Ficus villosa TypeB (Terra31b)
Ficus villosa TypeB
€ 26,16
Ficus villosa is een kleinblijvende tot middelgrote klimmende
terrariumplant uit de vijgenfamilie. De dakpansgewijze,
behaarde bladeren kan dienen als natuurlijke bedekking op
achterwanden en stukken hout. De plant vraagt een hoge
luchtvochtigheid en helder indirect licht.

Plant soort:

Standplaats:

Volwassen breedte:

Licht:

Watergift:

Araflora info

terrarium

binnen

40 cm

semi zon

normaal

gelimiteerd

Product info
Ficus villosa is een ficussoort uit de tropische bossen van Zuidoost Azi&euml;. Als de plant ontkiemt
groeit deze naar de dichtstbijzijnde boom waar de plant tegenaan groeit. Wanneer deze plant
volwassen is kan deze soort in de natuur hangend als liaan verder groeien. De ovaal tot hartvormige
bladeren van deze soort zijn sterk behaard en gerimpeld. Jonge bladeren hebben een roodbruine
glans, oudere bladeren zijn diepgroen. Ficus villosa produceert kleine witte bloemen die per plant of
mannelijk of vrouwelijk zijn. Bij een succesvolle bestuiving worden er kleine vijg-achtige vruchten
gevormd. Vermeerdering is het makkelijkst via het maken van stekken. Deze soort bevat melksap wat
lichte huidirritatie kan veroorzaken. Laat de stekjes bewortelen in zaai of stekgrond of in water.
Hoogte:
12 cm

Breedte:
9 cm

Volwassen hoogte:
100 cm

Volwassen breedte:
40 cm

Bloeiperiode:
all year

Product:
plant

Plant soort:
terrarium

Groeiwijze:
kruipend

Eigenschappen:
speciaal

Groeisnelheid:
normaal

Araflora info:
gelimiteerd

Verspreiding:
Zuid Amerika

Hoogte habitat:
0-1000 m

Copyright © araflora.com 2006 - 2022

Plantcare
Ficus villosa wordt het meeste gegroeid in terraria en kassen. Buiten een terrarium of kas wordt deze
plant bijna nooit gehouden, mocht dit het geval zijn vraagt dit een specialistische aanpak. Voor de
groei in terraria en kassen geldt: Geef Ficus villosa een warme omgeving met temperaturen die niet
onder de 16 graden Celsius komt. De minimale luchtvochtigheid van deze plant is 60%. Plant deze
soort in een humusrijk grondmengsel wat veel vocht kan vasthouden. Zorg dat de grond nooit
uitdroogt maar voorkom dat de wortels altijd in het water staan. Geef de plant helder indirect licht of
kunstlicht. Als het een jonge plant betreft, voldoet een schaduwrijke plek. Deze zal snel naar plekken
groeien waar deze meer licht kan vangen. Geef maandelijks plantenvoeding voor groene planten 1/2
de aanbevolen dosering.
Verzorging:
makkelijk

Standplaats:
binnen

Standplaats:
kunstlicht

Licht:
semi zon

Bescherming:
gieten van boven

Bemesting:
medium

Watergift:
normaal

Bewatering tips:
gieten van boven

Bewatering tips:
sproeien

Luchtvochtigheid overdag:
60-90%

Luchtvochtigheid 's nachts:
70-90%

Lucht circulatie:
normaal

Temperatuur max:
35 °C

Temperatuur min:
5 °C

Ph grond:
< 6-7>

Substraat soort:
mixed

Verpotten:
after 1 year
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