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Sadno drevje s plodovi za naslednje
generacije

(Karin Potočnik)

Posadili so osem češenj, ki bodo obrodile čez dve ali tri leta.

Na pobudo sadjarja Ivana Santnerja je mestna občina Slovenj Gradec ob Celjski cesti ohranila manjši travnik, sicer
predviden za pozidavo, kjer so včeraj simbolično posadili prvih osem češenj. "Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano zagovarja ohranjanje nižinskih kmetijskih površin, česar občine prevečkrat ne spoštujejo, tudi naša ne.
Veliko se govori o samooskrbi, ki pa je ni. Otroci pridejo v trgovino in mislijo, da sadje zrase na polici," je o nujnosti
ohranjanja kmetijskih površin tudi v mestu oziroma na obrobju dejal Santner. Pri saditvi so pomagali otroci Druge
osnovne šole in vrtca Slovenj Gradec ter delavci komunalnega podjetja. Župan Slovenj Gradca je povedal, da je s
tem projektom občina pridobila občinskega sadjarja, mislil je na Santnerja. Obljubil mu je, da bodo na travniku v
prihodnje lahko zasadili še jablane.

"Češnje bodo že čez dve, najkasneje tri leta na županski mizi in v vrtcih ter šolah," je zagotovil Santner. Jablane naj
bi oblikovali v drugih reznih oblikah kot primer, ki bi ga lahko ljudje upoštevali na lastnih vrtovih. "Če imate večja
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drevesa, ki jih nameravate zamenjati z manjšimi, lahko dobite strokovnjaka iz sadjarskega društva, ki vam lahko
svetuje, kaj je za tisti prostor najprimerneje. Nekaj ljudi se je šolalo za mojstre rezi, ki bodo lahko te naloge opravljali.
Tudi sam sem se tovrstno izobrazil, zato sem se odločil za ta javni projekt," je dejal Santner. V pokušino je
obiskovalcem prinesel sadni sok in lesnikov mošt. Za slednjega je dejal, da so ga nekoč uživale tudi doječe matere,
saj je preprečeval kolike pri dojenčkih in ni skisal mleka, poudaril je še druge zdravilne učinke lesnikovca.

Sadjar meni, da bi morali ljudje uživati več lokalnih pijač, tudi vino bi lahko zamenjali z mošti.

KARIN POTOČNIK
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