Ben jij de gelukkige eigenaar van een Hibiscus?
Dan zou ik me graag aan u willen voorstellen.
Mijn Latijnse naam is Hibiscus. In sommige landen noemt men mij gewoon "Hawaii bloem". Door
mijn schoonheid, ben ik uitgekozen als de staatsbloem van Hawaii, waar zij meer dan 2000
verschillende soorten hebben. Al vele jaren word ik als een ornamentale plant geteeld - In het
bijzonder in Hawaii. Mijn geboorteplaats is tropisch Azië waar de kolibri's van de nectar van mijn
bloem genieten.

De allermooiste bloemen van de wereld
Er zijn vele redenen waardoor u uzelf gelukkig mag noemen dat u mij in uw huis heeft. Ik ben een
krachtige, groene struik met glanzende, donkere groene bladeren. Mijn bloemen zijn de allermooiste
van de wereld. Ze zijn groot en felgekleurd en komen in alle kleuren voor - van zachste pastel tot de
felste scharlaken. In de zomer, wanner er veel zonlicht is, vouw ik dagelijks mijn nieuwe bloemen uit.
Voelt u zich vrij om sommige ervan uit te plukken, legt ze in een mooie vaas met water en zet ze op
een feestige tafel. Ze zullen zeker hun steentje bijdragen tot een nog bijzondere gelegenheid.
Verzorging
De zon is mijn beste vriend! Ik neem graag een bad in zijn stralen, dat houdt in dat ik me het meest
op mijn gemak voel als u mij bij het raam of daarnaast kan plaatsen. Als u mij goed verzorgt, zal ik
met de tijd groot worden. Evenals in Hawaii kan ik tot een paar meters groeien, en zal u met mijn
bloemen vreugde brengen. Om dit mogelijk te maken, dient u mijn wortels elk jaar in een grotere
plantenpot meer ruimte te geven. Ik zal er extra blij zijn als u een mooie plantenpot uitkiest die bij
mijn vorm en bloemkleur past. De aarde waarin u mij gaat planten dient een goede, rijke en het liefst
met wat klei erin. Ondanks het feit dat ik een schoonheid ben, ben ik sterk en makkelijk te
onderhouden.
Buitenleven
Ik hou van een korte vakantie buiten in een plantenpot of rechtstreeks in de aarde van de tuin te
worden geplant. Echter bloei ik niet bij temperaturen van onder de 12 graden. Mijn plaats buiten dient
zonnig en beschermd te zijn tegen de harde wind. Mij hebben in uw tuin zal u zeker een gevoel geven
alsof u daadwerkelijk in Hawaii bent.
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Water is alles voor mij
Aangezien ik een krachtige plant ben, heb ik van de lente tot de herfst veel water nodig. U dient mij
om de twee of drie dagen water te geven, maar haalt u na ongeveer tien minuten het overbodige
water uit het bak. Hierna kan de bovenste aardelaag uitdrogen voordat u mij weer water geeft. Opdat
ik kan bloeien, hebben mijn wortels veel ontwatering nodig. Daarom dient er zich lucht te bevinden
tussen de plantenpot en de plantenpothouder of het bak. Ik sta er niet toe rechtstreeks in een
plantenpothouder te worden geplant. In de herfst alsmede de winter, groei ik niet zo hard en daarom
hoef ik niet even vaak water te krijgen.
Meststof
Om een grote, gezonde en krachtige plant met veel bloemen te worden, heb ik meststof nodig. Van
april tot en met augustus, dient u mij één keer per week meststof te geven. Ik hou van de meststof
die gebruikt worden voor het planten van bloemen. De rest van het jaar, wanneer ik niet even hard
groei, heb ik slechts één keer in de maand meststof nodig. Als u mij vergeten bent meststof te geven,
zal ik niet zo goed bloeien - mijn bladeren zullen een gebleekte kleur groen krijgen en mijn takken
zullen dun worden.
Het is goed om mij te snoeien - het geef mij een goed gevoel
Waarneer ik ouder ben dan 2 jaar, is het een goed idee om mijn takken te halveren. Dit dient vroeg in
de lente plaats te vinden, van februari tot april. Misschien wilt u mij niet snoeien, maar het is
werkelijk voor mijn bestwil. In de Winter, wanneer er minder zonlicht is, zullen mijn nieuwe takken
dun worden en te zwak om mijn grote bloemen te kunnen dragen. Snoei ze maar kort, maar denkt u
erom dat zonlicht en warmte belangrijk zijn om mij sterk genoeg te maken opdat ik opnieuw kan
spruiten. Nadat ik gesnoeid ben, zal het even duren voordat ik kan bloeien - minstens twee en een
halve maand. Als u me zou willen omvormen in een grote, compacte plant, kunt u mij de hele zomer
en in september snoeien.
Bezoek dat niet gewenst is
Als u denkt dat ik triest eruit zie, zou ik misschien bezoek hebben dat niet gewenst is. Deze kunnen
mogelijk spinnen, groene vliegers (in het bijzonder op mijn bloemknoppen), witte vlieges of
kakkerlakken. Aan de hand van de foto's kunt u zien hoe ze eruit zien en ik zal het erg op prijs stellen
als u ze voor mij weghaalt. Eerst kunt u proberen mij met water af te spoelen - daar kan ik wel tegen.
Als dit geen resultaat oplevert, kunt u met verschillende niet voorgeschreven insekticides proberen.
Ik zal u dankbaar zijn!
Ik ben een hibiscus en moet warm in de winter
Ik kom het best door de winter als ik zo veel zon mogelijk zijn, en vergeet niet, ik denk niet
temperaturen onder de 12 graden tolereren!
®
Dank u voor het kiezen van mij - Hibiscus Hawaii
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