Trompet bekerplant ´Sarracenia flava var. Rugelii (960020)&#039; (CarniSar16)
Sarracenia flava var. rugelii (960020)
€ 12,95
Sarracenia flava var. rugelii is een vleesetende plant die thuis
op een zonnige vensterbank of op een zonnige plek bij de
vijver kan worden gehouden. Hij heeft bijzondere vangbekers,
die groot, geel en rechtopstaand zijn. Het is één van de
gemakkelijkste soorten Amerikaanse bekerplanten om te
houden.

Plant soort:

Standplaats:

Volwassen breedte:

Licht:

Watergift:

Araflora info

vleesetende

binnen

10 cm

veel zonlicht

veel

speciaal

Product info
Sarracenia flava var. rugelii, een Amerikaanse bekerplant, behoort tot een bijzondere groep
vleesetende planten uit de Verenigde Staten en Canada. De lange, slanke bekervormige vallen van
Sarracenia flava worden in de natuur soms tot een meter hoog. De bloemen van deze Sarracenia zijn
geel van kleur. Afhankelijk van de Sarracenia flava ondersoort is de kleur van de vallen geel,
roodbruin of groen. De binnenkant van de val is glad, zodat insecten die er in vallen niet tegen de
wand op kunnen klimmen. Hierdoor komen ze in een laagje zure vloeistof met verteringsenzymen
terecht dat in de val staat. In deze vloeistof verdrinken ze en worden ze verteerd. Boven de val hangt
een deksel die als paraplu dient tegen het vollopen van de val met regenwater. De deksel, die niet
kan bewegen, is ook een goede landingsplaats voor de prooien voor deze plant. Saracenia flava
behoort tot de makkelijkste Sarracenia soorten. Hij heeft als groot voordeel dat hij winterhard is.
Daarom raadt Araflora deze soort bij uitstek aan liefhebbers aan die nog onbekend zijn met deze
bijzondere bekerplant.
Hoogte:
3 cm

Breedte:
4 cm

Volwassen hoogte:
5-10 cm

Volwassen breedte:
10 cm

Bloeiperiode:
Jan-July

Temperatuur winter:
-5 °C

Product:
plant

Plant soort:
vleesetende

Groeiwijze:
normaal

Eigenschappen:
import
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Groeisnelheid:
normaal

Araflora info:
speciaal

Verspreiding:
Noord Amerika
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Plantcare
Sarracenia flava var. rugelii is een bijzondere vleesetende plant, die goed tegen warmte kan en graag
op een zonnige plaats staat. Deze soort is ook winterhard en kan, naast binnenshuis, ook het gehele
jaar door in een (moeras)tuin gehouden worden. In de tuin is een plek aan de rand van een vijver
ideaal. Sarracenia flava doorstaat strenge vorst goed, zolang zij wordt bedekt met hooi en de grond
niet uitdroogt. In de winter groeit de plant minder snel en heeft hij minder water nodig, maar de grond
moet beslist vochtig blijven. In huis kan de pot van Sarracenia flava altijd in een laagje (regen)water
staan. De grond voor deze exotische plant moet voedselarm zijn; Araflora gebruikt een mengsel van
zand, turf en perliet. Het voeren van insecten aan Sarracenia flava is niet vereist voor een goede
groei.
Verzorging:
normaal

Standplaats:
binnen

Standplaats:
buiten

Standplaats:
kuipplant

Licht:
veel zonlicht

Licht:
semi zon

Kunstmatig licht hoogte:
10-50 cm

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
0°C

Dag temperatuur
15-30°C

Nacht temperatuur
10-20°C

Temperatuur max:
30°C

Ph grond:
<7

Substraat soort:
peat

Verpotten:
after 2 years
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