Moeraskruik
Heliamphora heterodoxa
Niet-winterharde bekerplant uit Venezuela
Beschrijving van de plant
De plant vormt bekers die globaal het uiterlijk van een opgerold blad hebben. Vooral de grotere
soorten vangen veel insecten zelf. Oudere bekers die vol met insecten zitten zullen verdorren.Dit is
een natuurlijk proces, omdat de plant zijn maag niet kan leegmaken na vertering. Knip de totaal
verdroogde bekers af, om schimmelvorming te voorkomen.
Aan de rand van de bekers zullen zich zichtbare druppeltjes nectar vormen. Met behulp van de geur
van deze nectar trekt de plant de insecten aan. Bij slechtere condities zijn deze druppeltjes niet
aanwezig. Dit is dus een goede indicatie of de plant goed staat.
Verzorging
Gebruik geen kraanwater. Regenwater heeft de voorkeur. Voor meer
informatie over het juiste water, zie de “aanschaf” pagina op onze website.
Zorg dat de plant zoveel mogelijk licht krijgt. Bij onvoldoende licht gaat de
plant misvormde bekers aanmaken. Vermijd echter direct zonlicht, tenzij de
plant in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid staat, zoals in een kas.
Gedeeltelijk zonnig (halfschaduw) in een kas is aan te raden. De plant kan ook
direct onder kunstlicht worden geplaatst (denk er wel om dat de plant niet
oververhit).Voor geschikte lampen zie onze webpagina onder “ aanschaf”.
Temperatuur
3°C - 28°C
De Heliamphora houdt van een dag en nacht ritme met koele nachten en frisse dagen.
Grond
De potgrond moet een luchtig mengsel zijn van sphagnum, sphagnum met denneschors, of
eventueel perliet met turf. Zorg dat wortels niet constant in een laag met water staan, anders gaan ze
rotten. De meest voorkomende doodsoorzaak van deze plant in cultuur is het overvloedig nevelen
om de plant koel te houden, terwijl het water niet snel genoeg afgevoerd kan worden.
Binnenshuis in de pot.
Zorg dat de potgrond altijd een beetje vochtig is, hoe koeler de plant hoe minder vochtig de grond
hoeft te zijn. De grond mag niet in een laag water blijven staan, hierdoor kan schimmelvorming in de
grond en dus de wortels ontstaan. Giet het overtollige water op de schotel weg. Altijd de plant van
bovenaf op de potgrond water geven, zodat het water door de opengrond heen sijpelt.
Deze plant (in tegenstelling tot andere heliamphora’s) is gewend aan een huiskamer omgeving,
onder kunstlicht. De plant hoeft niet per se onder kunstlicht te staan, maar zorg dat de plant geen
direct zonlicht krijgt. Houd de plant wel op een zo licht mogelijke plaats.
Zorg dat de plant niet in de buurt van de verwarming staat, daar zal de luchtvochtigheid te laag zijn.
Als de luchtvochtigheid te laag is zal de plant geen bekergroei meer vertonen en dood gaan.
Binnenshuis in een kas.
Door de hoge luchtvochtigheid mag de plant direct zonlicht hebben, maar niet de gehele dag. Hoe
minder licht, hoe minder vochtig de grond hoeft te staan. Onder kunstlicht hoeft de plant nauwelijks
extra water te krijgen.
Krijgt de plant meer directe zon, dan is het aan te raden om de grond vochtiger te houden. Ook hier
geldt dat de pot niet in een laag water mag blijven staan. In de rustperiode november - maart moet
de plant zo koel mogelijk staan en de grond nog net vochtig zijn.

Buiten in de koele kas.
De kas mag een aantal uren volle zon hebben. Het beste is echter half schaduw
Zorg voor een vorstbeveiliger bij nachtvorst bij deze niet winterharde soort. Hoe meer zonlicht hoe
vochtiger de grond mag staan, bij veel zonuren(daar moet de plant wel eerst aan wennen) mag de
pot in een ondiepe laag water.
Knip de totaal verdroogde bekers af, om schimmelvorming te voorkomen
In de kas worden doorgaans de mooiste en grootste planten verkregen.
In de rustperiode november – maart moet de plant vorstvrij gehouden worden en net vochtig. De
temperatuur moet wel onder de 12 graden komen voor de plant in rust gaat.
In de rustperiode verteert de plant geen insecten. Knip dode bekers af.
De plant kan in maart voor de lente groei, verpot worden. Voorzichtig! Heliamphora’s kunnen slecht
tegen verpotten! Verpot dan ook alleen als de wortels uit de onderkant van de pot groeien of indien
zich veel kalk in de pot heeft opgehoopt.
De plant kan gemakkelijk gestekt worden doordat nieuwe bekers eigen wortels krijgen. Deze kunnen
van de oudere planten “gescheurd” worden en vervolgens separaat opgepot worden.
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

