Spiegelplant Alocasia cuprea 'L' (Ariods02a)
Alocasia cuprea 'L'
€ 14,75
Alocasia cuprea lijkt op het eerste gezicht wel van plastic te
zijn door de glans en stijfheid van het blad. De prachtige,
groene Alocasia cuprea verandert de huiskamer of het kantoor
in een sfeervolle exotische plek. Deze Alocasia is een
geschikte exotische kamerplante en is ook erg geschikt als
terrariumplant voor een wat grotere terrarium.

Plant soort:

Standplaats:

Volwassen breedte:

bladplant

binnen

<15 cm

Licht:

Watergift:

geen direct zonlicht normaal

Araflora info

botanisch

Product info
Alocasia cuprea komt van origine uit landen als Borneo en Maleisië in Zuidoost-Azië. De toevoeging
?cuprea? stamt uit het Latijn en betekent ?koperrood?, wat duidt op de onderkant van het blad. Heel
kenmerkend voor deze Alocasia is dat de bladeren bij de lobben met elkaar zijn vergroeid. Een blad
kan ongeveer 35 centimeter groot worden; het voelt leerachtig aan en heeft een soort zilverwitte
glans over zich.
Hoogte:
20 cm

Breedte:
10 cm

Volwassen hoogte:
<50 cm

Volwassen breedte:
<15 cm

Bloemkleur:
white

Bloeiperiode:
all year

Product:
plant

Plant soort:
bladplant

Groeiwijze:
normaal

Eigenschappen:
niet eetbaar

Groeisnelheid:
langzaam

Araflora info:
botanisch

Verspreiding:
Zuid-Oost Azië

Hoogte habitat:
0-1500 m
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Plantcare
Alocasia cuprea is een kamerplant die indien gewenst in de zomer naar buiten mag. Gebruik luchtige
aarde en houd de aarde goed vochtig. Hoewel de plant snel tevreden is, liggen de ideale
temperaturen tussen de 16-22 graden Celsius. Temperaturen tussen de 10 en 30 graden Celsius zijn
ook gewoon goed voor deze plant. Kies een lichte plek of een halfschaduw plaats. Bij teveel licht
kleuren de bladeren geel.
Verzorging:
zeer makkelijk

Standplaats:
binnen

Standplaats:
kunstlicht

Licht:
geen direct zonlicht

Licht:
semi zon

Kunstmatig licht hoogte:
20-40 cm

Bemesting:
little

Onderhoud:
niet snoeien

Watergift:
normaal

Bewatering tips:
goede drainage

Luchtvochtigheid overdag:
80-100%

Luchtvochtigheid 's nachts:
60-80%

Temperatuur
< 15 °C

Dag temperatuur
10-30 °C

Nacht temperatuur
12-18 °C

Temperatuur max:
35 °C

Temperatuur min:
15 °C

Ph grond:
<5-8>

Substraat soort:
peat

Verpotten:
after 2 years
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