Oletko sinä Hibiscuksen onnellinen omistaja?
Haluaisin esitellä itseni sinulle. Latinankielinen nimeni on hibiscus.
Joissain maissa minua kutsutaan “Hawajin kukaksi”. Hawajilla, jossa meitä on yli 2000 eri lajiketta,
minut on kauneuteni johdosta valittu saaren kukaksi. Minua on monien vuosien ajan jalostettu
koristekasviksi – erityisesti Hawajilla. Olen syntynyt trooppisessa osassa Aasiaa, jossa Kolibrit ovat
tottuneet nauttimaan kukkieni nektaria.

Kauneimmat kukat maailmassa
Sinulla on monta syytä olla onnellinen siitä, että olen kotonasi. Olen huomiota herättävä vihreä
pensas ja minulla on kauniit kiiltävät tummanvihreät lehdet. Kukkani ovat maailman kauneimmat. Ne
ovat isot ja kirkkaan väriset ja tulevat kaikissa sävyissä – herkullisimmista pastellin sävyistä
kirkkaimpiin scarletin sävyihin. kesällä runsaassa auringon valossa avaan uusia kukkia melkein
päivittäin. Voit hyvin laittaa kukkiani vedellä täytettyyn kauniiseen astiaan pöytää koristamaan. Ne
tekevät tilaisuudestasi vieläkin erikoisemman.
Hoito
Aurinko on paras ystäväni! Voit hyvin sijoittaa minut ikkunalle tai sen läheisyyteen. Rakastan kylpeä
auringon säteissä. Jos hoidat minua hyvin, kasvan isoksi. Voin kasvaa parimetriseksi kuten Hawajilla
ja kukkani tuovat sinulle suurta iloa. Kasvan isoksi jos teet juurilleni tilaa istuttamalla minut
isompaan ruukkuun joka vuosi. Tulen onnelliseksi, jos valitset minulle kauniin suojaruukun tai
astian, joka sopii muotooni ja kukkieni sävyyn. Käytäthän hyvää, ravinnerikasta ja mielellään hieman
savipitoista maata. Vaikka olen kaunis, olen sitkeä ja helppohoitoinen.
Pidän myös ulkoilmasta
Pidän pienestä lomasta ulkona ruukussa tai suoraan maahan istutettuna, mutta en viihdy alle 12C
asteen lämpötiloissa. Paikkani ulkona tulisi olla aurinkoinen ja tuulelta suojattu. Tunnet olosi kuin
olisit Hawajilla, kun sinulla on minut puutarhassasi.
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Vesi on minulle kaikki kaikessa
Tarvitsen kasvaakseni ja kukkiakseni runsaasti vettä keväästä syksyyn. Anna minulle vettä joka
toinen- tai kolmas päivä, mutta poista ylimääräinen vesi aluslautaseltani noin 10 minuutin kuluttua.
Ruukun yläosan multa voi hyvin kuivahtaa, ennen kuin seuraavan kerran annat minulle vettä. Juureni
eivät kykene hengittämään astiassa seisovassa vedessä joten huolehdi, että aluslautaseni tai astiani
on kuiva sekä, että ruukkuni ja mahdollisen suojaruukkuni tai astiani välissä on ilmaa. Samasta
syystä en myöskään kestä suoraan suojaruukkuun istuttamista. En kasva paljon syksyllä enkä
talvella, joten silloin en tarvitse vettä niin usein.
Ravinteet
Kasvaakseni isoksi, vahvaksi ja hyvin kukkivaksi, tarvitsen ravinteita. Ravitse minua viikottain
huhtikuusta elokuuhun. Pidän kukkiville kasveille tarkoitetusta ravinteesta. En kasva kovin paljon
muina vuodenaikoina, joten ravitse minua silloin vain kuukausittain. En viihdy kovin hyvin, jos
unohdat antaa minulle ravinnetta – lehdistäni tulee haalean vihreät ja versoistani ohuet.
Voit leikata ja trimmata minua – se on minulle hyväksi
Kun olen reilut kaksi vuotta vanha, olisi hyvä idea leikata versoni noin puoleen kokoon. Tämä tulisi
tehdä keväällä, helmi – huhtikuun aikana. Ehkä et haluaisi leikata minua, mutta se olisi itseasiassa
hyväksi minulle. Talvella, vähässä valossa, jäävät versoni ohuiksi ja heikoiksi ja jaksavat näin ollen
heikosti kantaa suuria kukkiani. Joten leikkaa minut, mutta muista, että riittävä valo ja lämpö ovat
minulle erittäin tärkeitä kasvaakseni vahvaksi ja muodostaakseni uusia nuppuja. Trimmauksen
jälkeen minulta menee ainakin 2,5 kuukautta ennen kuin kukin taas. Halutessasi minusta ison ja
tiiviin kasvin, voit trimata minua läpi koko kesän aina syyskuuhun asti.
Kutsumattomat vieraat
Jos vaikutan mielestäsi hieman surulliselta, minulla saattaa olla kutsumattomia vieraita kylässä.
Nämä voivat olla hämähäkkejä, lehtikirvoja (erityisesti nupuissani), villakilpikirvoja tai muita
kuoriaisia. Näet kuvista miltä ne näyttävät ja olisin kiitollinen jos autat minua pääsemään niistä
eroon. Voit ensin koettaa pestä minut – kestän sen helposti. Jos se ei auta, niin koita joitain
erityypisiä reseptittömiä tuholaistorjunta-aineita. Kiitän sinua siitä!
Hawaii Team
Minulla on ollut rakas lapsuus Erling Lund I/S puutarhalla Tanskassa, jossa Hawaii Team kasvatti ja
hoiti minut. Täällä Thorstenin ja Stefanin luona syntyy joka vuosi melkein 3 miljoonaa Hibiscusta.
Juureni muodostuivat miellyttävässä, lämpimässä ja kosteassa teltassa. Myöhemmin kasvoin isoksi
ja kauniiksi suurissa ja lämpimissä kasvihuoneissa, joissa Hawaii Team piti huolta, että sain koko
ajan parasta mahdollista ravinnetta sekä riittävästi valoa ja vettä.
Olen kokonaan käsintehty ja luonnollinen, eikä mikään muu kasvi ole niin kuin minä. Kun kasvoin
isoksi ja ensimmäiset kukkani alkoivat tulla esiin, minut paketoitiin huolella pussiin ja minut laitettiin
kuljetuslaatikkoon muiden sisarusteni kanssa. Olin nyt aikuinen ja minut lähetettiin maailmalle. Oli
aika sanoa hyvästit Hawaii Team:lle, jonka kanssa meillä oli ollut niin hauskaa. Mutta jännitin kovasti
mihin päätyisin ja mitä matkalla kokisin. Nyt olen sinun luonasi.
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