Australische bekerplant
Cephalotus follicularis
Bijna winterharde bekerplant uit Australië.
Beschrijving van de plant
De plant vormt laag bij de grond zeer stevige bekers met een plomp
uiterlijk. Er worden diverse insecten gevangen, voornamelijk echter mieren.
Zorg er dan ook voor dat mieren bij de plant kunnen komen.
Bij voldoende direct zonlicht in februari en maart zal een volwassen plant
bloemen krijgen. De plant heeft in de openlucht een purperen kleur. Onder
kunstlicht zal de plant van groen tot groenpurper gevlekt zijn.
In winterrust zal de plant louter ovale groene bladeren zonder bekers
aanmaken.
April t/m Oktober
Plaats de plant in een hoge pot op een ondiep schoteltje. De plant is gevoelig voor verpotten, doe dit
dus slechts wanneer zich veel kalkaanslag in de pot ophoopt of wanneer de wortels aan de
onderkant van de pot uitgroeien.
De plant is eveneens gevoelig voor de verhouding licht/vochtigheid. De combinatie van veel
vochtigheid met weinig licht, veroorzaakt rot van de plant.
Hoe meer licht, hoe meer water aan de plant gegeven kan worden. Krijgt de plant alleen kunstlicht,
dan vereist de plant een vrij droge potgrond.
De plant geeft zelf aan of hij te vochtig of te droog staat. Als de plant te vochtig staat, dan beginnen
de bekers aan de bovenrand zwart te worden (deze zullen vervolgens spoedig afsterven). Staat de
plant te droog dan zullen de bekers zich sluiten om zo het vloeistofniveau in de bekers te
handhaven. De plant kan dus beter wat te droog als te nat staan.
Binnenshuis in de pot.
Plaats de plant vorstvrij in een koele ruimte met veel licht. Laat de temperatuur ook niet te hoog
oplopen, vermijd temperaturen boven de 40C. Een beproefde methode onder kunstlicht is de
volgende: geef de plant pas water zodra de bekers zich langzaam gaan sluiten. Geef slechts een
klein laagje water op een schotel wat vrijwel direct geheel door de potgrond kan worden opgenomen.
De bekers zullen zich na een paar uur weer gaan openen. Gebruik alleen regenwater,
gedemineraliseerd of gedestilleerd water. Giet nooit water over de bekers
Geef de plant zoveel mogelijk licht. Is het niet mogelijk om de plant in de zon te zetten, dan kan de
plant onder een speciale lamp worden geplaatst. Zie de “aanschaf” pagina op onze website voor
adressen.
Buiten in het moeras.
Indien buiten een moeras ter beschikking is, kan de plant compleet met pot in het moeras worden
ingegraven. Geef de plant ook hier een zonnige plaats. De plant kan zo het gehele (vorstvrije)
seizoen blijven staan. Verpot de plant vlak voor dat deze in het moeras wordt geplaatst.
Buitenshuis in de pot met schotel
Indien u de plant in een pot buiten hebt, geef dan aan het begin van iedere dag een volle schotel
water. Als aan het einde van de dag het water op de schotel verdampt is, hoeft geen water
bijgegeven te worden tenzij de bekers door droogte gesloten zijn.
Zorg ervoor dat als de plant weinig zonlicht krijgt er geen water in de schotel blijft staan. Let vooral
hierop bij zware regenval of en periode van langdurige regen. Giet het overtollige water weg. Bij echt
lange regenperiodes kan de plant het beste naar binnen worden genomen. Een alternatief is de plant
in deze periode zonder schotel te laten staan zodat het water kan weglopen.

Buiten in de kas.
Op deze wijze worden doorgaans de mooiste planten gekweekt. Neem een koele kas en houd de
kas vorstvrij. Zorg dat de kas in de zomerperiode direct zonlicht krijgt. In dit seizoen kan de plant in
een klein laagje water van hooguit een paar millimeter blijven staan. Omdat de plant in de kas
vochtiger kan staan, kan ook een mengsel met sphagnum mos worden gebruikt. De plant zal bij een
goede verzorging in de kas zeker bloemen krijgen.
November t/m Maart
Indien u in het voorjaar bloemen wenst, zorg dan dat de plant vanaf eind februari zoveel mogelijk in
de volle zon staat of kweek de plant in een kas.
De plant is eigenlijk niet winterhard, bescherm de plant daarom tegen (nacht)vorst.
De verzorging verschilt verder niet wezenlijk met de zomer periode.
Verpotten
Eind februari kunt u de plant verpotten als dit echt nodig is (zie hier voor). Gebruik bij voorkeur een
smalle maar diepe pot van minimaal 15cm hoog. Gebruik altijd een pot met een gat aan de
onderkant ten behoeve van de waterafvoer. Als potgrond kunnen de normale mengsel worden
gebruikt die geschikt zijn voor vleesetende planten. De grond moet open van structuur zijn zodat de
kans op wortelrot kleiner wordt. Zie de “aanschaf” pagina op onze website voor adressen.
Tik de pot stuk, let daarbij op dat de plant nooit ondersteboven gehouden wordt, de sappen in de
bekers gaan dan verloren. Haal de aarde aan de randen weg totdat een kleine kluit oude aarde om
de wortels blijft steken. Ga voorzichtig te werk. Het is geen probleem als de oude potgrond tussen de
wortels achterblijft, maar wel als er wortels beschadigd worden.
Nu is het ook de tijd om eventuele stekjes, die de plant gedurende het afgelopen jaar heeft
ontwikkeld, te scheiden van de moederplant en afzonderlijk op te potten. De plant heeft de neiging
om flink te woekeren waardoor steeds grotere potten gebruikt dienen te worden. Neem echter alleen
die stekjes die een eigen wortelstok hebben, en minstens één volgroeide beker bezitten.
Doe een laagje nieuwe potgrond (± 2 cm) op de bodem van de nieuwe pot, plaats de plant hier
boven op en vul de zijkanten aan met de grond. Zorg dat de bovenkant van de grond wat boven de
potrand uitkomt i.v.m het inzakken van de grond in de komende tijd.
De plant zal zich in het begin in de nieuwe grond niet echt lekker voelen en zal de bekers gaan
sluiten. Dit is normaal. Geeft de droge grond meer frequent water tot dat de bekers weer gewoon
open gaan. Laat te natte grond eerst opdrogen voor u weer water geeft.
Succes bij het houden van deze bijzondere plantensoort.

U kunt ons en de laatste informatie vinden op www.carnivora.nl
Op de site kunt u naast verzorgingstips ook adressen van leveranciers, een forum, de
activiteitenkalender en nog veel meer vinden.
Vragen kunt u e-mailen aan info@carnivora.nl

