Abutilon (Zaślaz, klonik)
rodzina Malvaceae (Ślazowate)
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W rodzaju Abutilon znanych jest 100‐150 gatunków, pochodzących głównie ze strefy tropikalnej
i subtropikalnej (kraje strefy zwrotnikowej i podzwrotnikowej). Krzewy lub rośliny zielne o jasnozielonych,
owłosionych, nakrapianych (biało lub żółto) liściach i dzwonkowatych, żółtych lub brązowych kwiatach.
Najczęściej w naszej strefie klimatycznej są spotykane (jako rośliny pokojowe) odmiany mieszańcowe
zaślazu (Abutilon‐Hybride), które powstały ze skrzyżowania różnych gatunków. Większość gatunków rośnie
bujnie ‐ roczne przyrosty od 0,5‐1 metra. Wszystkie gatunki zaślazu potrzebują jasnego stanowiska,
nie mogą jednak być narażone na bezpośrednie nasłonecznienie.
AbutiIon‐Hybride (Zaślaz mieszańcowy) ‐ pochodzi z Brazylii, jest to mieszaniec kilku gatunków, który jest
popularną, doniczkową rośliną ozdobną. Zaślaz jest małym „drzewkiem" (wysokości 55–65 cm) półkrzewem
lub krzewem do 2 m wielkości. Liście posiada 3‐7 klapowe, podobne do liści klonu ‐ stąd polska nazwa
„klonik”. Są na ogół jasnozielone, lecz mogą być również pstre. Roślina kwitnie od maja do października,
tworząc bardzo ładne, duże, dzwonkowate kwiaty w kolorze białym, pomarańczowym, czerwonym, żółtym
albo różowym. Kwiaty umieszczone są po kilka lub pojedynczo w kątach liści. Zaślaz nie jest odporny na
mróz, w naszym klimacie musi zimować w pomieszczeniu ‐ zimuje dobrze w temperaturze 10‐12°C.
Może rosnąć na stanowisku jasnym jak i półcienistym.
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W okresie lata dobrze reaguje na pobyt na wolnym powietrzu, lecz w miejscu osłoniętym przed wiatrem
i deszczem, ciepłym, nie lubi przeciągów. Rośliny powinno się dość obficie podlewać, lecz unikać
przelewania podłoża ‐ zimą ograniczamy podlewanie. Przesadzamy je co roku ‐ wiosną. Kloniki rozmnaża się
generatywnie ‐ z nasion (w lutym), oraz wegetatywnie ‐ wiosną z sadzonek wierzchołkowych. Jest to bardzo
atrakcyjna roślina tarasowa.
Abutilon megapotamicum ‐ pochodzi z Ameryki Środkowej. Osiąga rozmiary do 1‐3 m. Jest wiotką
krzewinką wymagającą podpór, bywa często zaliczana do pnączy. Rośnie szybko tworząc długie zwisające
pędy. W ciągu okresu wegetacyjnego może urosnąć nawet o 1 metr. Ma bardzo ładne ulistnienie
(wąskie, lancetowate liście), które może być wielobarwnie nakrapiane. Kwiaty pojawiają się na roślinie
wiosną i roślina kwitnie do późnego lata. Kwiaty są piękne, dzwoneczkowate, umieszczone na delikatnym,
długim pędzie kwiatowym, wyrastają z kątów liści. Są czerwono‐pomarańczowe i wyglądają
jak małe baloniki lub jak lampiony, nie pachną.
Abutilon megapotamicum wymaga jasnego stanowiska (toleruje półcieniste). W lecie może także
przebywać na wolnym powietrzu w miejscu osłoniętym przed wiatrem i deszczem. Nie znosi przeciągu.
Zimuje w pomieszczeniach i najlepsza temperatura w zimie to około 15°C. W okresie wegetacji
(od marca do sierpnia ‐ września) roślinę obficie podlewamy, lecz unikamy przelewania.
W zimie ograniczamy podlewanie. Przesadzamy wiosną, równocześnie przycinając. Rozmnażamy je przez
sadzonki, rzadziej przez wysiew nasion.

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu
www.mob‐zabrze.pl

