Enge beestjes
Er zijn verschillende dieren die jouw plant ziek kunnen maken.
De belangrijkste zijn:
Schadelijke dieren die op je plant kunnen voorkomen zijn:
1. bladluis: zuigt plantensappen
2. spint: kleine rode spinachtige diertjes ( 0,5mm), vaak
aan de onderkant van de bladeren, waar ze sap zuigen.
3. witte vlieg: is zelf niet schadelijk, maar de larven wel.
4. rupsen: eten de bladeren en de bloemen op.

Spintmijt

Witte vlieg
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De Pelargonium

Rups en hiernaast bladluizen

Onschadelijke dieren die ook op je plant kunnen voorkomen
zijn:
1. lieveheersbeestje: eet bladluizen.
2. sluipwesp: eet andere insecten.

Perkplantenkwekerij van der Ende
A.H. Verweijweg 18
2651 LX Berkel en Rodenrijs
Tel.: 010 – 5112015
www.perkplantenkwekerijvanderende.nl
info@perkplantenkwekerijvanderende.nl
Vanaf half april tot begin juli kunt u bij ons terecht voor een groot
assortiment aan stek- en zaaigoed, kuipplanten, hanging baskets,
plantentassen, plantenbakken met een ingebouwd waterreservoir,
kruiden en verschillende soorten grond en kunstmest.

Iets verderop op de A.H. Verweijweg, op nr. 26, kunt u bij Ruud
Hogervorst terecht voor diverse soorten fuchsia planten.

Welkoop Berkel en Rodenrijs
Berkelse Poort 5 (naast
Karwei)
2651 JX Berkel en Rodenrijs
Tel.: 010-5113051
www.welkoop.nl
E-mail: berkelenrodenrijs@welkoop.com
Wij zijn gespecialiseerd in artikelen voor dier en tuin: o.a.
dierenvoeders voor paarden, erfdieren en huisdieren;
tuingereedschap, meststoffen, middelen voor beregening,
gewasbeschermingsmiddelen, zaden, groenteplanten, tuinplanten,
functionele kleding voor werk en vrije tijd enz. Ook voor advies bent
u bij ons aan het juiste adres.

De geschiedenis van de Pelargonium
Driehonderd jaar geleden gingen de Nederlanders met grote zeilschepen naar
Indië en stopten in Zuid-Afrika om water en voedsel aan boord te nemen.
Daar zagen zij deze plant voor het eerst en hebben er een paar mee naar
Nederland genomen. De officiële (botanische) naam is Pelargonium, maar de
mensen noemen hem meestal Geranium.





1. Zodra je de plant gekregen hebt moet je hem in een grotere pot zetten
(minimaal 22 cm doorsnee). Het beste kun je potgrond gebruiken om
de pot aan te vullen met aarde.
2. Zet je plant op een lichte plaats, bijvoorbeeld de vensterbank, maar
zorg dat hij niet te warm staat.
3. Zorg dat je plant voldoende frisse lucht krijgt, maar pas op voor tocht!

Wist je dat:



Verzorging tips

Jouw plant dus eigenlijk Pelargonium heet?
De Pelargonium en Geranium familie van elkaar
zijn?
De echte Geranium tegen de kou in de winter kan en
een echte tuinplant is, terwijl de Pelargonium alleen
maar in de zomer naar buiten kan?
Jouw Pelargonium pas na IJsheiligen (15 mei) naar buiten mag?
Er verschillende soorten Pelargoniums zijn: Mini Pelargoniums, staande
Pelargoniums, hangende Pelargoniums, geurende Pelargoniums en
Franse Pelargoniums?
Hang pelargonium

4. Geef je plant water als de grond droger is geworden.
Controleer bijvoorbeeld op maandag - woensdag – vrijdag.
5. Je plant houdt niet van natte voeten, dan gaan de wortels rotten. Er
mag dus geen water op het schoteltje of in de sierpot blijven staan.
6. De eerste maand kun je de bloemknoppen beter afknippen, dan gaat
de plant steeds meer knoppen maken.
7. Laat de eerste knop wel uitkomen, zodat je kunt controleren of jouw
plantje dezelfde kleur heeft als de voorbeeldplant op school. Als de
kleur niet hetzelfde is moet je het plantje inruilen voor een andere
8. Draai de plant regelmatig met een andere kant naar het licht, dan krijgt
hij een mooie vorm.
9. Geef je plant om de week een beetje mest.
10. Vanaf half mei mag de plant naar buiten als er geen nachtvorst meer is,
je kunt hem echter ook binnen laten staan.
11. Als de plant buiten staat moet je wel blijven opletten dat hij voldoende
water krijgt.
12. Vanaf half mei moet je bloemknoppen niet meer wegknippen.
13. Haal alle uitgebloeide bloemen en verdorde bladeren weg.

Franse pelargonium

14. Kijk regelmatig of er ongedierte (bv. bladluis) op, of onder het blad zit.
15. Als je geranium niet wil bloeien, staat hij misschien te donker of geef je
teveel mest. Als een plant te veel voedsel krijgt maakt hij veel blad en
geen bloemen.

