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Hello my name is Alocasia lauterbacchiana 

  

Deze tropische plant komt van 

oorsprong uit de tropische 

bossen van Zuidoost Azië en 

is een ware eyecatcher in uw 

huiskamer. Gasten lopen er 

zonder uitzondering meteen 

naar toe met de vraag welke 

plant dat is. Door zijn lange 

bladstelen en grote grove 

bladeren heeft hij in een 

grote sobere pot een zeer 

trendy uitstraling. 

  

 

 

Water geven 

De Alocasia houdt niet van natte voeten. De grond mag dan ook niet 
te nat zijn en er mag geen water in de onderschaal blijven staan. 
Met een goede verzorging zal hij regelmatig een nieuw blad 
aanmaken.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 

Bij een te lage luchtvochtigheid verdrogen de bladeren. In dat geval 
is het raadzaam om de plant regelmatig te benevelen met behulp van 
een plantenspuit.  

Standplaats 

Zet de Alocasia op een lichte plaats in de huiskamer. De bladeren 
groeien naar het licht. Verdraai de plant dan ook regelmatig zodat 
hij niet te scheef groeit. Tijdens de zomer kan deze plant prima in 
de tuin staan op een luwe plek in de halfschaduw. 

Minimale temperatuur 

Geen verder info 

Verpotten 

De Alocasia is een brede plant, waardoor hij het beste uitkomt in 
een wat hogere pot. Als er voldoende ruimte is voor de plant om te 
groeien dan is een grotere pot gewenst. Hij zal, als hij voldoende 
ruimte krijgt, snel dikker en groter worden. In een kleine pot zal 
hij veel minder groeikracht hebben, zodat hij kleiner blijft. 

Voeding 

Geen verdere info 

Verkleurende bladeren 

Geen verdere info 

Snoeien 

Geen verdere info 

Bloemen 

Geen verdere info 

Giftig? 

Niet geschikt voor consumptie 
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Ziektes 

Geen verdere info 
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