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of phosphate

De Fertiplant A.B.F word als onderste(eerste) laag in het aquarium gelijkmatig over de bodem aangebracht, zodat 
alle plantwortels, zich voor de groei noodzakelijk, kunnen voeden met de aanwezige nutrienten. 
 
Als bovenlaag word de Dekoline quartz van Aquatic Nature gebruikt. Deze is niet toxisch, klaar voor gebruik en 
hoeft niet gespoeld te worden. Een grote kleurenpalet is verkrijgbaar , vraag info bij Uw handelaar. 

Bij het vullen van het aquarium legt men een bord of een plastiek zak in het aquarium en vult langzaam met 
water, let daarbij op niet naast het bord te gieten zodat geen bodemgrond kan opwaaien en daardoor het water 
vertroebelt. 
 
Planten verbruiken naast de voedingstoffen aanwezig in de Fertiplant A.B.F ook vloeibare bemesting die via 
stengel en blad opgenomen worden. Deze van Aquatic Nature aangeboden vloeibare bemesting bevatten naast
ijzer, magnesium, boor, mangaan, kalium, nog 14 andere micro elementen voor een gezonde en krachtige groei 
der plant nodig zijn. 

Voor een optimale verzorging biedt Aquatic Nature uit 3 verschillende mogelijkheden : 
 
Plant Pro Fe7 - als wekelijkse bemesting, geschikt voor een matig tot gemiddeld beplant aquarium.
Plant Pro N7 - als wekelijkse bemesting geschikt voor een dicht en speciaal beplant aquarium vooral de rode 
aquariumplanten worden hierbij gevoelig ondersteund.
Aqua Plant 24 + Activator - met deze dagelijkse bemesting worden micro en macro elementen toegediend, die bij 
een wekelijkse bemesting in de loop van een week steeds meer afnemen en naar het einde der week onvoldoende 
aanwezig zijn. Tezelfdertijd stimuleert Aqua Plant 24 + Activator de vermeerdering der planten.

Bij aquariums met veeleisende en of een sterke beplanting is de combinatie van Aqua Plant 24 + Activator met 
Plant Pro N7 uitstekend. Een weelderige plantengroei is hiervan het gevolg. Zoals hierboven beschreven is de 
voedingsbodem van groot belang. Afhankelijk van het type der beplanting kan het voorkomen dat bij zeer snel 
groeiende planten zoals Aponogetum , echinodorus soorten, Barclaya’s , Nymphea’s, Ammania gracilis, Eustralis ,
Lagorosyphon ,en Rotala Macrantha er een stagnatie optreed. Dit wijst erop dat aan de voedingsbodem bepaalde 
voedingselementen ontrokken en onvoeldoende aanwezig zijn. 

De Fertistick First Aid is daarvoor de aangewezen bemesting om de planten via hun wortels in de kortste tijd 
(1 week) terug van de nodige elementen te voorzien. 
 
Tip : ververs (wekelijks) 5 a 10% van het water, en controleer regelmatig de waterkwaliteit op Nitraat en Fosfaat. 
Een te hoog gehalte is schadelijk en leidt tot algvorming .
De Phosphate Stop en of de Nitrate Stop van Aquatic Nature verhelpen snel dit probleem. 

De aanbevolen waterwaardes voor een goede plantengroei zijn :
 
PH 6.8 tot 7,2
KH of karbonaathardheid (dKH) 4° tot 6°)
GH of Gezamelijke Hardheid (dGH) 7° tot 12°
No3 of Nitraat 5 tot 20 mg per liter
Fe of ijzer 0,5 mg tot 1 mg per liter.
Po4 of fosfaat . 0,5 tot 1 mg per liter 
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