VRTNARSKE RAZSTAVE
Znanje je vir užitka! Nove informacije o rastlinah in vrtovih iščemo na različne načine. Eden bolj preprostih
je obiskovanje vrtnarskih razstav. Tu si ob prijetnem izletu lahko napasemo oči ob lepih rastlinah in najdemo
veliko stvari na enem mestu.
Domače vrtnarjenje nam je zlasti spomladi v posebno
veselje, ko že v pričakovanju poletne in jesenske rasti
naših vrtnih ljubljenk oskrbujemo vse tisto, kar smo
zasadili že v prejšnjih letih. Seveda uživamo le, če smo se
bili lotili dela sistematično in načrtno. Morda bomo še kaj
dodali, kaj spremenili.
Da bi bilo naše delo na vrtu uspešno, potrebujemo veliko
znanja. Tega postopoma pridobivamo skozi vse življenje,
pa naj se z vrtom ukvarjamo poklicno ali amatersko. V
Ena od predstavitev na italiianski razstavi.
spomin si vtisnemo lepe vrtove in lepe rastline, ki smo jih
morda videli v knjigah, revijah, na televiziji, na internetu, pri prijateljih in sosedih, na potovanjih in še
marsikje. Veliko stvari je možno prenašati v domače razmere, še več pa je tistega, kar za nas ni primerno ali
ni izvedljivo. Vsekakor je iz videnega težko izluščiti tisto, kar nam je všeč, nam je dosegljivo in bomo
sposobni tudi vzdrževati.
Sortiranje informacij je torej najtrši oreh za začetnika!
Pozimi smo morda brskali po strokovni literaturi, po internetu in še kje. Od pomladi do jeseni pa je po svetu
tudi veliko vrtnarskih razstav, ki so lahko prilika za spoznavanje rastlin v živo. Turistične agencije
organizirajo skupinske oglede razstav po Evropi. Tudi sami se lahko podamo na daljše poti in si vzamemo
čas za poglobljen ogled velikih evropskih vrtnarskih prireditev. Poslovni sejmi sicer niso namenjeni široki
publiki., pač pa le tistim, ki se z vrtnarstvom ukvarjajo profesionalno. Teh je tudi manj. Veliko pa je razstav,
ki so namenjene prav vsem, ki se radi ob lepih vrtovih in rastlinah sprostijo ali se ob tem tudi kaj naučijo.
V naši neposredni bližini, v Italiji, ima poslovni sejem v Padovi (nekaj časa tudi v Milanu) že dolgo
tradicijo. Sejem v Pordenonu nima tako dolge tradicije, se je pa v zadnjem desetletju zelo razširil in pritegne
vedno več obiskovalcev iz bližnjih dežel zlasti zato, ker je tudi prodajni in običajni obiskovalci lahko kaj
odnesejo tudi domov. Tudi sejem zelenih prstov (Police verde) v italijanski Gorici se lepo razvija in že nekaj
let ponuja pašo za oči v zgodnji pomladi, običajno je to zadnji vikend v marcu. V Celju je sredi marca že
vrsto let sejem, ki so ga poimenovali Flora. Ta sejem je deloma poslovni, deloma prodajni in naj bi pokazal
dosežke slovenskega vrtnarstva, čeprav je deloma tudi mednaroden.
Vsekakor na sejmih lahko na enem mestu vidimo in kupimo marsikaj. Kot povsod drugje pa tudi tu velja, da
potrebujemo filter, skozi katerega bomo spustili vse informacije in vso ponudbo in za sebe izbrali tisto, kar
nam je všeč in kar je za nas primerno, s poudarkom na primerno. Ko nam nekdo ponuja lepe rastline iz južne
Italije, ki so vse cvetoče in lepe, bomo seveda najprej pomislili, ali jih na našem vrtu lahko sploh ohranimo
pri življenju? Jim bomo namenili prostor v veliki posodi in jih morda prezimili v zavarovanem prostoru? Jim
bomo sposobni tako postreči, da bodo ostale vrsto let lepe, ali se bomo zadovoljili z njihovim kratkim
življenjem, ker že vnaprej vemo, da jim ne moremo nuditi ustreznih življenskih pogojev? Ko nam nekdo v
marcu mesecu ponudi trajnico, ki je že v polnem cvetu, ker je bila gojena v rastlinjaku, čeprav bi na vrtu
morda cvetela šele aprila ali maja, moramo že vnaprej vedeti, da jo bo morda pomorila slana ali pozni mraz,
če ne bomo zanjo posebno pozorno poskrbeli. Brez vsake posebne skrbi na prosto pač lahko sadimo le tiste
rastline, ki so utrjene in njihov življenski ritem ni bil nenaravno spremenjen.
Zato na razstave po nove informacije, užitke in rastline, vendar s premislekom !
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