
PLANT IN DE KIJKER:  

De cognacplant 

Deze plant is heel aantrekkelijk omdat de bladeren, mits voldoende voeding en licht, mooi 

cognacbruin zijn. De plant is afkomstig uit Afrika en is familie van de kattestaartachtigen. De 

cognacplant floreert in een beetje klei omdat ze een nogal een groot wortelgestel aanmaakt.  

Je plaatst ze best op de achtergrond of in de midden zone. Licht is een heel belangrijke 

factor, wil je je plant in topconditie houden. Normaal geeft men kleur 830 en 840 maar 

eigenlijk zou hij optimaal groeien met een gro- lux lamp. Let erop dat andere planten geen 

schaduw geven. Regelmatig stekken is nodig om te dikke stengels of wortels op de stengels 

te vermijden.  

Er zijn verschillende soorten, waaronder de Ammania Gracilis en Nesaea Crassicaulis. Ze 

komen oorspronkelijk uit Afrika en krijgen de naam cognacplant.  

De cognacplant is een goede keuze voor wie een rode kleur ter afwisseling van het vele 

groen wenst. Mits de juiste verzorging zal ze je aquarium opfleuren.  

Met een temperatuur van 22 tot-28 graden en 

ph waarde van 5.5 tot 8.5 groeit de 

cognacplant uit tot 30 à 50 cm.  

De vermeerdering gebeurt door zijscheuten en 

te toppen. Maar je kan deze plant ook kweken 

door zaden aan te maken. Neem een 

bloempot, vul deze met grind (3mm) en 

bloemaarde. Voorzie een laagje water van 7 

cm met daarin jonge scheuten. Plaats de 

bloempot in een leeg aquarium en dek het 

geheel af met een glasplaat. In de zomer kan dit ook buiten. De scheuten zullen zich 

ontwikkelen en de bloempjes komen tevoorschijn. Wanneer ze uitgebloeid zijn, verschijnen 

de zaaddozen. Dit is het moment om vlug te zijn. Zoniet, dan springen de zaaddozen open en 

zijn de zaadjes verloren.  

Droog daarom, voor ze rijp zijn, de zaaddozen. Dit levert het zaad om terug in te zaaien. 

Neem een bakje of aquarium, vul dat met grind en potaarde (een laagje van 5 cm), doe de 

zaden er op en hou alles goed vochtig. Dek af met een glasplaat en –als alles goed liep- zal je 

7 weken later de zaadjes zien uitkiemen tot plantjes. Een 

maand daarna, zijn  cm groot zijn, kun je ze aanplanten in je 

aquarium.  
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