Consumer info

Origin
In de regenwouden van Azië, Afrika en Amerika vindt de Begonia zijn oorsprong. Vooral in de
tropische gebieden waar veel licht is en waar veel vocht is. De Begonia vormt samen met
Hillebrandia de familie van der Begoniaceae. Er zijn ongeveer 1000 verschillende soorten van
deze familie.
Tegenwoordig is de Begonia uitgegroeid tot een bekende kamerplant. De naam Begonia is te
danken aan Michel Bégon, hij is echter niet degene die de plant ook deze naam heeft gegeven.
In 1690 noemde Charles Plumier, een Franse botanicus en monnik, de Begonia naar zijn
beschermheer Michel Bégon. Hij was intendant van San Domingo, later gouverneur van
Canada en tevens beschermer van de botanische wetenschap

Standplaats
Een Begonia Rex houdt van veel licht. Plaats hem dan ook op een lichte plek in huis.
Dit hoeft niet altijd de woonkamer te zijn, ook op meer donkere plaatsen in huis kan de Begonia
Rex prima vertoeven.
Zorg er wel voor dat de plant niet in het directe zonlicht wordt geplaatst tijdens de
zomermaanden.

Watergift
Hoe lichter de plant staat, hoe meer water hij nodig heeft. De watergift moet dus op de
standplaats worden aangepast. Belangrijk is ook om de plant regelmatig water te geven.
Hij vindt het heerlijk om een badje te krijgen.

Voeding
Om de plant sterk en gezond te houden is het aan te raden om een keer in de twee weken
kamerplantenvoedsel aan het water toe te voegen.

Verpotten
Een Begonia Rex hoeft niet verpot te worden, mits deze regelmatig plantenvoeding krijgt.

Tocht
Vermijdt tocht. Koude of warme luchtstromen veroorzaken witte pluisjes(meeldauw) op het blad.
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De Begonia Rex blijft doorgroeien in huis
Dit is te zien aan de jonge, iets lichter blaadjes onder in de plant. Haal de oude beschadigde
blaadjes weg zodat de nieuwe bladeren meer licht krijgen.
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