Zonnebekerplant &#039;Heliamphora heterodoxa &#039;L&#039; (Carniheli17)
Heliamphora heterodoxa &#039;L&#039;
€ 27,25
Net als vele andere Heliamphora-soorten komt ook deze
zonnebeker uit Venezuela. Heliamphora heterodoxa groeit in
een ruige voedselarme omgeving. Om te kunnen overleven in
dit onbegaanbare gebied heeft de plant de bijzondere
eigenschap ontwikkeld om insecten te vangen met speciaal
gevormde bladeren. Heliamphora heterodoxa vormt hiermee
een goede aanvulling op zijn dieet. Deze soort heeft prachtige
belvormige wit-roze bloemen.

Plant soort:

Standplaats:

Volwassen breedte:

Licht:

Watergift:

Araflora info

vleesetende

binnen

10 cm

veel zonlicht

veel

introductie

Product info
Heliamphora heterodoxa groeit in het wild op de tafelberg Ptari en in de gemeente Gran Sabana in
het zuidoosten van Venezuela. De vallen van de vleesetende zonnebeker zijn appelgroen en rood
aan de rand. Op deze rand zit een kleine deksel waarin nectarklieren verborgen zitten. Dit orgaan lokt
insecten die vervolgens in de beker vallen doordat ze geen grip kunnen krijgen op de gladde rand.
Heliamphora heterodoxa kan wel 30cm groot worden. De relatief grote wit-roze bloemen hebben een
dikke bundel gele meeldraden.
Hoogte:
3 cm

Breedte:
4 cm

Volwassen hoogte:
5-10 cm

Volwassen breedte:
10 cm

Bloemkleur:
white

Bloeiperiode:
Jan-July

Product:
plant

Plant soort:
vleesetende

Groeiwijze:
normaal

Eigenschappen:
speciaal

Groeisnelheid:
normaal

Araflora info:
introductie

Verspreiding:
Noord Amerika

Hoogte habitat:
0-500 m
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Plantcare
Doordat Heliamphora heterodoxa als enige niet uitsluitend op tafelbergen voorkomt is hij beter
bestand tegen hitte dan andere soorten. Alhoewel zonnebekers planten zijn die tegen een stootje
kunnen. De vleesetende plant heeft veel zonlicht nodig. De temperatuur kan het beste vari&euml;ren
tussen 27?C en 17?C gedurende de dag en de nacht. 75% luchtvochtigheid zorgt voor het vormen
van grote en gezonde bekers. Gebruik als ondergrond voor Heliamphora heterodoxa een mix van
veenmos, perliet en/of lavasteen. U kunt onderdelen voor de bodem vinden in onze sectie
&lsquo;Plant toebehoren'. Deze ondergrond moet continu vochtig blijven, maar niet doordrenkt om
verrotting te voorkomen. Om de ophoping van mineralen in de grond te voorkomen moet u regen- of
gedestilleerd water gebruiken. Haal verdorde bekers weg uit de plant om hem te behouden tegen
ziektes.
Verzorging:
normaal

Standplaats:
binnen

Standplaats:
kunstlicht

Licht:
veel zonlicht

Kunstmatig licht hoogte:
0-20cm

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
15°C

Dag temperatuur
15-25°C

Nacht temperatuur
10-15°C

Temperatuur max:
30°C

Ph grond:
<7

Substraat soort:
peat

Verpotten:
after 2 years
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