Är du en lycklig ägare av en Hibiscus?
Då skulle jag vilja presentera mig för dig.
Mitt latinska namn är hibiscus. I vissa länder kallas jag bara för ”Hawaii flower”. Min skönhet har
gjort att jag valts till Hawaiis landskapsblomma, där det finns över 2000 olika arter. I många år har jag
blivit odlad som prydnadsväxt – speciellt på Hawaii. Jag föddes i tropiska Asien där kolibrierna njöt
av nektarn från mina blommor.

De vackraste blommorna i världen
Det finns många anledningar för dig att vara glad att ha mig i ditt hem. Jag är en kraftig, grön buske
med blanka, mörkgröna blad. Mina blommor är de vackraste i världen. De är stora och ljustfärgade
och finns i alla möjliga färger – från de vackraste pastell färger till starkt röda. På sommaren, då det
är mycket sol, får jag nya blommor nästan varje dag. Plocka gärna några stycken, och lägg dem i en
skål med vatten och sätt dem på ett festdukat bord. De gör högtiden ännu mer speciell.
Skötsel
Solen är min bästa vän! Jag älskar att bada i dess strålar, så sätt mig gärna i ett fönster eller i
närheten av ett. Om du tar väl hand om mig, kommer jag med tiden bli stor. Jag kan växa upp till ett
par meter som på Hawaii, och jag kommer att glädja dig med mina blommor. För att detta skall kunna
ske måste du ge mina rötter mer och mer utrymme genom att byta till en större kruka varje år. Jag
blir extra glad om du väljer en kruka som matchar min form och färg på mina blommor. Jorden som
du planterar mig bör vara av bra näringsrik jord, gärna med lite lera i. Trots att jag är en sådan
skönhet är jag tålig och lätt att ta hand om.
Jag trivs även utomhus
Jag tycker om att ta en kort semester utomhus i en kruka eller direkt i rabatten. Men jag trivs inte när
det blir kallare än 12 grader. Utomhus trivs jag bäst i solen, skyddad från kraftiga vindar. Med mig i
trädgården kommer det kännas som om du verkligen är på Hawaii.
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Vatten betyder allt för mig
Eftersom jag är en kraftig växt, behöver jag massvis med vatten från vår till höst. Du bör vattna mig
varannan eller var tredje dag, men ta bort överflödigt vatten på fatet under krukan efter tio minuter.
Därefter får det översta jordlagret torka ut en aning innan du vattnar mig igen. För att jag ska kunna
växa, behöver mina rötter bra dränering. Det bör vara luft mellan min kruka och fatet som den står
på. Jag tolererar inte att planteras direkt i en ytterkruka. På hösten och vintern växer jag inte lika
mycket som övriga året och behöver således inte vattnas lika ofta.
Gödning
För att jag ska bli en stor, frisk och stark planta med massvis med blommor behöver jag gödning.
Från april till augusti bör jag få gödning en gång i veckan. Jag tycker bäst om gödning som är
avsedda för blommande växter. Under resten av året, när jag inte växer lika mycket, behöver jag bara
gödning en
gång i månaden. Om du glömmer att ge mig gödning, kommer jag inte trivas särskilt bra, mina blad
blir ljusgröna och mina grenar tunna.
Jag mår bra av att beskäras
När jag fyllt två år är det en bra ide att klippa mina grenar till halva sin storlek. Detta görs lämpligast
tidigt på våren någon gång mellan februari till april. Du kanske inte gillar att klippa ner mig men det
är trots allt bäst för mig. På vintern när det är mörkare blir mina nya grenar tunna och svaga för att
bära upp mina stora blommor. Klipp ner dem, men glöm inte att jag behöver mycket ljus och värme
för att jag ska kunna få nya skott. Efter jag blivit klippt tar det ca två och en halv månad innan jag
blommar. Om du vill forma mig till en stor kompakt planta kan jag klippas även på sommaren och
ända in i september.
Ovälkomna gäster
Om jag ser sorgsen ut kan det bero på att jag har ovälkomna gäster på besök. De kan vara kvalster,
bladlöss, vitaflugor eller mjölbaggar. Du kan se på bilderna hur de ser ut. Du kan prova att tvätta mig
med vatten vilket jag lätt kan tåla. Om det inte skulle verka kan du prova olika insekt preparat. Jag
kommer att tacka dig!!
Jag är en Hawaii blomma och jag måste vara inomhus i varma på vintern
Jag kommer bäst genom vintern om jag får så mycket ljus som möjligt och minns jag inte tål
temperaturer under 12 grader!
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