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Hello my name is Codiaeum / Croton 

 

Ik, de Croton of Codiaeum kom uit 
de familie Crotoneae 
(Euphorbiaceae) in Nederland bekend 
als de Wolfsmelkfamilie.  

Deze kamerplanten komen van 
oorsprong uit de regio rondom 
Indonesië en India.  

Deze binnenplanten hebben mooi bont 
gekleurd blad. Geel, rood, oranje 
en zelfs paars blad. 

 

 

 

Water geven 

De Croton dient in vochtige grond te staan, zonder dat deze 
uitdroogt. Omdat deze binnenplant niet veel water verbruikt is een 
licht vochtige grond voldoende. Regelmatig kleine hoeveelheden water 
per keer is beter dan in een keer heel veel. Door een vinger in de 
grond te steken is de vochtigheid goed te bepalen. Indien de grond 
droger aanvoelt geef je opnieuw water. Bij lagere temperaturen en/of 
minder licht (winter) verbruikt de Croton minder water, pas hier de 
water hoeveelheid op aan. 

De hoeveelheid water is afhankelijk van onder andere de temperatuur 
en lichtintensiteit. Het is raadzaam om bij een nieuw aangeschafte 
plant, of na verplaatsing, te beginnen met kleine hoeveelheden 
water. Is de grond na 4 dagen nog erg nat, geef dan minder water per 
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gietbeurt. Is de grond na 2 dagen alweer droog, geef dan meer. Door 
de grond regelmatig te controleren op de vochtigheid, door een 
vinger in de grond te steken, leer je vanzelf hoe vaak en hoeveel 
water de plant nodig heeft. 

Sproeien 

Regelmatig een Croton sproeien is noodzakelijk om spint te 
voorkomen. Hoe vaker hoe beter, maar minimaal eens per week. Wanneer 
is de kachel aanstaat is minimal twee keer per week raadzaam. 

Twee keer per jaar de plant een warme douche geven heeft ook 
voordelen. Dek hiervoor de grond af met huishoudfolie zodat deze 
niet doorweekt raakt. Het douchen werkt preventief tegen ongedierte 
en verwijderd stof van de bladeren. De plant staat er niet alleen 
mooier bij, ook heeft de kamerplant er voordelen van. Een stofvrij 
blad ontvangt namelijk meer licht, waardoor de plant meer kleur 
krijgt. 

Standplaats 

De Codiaeum ontvangt het liefst veel licht. Maar pas in het begin op 
met direct zonlicht. De Codiaeum wordt namelijk opgekweekt onder 
gefilterd licht. Indien de Codiaeum voor een raam op het zuiden komt 
te staan is het raadzaam 3 meter afstand te behouden. Geleidelijk 
kan de Codiaeum dichterbij het raam komen te staan. 

Een minimum van 5 uur direct zonlicht per dag is wenselijk voor de 
Croton. Plaats deze kamerplanten daarom voor een raam op het oosten, 
westen of noorden. Bij een raam op het zuiden is een afstand van 2-3 
meter van het raam aan te raden. Indien deze kamerplanten te donker 
staan zal er geen vers blad worden aangemaakt. 

De Croton zal meer kleur krijgen indien de binnenplant lichter 
staat. Indien er voornamelijk donker blad aanwezig is kan de 
binnenplant een meter dichterbij het raam worden geplaatst. 

Minimale temperatuur 

Overdag: +/- 18 °C 
'S nachts: +/- 12 °C 

Verpotten 

Verpot de Croton in de lente of direct na aanschaf. Herhaal dit 
wanneer de pot te klein wordt. Dit kan na een jaar, maar meestal is 
eens per 2 jaar voldoende. In de lente heeft verpotten de voorkeur 

http://www.plantsandflorals.nl/


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

 

omdat beschadigde wortels dan sneller herstellen. Plaats de 
binnenplant in een pot die minimaal 20% breder is dan de (oranje) 
kweekpot en gebruik normale potgrond. Gebruik geen hydrokorrels op 
de bodem. Het stilstaande water wat zich tussen de hydrokorrels 
verzameld kan minder gemakkelijk door de wortels worden bereikt en 
gaat rotten. 

Een grotere pot stimuleert de groei, verhoogd de gezondheid van de 
plant en creëert een grotere waterbuffer omdat de grond meer vocht 
kan opnemen. 

Voeding 

De Croton bemesten in de lente en zomer, absoluut niet in de winter. 
De Croton is dan in rust, groeit niet en verbruikt nauwelijks 
voedingsstoffen. Lees de gebruiksaanwijzing voor de juiste dosering. 

Verkleurende bladeren 

Bij de juiste lichtintensiteit is het blad bonter van kleur. Indien 
het blad donkerder wordt is het verstandig de kamerplant een meter 
dichterbij het raam te plaatsen. 

Snoeien 

Indien de Croton te hoog wordt of je wilt meer uitlopers dan is 
snoeien mogelijk door de stam af te zagen. Dit kan in de lente of 
zomer. Het is raadzaam om vlak voor elke herfst te snoeien, zodat er 
meer licht de kern van de kamerplant bereikt tijdens de winter. In 
de lente loopt de Croton weer uit. De Croton zal gaan bloeden door 
het snoeien. Stop deze melkachtige witte sap met houtskoolgruis of 
sigaretten as. 

Vermeerderen 

De Croton vermeerderen kan door middel van stekken. Gebruik 
kopstekken van 10cm. Steek de wond in sigaretten as om de wond te 
dichten en haal 2/3e van het blad van het steeltje. In een vochtige 
grond bij temperaturen van 23 graden laten wortelen. 

Bloemen 

Bloei valt zelden op bij deze kamerplanten. Het is beter de bloemen 
te verwijderen om energie te besparen. 
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Giftig? 

Het sap dat vrij komt na het snoeien is irriterend. Voorkom inname. 
Pas ook op met kleding, de sappen kunnen namelijk vlekken geven.  
 

Ziektes 

De Croton zal last krijgen van wolluis bij tocht. Een droge lucht 
kan leiden tot spint. Wolluis en spint kan simpelweg verwijderd 
worden met een krachtige waterstraal. Ook kun je de plant extra 
behandelen met bestrijdingsmiddelen.  

Croton soorten 

Er zijn diverse soorten Croton bekend. Enkele soorten: Golddust, 
Iceton, Petra, Mamey, Sunny Star, Tamara, Curly Boy, Excellent, Red 
Banana 
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