,
ki v svoji rastni sezoni spreminjajo
barvo, so zelo lepe in imajo svojevrstno skulpturo. Velja tudi pomisliti,
katere rože dati v vazo na grobu.
Miha Oblak pravi, da predvsem sveže
tavil je 12 rastlinjakov in zdaj goji 50 različnih vrst zelenjave, pri čemer so vse
sorte japonske. Za svojo zelenjavo trdi,
da ima vsaka svojo osebnost in da jih
vzgaja kot svoje otroke. Prodaja pa jo
le sedmim kupcem: največjim kuharskim mojstrom, kot je Pierre Gagnaire
iz Hotela Balzac ali Eric Briffard iz slovitega George V. Zato ga imenujejo tudi
»visoka moda zelenjave«. Temu primerne so tudi cene, ki so desetkrat višje
kot na pariških tržnicah: kilogram špinače je letos stal denimo 25 evrov, kos
melone pa 70 evrov.
...................................................................

Britanija proti invaziji
španskih čebulnic

Lep in moderen nagrobni venček F arhiv Cvetličarne galerije Oblak

cvetje, lahko tudi z domačega vrta:
hortenzije, jesenske plodove, pozno
cvetoče grmovnice ali pa samo šopek
različnih vej zimzelenih rastlin, ki
ostanejo v vazi lepe tudi mesec dni.
Pri nas bolj redko, na sosednjem
Hrvaškem pa že zelo pogosto grobove ob 1. novembru in za božič »krasijo« umetne rože. Miha Oblak dobi
skoraj alergijo ob tem, pravi, da zanj
ni izgovorov, ker je odločno proti ka-

kršnemu koli umetnemu cvetju. Res
ni nobene potrebe po njem. V Sloveniji imamo izredno zanimivo rastlinje, veliko plodov in zimzelenih rastlin. Z nedeljskega izleta v naravi
lahko prinesemo šopek obarvanega
šipka in ga postavimo v vazo. Vse več
ljudi se odloča za ikebano, ponudba
je v teh dneh sila pestra. In kakšne
so moderne? Glede na to, da je ikebana zelo dodelana oblika cvetlične-

zasaditev groba

Zasaditev naj bo pokojniku v poklon
Mnogi še vedno pretiravajo z
zasaditvami na grobovih. Dovolj je, če poskrbimo za zasaditev, preprosto za vzdrževanje, namesto sveč in cvetja pa morda raje položimo
kar kamen.
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T Vesna Levičnik
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Britanci so prepričani, da so najnovejše
invazivne rastline na njihovem otočju
španske čebulnice. Zato so v preteklih tednih prostovoljci posadili 25.000 čebulic
tulipanov, hijacint in narcis, za katere menijo, da so britanska dediščina in ne
španski ceneni hibridi. Čebulice so sadili
na slavnih Britanskih vrtovih, tudi na vrtu Charlesa Darwina v Kentu. Posebno
pozornost so posvetili sajenju čebulic
majhnih divjih narcis, ki so bile navdih za
eno najbolj znanih pesmi Williama Wordswortha. Prepričani so namreč, da večje
hibridne vrste narcis iz vrtov izrivajo tudi
tradicionalne britanske narcise. ×
...................................................................
Pripravila Klara Baharič

Cvet je že sam po sebi nekaj najlepšega in prav je, da cvetličar na spoštljiv in predvsem strokovni način to
poudari. In če si zaželimo odnesti na
grob nekaj, kar je moderno? Miha
Oblak je v te namene izdelal unikatne bakrene skulpture močvirskega
tulipana, ki svežemu cvetju, rastlini
ali prostoru dodajo svojo večnost.
Vsekakor pa naj bo oblika aranžmaja
prilagojena velikosti prostora ali vaze, in če je na njem že kaj nasajeno,
je zelo lepo, da se barve aranžmaja
ali šopka ujemajo z obstoječo nasaditvijo, je še posebej poudaril.
Krizanteme so večne, ker so lepe,
lahko jih kombiniramo s plodovi in
naravnimi materiali. Po Oblakovem
nasvetu pa se izogibajmo posameznemu tropskemu cvetju, saj ob prvi
slani rado zaradi mraza hitro potemni. Pri vezanih šopkih je pomembno,
da cvetje pred postavitvijo v vazo dobro spodrežemo z ostrimi škarjami
ali nožem in vazo očistimo z milnico,
da preprečimo hitri razvoj bakterij v
vodi. Pazimo, da so stebla rož čista,
da listi ne segajo v vodo, na tak način bomo podaljšali življenjsko dobo
rezanega cvetja. ×

Pred dnevom mrtvih je čas, da grobu
svojcev posvetimo še malo več skrbi
kot drugače. Ko se odločamo, kako
bomo uredili grob, upoštevajmo, da ga
bomo morali tudi oskrbovati, pri čemer s pravo izbiro ureditve, predvsem
rastlin, kljub morebitnim redkejšim
obiskom lažje ohranjamo njegovo
urejenost.

Hvaležno zimzeleno rastje

Ker je prav, da so grobovi lepi in urejeni vse leto, se odločimo za zasaditev
trajnic, pri čemer izbor prilagodimo
rastnim razmeram na pokopališču. Še
posebno bodimo pozorni na poletno
pripeko, globino prsti, morda pa je
prav, da pri tem pomislimo tudi na pokojnika in to, kakšna zasaditev bi mu
bila v najlepši poklon. Zagotovo se ne
bomo zmotili, če bomo v zasaditev dali nekaj zimzelenega rastlinja, preostale rastline pa lahko s cvetenjem polepšajo vnaprej določene dele leta. Gre za
dneve, na katere so vezani posebni
spomini na pokojnika. Na pokopališ-

Vsekakor najcenejša izbira jesenske zasaditve na grobu sta mačeha in resa (na
fotografiji), primerne so tudi nizke čebulice. F Thinkstock

čih v zadnjem času zasledimo vse več
drznosti pri izbiri grmov in nizkih dreves. Pred zasaditvijo se je treba pozanimati, kako globoko je treba rastline
posaditi, kako visoko in široko zrastejo
ter koliko dela bomo imeli z obrezovanjem. Pozorni moramo biti na to, da
rastlina ne pokriva nagrobnega kamna, prav tako ni primerno, da se razrašča na sosednji grob. Priporočamo zasaditev vednozelenih drevnin, na primer ruševja (Pinus mugo mops in druge sorte), brina (Juniperus sp.) in tise
(Taxus sp.). Prav tako je primerna pritlikava smreka (Picea abies inversa), ki

med drugim nosi močno sporočilo
večnosti, hkrati pa ustvarja čudovito
ozadje za preostale rastline. Za zasaditev so zagotovo primerni tudi pušpan,
trdoleske, cipresa, bršljan, nekateri se
odločijo tudi za panešpljo.

Pomemben je
kakovosten material

Izvedba trajne zasaditve na grobu je
lahko zahtevna, dolgotrajna, prinese
pa lahko kopico dodatnih stroškov in
slabe volje, če se odločimo za cenovno privlačnejši, a kakovostno slabši
material. Še preden rastline kupimo,

pa moramo poskrbeti tudi za ustrezno prst, v katero bomo posadili nove
sadike oziroma presadili tiste, ki so že
na grobu. Zlasti na grobovih je še posebno priporočljiva uporaba inovativnih rešitev za zadrževanje padavinske
vode v tleh, ki jih v obliki kock ali kosmičev zmešamo z zemljo. Na voljo je
tudi enak material, ki ga ob prenovi
grobne zasaditve kot preprogo položimo približno petnajst centimetrov
pod zemljo (ustreznost posamezne
rešitve je odvisna od izbranih rastlin).
Tako na takšen ali drugačen način
poskrbimo, da dodatno zalivanje skorajda ne bo potrebno. Ko bomo pripravili seznam rastlin, upoštevajmo
prednost počasi rastočih rastlin. Trajno zasaditev lahko načrtujemo tako,
da je zanimiva v vseh letnih časih. Pri
tem ni nujno, da v zasaditvi vedno nekaj cveti, dekorativnost in zanimivost
lahko ustvarimo tudi z oblikami, barvami in teksturo listov, lubja, plodov
in tako dalje.
Na grobovih se izmed trajnic pogosto uporabljajo različne vrste homulic,
nageljni, primerne so tudi planike, perunike in geranije. Nekaterim ustrezajo tudi različni šaši in okrasne trave.
Poleg trajnic in manjše drevnine, ki se
uporabljajo kot osnova zasaditve, lahko zasaditev obsega tudi prostorčke
za zasaditev nekaj enoletnic ali dvoletnic. Tako so mačehe, ki prenašajo
tudi nižje temperature in se rade pojavijo v zadnjih oktobrskih in prvih novembrskih dneh, postale že nekakšna
klasika na slovenskih pokopališčih. ×

