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De geschiedenis van de Pelargonium

Driehonderd jaar geleden gingen de Nederlanders met grote
zeilschepen naar lndië 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.

Wist je dat:

n Jouw plant eigenlijk Pelargonium heet?
.i De Pelargonium en Geranium familie van elkaar zryn?
* De Geranium tegen de kou in de winter kan en een

echte tuinplant is?
i. Tenruijl de Pelargonium alleen maar in de zomer naar

buiten kan?
* Jouw Pelargonium pas na lJsheiligen (15 mei) naar buiten

mag?
i. Er verschillende soorten Pelargonium's zijn:
{. Mini-Pelargonium's, staande Pelargonium's, hangende

Pelargonium's en Franse Pelargonium's ?
* De Pelargonium oorspronkelijk uit Zuid-Afrika komt?



Verzorgings top 10

1. Zorg dat je plant in goede grond staat:

2. Zet je plant op een lichte plaats, bijvoorbeeld de

vensterbank.

3. Zorg datje plant voldoende frisse lucht krijgt

4. Pas op voor tocht!

5. Kijk regelmatig of er ongedierte (bladluis) in je plant zit.

6. Geef je plant 3x per week water

bijvoorbeeld maandag - woensdag - vrijdag.

Geef je plant in de zomer 1x per week mest.

Zorg datje plant niet te warm staat.

Haal alle uitgebloeide bloemen en verdorde bladeren weg.

Je plant houdt niet van natte voeten, dus geen water op het

schoteltje.

7.
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Versch i llende Pelargon iums

De ene Pelargonium is de andere niet, dat weet je ondertussen al.
Waar zitten nu de verschillen? De belangrijkste verschillen zitten
in de bloemen (vorm en kleur) en de bladeren. Kijk maar eens
goed naar de afbeeldingen hieronder.

Staande Pelargonium
(Pelargonium zonale)

Hangpelargonium
(Pelargonium peltatum)

Franse Pelargonium
(Pelargonium grandiflorum )

Geur Pelargonium
(Pelargonium Fragrans)



Enge beestjes

Er zïn verschillende dieren die jouw plant ziek kunnen maken.
De belangrijkste zijn:

Schadelijke dieren die op je plant kunnen voorkome n z1n:* bladluis: zuigt plantensappen
{. spint: kleine rode spinachtige diertjes (+ O,smm), vaak aan

de onderkant van de bladeren waar ze het sap zuigen.{. witte vlieg: is zelf niet schadelijk maar de larven wel..:. rupsen: eten de bladeren en de bloemen op.

onschadelijke dieren die ook op je prant kunnen voorkomen zijn:* lieveheersbeestje: eet bladluizen.
a sluipwesp: eet andere insecten.



Planten uit stekjes

Nieuwe planten komen niet alleen uit zaad. Neem maar eens een
'stekje'. Een stekje is een stukje plant dat zijn eigen wortels kan
vormen en tot een nieuwe plant uit groeit.

Wat heb je nodig:
n volwassen Pelargonium
{. potje met potgrond
* (snoei)schaar

1. Zoek een stevige jonge scheut zonder bloemen en knip hem
onder de stengelknoop af.
Het stekje moet ongeveer 5-8 cm groot zijn.

Maak een kuiltje in de vochtige aarde en zet het stekje er in.

Laat de pot op een warme plaats, niet direct in de zon, staan.
Zorg dat de aarde vochtig blijft, maar niet te nat.
Pas op voor schimmel.

Het stekje groeit uit tot een nieuwe Pelargonium.
Dit duurt ongeveer zes weken.

2.

3.
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Mijn Pelargonium - logboek

Mijn plant heet

lk kreeg hem op

De hoogte was toen

: (datum)

:cm

Er zaten wel / geen knoppen in de plant.

De eerste knoppen zie ik verschijnen op : (datum)

De eerste bloem gaat open op : (datum)

Onderzoek je plant eens met een vergrootglas.
Kiik of ie onoedierte vindt. Hoe ziet dat er uit?
(tekening)

Tel het aantal meeldraden in een bloem.

Het zijn er

Vlak voor de grote vakantie is mijn plant;

Nadat mijn plant voor het eerst gebloeid
heeft, heb ik mest gegeven.

Naam (merk)van de mest

Aantal keren

cm
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