Kinderplant

Verbena
De verbena is een plant met stevige stengels en heeft geurende bloemen die aantrekkelijk zijn
voor bijen en vlinders. Deze vrolijke bloeier kan tot November blijven doorbloeien.
Tips voor een goede groei Verbena
De verzorging van de Verbena is eenvoudig. De plant met groene blaadjes en rode, roze, witte,
blauwe of paarse bloemetjes staat graag in de felle zon en verlangt dan ook naar een warm
zonnig plekje. De plant hoeft niet zoveel water, maar laat de wortels niet helemaal uitdrogen. Met
deze verzorging bloeit de verbena tot ver in de herfst.
1. Licht: Verbena’s houden van een zonnig plekje, het liefst in de volle zon op het zuiden.
2. Water: Geef liever niet te veel water, want de wortels houden er niet van om lang nat te zijn. Let
er daarom goed op dat ze niet met hun voeten in het water staan.
3. Toppen: Pluk of knip de uitgebloeide bloemetjes uit de plant, dan kan de plant doorbloeien tot
in de herfst


4. Bloei: Praat af en toe tegen je plantje dan blijft hij heel lang voor je bloeien en de bijen en
vlinders zullen daar ook erg blij mee zijn.

(plant is niet eetbaar)

Plantenstel:
Fuchsia Thalia
De FuchsiaThalia is een krachtige, opstaande struikachtige plant met donker olijfgroen blad. Deze
plant draagt in de zomer en herfst klusters van fel-oranjerode langwerpige bloemen.
Tips voor een goede groei fuchsia:
De verzorging van de Fuchia Tahlia is eenvoudig. De plant staat liever niet in de felle zon maar in
de halfschaduw. Met voldoende water en voeding bloeien ze daar maandenlang.
1. Licht: Fuchsia’s houden van een lichte plek, maar niet van felle zon: halfschaduw is ideaal.
2. Water: Geef voldoende water, want buiten drogen potplanten snel uit. Let er wel op dat ze niet
permanent met hun voeten in het water staan.
3. Toppen: Je kunt de plant toppen, zodat hij zich vertakt. Daarna top je de stengels telkens als er
2 tot 3 nieuwe bladparen zijn gevormd, totdat de plant bossig genoeg is.
4. Bloei: Fuchsia’s bloeien ongeveer 8-10 weken nadat er gestopt is met toppen.
(plant is niet eetbaar)

Salvia Mystic spires blue
De Salvia 'Mystic Spires Blue' is een tedere, compacte, opstaande, half groenblijvende
meerjarige.plant, maar wordt vaak gebruikt als eenjarige. De vertakte stengels dragen ovale
aromatische grijsgroene bladeren en dichte, rechtopstaande trossen met diepblauwe bloemen die
bloeien van zomer tot in de herfst.
Tips voor een goede groei Salvia
De verzorging van de Salvia is eenvoudig. De plant staat het liefst in de (felle) zon. Met voldoende
water en voeding bloeit de Salvia tot in de herfst.
1. Licht: Salvia’ s houden van een zonnige plek, het liefst in de volle zon op het zuiden. Verdraagt
wel lichte schaduw.
2. Water: Geef voldoende water, want buiten drogen potplanten snel uit. Let er wel op dat ze niet
met hun voeten in het water staan. Als de kluit erg droog is, kan hij ook gedompeld worden in
water.
3. Toppen: Door de planten na de bloei terug te knippen zullen ze later in de zomer nog eens
bloeien. Snoei altijd vlak boven een jong scheutje dat uit de bladoksel groeit.
4. Bloei: Voor een goede nabloei is het aan te raden direct na de eerste bloei bij te mesten met
snel werkende mest.

(plant is niet eetbaar)

