Mandeville Sundaville
(Sundaville)
De Mandeville behoort tot de Apocynaceae. Dit is de familie van de maagdepalm-achtige. Deze klimplant is
waarschijnlijk een van de voorouders van de Dipladenia welke kleinere bloemen en bladeren heeft.

De Mandeville en Sundaville wordt ook wel 'Chileense jasmijn' genoemd.

Verzorgingstips
Er zijn oneindig veel prachtige balkon- en terrasplanten. Houd u aan de ‘Gouden Regels’ voor de verzorging van uw
planten. De verzorgingstips vind u ook op het bijgeleverde etiket van uw plant.
Gebruik goed doorlaatbare potgrond en geef regelmatig water. Pas op voor nachtvorst tot medio mei en in de herfst.
Vermijd later in het jaar teveel zon, droogte, schaduw en overspoelen.
Geef ook regelmatig plantenvoeding voor de beste bloei. Snoei de plant regelmatig bij, zo blijft de plant mooi in vorm
en rijk bloeien.
Varieer met potten, schalen en bakken.
half zon / schaduw
volle zon
veel water
niet eetbaar

Bloei/herbloei
Vanaf het voorjaar tot diep in het najaar bloeit de Mandeville/Sundaville rijk!
Na een vorstvrije overwintering op een lichte plaats met een zeer lage watergift bloeit de Mandeville en Sundaville het
jaar erna weer!

Verkrijgbaar in de winkel

• april
• mei
• juni

Herkomst
Deze plant komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika.

Waar u op moet letten
Maak je terras speciaal met Abutilon, Solanum, Lantana en Plumbago. Welke soorten het ook worden, hou je aan de
‘Gouden Regels’ voor optimale bloei. Via de site; www.kuipplanten.com kunt u rechtstreeks naar het soort terrasplant
navigeren waarvan u de verzorgingsomschrijving wilt lezen.

Bijzonderheden
De plant heeft wit plantensap dat zeer kleverig is

Weetjes
De snelgroeiende Mandeville wordt al sinds 1970 als kamerplant in Nederland gekweekt maar is sinds circa 1990
wordt de Mandeville kuipplant gekweekt. Van de Mandeville zijn de volgende kleuren in productie; rood, dat is de
hoofdkleur, roze en zacht roze. Er zijn veredelaars die momenteel in lage aantallen geel en wit in productie hebben.
De Mandeville Bloom Bells komt van een Japanse veredelaar. Deze plant valt op door zijn compacte groei, zeer
rijke bloei en diep rode bloemen
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