
 www.plantsandflorals.nl   - Interior & exterior plant  and floraldesign for you 

 

    

Hello my name is Philodendron selloum 

 

Wij Philodendron soorten komen van 
oorsprong voornamelijk uit het 
regenwoud van Zuid Amerika.  

De plantenfamilie is Araceae. 

Er groeien zo'n 275 soorten van ons 
in de tropische, vochtige 
regenwouden van Midden- en Zuid-
Amerika.We groeien zo weelderig dat 
dat we hoogtes van bijna 20 m kunnen 
bereiken. De meeste van ons zijn 
klimmende soorten met goed 
ontwikkelde luchtwortels 
(epifytische soorten) die 
gelijkenissen vertonen met 
Syngonium, Scindapsus en Monstera. 
Er bestaan echter ook variëteiten 

die eerder over de grond kruipen of een struikvorm aannemen. 

De naam komt van het Grieks philéo wat houden van betekent en 
dendron dat boom betekent.  

Water geven 

De grond van een Philodendron moet altijd vochtig blijven. Echter 
gebruikt de plant niet veel water. Een Philodendron is gevoelig voor 
teveel water. Geef daarom niet te grote hoeveelheden water per 
gietbeurt. Je kunt de kamerplant opnieuw water geven zodra de grond 
begint op te dromen, maar laat deze niet geheel uitdrogen. 

De watergift hoeveelheid is afhankelijk van verschillende factoren, 
zoals de standplaats en grootte van de kamerplant. Begin daarom met 
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kleine hoeveelheden water per gietbeurt. Is de grond na 4 dagen nog 
steeds erg nat, geef dan minder per gietbeurt. 

Steek een vinger in de grond om te controleren of de grond vochtig 
aanvoelt. Bij een nieuwe huiskamerplant is het verstandig dit 
regelmatig te doen. Na enkele keren water geven leer je vanzelf 
hoeveel en hoe vaak jouw Philodendron nodig heeft.  

Sproeien 

Hoe meer hoe beter. Vooral klimmende exemplaren met hun luchtwortels 
worden graag gesproeid. Raadzaam is om minimaal 1x per week te 
sproeien. 

Standplaats 

Philodendron soorten gedijen prima met minder licht. Vermijd direct 
zonlicht, vooral het middag licht. 

Plaats deze kamerplanten 3-4 meter voor een raam op het noorden, of 
4 meter op het oosten/westen, of 5-6 meter voor een raam op het 
zuiden. Deze afstanden zorgen ervoor dat de kamerplant maximaal 3 
uur direct zonlicht ontvangt. 

Minimale temperatuur 

Overdag:  +/- 20 °C 
'S nachts: +/- 16 °C 

Verpotten 

Een Philodendron verpotten kan direct na aanschaf, maar bij voorkeur 
in het voorjaar. Gebruik universele potgrond of Anthurium grond. 
Gebruik een sierpot waarbij de diameter minimaal 20% breder is als 
de vorige. Gebruik bij hoge plantenbakken een inzethoes. Dit 
voorkomt dat er onderin de pot water gaat rotten, omdat het water 
buiten het bereik van de wortels is. Oudere exemplaren hoeven niet 
verpot te worden. Hier kan kan ook de losse bovenlaag vervangen 
worden met verse grond. Uiteraard is het verpotten in een sierpot 
een stuk mooier. 

Voeding 

Geef eens per week vloeibare voeding voor groene planten in de groei 
periode. Geef nooit een overdosis, ook niet na een periode dat de 
binnenplant geen voeding heeft gehad. Bemesten is niet nodig in de 
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rustperiode (winter) en niet noodzakelijk in de herfst. Lees de 
gebruiksaanwijzing voor de juiste dosering. 

Verkleurende bladeren 

Gele bladeren bij een Philodendron zijn vaak het gevolg van teveel 
water. Pas de watergift hierop aan. 

Snoeien 

Klimmende Philodendrons zijn gemakkelijk te leiden langs een mosstok 
of gaasrek. Een uitloper kan het beste terug geleid worden. Het kan 
geen kwaad om gewoon met een schaar te lange uitlopers af te 
knippen.  

Vermeerderen 

Niet-klimmende soorten zijn alleen te vermeerderen door middel van 
zaad. Klimmende exemplaren zijn te vermeerderen door kopstekken in 
een vochtig mengsel van turf en zand te steken bij een temperatuur 
van rond de 23 graden. 

Bloemen 

Het komt zelden voor dat een Philodendron bloeit in de huiskamer. 
Indien de binnenplant toch bloeit kan je de bloemen het beste 
afknippen. De geur van deze bloemen is namelijk niet altijd 
aangenaam. Bovendien onttrekt het de plant energie. 

Giftig? 

De meeste Philodendron soorten zijn giftig bij inname. Vooral katten 
hebben de neiging om op de bladeren te kauwen. Dit kan de nieren 
aantasten. Raadpleeg een dierenarts.  

Ziektes 

Philodendron soorten zijn niet gevoelig voor ongedierte. 

Philodendron soorten 

Deze familie omvat honderden soorten. Zowel klimplanten,struiken als 
kleine bomen. Enkele soorten Atom, Congo, Grand Brasil, Fun Bun, 
Imperial Red/Green, Lemon Mandjari, Medisa, Pertusem (Monstera 
Deliciosa, Gatenplant), Scandens, Selloum, Red Emerald, Xantal en 
Xanadu   
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