Tu es dono de um hibico-hawaii?
Entao, gostaria de apresentar-me
Como ja disse, meu nome e hibisco-hawaii ou simplesmente hibisco. Por cauda da minha beleza, foi
proclamada a flor nacional do Havai, onde existe mais de 2000 tipos diferentes de hibicus. A muitos
anos minha flor e usada como decoracao, especialmente no Havai, mas eu sou originalmente da
Asia, onde os beija-flores bebem meu nektar.

A flor mais bela do mundo
Existem mil razoes para gostares de mim. Sou uma planta forte, com folhas verde- escuras e
brilhantes. Minhas flores sao as mais belas do mundo. Elas sao grandes, coloridas e variam de tons
pasteis ate tons fortes.
No verao, quando ha muito sol, dou flores quase todos os dias, por isto nao faz mal se colheres
algumas de minhas flores e colocares numa vasilia com aqua e usa-las como decoracao no centro
de tua mesa.
Cuidados
Depois de ti, o sol e meu melhor amigo. Seu raios me fazem muito bem e por isto agraceria muito se
me colocasses perto ou numa janela. Se cuidares bem de mim, com o tempo me tornarei uma arvore.
Posso chegar ate 2 metros de altura, como no Havai. Para que isto aconteca, e necessario que
minhas raizes tenham espaco suficiente para crescer, o que exige um novo vaso todo ano. Adoraria
se escolhesse um vaso que combinasse com minha forma, tamanho e cor. A terra que usares, deve
se, de preferencia, grossa e com um bocadinho de argila.
Tambem gosto de jardins
Tambem gosto de tomar sol fora de casa. Podes por-me para tomar sol no meu proprio vaso ou
plantar-me no seu jardim.
Deves escolher um lugar com bastante sol e pouco vento para mim em teu jardim. Mas lembre-te que
nao aguento temperaturas abaixo de 12 graus.
Água e fundamental para mim
Preciso de muita aqua da primavera ate o outono, entao, durante este periodo, recomendo que me
regue 2 ou 3 vezes por semana, sendo que a água que esteja sobrando na tigela de meu vaso, seja
jogada fora 10 minutos depois. Mas lembre-te que água em excesso pode matar-me, por isto, espere
ate que minha superficie esteja seca para regar-me outra vez.
Minha raizes precisam de ar, portanto deve haver ar entre o pote em que estou plantado e o vaso que
escolheste para mim. Nao sobreviverei se plantar-me direto num vaso.
Como do outono ate a primavera nao cresco muito, e suficiente regar-me 1 vez por semana.
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Adubo me faz bem
Para que eu cresca, me torne forte e saudavel, preciso de fertilizante, uma vez por semana, de april a
agosto. Deves escolher um adubo para plantas com flores. Ja nos meses restante, nos quais nao
cresco muito, adubar-me uma vez por vez por mes e suficente.
Caso eu nao seja adubado, minhas folhas ficaram mais claras, meus galhos mais finos e minha
aparencia menos bela.
Adoro ser podada
Quando tiver mais de 2 anos, e uma boa ideia podar meus galhos. Mesmo que aches uma pena,
deves podar-me bastante. Minha altura deve diminuir 50% e a poda deve ser feita entre fevereiro e
abril. E muito importante que o tempo esteja bom e quente o suficiente para que possa usar sua
energia para crescer novamente.
Pode demorar um bocadinho ate eu florecer de novo ( aproximadamente 2 meses e meio), mas a
espera vale a pena!!!!
Queres que eu fique uma planta grande e compacta, deves podar-me o verao todo, ate setembro.
Convidados indesejaveis
Se minha aparecia piorar, pode ser porque tenho convidados indesejaveis. Podem ser diferentes
pragas ( estes se situam principalmente em meus botoes). Caso tenhas duvidas sobre suas
aparencias, reviste as fotografias ao lado. Ficarei-lhe muito grato, se livra-me delas!!
Primeiramente, tentes enxagua-las de mim, com agua. Caso nao ajude, existem varios produtos
biologicos que podem ser usados no combate a estas pragas. Agradeco muito!!

Hawaii Team
Eu tive uma infância muito feliz nas estufas Hawaii Gartneriet I/S, na Dinamarca, onde, anualmente,
Thorsten e Stefan Lund produzem, aproximadamente, 1 milhão de hibiscos. Quando eu era
pequenina, eu morava debaixo de uma tenda bem quentinha e úmida. Ao crescer, ganhei lugar nas
grandes estufas para me tornar esta planta linda que sou. Fui muito bem cuidada pela equipe Hawaii,
que, durante toda a minha vida, teve o cuidado de me proporcionar bastante adubo,luz e água.
Eu sou uma planta 100% natural, cultivada a mão e nenhuma planta e igual a mim. Quando chegou
minha hora de partir e conhecer o mundo, eu fui cuidadosamente embalada numa sacolinha e
colocada em uma caixa com minhas irmas. Claro que deixar a equipe Hawaii foi um momento meio
triste , mas tambem excitante, pois eu não sabia aonde iria parar ou o que fosse vivenciar.
Mas, agora, estou feliz, pois estou com você.
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