PETCANDY
GROEP 061

een product van
goed voor dieren

Planten
PLANT001

Plant voor vogel en schildpad

PLANT002

Plant voor knaagdieren

PLANT003

Plant voor katten

De Chlorophytum is een heerlijke plant voor uw konijn. De plant zit
vol met voedingstoffen die uw konijn fit en vitaal houdt! Geef uw
konijn nooit te veel van deze plant, want een konijn stopt pas met
eten als alles op is en zo zou uw dier veel te veel van deze plant
binnen krijgen, wat niet goed is voor de gezondheid.
Deze konijnenplant kan natuurlijk oo prima als decoratie dienen.
Het is een hele makkelijk plant, die weinig aandacht nodig heeft.
De Chlorophytum staat ook bekend als één van de best
luchtzuiverende planten.
Verzorging: Zet de Chlorophytum niet in de velle zon, maar wel in
het licht. Geef de Chlorophytum regelmatig water. Laat tussen 2
gietbeurten ook de kluit iets drogen, maar nooit helemaal uit laten
drogen! Probeer de temperatuur niet onder de 10 graden Celsius
te laten komen. Kamertemperatuur is ideaal voor de plant. Ook kan
ze heel goed tegen een lage luchtvochtigheid.
Een kat zorgt erg goed voor zichzelf en wast zich meerdere malen
per dag. Hiermee krijgen ze haren binnen die zich in de maag
ophopen. De maag moet vervolgens gereinigd worden om
gezondheidsproblemen te voorkomen. Bij de reiniging van de maag
kan kattengras een grote rol spelen. Doordat uw kat het gras eet,
wordt braken opgewekt. De haarballen zullen dan via het braaksel
het lichaam van uw kat verlaten. Dit klinkt vies, maar is voor de
gezondheid van uw kat zeer belangrijk!
Katten zijn van nature op zoek naar planten die braaksel
opwekken. Als u thuis geen kattengras heeft staan is de kans
groot dat uw kat van de overige planten gaat eten en hiermee
loopt u het risico dat uw kat wellicht een giftige plant eet. Als u
kattengras in huis plaatst zullen katten aan het kattengras gaan
eten en laten uw andere planten met rust.
Verzorging: Kattengras houdt van een licht, zonnig plekje in huis.
Zet kattengras niet in de felle zon, omdat ze dan snel uitdroogt.
De plant heeft 1 tot 2 keer per week water nodig. Sproei de
blaadjes ook eens af en toe, want kattengras houdt van een hoge
luchtvochtigheid. Zorg dat de temperatuur niet onde de 15 graden
Celsius komt.

DIVERSEN

De callisia is een heerlijke frisse lekkernij voor uw husidier. Door
de hoge vochtinhoud, natuurlijke vitamines en mineralen kan de
Callisia uitstekend dienen als aanvulling op het menu van uw dier.
De Callisia levert diverse celstoffen die gunstig zijn voor de
vertering en darmflora van uw dier. De hoge hoeveelheid water
is gunstig voor de vertering en tegelijkertijd wordt hiermee een
teveel aan calcium afgevoerd.
Naast het feit dat deze plant uitermate geschikt en lekker is voor
uw huisdier, kan deze plant natuurlijk ook priam als decoratie in
uw huiskamer dienen.
Verzorging: Zet de Callisia op een schaduwrijke plek. Absoluut
niet in de volle zon, maar zorg wel dat de Callisia voldoende
daglicht krijgt. Zomers kan de Callisia prima op het terras mits u
de plant voldoende in de schaduw zet. Geef de Callisia 1 a 2 maal
per week water van onderaf. Zet de plan op een schotel en laat de
plant water opnemen. In de winter 1 maal per 1 a 2 weken water
geven. Geef geen water bovenlangs want dan is de kans groot dat
de Callisia zal gaan rotten. Eenmaal per maand een beetje voeding
geven. De Callisia kan een minimumtemperatuur aan van 10 graden
Celsius, maar ideaal is tussen de 18 en 26 graden Celsius.
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