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Trajnice so na najprestižnejši vrtnar-
ski razstavi Chelsea Flower Show, ki v
Londonu poteka vsako leto konec ma-
ja, množično zastopane. Obiskovalci
jih lahko občudujejo tako na vzorč-
nih vrtovih, kjer predstavljajo najve-
čjo skupino rastlin, kot na razstav-
nem prostoru pod šotorom, kjer se
predstavljajo specializirane vrtnarije
za gojitev trajnic ter vrtni centri. Bri-
tanci, pa tudi drugi narodi vrtnarsko
razvitih dežel se namreč zavedajo po-
mena rabe trajnic – občudujejo njiho-
vo raznolikost, lepoto, trpežnost in
hkrati učinke, ki jih z domiselno rabo
in znanjem lahko dosežemo na vrtu
ali v parku. Tudi na sejmu Chelsea so
jih predstavili na zanimive načine in v
naj-različnejših kombinacijah.

Na razstavnem prostoru pod osre-
dnjim razstavnim šotorom so se
predstavljali vrtnarije in vrtni cen-

tri. Človek se kar ne more načuditi, kako
izjemno so videti razstavljene rastline in
kako mojstrsko jih znajo pripraviti. Za pri-

mer – na razstavnem prostoru specializi-
rane vrtnarije za čebulnice hkrati cvetita
žafran, Crocus, ki na vrtu cveti že febru-
arja ali marca, in pozna sorta tulipana, ki
na vrtu pride na vrsto šele maja.
Posebno zanimiva je bila tudi predstavi-
tev trajnic za senco oziroma trajnic, ki v
naravi rastejo v podrasti gozdnih dreves.
V senčnih legah so pri trajnicah pomemb-
ni predvsem listi, njihova barva in oblika,
manj cvetovi, ker v senci rastline zaradi
pomanjkanja svetlobe cvetijo manj boga-
to in manj barvito. Tako smo občudovali
veliko število novih sort iskrivk, Heuche-

ra, ki se razlikujejo predvsem po barvi li-
stov. Ti so lahko rdeči, zeleni z rdečimi ži-
lami, oranžni, srebrni z rdečimi žilami in
še kako drugačni. Zanimive so bile tudi ti-
arele, orlice, praproti, srčki in seveda ho-
ste, ki s svojimi listi vedno znova navdu-
šujejo.

Fotografija na 38. strani: Orlice, peru-
nike, potonike med rododendroni in
azalejami. Spredaj raste zanimiva pisa-
nolistna praprot, Athyrium nipponi-
cum 'Pictum', v ozadju pa bambusi.
1. Okrasne trave v posodah
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Trajnice najlepše v večjih skupinah

Nekaj posebnega je bil razstavni prostor z
okrasnimi luki, Allium. Velika kroglasta
socvetja v različnih odtenkih rožnate in li-
la barve so navduševala s svojo lepoto in
preprostostjo. Ob pogledu nanje se je
spet potrdilo pravilo, da lep učinek s traj-
nicami dosežemo takrat, ko jih sadimo v
večjih skupinah.

Obiskovalci so se množično ustavljali tudi
pred razstavnim prostorom, na katerem
sta bila predstavljena volčji bob, Lupinus,
in ostrožnik, Delphinium. Razkošje barv
različnih sort volčjega boba ter zanimiva
oblika njihovih socvetij sta bila magnet za
ljubitelje lepega. Socvetja so bila bela, ru-
mena, rožnata, rdeča, vijoličasta, modra
in še v različnih odtenkih naštetih barv.
Pri tem bi opozorila, da na vrtu volčjih
bobov različnih barv ne sadimo skupaj,
saj se med seboj križajo. Pri ostrožnikih pa
smo občudovali prelivanje barv v hla-
dnejšem delu barvnega spektra, torej
modrih in lila odtenkov, vmes so bile tudi
rožnate in bele sorte. Pozornost je vzbu-
dila predvsem izjemna velikost posame-
znih cvetov, ki sestavljajo bogata po-
končna socvetja teh trajnic, pri čemer se

2. Razkošje potonik
3. Volčji bobi so pritegnili množico obi-
skovalcev.
4. Veliki listi rodgersije, svetleči se li-
sti kopitnika in suličasti listi okrasnih
trav se lepo dopolnjujejo.
5. Različne sorte host so kraljevale
pod drevesom. Med njimi rastejo okra-
sni luki.
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mi je kmalu zastavilo čisto praktično
vprašanje. Le kako tako bogata socvetja
preživijo nepolomljena močan poletni
naliv, tudi če jim denimo namestimo opo-
ro? Te sorte so bolj primerne za gojenje
na območjih, kjer ne poznajo močnih na-
livov.
Posebno razkošna je bila tudi predstavi-
tev potonik. Različne cvetoče sorte so nas
od daleč vabile, naj si jih pridemo ogle-
dat. Ob njihovih cvetovih, tako enostav-
nih kot polnjenih, ni nobenega dvoma,
zakaj imajo potonike prav posebno me-
sto med trajnicami.
Okrasne trave so bile na ogled na različ-
nih koncih, posamezno ali v kombinaciji z
drugimi rastlinami. Posebno zanimiva je
bila precej preprosta predstavitev, pri ka-
teri so bile različne trave posajene v večje
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posode različnih oblik, izbrane glede na
rast trave. Povešave so bile v višjih poso-
dah, da je njihova oblika prišla bolj do ve-
ljave, tiste s pokončno rastjo pa v širših.

Od harmonije umirjenih odtenkov
do barvite družbe

Trajnice smo na Chelsea Flower Showu
lahko občudovali tudi na vzorčnih vrto-
vih. Na nekaterih so oblikovalci uporabili
trajnice umirjenih barv in poskušali dose-
či raznolikost predvsem z njihovimi listi in
obliko rasti ter zanimivimi kombinacijami.
Različni odtenki bele in zelene v povezavi
z mehkobo okrasnih trav in strogimi obli-
kami grmov, kakršen je pušpan, so delo-
vali zelo harmonično. Med belo cvetoči-

mi trajnicami so prevladovali naprstec,
Digitalis purpurea 'Alba', ki je sicer dvo-
letnica, vendar se sam seje. Zanimive so
bile tudi orlice, Aquilegia, zali kobulček,
Astrantia major, tiarela, Tiarella wheryii,
sibirska perunika, Iris sibirica, krvomoč-
nice, Geranium, hoste in druge.
Med travami je izstopala bodalica, Stipa
tenuissima, ki se odlikuje po svoji mehko-
bi, modra ovsika, Helictotrichon semper-
virens, ki ima sivozelene liste, belo proga-
sti kitajski trstikovec, Miscanthus sinensis
'Variegatus', vednozelena siva ovčja bil-
nica, Festuca glauca, rušnata masnica,
Dechampsia caespitosa, in mnoge druge.
V bolj barvitih vrtovih so bile posajene
najrazličnejše orlice, bradate perunike,
papeževe sveče, zali kobulček, travniška
kadulja in številne druge. Za ustvarjanje

zelenih preprog so bile zanimive materine
dušice, saj prenesejo tudi bolj sušna in su-
ha rastišča, so lepe, ker imajo aromatične
liste, se od njih se širi tudi prijeten vonj.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar Satler
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6. Ostrožniki na razstavi
7. Okrasni luki na razstavi. Njihova
kroglasta socvetja pridejo najlepše do
veljave, ko so posajeni v skupinah. V
ozadju je stepska lilija.
8. Med strogo oblikovanimi pušpani ra-
stejo dišavnice, kot so žajbelj, materina
dušica, sivka in trava, Stipa tenuissima.
9. Sibirska perunika in naprstec med
travami in praprotmi. Greda je naslonje-
na na živo mejo iz gabra. V ospredju pre-
proga iz materine dušice in debelačke.

Trajnice na Chelsea Flower Showu


