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Hoste so nadvse priljubljene trajnice za
senco. Gojimo jih zaradi raznolikih
oblik in barv listov ter lepih cvetov. Sle-
dnji pri nekaterih sortah prav omamno
dišijo. Cvetovi, predvsem pa popki so na
Japonskem prava poslastica za sladoku-
sce.

Hoste najlepše uspevajo na senčnih
mestih, v vlažnih, a odcednih in bo-
gatih tleh. Globoka senca jim ne

ustreza, saj potrebujejo vsaj dve uri sončne
svetlobe na dan. Zanimive so že od zgodnje
pomladi, ko iz šopastih korenin odženejo li-
sti, ki so sprva zviti v pokončne tulce. Liste
lahko delimo na dve skupini, na enobarvne
in pisane. Enobarvni so lahko zeleni, zeleno-
modri, rumeni in v vseh vmesnih odtenkih
teh barv. Pisani listi imajo zanimiv rob ali sre-
dico – belo, rumeno, krem, modrikasto. Bar-
ve se pri kakšni sorti lahko spreminjajo celo
med rastjo, odvisno od osvetlitve.
Od začetka junija do poznega poletja, odvi-
sno od sorte oziroma vrste, se na koncu ste-
bel, ki se dvignejo visoko nad šopom listov,
odpirajo cvetovi v različnih odtenkih lila, vi-
joličaste in bele barve. Cvetna stebla so lah-
ko visoka tudi do meter in pol. Posamezen
cvet je odprt le en dan. Nekatere sorte lepo
dišijo. Zrastejo od 8 do 100 cm v višino, v ši-
rino pa ponavadi dvakrat toliko kot v višino.
Velike sorte potrebujejo nekaj let, da se lepo
razrastejo.
Hoste so nepogrešljive trajnice za senčne le-
ge. Uporabljamo jih tudi za prekrivanje tal,
sadimo jih na cvetlične grede, vedno pogo-
steje pa jih gojimo v posodah. Listi in tudi
cvetovi so lepi v cvetličnih aranžmajih. Na
gredi jim namenimo družbo iskrnic, tiarele,
vrtnih kresnic, maslenic, kavkaške spominči-
ce, lipice, svetilke, preobjede, praproti in be-
kice, pa tudi spomladi cvetoče čebulnice,
kot so narcise in tulipani.

Hoste in polži

Listi host so nadvse dobrodošla hrana za
polže. Ti se gostijo prav z vsemi nadzemnimi
deli, naj bodo to stebla ali listi. Preluknjani li-
sti niso videti nič kaj lepo, zato poskušamo
rastline zavarovati. Nekateri se tega lotijo
kar z ročnim pobiranjem škodljivcev. To je
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1. H. sieboldiana 'Elegans' je velika ho-
sta z velikimi okroglimi, močno nagu-
banimi sivomodrimi listi z belim nadi-
hom. Ker so precej trdi, jih polži le red-
ko napadejo. Na fotografiji v družbi za-
lega kobulčka, Astrantia major.
2. Hoste so posebno lepe v družbi pra-
proti.
3. H. fortunei 'Aureomarginata' je sre-
dnje velikosti. Njeni listi so temno zele-
ni z rumenim robom. Cvetovi so lila. Ra-
ste lahko tudi na soncu, če so tla zado-
sti vlažna.
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precej zamudno delo, je pa najbolj prijazno
naravi, v nasprotju s kemičnimi sredstvi za
zatiranje polžev, ki pa so zelo učinkovita.
Pred polži so nekatere sorte host »varnej-
še«. Te se ponavadi odlikujejo po daljših li-
stnih pecljih ali/in debelejših listih in bolj trdi
listni površini. 'Halcyon' je ena najbolj zna-
nih in večkrat nagrajenih host. Odlikuje se
po lepi modri barvi listov, teksturi in obliki
rasti. Je srednje velikosti. Listi so debeli in ta-
ko odporni na polže. Cvetovi so lila. 'Sum
and Substance' je velika hosta, ki se v štirih
do petih letih razraste do 120 cm v širino in
tudi v višino. Njeni listi so spomladi svetlo
zeleni, poleti postanejo rumeni, če so vsaj
pet ur na dan izpostavljeni sončnim žarkom.
H. sieboldiana 'Elegans' je velika hosta z ve-
likimi nagubanimi, okroglimi sivomodrimi li-
sti z belim nadihom. Tudi cvetovi so skoraj
beli. Raste počasi, spada pa med ene od ve-
čjih host. Njeni listi so precej trdi, zato jih
polži le redko napadejo.

Hoste in sonce

Nekatere zeleno- in rumenolistne sorte bo-
do uspevale tudi na bolj sončnih legah, če je
le zemlja zadosti vlažna. V deželah, kjer ima-
jo poleti zadosti dežja, v Angliji na primer,
lahko vidimo hoste z modrimi listi, ki so po-
sajene na polnem soncu, celo v družbi mačje
mete ali vrtnic. Vendar so v celinski Sloveniji
poletja suha in vroča, zato na bolj sončnih
legah uspevajo le nekatere sorte. Paziti mo-
ramo, da jih poleti toliko zalivamo, da se ze-
mlja okoli njih nikoli popolnoma ne izsuši.
'August Moon' je srednje velikosti, njeni listi
so rumeni. Cveti temno lila. Je hitro rastoča
sorta. Hosta fortunei 'Aureomarginata' je
srednje velikosti. Listi so temno zeleni z ru-
menim robom in cvetovi lila. 'Hydon's Sun-
set' je majhna hosta z živo rumenimi listi in
temno vijoličastimi cvetovi. Se hitro razrašča
in brez težav raste na soncu. Na soncu uspe-
vajo tudi stare sorte host, ki lepo dišijo in jih
že od nekdaj zasledimo po vrtovih.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar Satler
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4. V deželah, kjer imajo poleti zadosti
dežja, v Angliji na primer, lahko vidimo
hoste z modrimi listi, ki so posajene na
polnem soncu, celo v družbi mačje mete
ali vrtnic.
5. H. 'Hydon's Sunset' je majhna hosta z
živo rumenimi listi in temno vijoličasti-
mi cvetovi. Se hitro razrašča in brez te-
žav raste na soncu. Na fotografiji v
družbi rododendrona.
6. H. 'Halcyon' je ena najbolj znanih in
večkrat nagrajenih host z modrimi li-
sti. Odlikuje se po lepi barvi listov, te-
ksturi in obliki rasti. Je srednje veliko-
sti. Listi so debeli in tako odporni na
polže. Cvetovi so lila.


