Huperzia &#039;Lycopodium&#039; phlegmaria &#039;Starter&#039; (Lyco05a)
Huperzia &#039;Lycopodium&#039; phlegmaria &#039;Starter&#039;
€ 24,74
De

wolfsklauwachtige

plant

Huperzia

phlegmaria

heeft

minuscule bladeren aan zijn takken groeien. De plant heeft
gevorkte takken tot 80cm lang die vanuit één punt ontspringen
en vanuit daar naar beneden hangen. Huperzia phlegmaria
komt van nature voor op veel verschillende plaatsen,
waaronder

Madagascar,

Afrika,

Australi&euml;

en

de

Filipijnen. De soort groeit in het wild op bomen en is daarom
uitermate geschikt om in een hangende pot te houden. Bij
aanschaf van dit product krijgt u een extra groot volwassen
exemplaar.

Plant soort:

Standplaats:

Volwassen breedte:

bladplant

binnen

40 cm

Licht:

Watergift:

geen direct zonlicht normaal

Araflora info

speciaal

Product info
Huperzia phlegmaria heeft tropische condities nodig, waarin de wolfsklauwachtige plant kan
uitgroeien tot een lengte van ongeveer 80cm. U kunt de plant in een hangende pot houden. Huperzia
phlegmaria is een langzaam groeiende soort, maar juiste omstandigheden zullen de groei wel
versnellen. Bij aanschaf krijgt u een jonge vitale Huperzia phlegmaria die uit zal groeien tot een
prachtig groen gordijn.
Hoogte:
10 cm

Breedte:
5 cm

Volwassen hoogte:
100 cm

Volwassen breedte:
40 cm

Bloemkleur:
none

Bloeiperiode:
all year

Temperatuur winter:
15 °C

Product:
plant

Plant soort:
bladplant

Groeiwijze:
kruipend

Groeiwijze:
hangend

Eigenschappen:
botanisch

Groeisnelheid:
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normaal

Araflora info:
speciaal

Verspreiding:
Noord-Oost Azië

Hoogte habitat:
0-1000 m
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Plantcare
Huperzia phlegmaria heeft niet al teveel aandacht nodig. Geef de plant eens in de drie dagen water.
Als u kiezels in de bodem van de pot doet zorgt u ervoor dat het water goed weg kan lopen. Op die
manier voorkomt u ziektes of verrotting. Goed luchtcirculatie is ook noodzakelijk om dit te voorkomen.
Houdt er rekening mee dat de temperatuur van de standplaats niet onder de 15?C of boven de 30?C
kan komen. De luchtvochtigheid van de ruimte moet relatief hoog zijn. Huperzia phlegmaria kunt u het
beste houden in turf of veenmos. Af en toe bemesten is goed voor de groei. Zet de plant niet in direct
zonlicht, maar wel op een lichte plaats. Huperzia phlegmaria is niet snoeibaar.
Verzorging:
makkelijk

Standplaats:
binnen

Standplaats:
kunstlicht

Licht:
geen direct zonlicht

Licht:
semi zon

Bemesting:
medium

Onderhoud:
niet snoeien

Watergift:
normaal

Bewatering tips:
goede drainage

Luchtvochtigheid overdag:
60-90%

Luchtvochtigheid 's nachts:
80-100%

Lucht circulatie:
normaal

Temperatuur max:
30 °C

Temperatuur min:
15 °C

Ph grond:
< 6-7>

Substraat soort:
Peat/Sphagnum

Verpotten:
after 2 year
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