Pelargonium grandiflorium
(Franse Geranium)
De Pelargonium grandiflorum ofwel Franse geranium is sinds decennia een bekende en populaire plant. De plant is
dankbaar is haar vele toepassingsmogelijkheden. De felle kleuren fleuren de omgeving altijd op!
Wanneer u na de nachtvorst uw geranium op het terras in een mooie pot zet kunt u daar tot september plezier aan
beleven.

Verzorgingstips
Zet je Franse Geranium op een hele lichte plaats binnen of buiten. Een Franse geranium heeft namelijk minimaal 4
uur directe zon nodig om goed door te blijven bloeien. Hierdoor blijft de Franse geranium je verwennen met zijn
prachtige bloemen.
Knip de uitgebloeide bloemen er uit en je zal zien dat binnen afzienbare tijd je plant weer nieuwe bloemen
maakt. Zodra de kans op nachtvorst is verdwenen kan ze naar buiten op het terras.
Controleer dagelijks of je plant het wel naar zijn zin heeft, wanneer hij in de zon staat verdampt hij heel veel water en
dat moet wel op tijd worden aangevuld. Uitdrogen van de wortels betekent meestal het einde van deze plant. Geef je
plant dus regelmatig een flinke slok. Giet het direct op de pot zodat de bloemen droog blijven.
Een maal per twee weken een beetje voeding meegeven.
volle zon (minimaal 4u
per dag)
regelmatig water
geven
plantvoeding
niet eetbaar
binnen en buitenplant
temperatuur 15-25°C

Bloei/herbloei
De Franse geranium is een rijkbloeiende plant. De bloemen zijn vrij groot en ze hebben een prachtig kleurenpallet.
Uitgebloeide bloemen dient u te verwijderen. De Franse geranium is te herkennen aan de trompetvormige bloemen
die in trossen groeien en aan de zes bloembladen.
Naast de bloemen heeft bij pelargoniums ook het blad een hoge sierwaarde. Niet teveel licht en niet te hoge
temperaturen zorgen ervoor dat uw planten compact blijven en niet te hoog opschieten.
Animatie van openen van een bloem:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/GeraniumFlowerUnfurl2small.gif

Verkrijgbaar in de winkel
• maart
• april
• mei
• juni

Herkomst
De Franse geranium komt van origine uit Zuid-Afrika en Namibië.
• Namibië
• Zuid-Afrika

Waar u op moet letten
Vermijd bij het watergeven dat de bloemen vochtig worden en vermijd ook natte voeten. Geef nooit veel water in één
keer maar geef regelmatig kleine gietbeurten.
Je geeft je planten best 's morgens water. 's Avonds kan ook, maar de planten zijn dan nog vochtig wanneer de avond
valt. Dit maakt ze zeer aantrekkelijk voor schimmels en slakken.

Bijzonderheden
Pelargonium (afgeleid van pelargos = ooievaarsbek), dat in de omgangstaal "geranium" wordt genoemd, is een
geslacht uit de familie Geraniaceae. Tot dit geslacht behoren 220 tot 280 soorten, waarvan de meeste soorten
oorspronkelijk in Namibië en Zuid-Afrika voorkomen.

Weetjes
De invoer van de eerste Zuid-Afrikaanse soorten in Europa vond al aan het begin van de zeventiende eeuw plaats.
Bijna tweehonderd jaar waren de Franse geraniums een van de belangrijkste plantengroepen in de oranjerieën bij
kasteeltuinen.
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