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Hello my name is chlorophytum comosum  

De chlorophytum comosum is ook wel 
bekend als Graslelie. Ik kom uit 
de Antheriaceae familie. 

Chlorophytum komt van oorsprong 
uit Zuidelijk-Afrika. De naam 
betekent niet meer dan 'geelgroene 
plant'.  

Het is een bijzonder sterke 
kamerplant met smalle gebogen 
bladeren. Ik ben een zeer 
gemakkelijke kamerplant. 

Ik kan ook in hangpotten worden 
toegepast. 

 

 

Water geven 

Regelmatig water geven. Laat de potgrond tussen twee gietbeurten in 
licht opdrogen, maar de wortelkluit nooit laten uitdrogen. Zorg 
ervoor dat er geen water onderin de pot blijft staan. 
Bij een royale watergift barst de plant soms letterlijk uit de pot, 
zo snel wil deze dan groeien. Tijdig verpotten is dan de oplossing. 
In de herfst en winter de plant iets droger houden. 
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Standplaats 

Zowel zon (geen volle zon) als schaduw, met voorkeur voor schaduw. 

Kan in de zomer buiten staan. Ook ideaal voor gebruik in hangpotten. 

Minimale temperatuur 

Kamertemperatuur is voldoende. Verdraagt ook lagere temperatuur maar 

lager dan 10°C remt de groei.  

Verpotten 

Bij een royale watergift barst de plant soms letterlijk uit de pot, 

zo snel wil deze dan groeien. Tijdig verpotten is dan de oplossing. 

In de herfst en winter de plant iets droger houden.  

Voeding 

1 maal in de maand een klein beetje voeding is voldoende. 

Verkleurende bladeren 

Verdraagt droge lucht en staat bekend als luchtzuiverende plant. 

Bij een te lage luchtvochtigheidsgraad kunnen de bladranden en 

bladpunten bruin kleuren.  

Snoeien 

Bij knippen kan gewoon. 

Vermeerderen 

De plant kan eenvoudig vermeerderd worden door deze jonge plantjes 

op te potten.  

Bloemen 

Aan het uiteinde van de lange loten verschijnen kleine witte 

bloemen. Hieruit ontwikkelen zich opnieuw jonge plantjes. De plant 

kan eenvoudig vermeerderd worden door deze jonge plantjes op te 

potten  

Giftig? 
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Geen verdere info. 

 

Ziektes 

Geen verdere info. 
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