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Seme kot bel puh
Japonske anemone so graciozne, visoko rastoče trajnice, ki nas z bogatim
cvetenjem razveseljujejo od sredine avgusta do prvih zmrzali. Tudi pri nas
smo lahko njihovo lepoto od nekdaj
občudovali tako na podeželskih kot na
mestnih vrtovih.

A

nemone japonica so prav zanimive
cvetice. Zanje je značilno, da se po
sajenju sprva razraščajo bolj počasi, po dveh letih, ko se dobro vrastejo, pa se
razvijejo v košate rastline. Stare sorte, ki so

uspevale že na vrtovih naših babic in jih zasledimo še danes, so bile višje in bolj raščave, če ne kar malo invazivne. Novejše, ki si
jih priskrbimo v vrtnarijah, se od njih razlikujejo predvsem po nižji rasti in manjši razraščenosti. Sežejo od 60 do 150 cm v višino in do 40 cm v širino. Pri starih sortah, ki
so lahko še višje, je priporočljivo, da jim konec pomladi namestimo opore.
Sorte japonskih anemon se med seboj razlikujejo tudi po barvi cvetov: vidimo jih v različnih odtenkih rožnate in v beli barvi.
Cvetovi so ponavadi enostavni, poznamo

pa tudi dvojne. Jesenske anemone pa niso
lepe samo v času cvetenja, temveč pritegujejo pozornost tudi pozneje. Na koncu jeseni, dokler veter ne raznese semen, namreč
to pri nekaterih sortah spominja na bel puh
oziroma suh sneg.

Rastišče in oskrba
Te trajnice najlepše rastejo v polsenčnih legah v zavetju velikih dreves. Uspevale bodo tudi na polnem soncu, paziti moramo le,
da je prst vedno malo vlažna, zlasti v pole-
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1. Japonske anemone so graciozne trajnice, ki nas z bogatim cvetenjem razveseljujejo pozno poleti in jeseni.
2. Razkošno cvetje dopolnjuje zgodnjejesensko podobo vrta, kjer rastejo v
gredah, obrobljenih s pušpanom.
3. Cvetovi japonskih anemon med stebli
močvirske preslice, Equisetum. Zanimiva kombinacija, ki jo lahko posadimo
tudi v posode.
4. Sorta 'Honorine Jobert' je ena izmed
lepših sort belo cvetočih anemon. Zraste do meter visoko. Cvetovi so veliki
in enostavni. Brez premora se odpirajo
od sredine avgusta do pozne jeseni.
5. Pri jesenskih anemonah ne občudujemo samo cvetov. Seme nekaterih sort je
namreč konec jeseni, dokler ga veter ne
raznese, videti kot bel puh ali suh sneg.

tnih mesecih. Takrat tvorijo prve popke.
Ob prepičli talni vlagi bo veliko manj cvetov. Kljub temu da so jesenske anemone
glede prsti precej nezahtevne, moramo paziti, da se pozimi v tleh ne zadržuje preveč
vode, saj so nekoliko občutljive na zimsko
mokroto.
Ustreza jim družba drugih poleti in jeseni
cvetočih trajnic. Posebno privlačna je kombinacija belo cvetočih anemon, modro cvetočih preobjed in prosa. Sadimo jih tudi
skupaj s hermelikami, dresnimi, jesenskimi
astrami, trajnimi sončnicami in okrasnimi
travami.
Mlade sadike so bolj občutljive na mraz,
zato je priporočljivo, da jih ne sadimo prepozno jeseni, vsekakor to storimo še pred
začetkom novembra. Brez presajanja dolgo

uspevajo na istem mestu, ne da bi bilo cvetenje z leti revnejše. Pri japonskih anemonah je zanimivo tudi to, da jih potem, ko so
enkrat razraščene, nikoli ne moremo v celoti izkopati, če bi jih želeli presaditi drugam. Na koreninah imajo namreč brste, iz
katerih se v kratkem razvijejo listi in nova
rastlina. Ta lahko zraste že iz koščka korenine, na kateri je brst.
Sodijo med prezimno trdne trajnice, ki jih ni
treba zavarovati pred mrazom. Oporo, ki jo
potrebujejo nekatere visoke sorte, namestimo okoli šopa pozno spomladi, da jeseni
ne bi poškodovali popkov in cvetov.
Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar

