Bromelia &#039;Catopsis berteroniana&#039; &#039;starter&#039; (Brom180a)
Catopsis berteroniana &#039;Starter&#039;
€ 19,90
Catopsis berteroniana is goed te verzorgen bromelia voor het
tropische terrarium of op de vensterbank Het is een
middelgrote bromeliasoort met lichtgroene bladeren waar een
witte &lsquo;laag'overheen zit. Als deze plant zich heeft
aangepast zullen er zijscheuten worden gevormd. Uit de lange
bloeistengel komen gele bloemen tevoorschijn.

Plant soort:

Standplaats:

Volwassen breedte:

Licht:

Watergift:

Araflora info

bloeiende plant

binnen

40 cm

semi zon

normaal

nieuw

Product info
Deze middelgrote bromelia is geschikt om in een wat groter terrarium te worden geplaatst. Het
leefgebied van Catopsis berteroniana bestrijkt het zuiden van de Verenigde Staten tot en met het
noorden van Brazili&euml;. Daar groeit deze bromelia op takken en twijgen. Hierdoor krijgt Catopsis
berteroniana veel frisse lucht.
Hoogte:
15 cm

Breedte:
14 cm

Volwassen hoogte:
60 cm

Volwassen breedte:
40 cm

Bloeiperiode:
Jan-Feb

Temperatuur winter:
10°C

Product:
plant

Plant soort:
bloeiende plant

Plant soort:
terrarium

Groeiwijze:
normaal

Eigenschappen:
niet eetbaar

Groeisnelheid:
normaal

Araflora info:
nieuw

Verspreiding:
Zuid Amerika

Hoogte habitat:
0-1000 m

Copyright © araflora.com 2006 - 2022

Plantcare
Veel Catopsis soorten vragen een lichte standplaats met bewegende lucht. Catopsis morreniana is
iets minder veeleisend. Bewegende lucht is dus niet echt noodzakelijk. Plaats deze plant op de
achterwand of op een epifytenstam. Zorg er wel voor dat er altijd water in de kelk staat. Als de plant
eenmaal is gewend aan zijn nieuwe omgeving zullen de bloei en het aanmaken van zijscheuten niet
lang op zich laten wachten. Bij voorkeur dient er altijd water te staan in de kelk van de Catopsis
morreniana plant. Deze Bromelia vindt een lichte standplaats fijn. Dagelijks sproeien wordt
aanbevolen. Extra bemesten is niet direct nodig.
Verzorging:
moeilijk

Standplaats:
binnen

Standplaats:
kuipplant

Licht:
semi zon

Kunstmatig licht hoogte:
20-40 cm

Bescherming:
sproeien

Bemesting:
little

Onderhoud:
knip uitgebloeide bloemen af

Watergift:
normaal

Bewatering tips:
goede drainage

Bewatering tips:
gieten van boven

Bewatering tips:
geen water in schotel

Bodem soort:
terrarium

Luchtvochtigheid overdag:
50-100%

Luchtvochtigheid 's nachts:
80-100%

Lucht circulatie:
normaal

Dag temperatuur
15-25°C

Nacht temperatuur
10-20°C

Temperatuur max:
15°C

Temperatuur min:
10°C

Substraat soort:
spaghnum

Verpotten:
after 1 year
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