CZY JESTEŚ SZCZĘŚLIWYM WŁAŚCICIELEM HIBISCUSA?
W TAKIM RAZIE CHCIAŁBYM CI SIĘ PRZEDSTAWIĆ
Moje łacińskie imię to hibiscus. W niektórych krajach nazywają mnie po prostu ‘hawajskim kwiatem’.
Dzięki mojej urodzie zostałem kwiatem-– symbolem Hawajów, a musisz wiedzieć, że na Hawajach jest
ponad 2000 gatunków roślin. Przez wiele lat uprawiano mnie jako roślinę ozdobną – szczególnie na
Hawajach. Miejsce moich narodzin to tropikalna Azja, gdzie ptaki upajały się nektarem z moich
kwiatów.

NAJPIĘKNIEJSZE KWIATY ŚWIATA
Jest wiele powodów dla których powinieneś czuć się szczęśliwy, że masz mnie u siebie w domu.
Jestem bujnym, zielonym krzewem ze świecącymi, ciemnozielonymi liśćmi. Moje kwiaty są
najpiękniejsze na świecie. Są duże, o żywych kolorach i mogą mieć różne odcienie – od bardzo
delikatnych pasteli aż do jaskrawej czerwieni. Latem, kiedy nie brakuje światła słonecznego moje
kwiaty rozkwitają prawie codziennie. Nie krępuj się i zerwij kilka z nich, włóż je do pięknej misy z
wodą i umieść je w widocznym miejscu. Dzięki nim każda chwila będzie wyjątkowa.
PIELĘGNACJA ROŚLIN
Słońce to mój najlepszy przyjaciel. Uwielbiam kąpać się w jego promieniach, więc czuję się najlepiej
na parapecie okiennym lub blisko okna. Jeżeli będziesz się mną dobrze opiekował z czasem wyrosnę
na duży krzew. Mogę mieć nawet kilka metrów wysokości, jak na Hawajach, a ty będziesz się cieszył
widokiem moich kwiatów. Żeby tak właśnie się stało musisz zmieniać mi doniczkę na większą co
roku. Będę jeszcze bardziej zadowolony jeżeli wybierzesz piękną donicę pasującą do mojego kształtu
i koloru moich kwiatów. Ziemia, w której mnie posadzisz powinna być dobra, żyzna, najchętniej z
domieszką gliny. Jestem piękny a jednocześnie twardy i łatwo się mną opiekować.
LUBIĘ RÓWNIEŻ OTWARTĄ PRZESTRZEŃ
Lubię spędzać trochę czasu siedząc w mojej doniczce na dworze. Możesz mnie również wsadzić do
ziemi. Nie zniosę jednak temperatury poniżej 12 C. Moje stanowisko na dworze powinno być
słoneczne i osłonięte od silnego wiatru. Jeżeli zechcesz mnie mieć w swoim ogrodzie to poczujesz
się jak na Hawajach.
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WODA TO DLA MNIE WSZYSTKO
Ponieważ jestem bujną rośliną, potrzebuję dużej ilości wody od wiosny do jesieni. Powinieneś
podlewać mnie co drugi lub trzeci dzień, ale pamiętaj by usunąć nadmiar wody z mojego podstawka
po około 10 minutach od podlania. Wierzchnia warstwa ziemi w mojej doniczce może lekko
przeschnąć zanim podlejesz mnie ponownie. Abym mógł dobrze się rozwijać moje korzenie
potrzebują wentylacji. Z tego powodu pomiędzy moją doniczką a podstawkiem na doniczkę powinno
być trochę powietrza. Jesienią i zimą nie rosnę szybko, więc nie trzeba mnie podlewać tak często.
NAWÓZ
Żeby wyrosnąć na dużą, zdrową i silną roślinę pokrytą kwieciem potrzebuję nawozu. Od kwietnia do
sierpnia powinieneś mnie nawozić raz w tygodniu. Lubię nawóz przeznaczony dla roślin kwitnących.
W pozostałych miesiącach roku, kiedy nie rosnę tak gwałtownie, potrzebuję nawozu tylko raz w
miesiącu. Jeżeli zapomnisz o tym żeby mnie zasilać nawozem nie będę się dobrze rozwijał – moje
liście staną się blado zielone a moje gałązki cienkie

DOBRZE JEST MNIE PRZYCIĄĆ-TO SPRAWI ŻE BĘDĘ CZUŁ SIĘ LEPIEJ.
Kiedy mam ponad 2 lata dobrze jest przyciąć mi gałązki w połowie długości.
Powinno się to zrobić wczesną wiosną, między lutym a kwietniem. Możliwe, że
nie masz ochoty odcinać mi gałązek ale to jest naprawdę dla mnie dobre. Zimą, kiedy jest mniej
światła moje młode gałązki stają się cienkie i zbyt słabe by udźwignąć moje duże kwiaty. Po prostu je
odetnij. Pamiętaj, ze światło i ciepło są bardzo istotne i potrzebne mi do tego, żebym mógł wypuścić
pąki. Po podcięciu zakwitnę dopiero po 2,5-3 miesiącach, więc bądź cierpliwy. Jeśli chcesz abym był
wielką i gęstą rośliną możesz podcinać mnie przez całe lato aż do września.

NIECHCIANI GOŚCIE
Jeśli wyglądam na smutnego to przyczyną mogą być moi niechciani goście. Najprawdopodobniej
będą to : pająkowy roztocz, mszyca – szczególnie na moich pąkach oraz mączlik. Z obrazków
dowiesz się jak one wyglądają i będę Ci bardzo wdzięczny, jeżeli pozbędziesz się ich. W tym celu
spróbuj umyć mnie pod wodą – zniosę to z łatwością. Jeżeli to nie pomoże spróbuj użyć jakiegoś
środka owadobójczego. Dziękuję Ci !
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