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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel 
De Gymnocoronis Spilanthoides of Senegaleze theeplant kwam ik toevallig tegen bij de 
IKEA. De 3 stengels kostten verhoudingsgewijs weinig. Dus ik dacht uitproberen.  
 

 
 
 
2. Achtergrond 
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam 
 
2.2 Beschrijver van de plant 
D. Don ex Hook. & Arn 
 
2.3 Familie, orde en klasse 
Orde: Asterales 
Familie: Asteraceae 
Subfamilie: Asteroideae  
Tribus: Eupatorieae 
Genus: Gymnocoronis  
Synoniem is Alomia spilanthoides. 
 
2.4 Vindplaats 
Komt zowel in Azië als in Zuid-Amerika voor. De oorsprong is Mexico tot en met 



Argentinië. 
 
In Australië (en Nieuw Zeeland) is deze plant helaas door een onverlaat uitgezet, 
waardoor deze de natuur ontregelt: 
 
Senegal tea plant can float on still or very slow-moving fresh water or grow as a bush on 
wet, marshy soils. It has been recorded at localised sites in most states. It is mainly 
spread by the careless disposal of aquarium plants or deliberate cultivation for sale. 
 
2.5 Waterwaarden 
pH 6-8 
 
2.6 Temperatuur 
18 - 26 graden Celsius 
 
2.7 Grootte 
30cm tot 1 m hoog (1,5 meter als deze bloeit) en tot 20 cm (maal 2) breed. 
 
2.8 Licht 
Normaal tot veel. 
Nog wel een opmerking van C. Kasselmann. Bij te weinig licht is het internodium te snel 
erg groot. Echter stekken schijnt zelfs via drijvend blad te kunnen. 
 
2.9 Uiterlijke kenmerken/Bouw 
Het is feitelijk een moerasplant, maar groeit goed onder water. 
 
Stengelplant De stengels zijn hol wanneer deze wat ouder zijn. De bladeren staan 
tegenover elkaar en kunnen maximaal 20 cm breed worden. Bloeit onder de juiste 
omstandigheden van maart tot mei. 
 
2.10 Zone 
Midden, Achter 
 
3. Conclusie 
Een bijzonder snelgroeiende en decoratieve plant. Bij genoeg CO2 en ijzer, kleuren de 
bladeren 'rood'. Het is een goede en misschien meer decoratieve vervanger voor onze 
traditionele snelgroeiers. En echt de categorie snelgroeiers. Misschien wel zoals de 
Amerikanen schrijven: deze behoort niet tot de categorie makkelijke planten, dat is een 
categorie ‘te zwaar’: deze plant is onmogelijk te doden. Onkruid dus, maar als 
aquarianen kunnen we er blij mee zijn. 
 
4. Links 
Alert List for Environmental Weeds 
Alert List for Environmental Weeds (PDF) 
Opmerkingen uit Amerika 
Opmerkingen uit Duitsland 
 
En wie googled, vind wat... 

http://www.deh.gov.au/biodiversity/invasive/publications/g-spilanthoides.html
http://www.weeds.crc.org.au/documents/wmg_senegal_tea.pdf
http://www.thekrib.com/Plants/Plants/Gymnocoronis.html
http://www.reptilien-import.de/aquaristik/Gymnocoronis_spilanthoides.htm

