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Hello my name is Tetrastigma 

voinierianum Pyramide 

 

Ja, ja een lange moeilijke naam, 
ik weet het. Maar goed ik ben een 
uitstekende klimmer en zoek samen 
met je de weg naar boven ! 

Tetrastigma voinierianum (Chestnut 
Vine in het Engels)  

Ik kom uit Tropisch en subtropisch 
Azië. 

Water geven 

Maar water kan een probleem zijn: 
te veel water en de nieuwe 
scheuten vallen af, te weinig 
water en... de nieuwe scheuten 
vallen af. Je zal dus een beetje 
moeten zoeken om het goede 
begietingsschema te vinden, 
afhankelijk van kamertemperatuur 
en het seizoen. 

 

Sproeien 

Geen verdere info. 
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Standplaats 

Niet erg makkelijk om de exacte groeiomstandigheden vinden: hij doet 
het goed in een lichte kamer of zelfs in de schaduw, maar mag geen 
direct zonlicht krijgen. 
 
 
Hij wordt ook niet graag verplaatst naar een andere plek of een 
ander huis en houdt niet van een plek dichtbij de verwarming. 
 
Maar als je eenmaal de groeiomstandigheden hebt aangepast, zal hij 
overvloedig groeien. 

Een lichte plaats, halfschaduw maar geen direct zonlicht. 

Minimale temperatuur 

Geen verdere info. 

Verpotten 

Jaarlijks, in het voorjaar. 

Voeding 

Wekelijks tijdens het groeiseizoen, maandelijks in de winter. 

Goed waterdoorlatende potgrond, gemengd met wat kokos of perliet 
voor een betere drainage en verluchting. 

Verkleurende bladeren 

Geen verdere info. 

Snoeien 

Je kan de nieuwe scheuten rond de kamer leiden of ze snoeien ze om 
de de groote van de plant te controleren, wat zal leiden tot het 
vormen van nieuwe scheuten die de plant een gevulder uitzicht zullen 
geven. 
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Vermeerderen 

Stekken van jonge scheuten. Steek de stekken in een goed 
gedraineerde en luchtige mix (bijvoorbeeld potgrond + kokos). Zorg 
voor warmte (25 ° C) en luchtvochtigheid. Het kan maanden duren eer 
de stekken nieuwe groei vertonen en een groot deel van de stekken 
mislukt. 

Bloemen 

Geen verdere info. 

Giftig? 

Licht giftig.  

Ziektes 

Geen verdere info. 
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