
Pozdravljeni. 

 

V tem prispevku vam bo predstavila nekaj  dreves iz druzine Prunus, ki obsega vse od češenj, sliv, 

marelic, breskev, mandel, japonska češnja, itd. 

Nekaj je uzitnih, veliko je pa tudi okrasnih, zelo lepe sedaj so japonske češnje, Prunus Serrulata, ker 

so v polnem razcvetu, no ne še vse, nekatere. Zelo dekorativna je rdečelistna, vendar ta sedaj še ne 

cveti. Ta spodaj je bila pred leti v Merkurju za 1€, verzija Kanzan, sedaj pa me razveseljuje vsko 

pomlad s razkošnim cvetenjem. 

 



 

 



Potem so Prunus Cerasifera, ta na  spodnji sliki je verzija nigra, kar pomeni, da je ima temno rdeče 

liste, ki so zelo  dekorativni skozi celo rastno dobo, spomladi lepo cveti , potem pa so rdeci sadezi, 

sicer kiselkastega okusa, so pa dobra hrana za divje živali. 

 

 

Sedaj cveti pri nas tudi Prunus Spinosa, črn trn po slovensko, ta ima potem črne sadeže, zelo trpke, 

ampak divjim živalim nudi hrano in zavetišče, ker njegov trnast grm je neprehoden in tako nudi 

zavetje. Spodaj je slika našega , ki se zelo razrašča in rad se tudi zaseje. 



 

 



Seda prij cveti tudi Prunus Dulcis, mandelj, na Primorskem je že konec  februarja, ima zelo lepe 

cvetove, plod mandlja pa je itak že skoraj kot bonbon.  Mandelj na sliki je zavit v ogrokopreno zaradi 

pozebe, zato se vidi samo vrh drevesa. 

 



 

 

Potem so tudi okrasne vrste, ka pa malo zaostajajo z razvojem  za zgoraj opisanimi, so pa 

pisanolistne, nizki grmi z rdecimi listi in podobno. Verjeli ali ne tudi navadni zimzeleni Lovorikovec je 

del druzine Prunus,  breskve in marelice so sedaj vse zavite in jih ne morem poslikat, zgodnje sorte že 

vse močno cvetijo, tudi zgodnja renkloda Sorriso di primavera je v polnem razcvetu, slika je spodaj. 



 

 

Ker so Prunusi zelo raznolika vrsta je nesmiselno nasplošno opisovat, kakšno zemljo in nego 

potrebujejo. Okrasne vrste niso zahtevne za vzgojo, mandelj tudi ne, breskve in marelice so pa že 

druga zgodba. Češnje razen apnenčastih tal, nimajo drugih večjih zahtev. 

Če je prostor na vrtu je vredno gojiti kakšen Prunus, če ne zaradi drugega pa za hrano za živali. 

Življenska doba teh dreves je sorazmerno kratka, eno najkrajših imajo breskve, so pa zato toliko bolj 

slastne.  

Toliko za danes, tem o rastlinah nikoli ne zmanjka, bodite doma, lep pozdrav, Tanja Starc 


