
Pogostemon helferi 

 

P. helferi komt van oorsprong uit Thailand en is daar bekend onder de naam: Downoi wat 

kleine ster betekent.  

Pogostemon helferi is de wetenschapelijke naam en behoort tot de Lamiaceae. 

De planten worden gevonden tussen de andere amfibische vegetatie, langs kreken en 

kleine rivieren waar ze tijdens het natte seizoen onder water en tijdens het droge seizoen 

boven water worden gevonden.  

De grond waarin zij daar groeien is vaak ijzer-rijke-klei met een redelijke hoeveelheid 

calciumcarbonaat.  

 

P. helferi is een stengelplant die ongeveer 10cm hoog wordt.  

De bladeren zijn licht donker groen die aan de randen krullen, 3 tot 6mm breed worden 

en zo’n 5 cm lang.  

Door de beperkte hoogte kunnen we ze eigenlijk alleen als voorgrondplant gebruiken. 

 

P. helferi kom je helaas nog niet veel tegen bij de lokale aquariumzaken. Bij sommige 

internet winkels worden ze inmiddels wel aangeboden maar dan zijn ze ook vaak prijzig. 

Ik heb P. helferi gekocht bij een wel bekende aquariaan wiens zoon een veld vol had 

staan maar die er eens iets anders er voor in de plaats wou hebben. 

Hij bood ze via een aquarium forum voor een kleine vergoeding aan. Ik was 1 van de 

gelukkigen die zo een aantal stekjes (20) kon overnemen. 

 

De P. helferi doet het goed in mijn aquarium en ik moet zeggen: het is een gemakkelijke 

kostganger. Waar ik ze ook plaatste in het aquarium de plantjes deden het redelijk tot 

goed. In het volle licht of juist wat meer in de schaduw, het maakt niet heel veel uit voor 

P. helferi.  

Wel valt op dat als je ze op een plaats plant waar iets minder licht beschikbaar is dat de 

plant wat smaller en hoger wordt dan als hij in het volle licht staat. 

Op dit moment staat de plant bij mij in het volle licht en de bladkransen liggen nu heel 

dicht op elkaar.  

De planten geven redelijk snel adventieve plantjes en na ongeveer 2 maanden was mijn 

veldje van 20 planten uitgegroeid naar een veld van meer dan 50stuks. 

De nieuwe adventiefplanten kon ik nu losmaken van de moeder planten en weer 

herplanten. 

Als je de nieuwe toppen niet al te dicht op elkaar plant, groeien ze binnen enkele weken 

uit naar mooie grote planten. Zet je ze wat dichter op elkaar dan heb je na enige tijd een 

prachtig veld. 

De nieuwe toppen wortelen ook weer redelijk snel. 

De wortels van P.helferi worden niet zo heel lang, ongeveer cm of 8 is het langste wat ik 

heb gezien. Wel kan er onder een moederplant een redelijk kluitwortels ontstaan. 

Eenmaal geworteld zullen de vissen zo ook niet zo makelijk uit de bodem wroeten. 

 

De dieren in mijn aquarium (rasbora’s, botia’s, diamantzalmen en lalia’s) zien de planten 

gelukkig niet als voedsel. Ook de aanwezige slakken blijven er vanaf. er zijn wel 

meldingen dat de planten opgegeten worden door slakken. 

 

Bij mij groeien ze bij de volgende waterwaardes: ph 6,5, kh 4, no3 5-10 mg/ltr , po4 

0,1-0,25 mg/ltr en een geleidbaarheid 390us.  

Boven het aquarium hangen 3 t8 tl’s van 38W (2x kleur 830, 1 sera daylight) en 1 t8 tl 

van 25W (sera daylight). 

De lampen branden 13 uur per dag waarvan echter 10 uur alle lampen gelijktijdig aan 

zijn. 

Mijn aquarium ( juwel vision 260 ) heeft een bruto inhoud van 260lt (120 x 40 x 60) met 

een temperatuur van 24 graden. 

Verder gebruik ik co2 en vloeibare plantenvoeding, maar geen voedingsbodem. 

Bij mij groeien de planten gewoon in het grind (1 a 3mm) 



Wel heb ik een klein beetje klei in de bodem gedaan.  

De planten staan op dit moment in het midden van het aquarium tegen de voorruit aan. 

 

Mijn conclusie is dan ook: 

Een prachtige plant voor de voorgrond die mooi contrast geeft met andere planten door 

zijn gekrulde bladeren. 

Een plant die niet heel veel eisen stelt aan het aquarium waar hij in staat en dus ook 

door beginners goed te houden is. 

 

 

 

P. helferi in aquarium van dhr N van Roon 

 



 

P. helferi in aquarium van dhr W van Wezel. 

 

 

Op de volgende links vind je de artikelen die ik als informatiebron hem gebruikt 

(Engelstalig). 

 

http://192.38.244.204/article.asp?type=aquaristic&id=609  

 

http://www.aquarticles.com/articles/plants/Nid_Little_Star.html  

 

 

verder dank ik iedereen die heeft geholpen bij het maken van dit artikeltje. 

N van Roon 


