Syngonium neglectum (Ariods161)
Syngonium neglectum
€ 2,18
Deze plant uit de Aronskelkfamilie is een prachtige klimmer
voor een groter terrarium of voor in de huiskamer. Het is een
bijzondere plant die is aan te raden voor de echte
verzamelaar, maar ook voor beginners of mensen die van
bijzondere kamerplanten houden omdat ze vrij makkelijk in de
verzorging is en in sommige delen van de wereld zelfs invasief
is. In het wild, en in de hobby, is Syngonium neglectum een
erg zeldzame plant, ze word voornamelijk gevonden in de
bergen van Mexico maar schijnt ook in andere delen van
Midden-Amerika gevonden te zijn.

Plant soort:

Standplaats:

Volwassen breedte:

bladplant

binnen

&lt;20 cm

Licht:

Watergift:

geen direct zonlicht normaal

Araflora info

gelimiteerd

Product info
De bladeren hebben een mooie donkergroene kleur en zijn driehoekig met een ronde achterkant.
Wanneer planten de kans krijgen om te klimmen zullen de bladeren groter en gevorkter worden, vaak
lijkt deze kamerplant een heel ander soort plant als ze volwassen is. De bloemen ontstaan in de
vorken van de bovenste bladeren van volwassen planten. In de natuur kruipt Syngonium neglectum
over de grond of klimt over bomen en takken heen.
Hoogte:
40 cm

Breedte:
10 cm

Volwassen hoogte:
<50 cm

Volwassen breedte:
<20 cm

Bloemkleur:
?

Bloeiperiode:
all year

Product:
plant

Plant soort:
bladplant

Plant soort:
terrarium

Groeiwijze:
normaal

Eigenschappen:
niet eetbaar

Groeisnelheid:
langzaam

Araflora info:
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gelimiteerd

Hoogte habitat:
500-1000 m
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Plantcare
Syngonium neglectum heeft het liefst indirect zonlicht met een hogere luchtvochtigheid, maar is vrij
flexibel met beide factoren. Zet de plant in losse, voedselrijke grond. Laat de grond gedeeltelijk
uitdrogen tussen het water geven.
Verzorging:
makkelijk

Standplaats:
binnen

Standplaats:
kunstlicht

Licht:
geen direct zonlicht

Licht:
semi zon

Kunstmatig licht hoogte:
20-40 cm

Bemesting:
medium

Onderhoud:
niet snoeien

Watergift:
normaal

Bewatering tips:
goede drainage

Bewatering tips:
geen water in schotel

Bodem soort:
terrarium

Luchtvochtigheid overdag:
60-80%

Luchtvochtigheid 's nachts:
60-80%

Temperatuur
< 15 °C

Dag temperatuur
10-30 °C

Nacht temperatuur
12-18 °C

Temperatuur max:
30 °C

Temperatuur min:
15 °C

Ph grond:
< 5-8>

Substraat soort:
peat mix

Verpotten:
after 2 years
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