Venus vliegenval &#039;Dionaea muscipula &#039;Hot kiss&#039; &#039;Starter&#039;
Dionaea muscipula &#039;Hot kiss&#039; &#039;Starter&#039;
€ 43,60
De Dionaea muscipula 'Hot kiss' is een zeer verleidelijke en
unieke venusvliegenvalmutant: de vallen lijken op lippen, die
zowel aantrekkelijk voor mensen als insecten is. De vallen heb
zich als het ware binnenstebuiten gekeerd, waardoor het niet
meer mogelijk is om te sluiten. Hiervoor zijn sensationele
lipvormige vallen in de plaats gekomen. De kleur van de
lippen is aan het begin van de groei groen of lichtrood, maar
kan zich ontwikkelen tot een vlammende rode kleur: de
Dionaea muscipula 'Hot kiss' is een onvergetelijk &lsquo;hotte'
venusvliegenval! Op dit moment wordt deze Dionaea
muscipula &lsquo;Hot Kiss' nog niet verkocht door Araflora.
Voorbestelling van Dionaea muscipula 'Hot Kiss' is mogelijk
met de out of stock optie om deze unieke venusvliegenval in
huis te kunnen halen. Zodra er genoeg Dionaea muscipula
'Hot Kiss' planten gekweekt zijn ontvangt u een automatisch
bericht. Wanneer is niet in te schatten het kan 1 tot 2 jaar
duren voordat Araflora genoeg planten heeft voor de
plantenliefhebbers.

Plant soort:

Standplaats:

Volwassen breedte:

Licht:

Watergift:

Araflora info

vleesetende

binnen

10 cm

veel zonlicht

veel

niet eetbaar

Product info
Een Venusvliegenvanger is niet moeilijk te verzorgen en kan zowel binnen als buiten gehouden
worden. Deze exotische plant uit Noord Amerika kan net zoals vele andere vleesetende planten
zowel binnen als buiten worden gekweekt. Araflora heeft veel verschillende varianten van de
venusvliegenval beschikbaar.
Hoogte:
4 cm

Breedte:
4 cm

Volwassen hoogte:
5-10 cm

Volwassen breedte:
10 cm

Bloemkleur:
white

Bloeiperiode:
Jan-July

Temperatuur winter:
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5°C

Product:
plant

Plant soort:
vleesetende

Groeiwijze:
normaal

Eigenschappen:
introductie

Groeisnelheid:
langzaam

Araflora info:
niet eetbaar

Araflora info:
nieuw
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Plantcare
Belangrijk voor Dionaea muscipula 'Hot kiss' zijn veel direct zonlicht, geen kunstmest en de plant
nooit laten uitdrogen. De venusvliegenval houdt van een vochtige omgeving en staat het liefst in de
volle zon. Dionaea planten hebben geen plantenvoeding nodig, omdat zij hun voeding uit de insecten
die ze vangen halen. Geef deze plant water met regenwater of gekookt water, omdat kraanwater te
kalkrijk is. Binnenshuis kan de Dionaea als kamerplant op een zonnige plek gezet worden. Als
exotische tuinplant doet hij het goed dichtbij de vijver op een vochtige en zonnige plek. De vallen van
deze plant kunnen ongeveer negen keer dichtklappen en drie keer een insect verteren. Natuurlijk
vormt de plant ook zelf weer nieuwe vallen. Deze Araflora plant is voor decoratie en niet geschikt voor
consumptie.
Verzorging:
moeilijk

Standplaats:
binnen

Standplaats:
kuipplant

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

Dag temperatuur
15-25°C

Nacht temperatuur
10-20°C

Temperatuur max:
30°C

Temperatuur min:
10°C

Ph grond:
<6

Substraat soort:
peat

Verpotten:
after 2 years
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