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Hello my name is Strelitzia reginae 

 

Paradijsvogelbloem, die 
prachtige oranjebloem 
laat ik u graag 
zien….als u u mij goied 
behandelt….. 

Bird of Paradise, 
Paradijsvogelbloem, 
Paradijsvogelplant, 
Vogelkopbloem of 
Strelitzia. Een van de 
meest exclusieve 
bloeiende kamerplanten. 
Deze prachtige planten 

komen van oorsprong uit Zuid-Afrika. De plantenfamilie is Musaceae. 

Water geven 

In de zomer heeft de Strelitzia redelijk veel water nodig, ongeveer 
zoveel dat de grond na een week nog net vochtig is. Voorkom echter 
dat de wortels in het water staan. In de winter mag de grond verder 
opdrogen. Geef de plant nog steeds 1x per week water, maar verminder 
de hoeveelheid. Dit zal de bloei in de lente stimuleren. 

Indien de Strelitzia in de lente en zomer buiten staat, zal de plant 
vele malen meer water nodig hebben. 

Sproeien 

Een Strelitzia sproeien is niet noodzakelijk. Het helpt wel stof van 
de plant te verwijderen zodat meer licht het blad kan bereiken. 
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Standplaats 

Een Strelitzia wenst zoveel mogelijk licht. Plaats deze kamerplanten 
altijd voor een raam. Het liefst een raam op het zuiden. Dit is een 
van de weinige kamerplanten die onder direct zonlicht wordt 
gekweekt. De Paradijsvogelbloem hoeft daarom niet te wennen aan 
direct zonlicht. Te weinig licht zal de bloei verminderen en 
veroorzaakt vaak lelijk blad. 

Minimale temperatuur 

Overdag:  +/- 14 °C 
'S nachts: +/- 6 °C  
Plaats de Strelitzia in de winter in een koelere ruimte (zoals de 
slaapkamer). Dit zal de gezondheid van de plant ten goede komen. 

Verpotten 

Verpot een Strelitzia wanneer deze letterijk uit zijn pot groeit. 
Natuurlijk is het mooier om direct na de aanschaf de plant te 
voorzien van een mooie sierpot, dit is dan ook geen probleem. 
Gebruik een plantenbak waarbij de diameter minimaal 20% breder is 
dan de vorige. Gebruik universele potgrond gemengd met brekerzand 
(50/50). Voeg alleen hydrokorrels toe indien er een drainage gat 
aanwezig is. 

Voeding 

Na 6-8 weken zijn de voedingsstoffen in de aarde verbruikt. Het is 
dan raadzaam de Strelitzia te bemesten. Gebruik hiervoor vloeibare 
voeding voor bloeiende kamerplanten. Kijk voor de juiste dosering op 
de verpakking. Gebruik nooit meer dan aangegeven staat op de 
verpakking, liever iets minder. Bemesten in de herfst en winter is 
overbodig en kan zelfs schadelijk zijn. 

Verkleurende bladeren 

De buitenste bladeren zullen na verloop van tijd bruin worden. Dit 
is een natuurlijk proces waar helaas niks aan te doen is. Je kunt 
bruine punten verwijderen of het bladstengel 2cm boven de kern 
afsnijden. 

Snoeien 

Knip eventuele bruine punten. Of snij de bladstengels 2cm boven de 
kern af. Ook uitgebloeide bloemen 2cm van de basis verwijderen. 
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Vermeerderen 

Het vermeerderen kan door middel van zaad. Of Scheuren. 

Bloemen 

Een Strelitzia kan gaan bloeien bij een leeftijd van 4 jaar. Meestal 
bloeit de Strelitzia vanaf de lente. Niet alle Strelitzia's komen 
succesvol tot bloei. Hoe meer bloemen een Strelitzia heeft bij de 
aanschaf, hoe groter de kans dat de plant het volgende jaar nieuwe 
bloemen maakt. Een Strelitziakweker die zich richt op de snijbloemen 
verkoopt daarom vaak zijn planten die niet meer tot bloei komen. De 
kans is daarom groot dat een bloemloos exemplaar in de handel niet 
snel nieuwe bloemen maakt. 

De bloei van een Strelitzia bevorderd in een koele winter periode, 
met tempraturen rond de 10 graden. Laat de wortelkluit meerdere 
malen geheel opdrogen in de winter. Geef de plant veel voeding, 
warmte en licht in de lente. 

Giftig? 

Strellitzia's zijn licht giftig. Het blad is schadelijk na inname 
door dieren of kinderen.  
 

Ziektes 

De Strelitzia krijgt soms last van schildluis. Het harde blad maakt 
het eenvoudig om de luis eraf te wrijven. 
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