12710!

!

Tropica-Scandi®

2014

Nepenthes reinwardtiana
(Nepenthes reinwardtiana)
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10 frø
Værd at vide:
Den kande er mellemstor og øverst oppe tragtformert. Nederst
vokser den rørformet og dens åbning/dæksel er oval.
Oprindelse:
Denne Nepenthes stammer fra den Malaysiske Arkipelag.
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Formering:
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene
har behov for en høj luftfugtighed for at spirer (såbakken
dækkes af for at opnå dette). Spiringen følger efter 4 til 6 uger.
Som vækstmedie egner sig en løs og ikke for sur jord til
kødædende planter. Tilsætning af sand, ler, perlite og bark er
anbefalelsesværdigt. Nepenthes vokser også som hydrokultur.
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Placering / lys:
Nepenthes lader sig bedst dyrke hængende og de smukkeste
planter får man på en lys, halvskygget plads. Lys er meget vigtig
for en sund vækst. Om efteråret og vinteren hænges planten så lyst som muligt. Om foråret og
sommeren rækker det med 50% af dagslyset (ikke i direkte sollys henholdsvis ikke mere end 4 til 5 timer
med fuld sol). I tvivlstilfælde da heller skygge end fuld sol.
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Gødning, vanding og pleje:
Kandeplanten elsker en lidt høj luftfugtighed. Ved for tør luft begynder Kandeplanten at tørre ind. Derfor
bør den overbruses ret hyppigt og især om vinteren er dette påkrævet når der er varme på radiatorerne.
Til overbrusning anvendes kun afkalket vand og bedst rumvarmt regnvand. Anvendes der ikke afkalket
vand vil planten efter et par dage være dækket af en hvid kalkstensskorpe.
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Den luftige jord skal altid være fugtig. Planten kan man enten vande 2 gange pr. uge. Alternativt kan
man også dyppe potten, til overkanten, ned i rumvarmt vand i 2 minutter. Dette gøres bedst i en
plastspand, hvorved planten nemt kan holdes til side
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Gennem tilbageskæring af de gamle hovedskud (ca. 1/3 tilbageskæring) bliver rodskuddenes vækst
fremmet og der vil blive udviklet nye og smukke kander. I de fleste tilfælde rækker det med en årlig
tilbageskæring.
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Vigtige dyrkningstips:
Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt
eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen
(ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på
dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller
glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring
kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.
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Bemærk:
Vi leverer frøene sammen med speciel carnivorjord, hvori planterne også kan blive efter fremspiringen.

Alle rettigheder forbeholdes

CopyRight Tropica og Tropica-Scandi

Tropica-Scandi®

