Trompet bekerplant &#039;Sarracenia x &#039;Mr Purple Haze&#039;&#039; (CarniSar1
Sarracenia x &#039;Mr Purple Haze&#039;
€ 8,63
De Amerikaanse bekerplant Sarracenia x 'Mr Purple Haze'' is
een vleesetende plant met bijzondere rechtopstaande vallen.
Deze

effici&euml;nte

insectenvanger

is

een

bijzondere

huiskamerplant voor op een zonnige vensterbank. Deze vorm
heeft psychedelisch paarse bekers.

Plant soort:

Standplaats:

Volwassen breedte:

Licht:

Watergift:

Araflora info

vleesetende

binnen

10 cm

veel zonlicht

veel

speciaal

Product info
Sarracenia x 'Mr Purple Haze' is een Amerikaanse bekerplant van het genus Sarracenia. De vallen
van deze plant trekken insecten aan, waarna deze insecten verdrinken in de vloeistof onderin de val
en verteerd worden door de plant. Zo komt deze plant aan zijn fosfaat en nitraat in de voedingsarme
bodem van het oosten van de VS. De vallen zijn groen van kleur, onder sterke lichtomstandigheden
worden ze roodbruin en bij lage lichtintensiteit kunnen ze juist geler worden. De vallen zijn lang en
recht en worden tegen de regen beschermd door een flap boven de ingang van de beker. De
bloemen van de Sarracenia alata '950011' zijn geel van kleur en hebben een bijzondere structuur.
Araflora verkoopt ook vele producten die handig zijn bij het houden van Amerikaanse bekerplanten,
zoals potten, substraat en bewateringssystemen.
Hoogte:
15 cm

Breedte:
7 cm

Volwassen hoogte:
60-100 cm

Volwassen breedte:
10 cm

Bloeiperiode:
Mar-July

Temperatuur winter:
-5 °C

Product:
plant

Plant soort:
vleesetende

Groeiwijze:
normaal

Eigenschappen:
import

Groeisnelheid:
normaal

Araflora info:
speciaal

Verspreiding:
Noord Amerika
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Plantcare
Sarraceniax 'Mr Purple Haze''' staat graag op een zonnige plek in huis, op het balkon of in de tuin. De
temperatuur moet boven de - 5 graden Celsius blijven, dus u kunt Sarracenia alata '950011' het beste
in de herfst in huis of in een koele kamer plaatsen. Tijdens het groeiseizoen heeft Sarracenia alata
'950011' veel water nodig, bij voorkeur regenwater of gekookt water. Buiten het groeiseizoen hoeft de
bodem juist niet zo vochtig te zijn, omdat er anders rot in de wortels zou kunnen optreden. De bodem
voor deze Amerikaanse bekerplant moet voedselarm zijn. Araflora heeft mooie resultaten met een
mengsel van turf en perliet. Op het balkon of in de tuin zal Sarracenia alata '950011' snel en
gemakkelijk insecten vangen om te verteren, maar als u deze plant binnen houdt hoeft u hem niet te
voeren met insecten. Zelfs een voedselarme bodem geeft deze plant nog genoeg plantenvoeding om
het zonder insecten te kunnen stellen.
Verzorging:
normaal

Standplaats:
binnen

Standplaats:
buiten

Standplaats:
kuipplant

Licht:
veel zonlicht

Licht:
semi zon

Kunstmatig licht hoogte:
10-50 cm

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

Temperatuur
0°C

Dag temperatuur
15-30°C

Nacht temperatuur
10-20°C

Temperatuur max:
30°C

Ph grond:
<7

Substraat soort:
peat

Verpotten:
after 2 years
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