


Verzorging
Patrice houdt van een wekelijkse 
waterbeurt. Is de grond in de pot 
nog steeds nat, wacht dan een paar 
dagen tot die droger voelt.

Patrice gedijt prima met minder 
zonlicht. Vermijd direct zonlicht.

Patrice



Verzorging
De grond van een Ficus dient altijd licht 
vochtig te zijn, zonder dat de plant met 
zijn wortels in het water staat. Het is 
daarom verstandig om kleine 
hoeveelheden water per keer te geven.

Het belangrijkste bij de standplaats is dat 
deze jaar in, jaar uit hetzelfde is. Verder zal 
een Ficus Benjamina over het algemeen 
het fraaist zijn op een vrij lichte plaats, uit 
de volle zon.

Benji



Verzorging
Vermijd direct zonlicht, vooral het felle 
middag zonlicht.

Een Philodendron is gevoelig voor te veel 
water. Geef daarom niet te vaak water.

Phil



Verzorging
De Chlorophytum Ocean is een sterke 
plant, die gemakkelijk in de verzorging is. 
Plaats de plant op een lichte plek, vermijd 
direct zonlicht. 

Geef tijdens de groeiperiode 2 á 3 keer in 
de week water, in de winter volstaat 1 keer 
per week. Zorg ervoor dat het water niet 
blijft staan in de pot, zodat de wortels niet 
kunnen gaan rotten.

Nouk



Verzorging
De Crassula Summerset heeft graag veel zon. 
Plaats hem dus in voldoende zonlicht. Bij te 
weinig zonlicht zal hij zijn rood-gele tinten 
verliezen.

Van de lente tot de herfst af en toe water 
geven. Laat steeds de grond volledig droog 
worden alvorens opnieuw water te geven. In 
de wintermaanden enkel water geven wanneer 
de bladeren tekenen van verschrompeling 
beginnen te tonen. De belangrijkste reden dat 
deze plant kan sterven is te veel water.

Albert



Verzorging
Sansevieriaʼs verbruiken zeer weinig 
water. Tijdens de winter geef je om de 
maand water, in de lente en de zomer om 
de 2 weken.

Sansevieriaʼs zijn niet veeleisend wat 
betreft zonlicht. Zorg dat ze niet te ver van 
het raam staat en dat is meer dan 
voldoende.

Albert
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