RAZLIČNI NAČINI PRODAJE TRAJNIC
Kot na vseh drugih področjih, se tudi v vrtnarstvu nasploh, pa tudi pri trajnicah, načini prodaje zelo
razvijajo in spreminjajo. Vsak dan je ponudba večja, pestrejša in načini prodaje čedalje bolj
raznoliki. Nekatere klasične zakonitosti pa ostajajo najboljše.
Nekoč so trajnice prodajali tako, da so v nasadu
izkopali rastlino ali njen del in jo tako sveže
izkopano ponudili kupcu, ki jo je takoj prenesel v
svoj vrt in jo posadil. To je seveda bilo možno
samo v idealnem času za presajanje: zgodaj
spomladi in zgodaj jeseni.
Potem so vrtnarji začeli gojiti trajnice v lončkih in
jih je bilo možno saditi na prosto v zelo
razpotegnjenem času. Večina takšnih sadik je bila
in je še vedno vzgojena v šotnih in podobnih
substratih z nadzorovanim zalivanjem in
gnojenjem. Velikokrat tudi v rastlinjakih,
Za prodajo v vrtnih centrih je najpomembnejša
zavarovano pred vremenskimi neprilikami. Le
embalaža in estetski izgled sadik. Trpežnost in
izjemoma se kdo loteva gojenja sadik trajnic v
tako imenovana notranja kvaliteta je
navadni vrtni zemlji in na prostem, ker je to v
drugotnega pomena.
resnici zvezano z mnogimi problemi, ki jih gojenje
v rastlinjakih in v šotnici ne pozna. Prodajale so se in se še prodajajo pri gojiteljih direktno, torej brez
posrednikov. Potem se je število prodajnih mest močno pomnožilo tako, da so trajnice v lončkih
začeli prodajati tudi nešteti vrtni centri. To je vsekakor približalo možnosti nakupa mnogim, ki v
vrtnarije niso pogosto zahajali.
Dandanes je najmodernejši način trženja sadik trajnic elektronska trgovina. Pri tem načinu naročamo
z domačega računalnika in sadike dobimo na dom. V pomoč so nam dobri spletni katalogi s slikovno
predstavitvijo vred. Vsekakor pa je ta način nakupa trajnic vezan na dodatne stroške za transport in
kdor ne ve, kaj lahko pričakuje, je včasih tudi razočaran.
Še vedno pa je najboljši način izbira in nakup v vrtnarijah, kjer sadike tudi vzgojijo, saj tam lahko
pričakuje največjo izbiro, rastline pred nakupom vidi, dobi strokovni nasvet in kasnejšo asistenco ob
morebitnih problemih pri vzgoji v domačih razmerah.
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