
Nowość dla wielbicieli hibiskusów 

 

Hibiskus, ketmia (łac. Hibiscus) jest krzewem lub drzewem z obszarów 

ciepłego klimatu o tak zachwycających kwiatach, że chociaż kwitną tylko 

przez jeden dzień, stały się symbolami narodowymi w kilku krajach  

– Hibiscus syriacus to narodowy kwiat Korei Południowej, Hibiscus rosa-

sinensis jest symbolem Malezji, a hibiskus hawajski znalazł się w godle 

stanu Hawaje. 

W Polsce rodzaj Hibiscus jest dość popularny w uprawie jako domowy 

kwiat doniczkowy zwany różą chińską (Hibiscus rosa-sinensis) oraz  

w spożyciu jako składnik herbatek owocowych i ziołowych (malwa 

sudańska). Ci, którzy mają krzew hibiskusowy posadzony w gruncie  

w ogrodzie wiedzą, że takie zimy jak zeszłoroczna mu sprzyjają, ale często 

spadki temperatur w tym okresie powodują znaczne straty, nawet  

w miejscu zacisznym i przy dobrym okryciu na zimę. Polski producent 

sadzonek roślin ozdobnych, firma Planpol z Zaborza, miłośnikom tak 

okazałych kwiatów w ogrodzie ma do zaproponowania hibiskus w wersji 

bylinowej – SummerificTM. Zimą część nadziemna tego hibiskusa zamiera, 

wiosną odrasta z korzeni. Jest to gatunek mrozoodporny.  

Odkrywcą i hodowcą hibiskusa bylinowego jest Clarence Falstad z USA,  

a wprowadzenia do handlu dokonała firma Walters Gardens. Hibiskus 

bylinowy SummerificTM jest oferowany w ramach marki Proven Winners®, 

światowej organizacji marketingowej wiodących producentów roślin. Firma 

Plantpol jest współzałożycielem i jedynym polskim partnerem tej grupy 

marketingowej w Europie.  

Rośliny SummerificTM wydają ogromne, różowe lub czerwone kwiaty  

o średnicy około 17-25 cm, w zależności od odmiany i warunków uprawy. 

Kwitną obficie od połowy lata do jesieni (niektóre nawet do pierwszych 

mrozów), najintensywniej w sierpniu. Zimą część nadziemna hibiskusa 

bylinowego zamiera, wiosną odbija z korzeni. Rośnie bardzo szybko i osiąga 

rozmiary powyżej metra wysokości (nawet do 2 m) i szerokości. Rośliny te 

bardzo dobrze się krzewią, mają rozłożysty pokrój i jasnozielone lub 

czerwone, duże liście o ładnym kształcie i pięknym ubarwieniu w okresie 

jesieni.  

Wszystkie odmiany bylinowej ketmii są bardzo dekoracyjne. Wyglądają 

szczególnie atrakcyjnie jeśli są posadzone w ogrodzie w grupie. Warto także 

wykorzystywać je przy komponowaniu nasadzeń w dużych donicach na 

tarasach i balkonach.  



Odmiany:  

• Berrylicious – kwiaty lawendoworóżowe z purpurowym środkiem,  

o średnicy 21 cm, 

• Cherry Cheesecake – jasnoróżowe kwiaty z ciemnym oczkiem, 

• Cranberry Crush – bordowe kwiaty, liście w kształcie klonu, 

• Jazzberry Jam – kwiaty różowe, 

• Midnight Marvel – kwiaty o głębokiej czerwieni, ciemnobordowe łodygi  

i liście, czarne pąki kwiatowe, 

• My Valentine – aksamitnie czerwone kwiaty, czarne pąki kwiatowe, 

jasnozielone ulistnienie, 

• Party Favor – różowe kwiaty z ciemnym oczkiem, czerwone łodygi, 

zielone liście, 

• Sultry Kiss – malinowoczerwone kwiaty, czerwone paki kwiatowe, 

• Summer Storm – jasnoróżowe kwiaty z ciemnomalinowym oczkiem, 

zielono-bordowe łodygi i liście, na jesieni przebarwiają się na piękny 

rudy kolor, 

• Tie Dye – kwiaty różowe na końcach płatków, jaśniejsze u nasady  

i z czerwonym oczkiem. 

 

Hibiskusy SummerificTM zdecydowanie preferują miejsca w pełni 

nasłonecznione, ewentualnie półcieniste. Są dość tolerancyjne jeżeli chodzi 

o rodzaj gleby, jej odczyn czy wilgotność. Pielęgnacja tych roślin polega 

głównie na regularnym podlewaniu i nawożeniu. 

Bardzo atrakcyjne kwiaty, ciekawy kształt i kolorystyka liści, duża siła 

wzrostu i możliwość zimowania w gruncie czynią hibiskusy SummerificTM 

wartymi wzięcia pod uwagę przy komponowaniu nasadzeń w polskich 

ogrodach, a dla producentów kwiatów mogą stać się atrakcyjnym 

pomysłem na rozszerzenie palety oferowanego produktu. 
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