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Už jste ostříhali ibišek? Předjaří je
správný čas na tvarování, přesazování
i množení
Atraktivní ibišek čínský neboli čínská růže (Hibiscus rosa–sinensis) je pokojová
rostlina, oblíbená hlavně díky nápadným velkým květům, které mohou být
jednoduché i plné v různých odstínech červené, růžové, oranžové, žluté i bílé. Pěstuje
se poměrně snadno a nadělá spoustu parády. Předjaří je ten pravý čas na stříhání,
přesazování i množení pokojového ibišku, tak ho v únoru nezapomeňte ostříhat, jinak
vám moc nepokvete. Poradíme vám, jak na to.
Lenka Valjentová
autor

Nejlepšími přáteli pokojového ibišku čínského neboli čínské růže (Hibiscus
rosa–sinensis) jsou světlo, teplo a dobrá výživa. Dejte ho na co nejsvětlejší místo v
bytě, nejlépe přímo na parapet okna situovaného na jih, kde teplota neklesne pod 16
°C. Ibišek je dost náročný na živiny, proto mu na jaře a v létě prospěje přihnojení
jednou týdně plným hnojivem. Zálivka by měla být přiměřená a rovnoměrná.
Ibišek čínský (Hibiscus rosa–sinensis) má velké květy, které mohou být jednoduché i
plné v různých odstínech červené, růžové, oranžové, žluté i bílé
Zdroj: istock.com

Jak pokojový ibišek na jaře ostříhat
Během února je správný čas pokojový ibišek ostříhat. Pravidelný jarní střih je pro
ibišek velice prospěšný, protože se omladí, zahustí, vytvaruje a nabere nový dech – a
hlavě se podpoří růst mladých výhonů, které ponesou květy. V předjaří je vhodné
udělat hluboký řez na zhruba polovinu výšky rostliny, někteří pěstitelé radí provést

radikální řez se zkrácením výhonků až na 5 cm. Větvičky by neměly směřovat dovnitř
koruny a neměly by se o sebe vzájemně dotýkat. Na stříhání si vezměte ostré
zahradnické nůžky, řez musí být čistý, rovný, okraje řezu pevné, neroztřepené. Po
pár dnech z očka pod řezem začnou vyrůstat nové svěže světle zelené lístky a ibišek
začne postupně obrůstat. Během vegetace pak už jen v případě nutnosti zaštípněte
příliš dlouhé výhony.
Ibišek čínský (Hibiscus rosa–sinensis): pravidelný jarní střih hlavě podpoří růst
mladých výhonů, které ponesou květy
Zdroj: istock.com

Jak pokojový ibišek na jaře rozmnožit
Domácí rozmnožování je docela snadné. Z odstřižených výhonků, které jste odstranili
během zkracování ibišku, si můžete rostlinu rozmnožit. Vhodné jsou přibližně
10centimetrové zdravé výhony. Dejte je do vody, aby zakořenily, nebo je můžete
zapíchnout přímo do květináče, který přikryjete buď sklenicí, nebo mikrotenovým
sáčkem, abyste vytvořili skleníkový efekt.
Atraktivní ibišek čínský neboli čínská růže (Hibiscus rosa–sinensis)
Zdroj: istock.com

Jak pokojový ibišek na jaře přesadit
Předjaří je také pravý čas pro přesazování. Použijte velký květináč, aby kořeny měly
dostatek místa a navzájem se neutlačovaly. Použijte výživnou humózní půdu
s podílem rašeliny, která je bohatá na živiny; vhodné jsou prodávané zahradnické
substráty na kvetoucí pokojové rostliny. Ibišek je dost náročný na živiny, proto mu na
jaře a v létě určitě prospěje každý týden přihnojení hnojivem se všemi základními
živinami.
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