
PLANT IN DE KIJKER: DWERGPARELKRUID of HEMIANTHUS 

CALLITRICHOIDES 
Deze plant is endemisch voor West- Indië , 
waar hij inheems is. Op de eilanden 
Bahama’s , Cuba, Hispaniola , Jamaica en 
Puerto Rico in de Bahama’s staat deze 
bekent als waterstartwort . Deze plant leent zich uitstekend als voorgrond 
beplanting. Hij maakt een soort tapijt van zachte groene blaadjes. Ze stralen in combinatie met andere 
kleinere plantensoorten en met het decoratie materiaal.  

Bij aquariumschapers is het een populaire plant omdat ze deze kunnen insnoeien naar believen.  

De plant vraagt veel licht en verkiest de toevoeging van co2. Verder zijn zacht en medium water met een 
ph van 5- 8 een must voor dit parelkruid. 

Schaf je deze soort aan, verdeel ze dan in verschillende plukjes in de voorgrond in de bodem. Raakt de 
plant los uit de bodem en laat ze zich meevoeren met de stroom, dan bestaat de mogelijkheid dat het 
dwergparelkruid zich bovenaan het aquarium nestelt. Zolang ze licht en voldoende ruimte heeft, zal ze 
groeien.  

De bladeren zijn tegenoverstaand en elliptisch tot breed en eivormig. Ze zijn lichtgroen van kleur.  

Deze soort staat bekend als de kleinste aquariumplant over de hele wereld.  

Krijgt ze voldoende licht dan kruipt de plant vlot over de bodem en zal ze vlug een tapijt vormen. Krijgt de 
plant minder licht dan zien we de plant zijn blaadjes oprichten naar boven toe en zal hij ook minder 
toegroeien.  

Verzorging is essentieel voor het dwergparelkruid. Regelmatig insnoeien verbetert de groei en de vorm. De 
bodem frequent afhevelen is ook belangrijk zodat de plant niet wordt gehinderd in zijn groei. Indien je niet 
regelmatig snoeit, kan het tapijtje beginnen te rotten. De beste optie is het rotte tapijtje verwijderen en 
nieuwe scheutjes te planten. Als je de blaadjes niet weg neemt dan komen er nieuwe planten op plaatsen 
die je niet had verwacht!  

 

Dominiek.  

 

  


