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Geranium
verzorgingstips
voor de mooiste
zomerbloem!

Medegefinancierd
door de Europese Unie.

De samensteller van deze promotiecampagne is als enige verantwoordelijk voor
de inhoud ervan. De Europese Commissie en het Europees Uitvoerend Agentschap
onderzoek (REA) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat kan
worden gemaakt van de informatie die het campagnemateriaal bevat.

EEN DIE BLOEIT
EN BLOEIT EN BLOEIT ...
Bijna geen enkele balkonplant belooft ’s zomers net
zoveel ontspanning en plezier als de geranium.
Er is maar weinig nodig om je buitenruimte om te
toveren in een wuivende bloemenzee.
PLAATS
Zodra overdag de temperaturen weer heerlijk in de dubbele
cijfers komen en er geen nachtvorst meer komt, is het perfecte
moment aangebroken om de geraniums buiten te zetten. De
geranium voelt zich het prettigst op een warm plekje in de volle
zon of de halfschaduw. Zelfs het directe licht van de middagzon
in hartje zomer is geen probleem. Hoe meer zonuren er zijn,
des te weelderiger zal de geranium bloeien. De pot of bak moet
niet al te klein zijn, want deze planten hebben graag de ruimte
en houden van veel aarde.
WATER GEVEN
Met de stijgende temperaturen krijgt de geranium, zeker wanneer
hij flink aan het groeien is, ook meer behoefte aan water. Zelfs
een aanhoudende zomerhitte kan helemaal geen kwaad, zolang
de plant maar voldoende en regelmatig water krijgt. Daarbij is
het van belang dat de planten als het maar even kan niet uitdrogen, al is een enorme plens water ook weer niet goed. Om
wortelrot te voorkomen moet overtollig water kunnen weglopen.
BEMESTEN
Omdat ze veel verbruiken, hebben geraniums relatief veel
behoefte aan voedingsstoffen. Daarom kun je ze bij het planten
het beste traag werkende mest geven of ze in voorbemeste
geraniumaarde poten. Een andere mogelijkheid is om eens per
week een scheutje geranium- of bloemenmest toe te voegen
aan het gietwater. Als de planten te weinig voedingsstoffen
krijgen, zie je dat aan de bladeren: die worden dan lichtgroen,
terwijl de plant ook niet lekker meer wil bloeien.
VERZORGING
Verwelkte bladeren en afgestorven stengels regelmatig weghalen doe je niet alleen omdat het er dan beter uitziet. Door wat
is uitgebloeid weg te halen, wordt er geen zaad meer gevormd
en kan de geranium zich concentreren op het aanmaken van
nieuwe bloesem. De uitgebloeide stengel wegnemen doe je
door hem van onderen met duim en wijsvinger beet te pakken
en dan af te breken. Zogenaamde zelfreinigende soorten,
meestal hanggeraniums, werpen de uitgebloeide bloemen
vanzelf af en vormen in de regel ook direct nieuwe scheuten.

