
Nekateri izmed vrtov so bili tudi zelo pisani. Na gredi na fotografiji rastejo grmovnice, trajnice in
~ebulnice. Greda je bogata s cvetovi, hkrati pa lahko opazujemo razli~ne oblike in barve listov, 
s katerimi lahko dose`emo prav lepe kontraste. Vendar pa nekatere izmed teh rastlin v na{em 
podnebju na istem rasti{~u ne bi lepo uspevale – na primer ka~ja brada, Ophiopogon planiscapus
‘Nigrescens’, ki jo najve~krat sadimo na polsen~ne lege, in svetnica, Santolina chamaecyparissias,
ki jo sadimo na son~ne lege.
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Utrinki s presti`ne 
hortikulturne 
razstave

OKRASNI VRT

Chelsea Flower Show v Londonu je ena izmed najbolj 
presti`nih razstav s hortikulturnega podro~ja. 
Letos je potekala med 20. in 24. majem in je kot po 
navadi privabila mno`ico obiskovalcev. Na razstavi 
sodelujejo najbolj{i oblikovalci vrtov, znane vrtnarije, 
razstavljene so posode in pohi{tvo za vrt. Obiskovalci 
lahko na stojnicah izbirajo med vrtnim orodjem, obla~ili za
vrt, slikami z rastlinskimi motivi in drobnim okrasjem.
Vsekakor je razstava prava pa{a za o~i in vredna ogleda.
Besedilo in fotografije: Bernarda Strgar

Zali kobul~ek, Astrantia major, je trajnica, ki jo
vrtnarji kakor tudi oblikovalci vrtov zelo cenijo. 
Odlikuje jo bogato cvetenje, hkrati pa so 
cvetovi primerni tudi za rezano cvetje. V ozadju
vrta rastejo trajnice z lepimi, velikimi listi, kot
so {~itnik, Darmera peltata, rodgersija, 
Rodgersia aesculifolia, in ni`je rasto~e okrasne
trave.

Na razstavnem prostoru pod {otorom so se
predstavljale vrtnarije in vrtni centri. ^lovek se
kar ne more na~uditi, kako brezhibno so videti
razstavljene rastline in kako mojstrsko jih znajo
pripraviti. Za primer – na razstavnem prostoru
specializirane vrtnarije za gojitev ~ebulnic sta
isto~asno cvetela narcisa, ki v vrtu cveti marca
ali aprila, in okrasni luk, ki v vrtu zacveti {ele
maja ali junija.



Trajnice za skalnjak so bile predstavljene kot v
svojem naravnem okolju. Vse so bile opremljene
s tablicami, na katerih je bilo navedeno latinsko
ime.
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Razstavni prostor specializirane vrtnarije za 
gojitev vol~jih bobov, Lupinus, je privabljal
mno`ico obiskovalcev. Vol~je bobe smo lahko
ob~udovali v najrazli~nej{ih barvah.

Zeli{~ni vrt v dvignjenih pletenih ko{arah. 
Najrazli~nej{e vrste di{avnic rastejo v ko{arah,
ki so bile vredne ob~udovanja. Preprosta, vendar
lepa re{itev, kakr{no si lahko omislimo tudi na
terasi. Di{avnice so bile domiselno posajene 
glede na obliko rasti in listov.

Oblikovanje s strukturo in obliko rastlin. Med
strogo rezanimi pu{pani raste bodalica, Stipa 
tenuissima, ki s svojo svetlo zeleno barvo in
ne`nimi listi vnese mehkobo. Na leto{nji 
razstavi je bilo velikokrat opaziti materino
du{ico, Thymus sp., z razli~nimi vrstami oziroma
sortami. Ta je lepa kot okrasna rastlina, saj se
sorte pona{ajo z razli~no pisanimi listi, hkrati pa
lepo di{i. Tudi `ajbelj, Salvia officinalis, in
ro`marin, Rosmarinus officinalis, imata lepo 
obliko rasti in zanimive liste. Okrasni luki ali
~ebule vrt po`ivijo pozno spomladi.


