Blaasjeskruid &#039;Utricularia Starter Package 4&#039; (Carniutr65)
Utricularia starter package 4 species
€ 23,98
Dit pakket bestaat uit vier verschillende soorten Utricularia
voor op de vensterbank of in een terrarium. Utricularia livida,
Utricularia calycifida, Utricularia sandersonii en een van de
volgende soorten Utricularia livida mexico, Utricularia flaccida
of Utricularia pubescens. Al deze de soorten zijn makkelijke te
houden mits veel licht en vochtig gehouden worden. Als deze
soorten niet voorradig zijn zullen we andere soorten sturen die
in bloei zijn.

Plant soort:

Standplaats:

Volwassen breedte:

Licht:

Watergift:

Araflora info

vleesetende

binnen

10 cm

veel zonlicht

veel

botanisch

Product info
Voor aanvullende informatie over dit Araflora product dienen de onderstaande symbolen. Helaas is
de tekst over de plant nog niet beschikbaar, er wordt hard aan gewerkt.
Hoogte:
3 cm

Breedte:
4 cm

Volwassen hoogte:
5-10 cm

Volwassen breedte:
10 cm

Bloemkleur:
yellow

Bloeiperiode:
Jan-July

Product:
plant

Plant soort:
vleesetende

Groeiwijze:
normaal

Eigenschappen:
speciaal

Groeisnelheid:
normaal

Araflora info:
botanisch

Verspreiding:
Noord Amerika

Hoogte habitat:
0-500 m
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Plantcare
Het Groot blaasjeskruid kan zowel goed in een vijver als in een aquarium gehouden worden.
Utricularia vulgaris doet het goed bij veel licht en stelt weinig eisen aan de temperatuur van het water.
Natuurlijke temperaturen in Nederland en de temperaturen in huis zijn uitstekend voor dit plantje. Aan
het water waar deze plant in leeft worden geen hoge eisen gesteld, het mag neutraal tot zwak
basisch zijn en niet voedselrijk. Deze Araflora plant is geschikt voor decoratie, niet geschikt voor
consumptie.
Verzorging:
normaal

Standplaats:
binnen

Standplaats:
kunstlicht

Licht:
veel zonlicht

Kunstmatig licht hoogte:
0-20cm

Bemesting:
none

Onderhoud:
knip uitgebloeide bloemen af

Watergift:
veel

Bewatering tips:
water in schotel

Bewatering tips:
niet sproeien

Luchtvochtigheid overdag:
60-100%

Luchtvochtigheid 's nachts:
80-100%

Lucht circulatie:
normaal

Temperatuur
15°C

Dag temperatuur
15-25°C

Nacht temperatuur
10-20°C

Temperatuur max:
30°C

Ph grond:
<7

Substraat soort:
peat

Verpotten:
after 2 years
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