
5 nasvetov 
Preženite bolečine  
v mišicah

Azijska listna zelenjava 
za slastno in zdravo jesen

Drevo z “možganskimi” jedrci

 jesen 2019

     
Leto 2019 /  ISSN 2670-479X   Cena  3,80 EUR

3 8 3 0 0 1 1 2 0 2 8 2 0

9 772670 479011

naravna lekarna& 
NOV TREND 

Elementi žetve  
v vrtnem oblikovanju

Zelenjavni vrt svetovnega slovesa



6|LEP         VRT      &            NARAVNA           LEKARNA | jesen 2019

Človek je še vedno
                del narave Piše: Kristina Ravnjak

Chelsea Flo
wer Show
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raljevo hortikul-
turno združenje 
že od leta 1912 
v londonskem 
parku ob bol-
nišnici Chelsea 
na obrežju 
Temze prireja 

veličastno razstavo, na katero poleg 
številnih vrtnarjev povabi najbolj uve-
ljavljene angleške in tuje oblikovalce 
vrtov, ki z razstavnimi vrtovi poskrbi-
jo za najprivlačnejši del prireditve.

Letos so oblikovalci vrtov v treh 
tekmovalnih kategorijah raziskovali 
pozitivne vplive rastlin na človeka in 
okolje ter se hkrati spopadali s težkimi 
vprašanji – od podnebnih sprememb, 
onesnaževanja in krhkosti ekosiste-
mov do izboljšanja duševnega in fizič-
nega zdravja ljudi. 

Med trendi smo zaznali tudi kamni-
to vrtno pohištvo, kaktuse in lonce, 
polne sukulent, zasaditve z nezahtev-
nimi trajnicami in nekoliko bolj divje 
vrtove, na enega od njih so posadili 
celo koprive.

Človek je še vedno
                del narave 

V osrčju britanske prestolnice je od 21. do 25. maja 
potekala najprestižnejša mednarodna hortikulturna 
prireditev na svetu Chelsea Flower Show. Predstavljamo 
vam vrtove, ki jim je strokovna žirija podelila najvišja 
priznanja. K
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O razstavi
Chelsea Flower Show v slabem tednu, 

kolikor traja, obišče preko 165 tisoč 
obiskovalcev z vsega sveta, tudi 

angleška kraljica.

To je kraj, kjer si lahko v drugi polovici 
maja ogledate nove vrhunske  
zasnove vrtov, spoznate nove 

rastline in druge z vrtom povezane 
trende, gre namreč za pravo modno 

revijo oblikovanja vrtov.

Razstavo prireja Kraljevo  
hortikulturno združenje (Royal 

Horticultural Society), prva taka  
razstava je bila leta 1862 v 

Kensingtonu, na območje Chelsea v 
Londonu pa se je preselila leta 1913.

Leta 2012 sta vsak svoj vrt predstavila 
tudi Slovenca Borut Benedejčič in 

Tomaž Bavdež.
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Vrt The Donkey Sanctuary: Donkeys 
Matter je prejel nagrado občinstva v 
kategoriji obrtniških vrtov.

spodaj
Barvito je lepo! Tako slikovitih utrinkov 
na živem domačem vrtu običajno ne 
boste našli, a razstava, za katero so 
rastline tempirane, da zacvetijo ob 
pravem času, je polna tovrstnih prizorov.
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Veliki zmagovalec 
V kategoriji velikih okrasnih vrtov 
(show gardens) je zmagal zelo drama-
tični The M&G Garden, ki ga je obli-
koval Andy Sturgeon. Gre za gozdni 
vrt, navdih zanj je oblikovalec iskal v 
obnovitveni moči narave. Za osnovo 
zasaditve je izbral odporni dreve-
sni vrsti – navadni gaber (Carpinus 
betulus) in južno bukev (Nothofagus 
antarctica) – ter praproti. Druge rastli-
ne, ki jih je vključil v vrtno zasnovo, 
so razne pionirske vrste z vsega sveta 
in nekaj cvetlic za popestritev, na pri-
mer velikocvetni vimček (Epimedium 
grandiflorum 'Lilafee'), pogačica 
(Trollius x cultorum 'Cheddar') in alp-
ska orlica (Aquilegia alpina). 
V Sturgeonovem vrtu so se različni 
odtenki zelene prepletali z ročno 
oblikovanimi potočki, gramoznimi 
potmi, svetlejšimi kamnitimi ploščad-
mi in stopnišči, prostori za sedenje in 
markantnimi črnimi strukturami iz 
žganega lesa, ki predstavljajo naravne 
kamnine in vodijo pogled opazovalca 
od ene zanimive točke do druge. V isti 
kategoriji so zlato medaljo prejeli še 
vrtovi The Morgan & Stanley Garden, 
The Welcome to Yorkshire Garden in 
The Resilience Garden.

Najlepši  
obrtniški vrt 
V kategoriji umetniških obrtniških 
vrtov (artisan gardens) je bil naj-
boljši The Family Monsters Garden. 
Oblikoval ga je Alistair Bayford in z 
njim nagovarjal družine, izpostavljene 
pritiskom sodobnega življenja. Od 

finančnih težav do vprašanj zdravja in 
dobrega počutja, pomanjkanja časa, 
težav pri komunikaciji in reševanju 
sporov – vse to se lahko razreši, če 
dileme prinesemo na odprto, v dru-
žinski prostor, ki je namenjen druže-
nju. Bazen čiste vode v zmagovalnem 
vrtu je ponujal refleksijo in perspekti-
vo, okrog njega pa so rasle opraševal-
cem prijazne rastline. Mehkim blazi-
nam dišeče lakote (Galium odoratum) 
in  velikocvetne telime (Tellima gran-
diflora) so zagotovili popolno ozadje 
s slikovitimi vertikalami škrlatnega 
naprstca (Digitalis purpurea), dišečega 
salomonovega pečata (Polygonatum 
x hybridum) in jelenovega jezika 
(Asplenium scolopendrium). Vrt je bil 
poln zanimivih tekstur, izbrane cve-
tlice pa so izbrali za cvetoče razkošje 
od aprila do julija. Z brezami (Betula 
pendula in B. nigra) so ustvarili lahno 
senco, ki je omogočala bujno razrašče-
no podrast.FO
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The M&G Garden z nenavadnimi 
pregradami iz zoglenelega lesa je zmagal 
v kategoriji velikih okrasnih vrtov.

spodaj
Zmagovalni vrt v kategoriji malih vrtov, 
katerega sponzor je bil Facebook
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Do slikovitega vrta  
v treh tednih

Da se lahko vrtni oblikovalci udeležijo 
razstave, morajo že dobro leto pred 
prireditvijo pripraviti načrt vrta in 
ga poslati komisiji v oceno. Ta med 
množico prijav izbere najbolj smele 

načrte. Povabljeni oblikovalci morajo 
nato za svoje vrtove najti sponzorje, 

poiskati drevesnice in vrtnarije z 
ustreznimi rastlinami ter monterje 

in inštalaterje, ki pomagajo pri  
izgradnji vrta, ali sami poskrbeti za 
vzgojo rastlin in tehnična dela. Po 
celoletni pripravi imajo za izvedbo 

vrtov v maju vsega 21 dni časa,  
preden organizatorji razstavo  

odprejo za javnost. Po razstavi, ki je 
na ogled slab teden, ogledne vrtove 

razmontirajo, redke preselijo na 
novo lokacijo, denimo h kakšnemu 
kupcu, sicer pa rastline in materiale 

vrnejo vrtnarjem in gradbenim  
izvajalcem. 

Mali vrtovi
Vrt, poimenovan Facebook: Beyond 
the Screen, oblikovalca Joeja Perkinsa 
je zmagal v kategoriji space to grow 
gardens, v kateri so predstavili vrtne 
ureditve za manjše prostore. Kljub 
majhnosti niso bili nič manj polni 
navdiha od velikih vrtov. Zmagovalni 
v kategoriji malih vrtov je izpostavil 
pozitivno vlogo družabnih omrežij pri 
povezovanju z drugimi ljudmi, tudi 
glede na interese, kot je ljubezen do 
vrtov. Metafora povezovanja življenja 
na spletu in brez njega je bila voda, ki 
je valovila. Na vrtu so bile posajene 
rastline, ki v sebi zadržijo veliko vode 
in kljubujejo težkim rastnim pogojem 
v obalnih rastiščih. 

V tej kategoriji so zlato medaljo 
osvojili tudi vrt Viking Cruises, The 
Montessori Centenary Children's 
Garden, japonski vrt Kampo no Niwa 
ter vrt Giving Girls in Africa a Space 
to Grow.

Udeležba  
vojvodinje Kate 
Ogromno zanimanja je bilo za vrt Nazaj 
k naravi (Back to Nature Garden), ki 
ga je v sodelovanju s krajinskima arhi-
tektoma Andreo Davies in Adamom 

Whitom načrtovala in oblikovala voj-
vodinja Kate Middleton. Še pred ura-
dnim odprtjem razstave ga je razkazala 
soprogu princu Williamu in otrokom, 
odzivi nanj so bili pristno fantastični. 

Vrt Nazaj k naravi je razkrival prilo-
žnosti za igro, učenje, raziskovanje in 
ustvarjanje posebnih družinskih tre-
nutkov. V osrčju vrta je bila na starem 
hrastovem deblu zasnovana hišica, ki 
je spominjala na gnezdo, pod njo pa je 
visela pletena gugalnica. Zaradi potoka 
in slapa je bil vrt tudi zvočno zanimiv, 
igrivo zavita pot je odpirala vedno nove 
poglede, zasajen pa je bil z nekoliko 
bolj divjimi rastlinami, kot so povešava 
bukev (Fagus sylvatica 'Pendula'), bro-
govita (Viburnum opulus), praproti, 
divje jagode in spominčice v počastitev 
spomina na princeso Diano.

Vrt v dveh  
nadstropjih
Zanimiv je bil tudi vrt The 
Greenfingers Charity Garden. 
Zasnovan je bil kot miren, interakti-
ven in dvignjen prostor, namenjen 
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spodaj
Britanska kraljica si vsako leto ogleda 
hortikulturno razstavo. Letos se je med 
zelenimi kreacijami sprehodila v družbi 
princa Williama in vojvodinje Kate. 

spodaj
Vojvodinja Kate je v sodelovanju s 
krajinskima arhitektoma Andreo Davies 
in Adamom Whitom zasnovala vrt s 
privlačno drevesno hišico v obliki gnezda. 
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otrokom z omejenimi gibalnimi 
sposobnostmi, njihovim družinam, 
prijateljem in negovalcem. Dve loče-
ni etaži sta bili med seboj povezani 
z dvigalom, po višini skrbno izbrane 
drevesne vrste pa so zagotavljale 
senčno ozadje tudi v dvignjenem 
delu vrta.

Naj bo barvito!
Po barvi sta najbolj izstopala The 
Montessori Centenary Children's 
Garden in The CAMFED Garden: 
Giving Girls In Africa a Space to 
Grow, ki sta imela tudi širše druž-

beno koristno sporočilo. 
Prvi je bil zgrajen pod 
pokroviteljstvom 
mednarodnega 
centra Montessori, 
ki letos praznuje 
100-letnico montes-
sori izobraževanja v 
Združenem kraljestvu, 
drugi pa je nagovarjal k 
podpori kampanje CAMFED, ki 
uspešno pomaga afriškim dekle-
tom, da se izobražujejo, razvijajo 
uspešna kmetijska podjetja, ustvar-
jajo delovna mesta in zagotavljajo 
blaginjo.
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The Greenfingers Charity Garden v dveh 
nivojih, povezanih z dvigalom

spodaj
Sedum takesimense ‘Atlantis’ je rastlina, 
ki jo je strokovna komisija razglasila za 
rastlino leta 2019. 
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Naj rastlina
Vsako leto na razstavi izberejo okra-
sno rastlino leta in tokrat je bila izgla-
sovana nezahtevna okrasna homulica 
z rumenimi cvetovi Sedum takesi-
mense 'Atlantis', ki jo obožujejo tudi 
opraševalci. Primerna je za sajenje 
v lonce ali skalnjak, saj zdrži sušo in 
polno sonce, potrebuje pa dobro odce-
dna tla.

Iz Londona  
v Slovenijo
Smernice in ideje, ki jih pridobite z 
vsakoletnim spremljanjem prestižne 
hortikulturne razstave Chelsea Flower 
Show v Londonu, vam lahko pomaga-
jo pri ustvarjanju vašega vrta, vendar 
morate pri njihovem prenosu najprej 
upoštevati kontekst domačega prosto-
ra. Vsak prostor ima svoje obstoječe 
kakovosti in omejitve, ki jih boste 
najbolje prepoznali s pomočjo stro-
kovnjakov – izkušenega krajinskega 
arhitekta, hortikulturnega inženirja in 
vrtnarja.
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spodaj
The Resilience Garden je bil zasnovan 
ob stoletnici komisije za gozdarstvo 
v Veliki Britaniji. Ta raziskuje, kako 
bi lahko gozdovi postali odpornejši 
proti spreminjajočemu se podnebju, 
škodljivcem in boleznim, ki napadajo 
drevesa.

desno
Vrt Giving Girls In Africa a Space 
to Grow je bil zasnovan pod 
pokroviteljstvom združenja, ki uspešno 
pomaga afriškim dekletom, da se 
izobražujejo.

Če pa morda razmišljate, da bi si v 
živo ogledali hortikulturno razstavo v 
Londonu, jo lahko obiščete prihodnje 
leto od 19. do 23. maja, le vstopnico 
si obvezno priskrbite nekaj mesecev 
prej.




