Dwergzonnedauw
Pygmeesundew
Niet winterharde mini-zonnedauwsoorten uit Australië.
Beschrijving van de plant
Deze uit Zuidwest Australië afkomstige planten (slechts 1 soort komt ook in het zuidoosten voor) zijn
een bijzondere groep. Sommige vormen rozetten, andere zijn opgaand, maar in grote lijnen zijn het
kleine planten. Sommige soorten zijn maar 0,5 cm groot.
De planten komen o.a. voor in gebieden waar het ’s zomers erg droog is, daarom hebben diverse van
deze planten een soort rustperiode in de zomer.
Deze plantengroep is niet geschikt voor beginners, zeker niet omdat de diverse soorten kunnen variëren
in hun behoeften (b.v. grondmengsel). De neiging bestaat om deze planten als 1-jatig te beschouwen,
maar dat is in de meeste gevallen niet juist. Sterfte is meestal veroorzaakt door te hoge luchtvochtigheid
in de rust of het niet verwijderen van de gemmae (zie verder in deze
tekst) waardoor de plant zichzelf smoort.
November t/m mei
Dit is het groeiseizoen van de plant. De plant heeft zeer veel licht
nodig, bij voorkeur een zuidraam. Plaats de planten in een ruime pot,
want de planten hebben voor hun omvang een groot wortelstelsel. Een
pot van zo’n 15 cm hoog is aanbevolen. Zet deze pot in een schotel
met ongeveer 2 cm water. Een normale kamertemperatuur is prima
voor deze planten. Geef de plant uitsluitend regenwater of
gedemineraliseerd water. Kraanwater bevat teveel mineralen wat rot
en andere problemen veroorzaakt. De plant stelt geen hoge eisen aan
de luchtvochtigheid, maar een te hoge luchtvochtigheid veroorzaakt
rot. Zorg dus dat u altijd goed ventileert en gebruik geen ongeventileerde kweekbakjes.
In de periode november/december vormen de planten zogenaamde gemmae. Dit zijn broedlichaampjes
(korreltjes die meest groen zijn, maar ook een andere kleur kunnen hebben). Hieruit kan een volledige
plant groeien. Zie het kopje Gammae in deze beschrijving.
In maart kunt u bloemen verwachten met opvallende kleuren. Ook zijn de bloemen groot, soms zelfs
groter dan de plant. Niet alle planten produceren kiemkrachtig zaad (of er ontstaat geen zaad of het is
onvruchtbaar zoals de kruisingsproducten), als ze dat wel doen kunt u het in dezelfde grond als de
moederplant uitzaaien na het afsterven van de bloem.
Juni t/m Oktober
Dit is de rustperiode. Als de planten in deze periode teveel water krijgen kunnen ze afsterven. Geef dus
kleine hoeveelheden water op de schotel en wel zo dat het bovenste gedeelte van de pot droog
aanvoelt en de onderste helft nog vochtig is.
Verpotten
Het verpotten van deze planten is meestal niet nodig, doe dit alleen als het absoluut nodig is. De meest
geschikte tijd is in januari, nadat de gemmae geoogst zijn. Het grondmengsel hangt van de soort af en
kunt u het beste aan de verkoper vragen. Een mengsel van gelijke delen turf en zand is over het
algemeen acceptabel.
Ter voorkoming van mosgroei strooien sommige kwekers een laagje fijn grind over de grond. De
meningen zijn hierover verdeeld. Zorg in ieder geval dat gemmae en de planten zelf niet bedekt worden.
Gammae
Als de plant gemmae gaat vormen moeten deze geoogst worden, anders smoort de plant zichzelf. U
ziet dan een bundel korreltjes bovenop de plant. Als deze goed hard zijn kunt u ze er met een

satéprikker afstoten. Verzamel de korreltjes voorzichtig en strooi ze, liefst onmiddellijk, over hetzelfde
grondmengsel als waar de moederplant in staat. Nagenoeg elke korrel zal in 1 seizoen een nieuwe plant
vormen. Zorg dat de korrels nooit bedekt zijn, ze lopen uit in het licht. Gammae kunnen slecht bewaard
worden. In vochtig (dus niet nat!) filterpapier kunnen ze maximaal 6 tot 8 weken in de koelkast bewaard
worden.
Specifieke problemen
Door hun kleine postuur zijn deze planten nog meer dan andere vleesetende planten gevoelig voor
luizen en schimmels.
Controleer regelmatig op luizen en bestrijd deze met de normale anti-luismiddelen als Phyretrin,
Plantpin e.d. Gebruik nooit zeepoplossingen.
Het beste middel tegen schimmels is goed ventileren en volle zon. Heeft u toch last los dan enkel
gorgeltabletten Superol op in een halve liter water en spuit dit op de schimmel. Desnoods herhalen.
Succes bij het houden van deze bijzondere plantensoort.

U kunt ons en de laatste informatie vinden op www.carnivora.nl
Op de site kunt u naast verzorgingstips ook adressen van leveranciers, een forum, de
activiteitenkalender en nog veel meer vinden.
Vragen kunt u e-mailen aan info@carnivora.nl

