Begonia scapigera (Begonia112)
Begonia scapigera
€ 49,05
Begonia's zijn zeer geliefd door hun grote opvallende bladeren
en kleurrijke bloemtrossen. Begonia scapigera combineert
deze eigenschappen in een prachtige soort. Het is een soort
uit tropisch Afrika en heeft daardoor behoefte aan een hoge
luchtvochtigheid en temperatuur. Mede door zijn gemiddelde
formaat maakt dit Begonia scapigera een ideale plant om een
bijzondere noot aan uw terrarium toe te voegen.

Plant soort:

Standplaats:

bloeiende plant

binnen

Volwassen breedte:

Licht:

Watergift:

Araflora info

semi zon

normaal

mini

Product info
Begonia scapigera komt in het wild voor in Kameroen. De plant groeit daar in vochtige tropische
bossen. De bladeren van deze soort zijn bijna geheel rond en hebben een appelgroen kleur. Vaak
zijn de nerven van de plant iets lichter van kleur en is de rand van het blad rood aangelopen. De
bloemen van Begonia scapigera staan niet op zoals gebruikelijk op een lange bloemstengel, maar
zijn in grote aantallen onder het bladerdek te vinden. Ze zijn goudkleurig met oranje meeldraden of
stempel.
Hoogte:
6 cm

Breedte:
5 cm

Bloemkleur:
violet

Bloeiperiode:
all year

Product:
plant

Plant soort:
bloeiende plant

Plant soort:
terrarium

Groeiwijze:
normaal

Eigenschappen:
niet eetbaar

Groeisnelheid:
normaal

Araflora info:
mini

Araflora info:
nieuw

Verspreiding:
Midden Amerika

Hoogte habitat:
0-1500 m
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Plantcare
Begonia scapigera is vrij gemakkelijk te verzorgen. De plant heeft echter wel een hoge
luchtvochtigheid van rond 85% nodig. Een terrarium is hiervoor ideaal. Als de plant onder kunstlicht
wordt gehouden moet hij op een semi-lichte plaats staan. Als u gebruikt maakt van natuurlijk licht,
dan moet u er rekening mee houden dat de plant in de zomer niet in direct zonlicht staat. Begonia
scapigera is bestand tegen een grote variatie aan temperaturen, namelijk tussen 15?C en 35?C. Een
temperatuur van rond 26?C is optimaal. Geef de plant handwarm water wanneer de bovenste laag
van de bodem droog is geworden. In vochtige terraria kan dit zich beperken tot slechts een paar keer
per jaar! Een goede luchtventilatie is belangrijk. Die zorgt er wel voor dat ziektes en infecties minder
kans hebben om grip te krijgen op de plant. Als ondergrond kunt u een mengsel van perliet en een
ander vezelachtig materiaal zoals kokos gebruiken. Water moet hier te allen tijde goed uit weg
kunnen lopen. Geef Begonia scapigera eens in de twee weken normale plantenvoeding als u de plant
niet in een terrarium houdt.
Verzorging:
makkelijk

Standplaats:
binnen

Licht:
semi zon

Licht:
kunstlicht

Kunstmatig licht hoogte:
20-40 cm

Bemesting:
none

Watergift:
normaal

Bewatering tips:
gieten van boven

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:
< 5-7>

Substraat soort:
peat mix

Verpotten:
after 2 years
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