Spathiphyllum variagated &#039;WB&#039; (Ariods317)
Spathiphyllum variagated &#039;WB&#039;
€ 25,00
Nu in gelimiteerd aantal te verkrijgen bij Araflora: de
Spathiphyllum variegata! Deze bonte versie van de populaire
Spathiphyllum houdt de prachtige, witte tekening in het blad.
Een leuke, opvallende toevoeging die wat contrast biedt aan
je plantencollectie!

Plant soort:

Standplaats:

Volwassen breedte:

bladplant

binnen

&lt;10 cm

Licht:

Watergift:

geen direct zonlicht normaal

Araflora info

hybride

Product info
De Spathiphyllum variegata is een plant die origineel voorkomt in de regenwouden van Zuid-Amerika.
De plant produceert, afhankelijk van de periode, mooie, witte lepelvormige bloemen. Deze variegata
versie behoudt ook nog eens zijn bijzondere witte tekening op de bladeren, waardoor deze populaire
plant een echte eyecatcher wordt. Voor de liefhebbers is deze versie van de Spathiphyllum een echte
must have!
Hoogte:
24 cm

Breedte:
10 cm

Volwassen hoogte:
<15 cm

Volwassen breedte:
<10 cm

Bloemkleur:
white

Bloeiperiode:
all year

Product:
plant

Plant soort:
bladplant

Plant soort:
terrarium

Groeiwijze:
normaal

Eigenschappen:
niet eetbaar

Groeisnelheid:
langzaam

Araflora info:
hybride

Hoogte habitat:
500-1000 m
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Plantcare
De Spathiphyllum variegata doet 't het best op een lichte plek waar deze niet in direct zonlicht staat.
Hoge luchtvochtigheid is belangrijk voor deze plant, dus zorg dat u &lsquo;m niet op een plek zet met
te droge lucht. Zorg voor goede gedraineerde potgrond, zodat de plant niet te nat staat. Houd de
bodem van de plant vochtig, maar zorg dat u de bodem niet doordenkt.
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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