
Het succesrecept
Voor een prachtige

plantengroei

De aquariumplantenverzorging van Dennerle

Ook in uw aquarium!



 Uitstekende startvoorwaarden
 Directe en langdurige werking
 Met de 6 succesfactoren

De Dennerle-weg naar effectieve producten:
Eerst wordt geobserveerd hoe iets in de natuur werkt en vervolgens 
wordt dat aangepast aan de omstandigheden in het aquarium. Hoe lo-
gisch dat is en hoe verbluffend goed dat werkt, wordt met NutriBasis 6in1 
opnieuw aangetoond.
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Deze 6 punten garanderen een succesvolle start bij elk nieuw 
ingericht aquarium:

1  Een hoog ijzergehalte voor   
 prachtig groene bladeren
2  Hoogwaardig kwartszand voor  

 stevige grip 
3  Uitgelezen bodemmineralen voor  

 de buffering van voedingstoffen

4  Huminerijke natuurlijke turf   
 voor een optimale bodem-pH
5  Directe en langdurige werking
6  Garantie: veilig voor vissen,   

 garnalen & co

AUS EUROPAS GROSSER AQUARIENPFLANZENGÄRTNEREI

DE BODEMGROND VOOR BEGINNERS!



 Voor snelle vorming van wortels en voor een   
 krachtige groei
 De premium-klassieker in nog betere kwaliteit
 Direct biologisch actief!

Deze 9 punten staan voor een prachtige plantengroei op premium niveau:
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1  Een hoog ijzergehalte voor   
 prachtig groene bladeren
2  Hoogwaardig kwartszand voor  

 stevige grip
3  Uitgelezen bodemmineralen voor  

 de buffering van voedingstoffen
4  4 Huminerijke natuurlijke turf  

 voor een optimale bodem-pH
5  Directe en langdurige werking

6  Garantie: veilig voor vissen,   
 garnalen & co
7  Actieve bodemfiltering – schept  

 een gezonde leefomgeving
8  8 Bioactieve vochtigheid – direct  

 biologisch actief
9  Activatorparels - Voor een grotere  

 vrucht baarheid van de bodem

In heel Europa de enige bodemgrond
met activatorparels voor een grotere
vruchtbaarheid van de bodem

DE BODEMGROND VOOR DE HOOGSTE EISEN!



 Voedingssubstraat voor krachtige plantengroei
 Met alle essentiële mineralen en sporen- 
 elementen
 Met vruchtbare vulkaanaarde
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• Met biofilterfunctie voor gezond, helder water
• Schept actief zacht, licht zuur water (ca. pH 6-6,5, kH 0-2 °d)
• Dubbel gebrand – langdurig waterstabiel
• Ideaal in combinatie met C0₂-bemesting
• Met waardevolle humine- en fulvinezuren
• Ideaal voor alle planten, vissen en garnalen die zacht, licht zuur  
 water nodig hebbenGeschikt voor bodemfilters (garnalenkweek)
• Speciale voedingsstoffenformule – stimuleert de algengroei niet

ACTIEVE BODEMGROND 



 Voorkomt ijzertekort
 Voor diepgroene bladeren
 Eenvoudig in gebruik

• Universele groeipower voor aquariumplanten.
• Bevat alle belangrijke mineralen en sporenelementen in voor  
 planten opneembare vorm.
• Voor prachtig groene, gezonde bladeren en intensief stralende  
 kleuren
• Ideaal in combinatie met de wortelbemesting Deponit NutriBalls
• Zonder fosfaat en nitraat
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IDEAAL VOOR 
BEGINNERS

GOED EN EENVOUDIG!

Made in Germany



 Voor een gezonde, krachtige plantengroei
 Geconcentreerde combinatie van werkzame stoffen
 Instant, long-term effect

• Met alle belangrijke voedingsstoffen en waardevolle sporenelementen
• Voor prachtig groene bladeren en intensief stralende kleuren
• Langdurige preventie van gele, glazige bladeren
• Aanwezige symptomen van een tekort verdwijnen
• Fosfaat- en nitraatvrij
• Maximale algenpreventie door een krachtige plantengroei
• Met de know-how van meer dan 45 jaar onderzoek naar aquariumplanten

6

V30 Complete op de 30ste dag van de maand 
E15 FerActive op de 15de dag van de maand 
S7 VitaMix om de 7 dagen

Optimale werking in het
Perfect Plant-systeem

www.dennerle.com

Het professionele bemestingssysteem voor aquariumplanten

GOED ZOALS BEWEZEN

Made in Germany
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 Optimale voorziening van sporenelementen
 Gezonde, evenwichtige plantengroei
 Verbeterde filtercapaciteit

• Voegt voedings- en bouwstoffen toe die snel worden verbruikt
• Behandelt de symptomen van tekorten
• Voor prachtig groene bladeren en intensief stralende kleuren
• Voor prachtige planten met helder gekleurde bladeren
• Met borium, ijzer en mangaan

V30 Complete op de 30ste dag van de maand 
E15 FerActive op de 15de dag van de maand 
S7 VitaMix om de 7 dagen

Optimale werking in het
Perfect Plant-systeem

www.dennerle.com

Het professionele bemestingssysteem voor aquariumplanten

GOED VOOR HET LEVEN ONDER WATER

Made in Germany
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Micronutriënten
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 Eenvoudig doseren zonder stroom
 Gelijkmatige, evenwichtige plantengroei
 Preventief tegen algen door het lagere  
 gehalte aan voedingsstoffen
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• Bedrijfsveilig, omdat er geen bewegende delen zijn en geen stroom is 
• Aanzienlijk voordeliger dan een doseerpomp
• Van hoogwaardige, duurzame kunststof
• Ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland

PERMANENTE BEMESTING- ZOALS IN DE NATUUR

Made in Germany
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 Tegen gele, glazige bladeren
 Directe en depotwerking
 Voor een prachtige plantengroei

• Met `wit´, voor de planten beschikbaarvoedingsijzer
• Voorkomt gele, glazige bladeren (ijzertekort)
• Exclusieve combinatie van werkzame stoffen met kalium en mangaan
• Directe en depotwerking
• Fosfaat- en nitraatvrij - niet algen bevorderend
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V30 Complete op de 30ste dag van de maand 
E15 FerActive op de 15de dag van de maand 
S7 VitaMix om de 7 dagen

Optimale werking in het
Perfect Plant-systeem

www.dennerle.com

Het professionele bemestingssysteem voor aquariumplanten

GOED VOOR PRACHTIG GROENE EN RODE PLANTEN!

Made in Germany



 Volledige bemesting, sporenelementen en lange-
 termijn ijzerbemesting
 Grote effectiviteit door geconcentreerde ingrediënten
 Maximale resultaten door een gelijkmatige verzorging 
 met voedingsstoffen
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• Voor de nieuwe inrichting van alle zoetwateraquariums
• Transformeert de bodemgrond snel in een actief biofilter
• Levende humusbacteriën zetten plantaardig afval om in planten-
 voedingsstoffen
• Voor zekere groei en krachtige wortelvorming
• Verbetert de waterkwaliteit
• Voor het welzijn van planten en vissen

V30 Complete op de 30ste dag van de maand 
E15 FerActive op de 15de dag van de maand 
S7 VitaMix om de 7 dagen

Optimale werking in het
Perfect Plant-systeem

www.dennerle.com

Het professionele bemestingssysteem voor aquariumplanten

GOED, WANT COMPLEET!

Made in Germany



 Voor de nieuwe inrichting van zoetwateraquariums
 Biologische activering van de bodemgrond
 Zet afvalstoffen om in plantenvoedingsstoffen

• Voor de nieuwe inrichting van alle zoetwateraquariums
• Transformeert de bodemgrond snel in een actief biofilter
• Levende humusbacteriën zetten plantaardige afvalstoffen om in  
 plantenvoedingsstoffen
• Voor een zekere groei en krachtige wortelvorming
• Verbetert de waterkwaliteit
• Voor het welzijn van planten en vissen
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GOED VOOR DE START!

Made in Germany

IDEAAL VOOR NIEUW
INGERICHTE AQUARIA
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 Voor de gerichte nabemesting
 Ideale starthulp
 Langdurige groeikracht

• Voor de gerichte nabemesting
• Ideale starthulp voor nieuwe aquariumplanten
• Langdurige groeikracht
• Met ijzer en belangrijke sporenelementen
• Eenvoudig in gebruik
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GOED VOOR DE NABEMESTING!

Made in Germany
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 Voor nog meer plantenkracht
 Activeert de celdeling
 Helpt bij groeistilstand

• Voor nog meer plantenkracht
• Natuurlijke bio-enzymen activeren de celdeling
• Reactiveert ongebruikte voedingsstoffen voor planten
• Zichtbare verbetering zelfs bij zeer goede plantengroei
• Helpt bij groeistilstand
• Preventieve werking tegen algen
• Het succesrecept uit de aquariumplantenkwekerij

GOED DOOR MEER POWER!

Made in Germany



 Voor de extra groeikracht!
 Met ijzer en mangaan voor prachtig gekleurde  
 bladeren
 Ideaal als starthulp en voor het nabemesten  
 fertilisation

• Voor een weelderige, krachtige groei
• Optimaal afgestemde voedingsstoffen ensporenelementen
• Plus ijzer en mangaan voor prachtig gekleurde bladeren
• Met natuurlijke kleimineralen als voedingsstofbuffer
• Directe en langdurige werking
• Ideale starthulp voor nieuwe planten - om snel en veilig wortel te  
 schieten
• Verse groeikracht voor oudere planten
• Werkt een tekort aan voedingsstoffen weg (slechte groei, bleke  
 kleuren, gele bladeren)
• Brengen de voedingsstoffen direct naar de wortels - niet algen  
 bevorderend

14

GOED VOOR DE WORTELS!

Made in Germany

Speciale bemesting
voor de wortels

15
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 Direct gezonde en krachtige plantengroei door de 
 complete verzorging van uw aquariumplanten.
 Van af het begin het beste tegen mogelijke 
 algengroei door optimaal verzorgde planten.

• Mineraal-voedingsbodem voor lange termijn 
bemesting via de wortelen

Compleet bemesting voor de verzorging van  
uw aquariumplanten door de bladeren

GOED VOOR DE BEGINNERS!

Made in Germany

• 30 Dagen lang gelijkmatige Co2 productie, 
ondersteunt de zuurstofproductie



 Ideaal voor aquascaping aquariums
 Kan ook als dagbemesting worden gebruikt!
 Voor een krachtige, gezonde groei
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• Speciaal voor aquascaping aquariums
• Ook ideaal voor andere sterk verlichte en goed beplante aquariums,  
 en voor aquariums met weinig vissen
• Met alle belangrijke voedingsstoffen en sporenelementen
• Met langdurige werking dankzij meervoudig gestabiliseerde 
 voedingsstoffen
• Voor prachtig groene bladeren en intensief stralende kleuren
• Intensiveert ook de kleur van rode en roodbruine bladeren
• Bevordert de ontwikkeling van een fraaie bladtekening
• Zeer actieve voedingsstoffen – direct werkzaam
• Voor een gezonde, krachtige groei
• Langdurige preventie van gele, glazige bladeren (ijzertekort)
• Fosfaat- en nitraatvrij
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IDEAAL VOOR VEELEISENDE PLANTENAQUARIA

Made in Germany
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 De extra power van fosfaat- en nitraat
 Zeer actieve voedingsstoffen – direct werkzaam
 Voor een krachtige, gezonde groei

• Speciaal voor aquascaping aquariums
• Ook ideaal voor andere sterk verlichte en goed beplante aquariums,  
 en voor aquariums met weinig vissen
• Voegt een uitgebalanceerde hoeveelheid nitraat, fosfaat en kalium toe
• Effectieve preventie van een tekort aan macrovoedingsstoffen
• Helpt direct bij verschijnselen van een tekort aan voedingsstoffen
• Biologisch uitgebalanceerde combinatie van werkzame stoffen
• Voor prachtig groene bladeren en intensief stralende kleuren
• Voor een snelle, krachtige en gezonde groei

IDEAAL VOOR VEELEISENDE PLANTENAQUARIA

Made in Germany
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 Vloeibare koolstofbemesting op natuurlijk basis
 Met Calium,ijzer,mangaan en Borium
 Versneld de planten groei

• Voorziet alle aquariumplanten snel en effectief van gemakkelijk  
 beschikbare koolstof
• Voor een weelderige, gezonde plantengroei
• Verdringt de Algen door krachtige plantengroei
• Al na enkele weken zichtbaar resultaat
• Kan met of zonder aanvullende kooldioxidebemesting worden 
 gebruikt
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BIOLOGISCHE KOOLSTOFBRON
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Made in Germany

R E L I A B L E

D
O

S
A

TO
R-COMPATIB

LE

CarboElixier Bio

Vloeibare koolstof bemesting voor een weelderige plantengroei
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 Voor Krachtige Plantengroei
 Hoogwerkzame Active - Koolstof
 Versneld de Plantengroei

DE PLANTEN - BOOSTER

• Voorziet alle aquariumplanten snel en effectief van gemakkelijk  
 beschikbare koolstof
• Versnelt de plantengroei
• Vergroot de concurentie kracht van de planten tegen over de algen
• Al na enkele weken zichtbaar resultaat
• Kan met of zonder aanvullende kooldioxidebemesting worden gebruikt

Actieve koolstof voor een snellere plantengroei

CarboBooster MAX

Made in Germany



De liefde voor de aquaristiek en met name voor waterplan-
ten en hun groei eigenschappen zette Ludwig Dennerle 
aan om het leefgebied onder water te onderzoeken. Zijn 
passie en zijn streven naar perfectie kenmerken ook nu 
nog elk product van de firma Dennerle. Dit uitgesproken 
kwaliteitsbewustzijn heeft Dennerle tot het internationale 
premium merk voor de aquaristiek gemaakt, dat het te-
genwoordig is.

Wij willen effectieve en duurzame oplossingen leveren, die 
een biologisch evenwicht tot stand brengen. In het middel-
punt van ons werk staat hierbij de waterplant. Dat is het 
gevoeligste element in een aquarium. Het is niet alleen 
een indicator voor de waterkwaliteit en voorwaarde voor 
gezonde vissen, maar ook de sleutel tot een functioneren-
de en stabiele biosfeer in uw aquarium.

Pure Groeikracht
sinds 1966  

Dennerle GmbH • Kröpper Straße 17 • D–66957 Vinningen
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