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Hello my name is Alocasia Calidora  

 

De Alocasia komt van 

oorsprong uit de tropen van 

Azië, voornamelijk India. 

Alocasia soorten behoren 

tot de familie Araceae. 

Deze kamerplanten worden 

ook wel Taro, Reuzentaro of 

Olifantsoor genoemd. Deze 

laatste naam is gemakkelijk 

af te leiden aan de enorme 

bladeren.  

 

 

Water geven 

Alocasia's gedijen het best wanneer de grond constant licht vochtig 
is. Controleer daarom regelmatig met een vinger in de grond of deze 
nog vochtig is. In de winter verbruikt deze kamerplant minder water, 
maar laat de Alocasia niet helemaal uitdrogen. Bij voorkeur niet te 
grote hoeveelheden water per keer geven, dan gaat blad namelijk 
druppelen. 

De hoeveelheid water is afhankelijk van verschillende factoren zoals 
luchtvochtigheid en hoeveelheid licht, daarom is het verstandig om 
te beginnen met kleine hoeveelheden water per gietbeurt. Is de grond 
binnen 2 dagen droog, geef dan iets meer. Is de grond na 5 dagen nog 
steeds erg nat, geef dan minder water per keer. 
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Sproeien 

Het is noodzakelijk om een Alocasia meerdere keren per week te 
sproeien. Hoe vaker hoe beter. Hiermee neemt de kans op spint sterk 
af. 

Standplaats 

De Alocasia wenst veel licht. Bij gebrek aan zonlicht kan de 
woonkamerplant snel naar het licht toe gaan groeien. Dit heeft als 
nadeel dat de plant scheef gaat groeit. Plaats de Alocasia een meter 
dichterbij het raam wanneer deze scheef groeit. Daarnaast is het 
raadzaam om de plant regelmatig een kwartslag te draaien. 

Minimaal 5 uur direct zonlicht. Dit betekent dat de Alocasia 2-3 
meter voor een raam op het zuiden mag of voor een raam op het westen 
of oosten. 

Minimale temperatuur 

Overdag:  +/- 20 °C 
'S nachts: +/- 15 °C 

Verpotten 

De Alocasia elke 2 á 3 jaar verpotten, bij voorkeur in de lente. Dit 
zorgt voor nieuwe voedingsstoffen, luchterige grond en ruimte voor 
wortelgroei. Na aanschaf kan de kamerplant direct worden verpot. 
Gebruik een plantenbak met een diameter van minimaal 20% meer als de 
vorige. Gebruik gewone universele potgrond en probeer zo min 
mogelijk wortels te beschadigen. Gebruik een inzethoes bij hoge 
potten. Dit voorkomt rottend water buiten bereik van de wortels. 

Voeding 

De Alocasia eens per 2 weken vloeibare voeding geven. Wanneer de 
plant nauwelijks groeit (herfst, winter) is bemesten niet nodig. 
Gebruik nooit een overdosis, ook niet ter compensatie. Beter 
teweinig dan teveel. 
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Verkleurende bladeren 

Alocasia's kunnen gevoelig zijn voor koud water, koude lucht of 
tocht. Dit kan een oorzaak zijn voor bruine vlekken op het blad. 

Snoeien 

Het onderste blad van deze binnenplanten wordt op den duur minder 
mooi. Door deze 4cm van de basis af te snijden zal de plant geen 
energie meer in het lelijke blad stoppen. Dit bevordert de groei van 
nieuw blad. Het laatste gedeelte zal afsterven en is later eenvoudig 
van de basis te trekken. Het vocht dat de plant verliest door de 
snede is geen probleem. 

Bloemen 

De bloem van een Alocasia wordt niet vaak aangetroffen. Een 
bloeiende Alocasia is vaak een teken dat het niet goed gaat met de 
plant. Om energie bij de kamerplant te besparen is het beter de 
bloem af te snijden. 

Giftig? 

Het sap van een Alocasia is irriterend voor huid en slijmvliezen. De 
wortelstokken worden in Azië gegeten. Hiervoor is het noodzakelijk 
dat de wortelstokken eerst worden gekookt. Uit voorzorg raden wij 
dit af.  
 

Ziektes 

De Alocasia kan last hebben van spint indien de lucht te droog is. 
Regelmatig sproeien werkt preventief. Plaats de plant buiten wanneer 
spint is waargenomen. Wind en vocht zal de spint snel verdrijven. 
Dit is alleen mogelijk indien de temperaturen het toelaten. 
Daarnaast moet de plant buiten in de schaduw staan. 
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