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nepogrešljivo

Ko zacvetijo telohi, vemo, da je pomlad blizu. A telohi niso le tisti, ki jih pri nas 
najdemo v naravi. Vedno bolj jih cenimo in naseljujemo tudi po naših vrtovih. Veliko je 
telohov, ki izhajajo iz drugih predelov zemeljske oble in izstopajo zlasti s svojo višino, 

obliko rasti in bogatimi socvetji, manj pa z barvitostjo cvetja. Izjemno bogastvo barv in 
oblik cvetja pa predstavljajo zlasti križanci orientalskih telohov.

so znanilci pomladi
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Specializirani gojitelji telohov pov-
sod po svetu so vzgojili že nešte-
to sort. A te trajnice niso primer-

ne za tiste, ki bi radi vse hitro in takoj, 
pa še poceni povrhu. So namreč počasni 
v vsem, a ko nam uspe oblikovati nasad, 
bomo ob njem lahko uživali leto za le-
tom, zelo dolgo torej. Kdor je zelo potr-
pežljiv in vztrajen, se lahko loti tudi raz-
množevanja ter odbire kar sam.

Ko sem pred skoraj 30 leti hotela orien-
talske telohe spoznati malo bolje, v Slo-
veniji nisem našla ničesar. Prve skromne 
matične rastline sem dobila iz Anglije. 

Telohi
Svet pa se mi je odprl, ko mi je ljubitelj-
ski gojitelj in velik poznavalec telohov iz 
Nemčije po pošti poslal več zelo malih, 
komaj vzklilih sadikic orientalskih telo-
hov, kar brez zemlje, a lepo zapakiranih 
v vlažen papir. Takoj sem jih posadila v 
sadilni zabojček in pozneje presadila v 
večje lončke. Ko so dovolj zrasli, sem jih 
preselila na gredico. Po treh ali štirih le-
tih, nekateri še pozneje, so začeli cveteti. 
Ker so bili sejančki, potomci križancev, 
so si bili med seboj seveda zelo različ-
ni. Nekateri zelo lepi, drugi skoraj brez 
vrednosti. Tu se je moje selekcijsko delo 

torej šele začelo. Tiste najlepše sem od-
brala, označila in pozneje uporabila za 
matične rastline. Tiste slabše kakovosti 
pa so romale na kompost.

Slovenski kupci telohov, vseh po vrsti, 
in ne samo orientalskih, dolgo niso spre-
jeli. Šele zadnja leta so postali cenjeni in 
iskani.

Razmnoževanje

Če imamo odrasle cvetoče orientalske 
telohe na vrtu, se lahko lotimo njihove-
ga razmnoževanja na dva načina. Lahko 
jih množimo vegetativno, torej z delitvi-
jo, ali pa si z njih naberemo seme in jih 
sejemo.

Deliti je smiselno le zelo stare in boga-
to razraščene rastline. Ob koncu poletja 
jih izkopljemo tako, da gosto prepletene 
in dolge ter debele korenine čim manj 
poškodujemo. Previdno jih razdelimo, 
raztrgamo ali razrežemo na dele tako, 
da ima vsak del nekaj listja (ali vsaj vrši-
ček - brst, iz katerega se bo razvilo listje) 
in nekaj korenin. Če z močnim curkom 
vode z rastlin speremo zemljo, bomo laž-
je videli, kje zarezati in tako lahko do-
bimo več manjših sadik. Če pa ohrani-

Starejša sadika razvije bogastvo cvetja tudi v navadni vrtni prsti, a na 
takšno sliko je treba potrpežljivo počakati, in ne rastlin stalno seliti po 
vrtu kot mačka mlade.

Če želimo takšen pogled na cvetje, 
moramo odstraniti vse staro in mo-
rebiti že tudi utrujeno listje takoj ob 
koncu zime, ko opazimo, da so za-

čela cvetna stebla prodirati iz tal.

Zelena barva je značilna za cvetje ne-
katerih slovenskih divjih telohov. Bolj 
redko pa jo srečamo tudi pri oriental-
skih.



24 25

mo na koreninah čim več zemlje, bomo 
gotovo dobili manjše število novih ra-
stlin, a bodo te bolje prenesle presajanje. 
Vsekakor je pri takšni delitvi treba tudi 
krepko zmanjšati listno maso, da bo pre-
sajanje manj tvegano.

Če smo se odločili za setev, že med cve-
tenjem označimo najlepše rastline, s ka-
terih bomo pobirali seme. Dozorevajoče 
mešičke pobiramo, ko so začeli spremi-
njati barvo, tik preden se začnejo odpi-
rati, in jih pustimo do konca dozoreti v 
senci. Velikokrat pa se tudi sami posejejo 
in ob starejših rastlinah na vrtu lahko vi-
dimo mlade.

Pri sadikah orientalskih telohov, ki so 
vzgojene iz semena in še niso cvetele, ni-
koli ni možno vedeti, kakšno cvetje bodo 
razvile. Ker so semena vedno pridobljena 
od že neštetokrat križanih staršev, niti 
slučajno ni nujno, da bodo potomci ena-
ki staršem. Torej lahko le upamo, da bo 
na primer del potomcev rastline s polnim 
cvetjem rožnate barve ohranil te lastno-

sti. Zato velja, da rastline s posebno lepi-
mi cvetovi zanesljivo razmnožimo le ve-
getativno.

Kadar smo torej posadili sadike orien-
talskih telohov določenih barv in oblik 
ter potem prepustili naravi, da poskrbi za 
njihovo množenje s setvijo sama, bomo z 
leti imeli morda veliko rastlin, barve pa 
se bodo zelo spremenile.

Profesionalni in specializirani gojitelji 
telohov seveda za razmnoževanje upora-
bljajo tudi laboratorijske tehnike, tkivne 
kulture oziroma mikropropagacijo. Ko 
med množico sejančkov odkrijejo ka-
kšno posebnost, je to lahko velika dra-
gocenost, ki jo ljubosumno čuvajo, naj-
prej namnožijo in šele potem dajo na trg.

Nakup sadik orientalskih telohov 
danes

Tudi pri nas veljajo telohi za »božično 
in novoletno rožo«. V tem času jih zlasti 
najdemo po cvetličarnah in nekaterih vr-
tnih centrih kot lončne rastline z boga-
tim cvetjem in velikim številom popkov. 
Te rastline so bile z močnim gnojenjem 
forsirane in vzgojene za takojšnji učinek. 
Med takšno ponudbo tudi v tujini le zelo 
redko najdemo orientalske telohe. Na-
vadno so to različne sorte črnega teloha 
in medvrstni križanci. Orientalske telo-
he kot preforsirane lončne rastline z bo-
gatim cvetjem in cvetnim nastavkom za 
takojšnji učinek dajo na trg nekatere po-
sebne vrtnarije šele ob koncu zime. Ta-

kšne rastline je mogoče tudi naročiti po 
spletu iz tujine. Jih pa nekateri slovenski 
ponudniki tudi pripeljejo od daleč in po-
nudijo na našem trgu.

Zelo veliko različnih cvetočih oriental-
skih telohov ponujajo tuji specialisti go-
jitelji telohov v svojih vrtnarijah in na ne-
katerih vrtnarskih sejmih na začetku po-
mladi. A te sadike so navadno bolj skro-
mnega videza, z le po kakim cvetom, da 
je možno vedeti, kaj kupujemo. In sploh 
niso poceni! Je pa zato njihov izbor izje-
mno bogat, tako po barvah kot po obli-
kah cvetov.

Med slovenskimi gojitelji orientalskih 
telohov je ponudba mnogo bolj skromna. 
A na začetku pomladi je tudi pri nas mo-
žno izbirati med različnimi barvami in 
oblikami cvetov. V naših spletnih trgo-
vinah jih je mogoče kupovati vse leto. 
A takrat je ponudbo mogoče definirati 
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manj natančno, navadno le po barvnih 
spektrih, ne pa po odtenkih. Kdor rad 
sam izbira med mnogo barvami in nji-
hovimi različicami, bo to najlaže naredil, 
če obišče gojitelja takrat, ko pač cvetijo. 
Največji izbor je takoj v začetku marca 
in nekje do sredine aprila, ko barve lah-
ko že začnejo bledeti oziroma cvetovi iz-
gubljati značilno barvo in tudi zaloge po 
navadi že precej skopnijo.

Sajenje na vrtove in v posode

Orientalski telohi so vrtne trajnice in 
se torej najbolje počutijo na vrtu. Lahko 
jih sicer gojimo tudi v loncih in koritih, 
a to je smiselno le izjemoma – zlasti ka-
dar nimamo vrta, a bi vseeno radi uživa-
li ob teh posebnih trajnicah. Če jih to-
rej želimo gojiti v posodah, jim moramo 
predvsem zagotoviti dovolj veliko količi-
no in globino zelo dobre, odcedne in s 
humusom bogate vrtne prsti. V njej bodo 
namreč morali ostati leta in leta in le s 
časoma se bodo ob vsakoletnem dodaja-
nju komposta bogato razrasli in obilno 
cveteli. Telohov nikakor ne moremo go-
jiti tako, kot smo vajeni pri balkonskem 
cvetju. Posod s telohi pozimi ne smemo 
umikati v temne prostore in poleti ne 
smejo biti na žgočem soncu izpostavljeni 
suši. Ker za mraz niso občutljivi, lahko 
prezimujejo na prostem, a v suhih zimah 
ne smemo pozabiti na zalivanje.

Na vrtovih je za orientalske telohe ide-
alen prostor v polsenci, na jutranjem 
soncu ali pod drevesnimi krošnjami, kjer 
dobijo dovolj difuzne svetlobe. Prav do-
bro uspevajo v vsaki normalni vrtni prsti. 
Seveda v bolj hranljivi bolj bogato rastejo 
in cvetijo. Če jim bomo lahko zagotovi-
li dovolj vlage, jih lahko posadimo tudi 
na polno sonce. Kot velja za vse trajni-
ce, lahko tudi telohe sadimo ob ustrezni 
skrbi za zalivanje sveže posajenih rastlin 
vse leto, da le zemlja ni zmrznjena. A 
smiselno jih je iz lončka preseliti v odpr-

to zemljo na gredi čim prej po nakupu, 
da ne bi v lončkih trpeli pomanjkanja 
hrane in vode. Le pri tistih sadikah, ki 
so bile z gnojili forsirane in gojene v ra-
stlinjakih, je potrebno nekaj previdno-
sti pred poznimi mrazovi. Takšnim je 
treba tudi skrbno streči z vodo in hra-
nili.

Vzdrževanje 

Ker so telohi zelo počasni v razvoju, 
mlade rastline potrebujejo nekaj let, 
da bi se dodobra razrasle in bogato za-
cvetele. Nikakor pa nimajo rade presa-
janja. Zato je pred sajenjem na stalno 
mesto potreben temeljit premislek, kam 
jih bomo umestili, da bodo tam lahko 
ostali zelo dolgo. Stalno bomo skrbeli 
za humusno in rahlo prst z dovolj hrane 
in dovolj vode. Pri tem nam zelo poma-
ga bogata zastirka iz odpadlega listja ali 
podobnega materiala. Grobe zastirke iz 
lubja ali sekancev pa naredijo več škode 

kot koristi. Če torej telohi rastejo v glo-
boki prsti v polsenci z bogato zastirko, 
bo naravne moče skoraj zagotovo dovolj 
in ne potrebujejo zalivanja, razen morda 
ob kakšni posebno hudi suši. Če pa ra-
stejo na soncu in so morda še brez zastir-
ke na koreninah, bo potrebno občasno 
temeljito zalivanje.

Cvetje se velikokrat skriva pod koša-
tim zimzelenim listjem. Če torej želi-
mo res uživati ob pogledu nanj, bomo 
ob koncu zime vse, morda že tudi malce 
utrujeno in deloma porjavelo listje, od-
stranili. Ob koncu cvetenja se bo listje 
zanesljivo obnovilo in poskrbelo za do-
volj hrane za naslednje leto.

Navadno so orientalski telohi zelo 
zdrave trajnice. Kot na mnogo vrtnih 
rastlinah pa se tudi na telohih včasih 
pojavijo uši. A globalizacija nam prinaša 
vedno nove bolezni in škodljivce. Če se 
pojavijo, jih bomo pač zatrli z ekološki-
mi sredstvi.

 


