Jste šťastný majitel Ibišku?
Tak já se Vám tedy představím.
Mé latinské jméno je Hibiscus. V některých zemích mi říkají prostě ”květina z Hawaje”. Kvůli mé
kráse mně také na Hawajských ostrovech vybrali za svou národní květinu z více jak 2000 jiných
druhů. Po mnoho let jsem byl pěstován jako okrasná rostlina – obzvláště na Hawajských ostrovech.
Mým původním domovem je tropická Asie, kde se kolibříci radují z mého nektaru.

Nejpěknějsí květina na světě
Je mnoho důvodů, proč mít ze mne doma radost. Jsem zelený keřík s tmavě zelenými listy. Mé květy
jsou nejkrásnější na světě. Jsou veliké, pestře barevné a jsou všech možných tvarů. V létě, když je
hodně slunečního svitu, tak rozvinuje nové květy téměř každý den. Neváhejte a utrhněte jich pár,
vloště je do číše naplněné vodou a postavte na slavnostní stůl. Pomohou vám udělat slavnost ještě
slavnostnější.

péče
Slunce je můj nejlepší přítel. Rád se koupu v jeho paprscích, takže nejlépe je, když mne umístíš
blízko okna nebo přímo za něj. Pokud se budeš o mne dobře starat, tak vyrostu. Mohl bych vyrůst až
do výšky několika metrů jako na Hawai a budu ti svými květy přinášet radost. Dávej mi prosím
každým rokem větší květináč, aby jsi mi to umožnil. Pokud ještě vybereš květináč tak, aby mi
pasoval svým tvarem, stylem a barvou tak mi uděláš radost navíc. Půda do které mně přesadíš by
měla být dobrá a výživná. I když jsem tak krásný, tak jsem statečný a péče o mně je snadná.

Mám také rád venek
Mám rád malou dovolenou venku v květináči nebo být vysazen přímo do zahrady. Nesnesu ale
teploty pod 12 stupňů. Moje stanoviště venku by mělo být slunečné a chráněné proti prudkým
větrům. Pokud mně vysadíš na zahradě, tak se budeš cítit, jako by jsi byl přímo na Hawajských
ostrovech.
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Voda je pro mne vše
Potřebuji spoustu vody od léta do podzimu. Měl by jsi mne zalévat každý druhý nebo třetí den, ale
prosím po deseti minutách ostraň vodu z podmisky pod květináčem. Tak může spodní část zeminy
lehce vyschnout než mne znova zaleješ. Moje kořeny postřebují spoustu vzduchu, takže nejlépe je
pokud je mezera mezi mým květináčem a podmiskou. Nechci být vysazen přímo do obalu na
květináče. V zimě a na podzim nerostu tak rychle, takže nepotřebuji vodu tak často.

Umělé hnojivo
Potřebuji hnojivo, aby se ze mne stala velká silná rostlina se spoustou květů. Od dubna do srpna by
jsi mne měl prihnojovat každý týden. Mám rád hnojiva určena pro kvetoucí rostliny. Zbytek roku,
když nerostu tak rychle, tak mně nehnoj tak často, stačí jednou za měsíc. Pokud mně nebudeš
hnojit, tak neporostu tak dobře, mé listy budou světle zelené a mé výhony slabé.

Je dobré, aby mě prořezávat - to mě dobře dělá
Jestliže mám více jak 2 roky, tak je dobrý nápad zaštípnout mé výhony na poloviční délku. To by se
mělo dělat od února do dubna. Možná, že mně nebudete zaštípávat rádi, ale je to pro mé dobro. V
zimě, když je málo světla, tak mé váhony budou slabší a neunesli by velké květy. Zastřihněte je a
nezapomeňte, že světlo a teplo jsou důležité abych mohl vytvořit nové poupata. Bude mi to trvat tak
dva a půl měsíce po zaštípnutí. Pokud si budete přát vytvarovat mně do velké kompaktní rostliny, tak
mně můžete zaštipovat i přes léto až do září.

Nevítaní návštěvníci
Pokud ti bude připadat, že jsem trochu smutný, tak to bude možná tím, že mám nevítané navštěvníky.
Můžou to být svilušky, mšice, molice nebo. Zkus je podle obrázku rozeznat a zbavit mně od nich.
Neprve mne vykoupej ve vodě. Pak je mi hned lépe. Pokud to nebude stačit, tak můžete vyzkoušet
různé předepsané insekticidy. Děkuji Vám.
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