5 Balkontoppers
Zelfs op het kleinste balko�etje is er ruimte v�r kleur en ﬂeur.
M�iwatplantendoen.nl h�ft �n top 5 van balkonplanten samengesteld die z�r geschikt
zijn v�r bakken, hangings baskets of toepa�ing in verticale tuintjes (zogen�mde ‘hangzakken’).
De zomerbloeiers houden zeker bij dr�g en warm w�r wel van �n regelmatig slokje water.
Wa��r je st�ds de uitgebloeide bloemetjes wegplukt, maken de planten continu nieuwe bloemen �n.
Met �n b�tje plantenvoeding houd je de planten sterk en dat result�rt in v�l bloemen en extra lange bloei.

01 Geranium
Geraniums (eigenlijke n�m: Pelargonium) zijn hip! Deze klassieker stelt zelden teleur. De balkonplant kan zowel op zo�ige
als halfschaduw plekken st�n. Er is �n gr�t variëteit in bloemvormen en kleuren. Elke zomer kan je je dus opnieuw laten verra�en d�r deze balkontopper.
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02. Sp�nse margriet
De Sp�nse margriet komt uit... Zuid-Afrika. De hippe balkonplant met vrolijke bloemen is overal inzetb�r. De bloemen lijken
net kleine zo�etjes en hebben d�rd�r �n h�l zomerse uitstraling. D�rn�st kun je er h�l gemakkelijk m� variëren want ze
zijn er in v�l verschi�ende bloemvormen en kleuren van crème,
wit, g�l, roze, oranje tot p�rs.
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03. Petunia
D�r de fr�ie hangvorm �gt de Petunia als �n waterval van
vrolijke, kleine bloemetjes. Deze balkontopper w�t niet van
ophouden; de hele zomer kun je genieten van de bloemenw�lde.
De Petunia l�t zich makkelijk stylen en past in elke pot
– van stijlvol kla�iek tot bont bohemien.
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04. Vlijtig liesje
Vlijtig Liesje is �n ijzersterke balkonplant die ruim �n half
j�r onvermoeib�r d�rbloeit. In tegenste�ing tot h�r n�m
wordt de plant rustgevende krachten toegedicht. Ze wordt d�rom
verwerkt in diverse lotions en gen�skrachtige middelen. Vlijtig
Liesje is verkrijgb�r in de kleuren roze, r�d, wit, oranje en lila.
Ide�l om toe te pa�en op �n balkon met of zonder schaduw.
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05. Begonia
De Begonia is �n rijke bloeier die zich ide�l l�t toepa�en op het
balkon. Deze zomerbloeier is namelijk z�r geschikt in zowel potten, bakken en hanging baskets. De kleuren variëren van wit,
r�d en g�l en de bloei g�t de hele zomer d�r… tot �n de �rste
nachtvorst.
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