Cobra-lelie
Darlingtonia Californica
Winterharde plant uit de Verenigde Staten
Beschrijving van de plant
De plant vangt grote hoeveelheden insecten in typisch gevormde bekers die de vorm van een cobra
in dreighouding hebben. Oudere bekers die vol met insecten zitten zullen verdrogen. Knip de totaal
verdroogde bekers af, om schimmelvorming te voorkomen
Verzorging
Gebruik vooral geen kraanwater. Regenwater heeft de voorkeur. Voor meer
informatie over het juiste water, zie de “aanschaf” pagina op onze website
Aangezien deze plant van grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht
houdt, kan hij beter niet binnenshuis gehouden worden. Verder houdt de plant
van volle zon, maar de wortels moeten koel blijven. Binnenshuis heeft de grond
vaak de zelfde temperatuur als daarbuiten, dus aanpassingen zijn noodzakelijk.
Enkele van onze leden hebben ervaring met opties als een reiskoelkast als pot,
of diepvries als terrarium. Neem contact met ons op voor adressen.
Buiten in een moeras of open grond is de beste manier om deze plant te
houden. Zorg dat de grond in het moeras niet uitdroogt maar constant goed
vochtig blijft. De planten houden van de volle zon. De plant is zeer stevig dus
hoeft niet per se uit de wind worden gehouden.
Darlingtonia is goed winterhard en kan het gehele jaar door in het moeras in
open grond gehouden worden, mits het moeras voldoende diep is (ca. 80 cm geeft goede resultaten)
en de vorst niet het gehele moeras doordringt. Winterharde soorten kunnen weliswaar tegen strenge
vorst, maar de wortels moeten nog bij vloeibaar water kunnen komen. Wanneer ook de grond onder
de wortels is bevroren, verdrogen de planten.
In de periode november - maart verteerd de plant geen insecten, het vloeistofpeil in de bekers is zeer
laag. Een groot aantal bekers verdorren. De groei van jonge bekers stagneert. Kijk uit voor
schimmelvorming. Verwijder totaal verdorde bekers. Er kunnen zich zo geen schimmels op de resten
vormen.
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

