Cobralelie 'Darlingtonia californica' 'Long Fang' (CarniDar06)
Darlingtonia californica 'Long Fang'
€ 65,40
De cobralelie of Darlingtonia californica is een van de
opvallendste vleesetende planten. Het uiterlijk van een
volwassen plant lijkt op een cobra slang in de aanvalshouding.
Vandaar de naam cobralelie. Deze exotische plant is een
uitdaging voor elke plantenliefhebber.

Plant soort:

Standplaats:

Volwassen breedte:

Licht:

Watergift:

Araflora info

vleesetende

binnen

10 cm

veel zonlicht

veel

gelimiteerd

Product info
De cobralelie is echt een bijzondere verschijning die menigeen versteld zal doen staan. Ten eerste
ziet de plant er bizar uit, als een cobra slang. Zowel de ronde vorm als de gevorkte tongachtige
uitsteeksels doen hieraan denken. Ten tweede zijn de kleuren van deze plant opvallend mooi;
geaderd groen met geel en rood en de plant heeft echte lichtdoorlatende raampjes om insecten mee
te lokken. Ten slotte vangt de plant insecten, om ze vervolgens te verteren. Darlingtonia californica
komt van nature voor in Noord-Amerika en is de enige plant van zijn genus. De val waarin de plant
insecten vangt is een holle beker waar wat water in staat. Onderaan de ronde vorm van de plant zit
de toegang tot de val. Een vlieg of ander insect zal van onderen in de val vliegen, maar proberen te
ontsnappen door de doorzichtige vensters aan de bovenkant van de koepel. Wanneer het insect moe
wordt of een fout begaat, valt hij een stukje in de bekervormige val. De wanden van deze val zijn
glibberig en voorzien van haren die het insect verhinderen weer omhoog te klimmen. Uiteindelijk valt
het insect in het water dat in de beker zit en wordt verteerd. Araflora is trots dat zij deze zeldzame
vleesetende plant ook in haar collectie heeft.
Hoogte:
20 cm

Breedte:
15 cm

Volwassen hoogte:
5 cm

Volwassen breedte:
10 cm

Bloemkleur:
white

Bloeiperiode:
Jan-July

Temperatuur winter:
0°C

Product:
plant

Plant soort:
vleesetende

Groeiwijze:
normaal
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Eigenschappen:
niet eetbaar

Eigenschappen:
botanisch

Groeisnelheid:
langzaam

Araflora info:
gelimiteerd

Verspreiding:
Noord Amerika

Hoogte habitat:
500-1500 m
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Plantcare
De cobralelie 'Darlingtonia californica' is een hele bijzondere, mooie en intrigerende vleesetende
plant. Darlingtonia californica heeft overdag het liefst temperaturen tussen de 10 en 25 graden
Celsius. De wortels houden van lage temperaturen en houden niet van stagnerend water. Het is
daarom verstandig om gebruik te maken van een grote pot en om op erg warme dagen zelfs
ijsklontjes op de bodem te leggen. Het water dat de cobralelie krijgt moet zacht zijn, zoals regenwater
of osmose water. De grond waarin de plant groeit moet voedingsarm zijn en het water makkelijk
kunnen afvoeren. Araflora gebruikt met succes een mengsel van levend sfagnum, turf en perliet. In
de winter zal de plant niet groeien en heeft zij lagere temperaturen nodig. Hoewel de cobralelie niet
de makkelijkste soort vleesetende plant is, is het zeker de moeite waard om deze plant te kweken.
Met de juiste aandacht voor de groeiomstandigheden is deze plant echt een grote aanwinst voor de
plantenliefhebber.
Verzorging:
normaal

Standplaats:
binnen

Standplaats:
kuipplant

Standplaats:
kunstlicht

Licht:
veel zonlicht

Licht:
semi zon

Kunstmatig licht hoogte:
10-30cm

Bemesting:
none

Onderhoud:
knip uitgebloeide bloemen af

Watergift:
veel

Bewatering tips:
water in schotel

Bewatering tips:
niet sproeien

Luchtvochtigheid overdag:
70-90%

Luchtvochtigheid 's nachts:
80-100%

Lucht circulatie:
normaal

Temperatuur
5°C

Dag temperatuur
15-25°C

Nacht temperatuur
10-20°C

Temperatuur max:
30°C

Temperatuur min:
10°C

Ph grond:
<7

Substraat soort:
peat/spaghnum

Verpotten:
after 2 years
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