Begonia maculata (Begonia74a)
Begonia maculata xl
€ 22,75
Dit is zonder twijfel één van de mooiste Begonia-soorten die
er zijn. Veel soorten hebben een stippenpatroon op hun
bladeren, maar deze is waarschijnlijk bij Begonia maculata het
opvallendst en meest uitgesproken. De onderkant van het
blad is paarsrood, wat samen met de groene bovenkant een
geweldig contrast vormt. Begonia maculata heeft bovendien
vele grote bloemen die in groepen op een bloemstengel
groeien.

Plant soort:

Standplaats:

bladplant

binnen

Volwassen breedte:

Licht:

Watergift:

geen direct zonlicht normaal

Araflora info

mini

Product info
Begonia maculata is op alle vlakken een prachtige soort, die ook nog eens gemakkelijk te verzorgen
is. De bladeren hebben witte stippen, die sterk omrand zijn en door de groene kleur van de rest van
het blad zeer opvallend zijn. De kleur van de onderkant van het blad kan vari&euml;ren tussen rood
en paars. Bij Begonia maculata is goed te zien dat de twee helften van de bladeren asymmetrisch
zijn. In clusters van wel méér dan tien komen de witte bloemen opzetten. Ze kunnen mannelijk of
vrouwelijk zijn en hebben felgele meeldraden of stempels.
Hoogte:
18 cm

Breedte:
10 cm

Bloemkleur:
white

Bloeiperiode:
all year

Product:
plant

Plant soort:
bladplant

Plant soort:
terrarium

Groeiwijze:
normaal

Eigenschappen:
niet eetbaar

Groeisnelheid:
snel

Araflora info:
mini

Araflora info:
korting

Hoogte habitat:
500-1000 m
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Plantcare
Begonia maculata is eenvoudig te verzorgen. De soort is zowel geschikt als kamerplant en als
terrariumplant. Net als veel andere Begonia-soorten houdt deze plant van veel licht. Zorg wel dat er
geen fel zonlicht in de zomer op de bladeren kan vallen. Een temperatuur van 20?C overdag en 15?C
's nachts is voldoende voor deze soort. Als u de plant in een pot houdt, dan kun u hieronder een
schotel met een laag water zetten, zodat de grond vochtig blijft. Hiervoor kunt u het beste handwarm
water gebruiken. De luchtvochtigheid moet rond de 70% overdag en 90% &lsquo;s nachts liggen.
Begonia maculata gedijt goed bij regelmatige bemesting, wat neerkomt op 2 à 3 keer per maand. Een
mix van turf met een ander substraat is een geschikte ondergrond voor deze plant. Deze en andere
kweekbenodigdheden kunt u vinden onder de sectie &lsquo;plant toebehoren'.
Verzorging:
zeer makkelijk

Standplaats:
binnen

Licht:
geen direct zonlicht

Licht:
semi zon

Bescherming:
bescherm tegen regen

Bemesting:
medium

Watergift:
normaal

Bewatering tips:
water in schotel

Bodem soort:
terrarium

Luchtvochtigheid overdag:
60-80%

Luchtvochtigheid 's nachts:
80-100%

Temperatuur
< 15 °C

Dag temperatuur
10-30 °C

Nacht temperatuur
12-18 °C

Temperatuur max:
30 °C

Temperatuur min:
10 °C

Substraat soort:
peat mix

Verpotten:
after 2 years
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