Epipremnum pinnatum &#039;Marble Planet&#039; (Ariods216)
Epipremnum pinnatum &#039;Marble Planet&#039;
€ 18,20
Deze plant uit de aronskelkfamilie komt van nature voor in de
tropische wouden van Zuidoost-Azi&euml;. Epipremnum
pinnatum is daarmee verwant aan vele andere soorten die
worden gewardeerd om hun dikke groene bladerdek. Bij deze
soort zijn deze bedekt met gele vlekken die voor een fraai
aanzicht zorgen. Epipremnum pinnatum staat bovendien
bekend als een van de effectiefste luchtzuiverende planten.

Plant soort:

Standplaats:

Volwassen breedte:

bladplant

binnen

&lt;15 cm

Licht:

Watergift:

geen direct zonlicht normaal

Product info
Epipremnum pinnatum wordt in het wild veel groter dan hij dat bij u thuis zal doen. In grote delen van
tropisch Azi&euml; is de plant terug te vinden op bomen en rotsen. Door de plant op een stam te
laten groeien kunt u zelf bepalen tot welke hoogte deze klimplant zal komen. De bladeren van
Epipremnum pinnatum hebben een hartvorm en zijn glimmend. Deze bijzondere versie die door ons
wordt aangeboden heeft de gele vlek als streep door het midden van het blad lopen.
Hoogte:
20 cm

Breedte:
10 cm

Volwassen hoogte:
>100 cm

Volwassen breedte:
<15 cm

Bloemkleur:
?

Bloeiperiode:
all year

Product:
plant

Plant soort:
bladplant

Plant soort:
terrarium

Groeiwijze:
kruipend

Groeiwijze:
epifytisch

Eigenschappen:
niet eetbaar

Groeisnelheid:
langzaam

Verspreiding:
Zuid Amerika

Hoogte habitat:
0-1500 m
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Plantcare
Epipremnum pinnatum is zeer gemakkelijk te verzorgen. De soort is de ideale kamerplant voor
halflichte hoeken in het huis. Plaats de plant echter niet op plekken waar tocht vat kan krijgen, omdat
temperaturen onder 15°C de groei niet ten goede komen. Een plaats met een lichte luchtstroom zorgt
er wel voor dat hij de lucht optimaal kan zuiveren. Geef de plant bij voorkeur handwarm regenwater.
De plantenaarde moet telkens de kans krijgen licht op te drogen alvorens u opnieuw water geeft. Zorg
dat water niet in de pot kan blijven staan, want dit kan ziektes en infecties aan de wortels
veroorzaken. In de zomer kan de plant twee keer per maand bemest worden. In de winter kan dit
worden teruggebracht tot een keer per maand. Het is aan te raden oude bladeren uit de plant te
knippen.
Verzorging:
zeer makkelijk

Standplaats:
binnen

Standplaats:
kunstlicht

Licht:
geen direct zonlicht

Licht:
semi zon

Bemesting:
medium

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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