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<p><strong>Maslenice (lat. Hemerocallis)</strong> imajo v zemlji gomoljasto odebeljene
korenine. Listi so ozki, ?rtalasti, cvetnemu steblu ustrezno dolgi, elegantno pove�avi, rastejo
�opasto in so rastlini v lep okras. Na primerno mo?nih in razvejanih steblih (ki ne potrebujejo
nikakr�ne opore!) se razvije mno�ica popkov, ki se v ?asu cvetenja razcve-tajo dan za dnem.
Posamezen cvet cveti le en dan. Ker pa je v dobro razra�?eni rastlini lahko ve? kot deset (tudi
do 50) cvetnih stebel, vsako steblo pa ima mno�ico popkov (tudi do 50, rekorderke pa �e
ve?), cve-tenje posameznih sort pogosto traja tudi ve? kot mesec dni in to z vsak dan novimi,
sve�imi cvetovi.</p> <p>Ker danes obstaja �e nekaj desettiso? registriranih sort maslenic,
vsako leto pa dobimo vsaj �e tiso? novih, je na tr�i�?u prav neverjetna izbira teh hvale�nih
vrtnih trajnic</p> <p>- cvetovi so vseh barv in odtenkov razen ?iste modre in povsem bele:
torej od svetlo kremne (skoraj bele) do rumene, oran�ne, rjave, rde?e (tudi vinsko in mahagonij
rde?e), roza, vijoli?aste (tudi lila-roza, barve sivke, sliv...); nekatere sorte so v dveh ali ve?
prelivajo?ih se barvnih tonih, spet druge so dvo ali ve?barvne;<br />- premer cvetov
posameznih sort je od 4 cm pa vse do 25 cm, velikosti cvetov primerna je vi�ina rastline od 25
cm pa vse do 130 cm; najve?ja izbira je med sortami s cvetovi premera okoli 13 cm in vi�ino
cvetnih stebel okoli 70 cm;<br />- novej�e sorte imajo pogosto dodaten barvi efekt: kontrastno
obarvan zunanji cvetni rob, �e ve? jih ima kontrastno oko (druga?e obarvan pas ob prehodu v
cvetno grlo); cvetno grlo je lahko izrazito druga?e obarvano (npr. temno rde? cvet in intenzivno
zelenkasto rumeno grlo);<br />- cvetovi so razli?nih oblik, najve?krat splo�?eni okrogli ali
trikotni, zvezdasti, nakodrani, tako imeno-vani pajki pa tudi vrstnati (polni, dvojni);<br />- k lepoti
sodobnih sort maslenic pripomorejo nakodrani cvetni listi, kvalitetnej�a substanca cvetnih listov
pa zagotavlja odli?no obstojnost cvetov v de�evnem vremenu;<br />- nekatere sorte maslenic
prav prijetno di�ijo;</p> <h3>Uporabnost maslenic zelo pove?a razli?en ?as cvetenja
posameznih sort:</h3> <p>- zelo zgodnje maslenice pri?nejo cveteti v sredini maja<br />zgodaj cveto?e sorte cvetijo konec maja, ves junij, nekatere �e tudi v za?etku julija<br />srednje sorte cvetijo konec junija in ves julij<br />- pozne sorte cvetijo konec julija in v avgustu,
nekatere tudi �e v septembru</p> <h3>Kako gojimo maslenice</h3> <p><img
class="caption" src="images/stories/kamnik_m.jpg" border="0" alt="maslenica 'Kamnik'"
title="maslenica 'Kamnik'" align="right" />Maslenice uspevajo skoraj v vsakih tleh, na soncu ali
v polsenci. Le v vodi in v prevla�nih tleh ne rastejo dobro. So izredno nezahtevne, zelo zdrave
rastline. Zato je uporaba nadvse pestra, raznovrstna..�Sadimo jih lahko kjerkoli v vrtu,
posami?no, v skupinah, na gredice, v ospredju ali v ozadju, pa tudi v bli�ino vode (toda na
suho). V?asih jih gojimo celo kot balkonske rastline. Zelo primerne so tudi za javne, parkovne
in komunalne nasade in za poletne po?itni�ke vrtove. Ker cvetijo na vi�ku poletne sezone,
lahko le ob�alujemo, da jih v na�ih turisti?nih sredi�?ih skoraj ne poznajo. Vzgoja maslenic je
zelo enostavna. Sadike posadimo v predhodno dobro pripravljeno, pognojeno vrtno zemljo.
Malocvetne maslenice (premer cveta do 7 cm) sadimo vsaj 30 cm narazen, velikocvetne pa 40
do 50 cm narazen. Pri tem nasvet: ?e �elimo ob?udovati vso pestrost maslenic, nabavimo
nekaj ve? (morda 10) razli?nih sort maslenic, po eno ali dve sadiki vsake sorte. Maslenice vam
bodo hvale�ne za vsakoletno dognojevanje s humusom in biolo�kimi gnojili, dodamo pa lahko
tudi mineralna gnojila, ki vsebujejo malo du�ika. V poletni vro?ini, ko intenzivno cveti najve?
maslenic, je te rastline seveda priporo?ljivo (ni pa nujno) zalivati, tako da tudi novej�e
velikocvetne sorte, katerih obilni cvetovi sami vsebujejo �e kar lepo koli?ino vode, lahko
poka�ejo vso svojo lepoto.</p> <p>Maslenice praviloma cvetijo �e prvo leto po sajenju, v
drugem letu razvije rastlina �e ve? cvetnih stebel, tretje in seveda naslednja leta pa poka�ejo
ves svoj �arm - tako s cvetenjem kot z lepo oblikovanim grmi?kom zdravih, �e kar okrasnih
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listov, ki pri ve?ini sort ostanejo zeleni vse do pozne jeseni. Nekatere, predvsem novej�e sorte
maslenic, pa so celo zimzelene in zato �e posebej primerne za na�e toplej�e obmorske
kraje.</p> <p>Maslenice lahko presajamo skoraj vse leto, po potrebi celo med cvetenjem.
Vendar je za sajenje sadik najprimernej�i ?as spomladi, do konca aprila, predvsem pa jeseni,
po cvetenju.</p> <p>In kako nabaviti maslenice? Ponujajo jih skoraj vse vrtnarije, vendar - ?e
�elite imeti sodobnej�e sorte, jih boste praviloma na�li le pri specializiranih gojiteljih, kar
nekaj v Sloveniji in �e veliko ve? v tujini.</p>
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