
 

Skal du bestille blomster? Ring 33 13 19 00, eller hva med å bestille i Messenger? Det kan du nå – vi 
hjelper deg! 
 

 

 

Hawaiiroser 
– blomsten som skaper sydenstemning! 

 

 Dette er en storfavoritt blant mange utover våren og hele sommeren, og vakrere blomst 

skal man lete lenge etter! 

 Hawaiirosen kalles alternativt for Hibiskus eller Kinarose, og er opprinnelig fra Asia. De 

elsker sol, og vil stå så lyst som mulig! Du kan gjerne sette den i et solfylt vindu, og dette 

er en av de ganske få plantene som vil trives i et sørvendt vindu hele året. Den kan stå i 

romtemperatur hele året, men overlever ned mot 10 grader også. På sommeren er den også 

flott å ha ute på verandaen. 

 

Tips til vanning og gjødsel: 

 Dette er noen tørste skapninger, spesielt på sommeren når sola er sterk, da trenger de mye 

vann. 

 For at knoppene ikke skal falle av er det viktig at den får nok vann med en gang potta 

kjennes lett ut og jorda er tørr. Det gjør ingen ting om du dupper hele potta i en bøtte med 

vann, slik at det begynner å boble i vannet – og så lar du den få renne av seg etterpå. MEN, 

få planter tåler å stå våte hele tiden, og det gjelder også hawaiirosene, så pass på og ikke 

drukne dem. 



 

Skal du bestille blomster? Ring 33 13 19 00, eller hva med å bestille i Messenger? Det kan du nå – vi 
hjelper deg! 
 

 

 

 Gjødsel er viktig for at nye knopper skal komme, og du kan gjerne gjødsle hver uke. 

Gjødselpinner virker godt, og hos oss får du både vanlige gjødselpinner som holder i 6 

uker, samt langtidsvirkende gjødselpinner for 6 måneder. 

 

Spesielle krav: 

 Når planten står i knopp så liker den å stå helt i fred og ikke bli snudd på. Knoppene vil 

falle av dersom den blir snudd og må strekke seg mot lyset i en ny retning. 

 Spinnmidd er glad i hawaiiroser, men liker ikke vann. Så, for å unngå spinnmidd, prøv å 

dusje bladene med lunket vann innimellom. NB! Dette gjelder ikke blomstene. 

 Gamle planter som har blitt store kan klippes ned, og knoppene kommer på nye skudd. 

 

Viste du at…? 

 Hawaiirosen er nasjonalblomsten både i Malaysia, Haiti og Hawaii? 

 I tropiske strøk er den en busk, som er populær i hager og parker. 

 


