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Hemianthus callitrichoides maakt de perfecte bodembedekker. 
 
Naam: Hemianthus callitrichoides 'Cuba' 
Gemeenschappelijke naam: HC 
Familie: Helmkruidfamilie/ Scrophulariaceae 
Oorsprong: Noord-Amerika 
Maximum hoogte: Maximaal 3 cm/1.2 " 
Breedte (elke stam): 1 cm +/ 0.4 " 
Temperatuur: 18-28 ° C/64-82 ° F 
Hardheid: Zeer zacht tot hard 
pH: 5 tot 7,5 
Licht eisen: Medium 
Groei: Langzaam-medium 
Eisen: Medium 
 
Wat is het? 
Hemianthus callitrichoides is een van's werelds kleinste aquariumplanten.  
Het is relatief nieuw voor de hobby, maar een van de meest populaire bodembedekkers. 
 
Het wordt emers geteeld in kwekerijen en heeft vaak moeilijkheden met aanpassen aan de submerse 
vorm. 
 
Het doet het beste in een voedselrijk substraat, bij voorkeur fijn en glad, zodat de delicate wortel 
structuur gemakkelijk kan doordringen. Het waardeert CO2 toevoeging en zal het niet lang 
volhouden in aquaria zonder enige vorm van koolstoftoevoeging . Omdat deze plant zo klein en laag 
op de ondergrond is moet de tank over voldoende licht beschikken dat de bodem bereikt. 
 
Hoe plant ik het op de juiste wijze? 
 Er zijn twee belangrijke methoden. De eerste is om de plant te scheiden van steenwol van de potten 
en vervolgens met behulp van een schaar, verdeel de planten/steenwol in 1 cm/0.5cm vierkante 
porties. Dan planten, met inbegrip van de steenwol, in het substraat en de plant zal zich vastgroeien 
na ca.  
een week afhankelijk van uw setup. 
 
Een meer tijdrovende, maar zeer voordelige methode is de plant te verdelen in afzonderlijke stekjes 
en deze met een pincet afzonderlijk te planten, waardoor slechts een paar bladeren boven het 
substraat worden blootgesteld.  
Met deze methode is het mogelijk om een relatief groot gebied te bestrijken. 
 
Het planten kan het beste gebeuren met het substraat te bevochtigen maar niet te vullen met water. 
Na het planten de bak voorzichtig met kranten vullen om te voorkomen dat de stekjes uit het 
substraat loskomen. 
 
Wat is de beste manier om gezonde groei te bevorderen? 
 Lichtniveaus hoeft niet te hoog te zijn  en met  twee T5s met reflectoren of equivalent zal voldoende 
zijn voor de meeste set-ups. Belangrijker is het verstrekken van goede gehalten aan voedingsstoffen, 
met name koolstof en stikstof en circulatie. 



 


