Tillandsia
Luchtplanten

Verzorging
Luchtplanten (airplants) hebben relatief weinig
verzorging nodig.
Het is een zeer sterke plant die minder
verzorging nodig heeft dan de meeste andere
kamerplanten.
De luchtvochtigheid in hun geboortegebieden is
veel hoger dan hier, daarom hebben luchtplanten
wel iets verzorging nodig!

Hoe zorg je voor luchtplanten
In de warmere maanden is het perfect om uw
airplant 1 tot 2 keer per week te sproeien.
Tijdens de koudere maanden kan dit 1 keer in de
twee weken worden gedaan.
(Zie spray methode achterkant)
Ziet de plant er wat verslechterd uit laat hem dan
eens per maand even weken.
(Zie week methode achterkant)
Belangrijkste is dat airplants tijd nodig hebben om
volledig te drogen.
Hipper dan ooit tevoren!

Waar staat/hangt de luchtplant het
best
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Luchtplanten kunnen het best leven in een open
omgeving, met luchtcirculatie.
Omdat hij na het water geven goed moet drogen.
Maar ze kunnen ook in een open glas of een
gesloten glas.
Handig om te weten is dat luchtplantjes met
donker blad minder zonlicht verdragen dan
luchtplantjes met een lichte bladkleur.

De week methode

Spray methode
Spray de luchtplanten met natuurwater of
kraanwater als deze in een open omgeving hangt
of staat. (plantenspuit)
Haal de luchtplanten uit het glas voor dat je gaat
sprayen.
Belangrijk: laat de plant volledig drogen en plaats
hem dan weer terug.

Stap 1

Spray alleen op de bladeren.

De week methode
Stap 1: Om je luchtplanten nog “blijer” te maken,
is het aan te raden om ze maandelijks in een bak
met lauw water te laten weken.

Stap 2

(natuurwater heeft de voorkeur boven
kraanwater).
Stap 2: Ze zullen een tijdlang het water opzuigen.
Laat ze 30-60 minuten weken.
Stap 3: Schud het water voorzichtig van je
planten af. Zet ze op een lichte plek met goede
luchtcirculatie te drogen.
Zet de airplants pas terug in het glas als hij
volledig droog is.

Stap 3

Je zult zien dat de airplants daarna hun sterke en
gezonde uitstraling (terug) krijgen.

Tips
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Ze kunnen sneller verslechteren wanneer ze in
een gesloten omgeving worden geplaatst, zoals
een gesloten glas.
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Houd daarom het uiterlijk van de plant goed in de
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gaten.
Wanneer je ziet dat de plant kleur verliest of er
een beetje anders of minder gezond uit gaat zien,
pas dan de week methode toe..

