
Aquaristiek op een
makkelijke manier

Het Dennerle-systeem:
regels voor een goed functionerend aquarium

Natuur beleven
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Fascinerende onderwaterlandschappenmet de natuur als voorbeeld
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Inhoud Inhoud

CO2-bemesting vanaf bladzijde 10

Tropische wateren kenmerken zich door navenante waarden van

in water opgeloste CO2. Dat is de basis voor het bestaan van alle

planten en regelt bovendien de pH-waarde van het water.

Verlichting vanaf bladzijde 12

Licht is de voorwaarde voor de fotosynthese en daarmee de

groeimotor voor alle planten. Zo groeien met name roodbladige

soorten bijvoorbeeld in de volle zon en ze hebben derhalve ook

in het aquarium een intense verlichting nodig.

De 7 regels voor een goed functionerend aquarium
De natuur op de voet gevolgd
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Het opbouwen van de bodemgrond vanaf bladzijde 4

De basis voor een gezonde plantengroei en een stabiel watermilieu

wordt gevormd door een humusrijke voedingsbodem en een

bodemverwarming voor het creëren van voedingsstofbronnen.

Water vanaf bladzijde 5

Creëer passende waterwaarden door schadelijke stoffen te binden,

vitale stoffen toe te voegen, regelmatig een deel van het water te

verversen en het water te verwarmen voor vissen en planten uit

tropische wateren.

Filtering vanaf bladzijde 6

Een filter met voor- en hoofdfiltering reinigt het water van alle

vuildeeltjes, afgestorven plantenresten, uitwerpselen van de vissen

en onzichtbare schadelijke stoffen. Bovendien dient de bodemgrond

als biologisch filter.

Planten vanaf bladzijde 7

Waterplanten creëren gezonde omstandigheden voor uw vissen,

stabiliseren het biologische evenwicht en voorkomen algen.

Daartoe moet ongeveer 80% van de aquariumbodem beplant

zijn - in het begin voor de helft met snel groeiende planten.

Verzorging van de planten vanaf bladzijde 9

Als waterplanten systematisch van voedingsstoffen worden

voorzien bevordert dat de groei en wordt het ecosysteem in

evenwicht gehouden.
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De voedingsbodem (min. 1,5

tot 3 cm dik) stelt de lang

werkende voedingsstof ter

beschikking en neemt

overtollige voedingsstoffen

op. Hierin kunnen de planten

zich via hun wortels van

voeding voorzien.

Een bodemverwarming (1-3

watt per 10 liter) staat

welgedoseerde warmte af, die

langzaam opstijgt en derhalve

de motor van een voedings-

stofbron vormt.

De Duomat

Evolution stuurt

de bodem- en

waterverwarming.

De voedingsbodem wordt

bedekt met een laag grind

(3-6 cm dik) en biedt bodem-

vissen de mogelijkheid tot

woelen. Boven een donkere

bodem voelen de vissen zich

beter en laten ze zich in al hun

kleurenpracht zien (verhouding

tussen voedingsbodem en

grind: 1 staat tot 2)

4 Het opbouwen van de bodemgrondwww.dennerle.de

Elk aquarium is een biologisch systeem, waarvan de afzonderlijke factoren onafscheidelijk met

elkaar verbonden zijn. De basis voor een aquarium volgens de Dennerle-filosofie is een gezonde

plantengroei, want de planten ruimen voortdurend schadelijke stoffen in het water op en

produceren tevens de noodzakelijke zuurstof voor de vissen.

Al meer dan 40 jaar beschouwt Dennerle het ecosysteem aquarium in zijn totaliteit, om de

biologische kringlopen, waarin voedingsstoffen, kooldioxide, planten en vissen geïntegreerd

zijn, zo natuurgetrouw mogelijk te volgen.

Onze op elkaar afgestemde producten vormen een systeem, waarmee uw onderwaterland-

schap eenvoudig en veilig verzorgd kan worden.

Deze informatiebrochure helpt u om aan de hand van de 7 Dennerle-regels van de

natuur-aquaristiek met succes een fascinerend stukje natuur te creëren.

Veel plezier met uw aquarium!

In de natuur groeien waterplanten meestal alleen in gebieden, waar langzaam, maar voortdurend

met voedingsstoffen verrijkt water uit de bodem opwelt. De bodemgrond zelf is zeer fijnkorrelig,

dicht en vol humus.

Uit dergelijke voedingsstofbronnen in de bodem dringen minerale stoffen en CO2 uit een

zuurstofarme ondergrond naar boven. Gedragen door een zachte watercirculatie omspoelen

ze de wortels. Humusbacteriën zorgen ervoor, dat de voedingsstoffen worden omgezet en de

planten ze op kunnen nemen.

Voor een gezonde plantengroei is het belangrijk, overeenkomstig dit natuurlijke voorbeeld

voedingsstofbronnen in je aquarium na te bootsen:

Dennerle - natuur beleven
Het ecosysteem „aquarium“ - complex maar niet gecompliceerd

Het opbouwen van de bodemgrond
Een natuurlijke balans begint met de bodem.
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Voor een betrouwbare verzorging van het water als in de natuur

biedt Dennerle met AquaRico een hele reeks eenvoudig toe te passen

producten. Daartoe behoren Avera, het waterbehandelingsmiddel

met Complete-Care-Complex en het verzorgende aloë vera, FB7

BiActive ClearWater- en filterbacteriën voor een biologische

afbraak van schadelijke stoffen en ClearUp!, dat uw aquariumwater

zuivert en reinigt.

Ook voor het toedienen van ontbrekende minerale stoffen en sporen-

elementen heeft Dennerle een reeks producten. Één daarvan is TR7

Tropic, dat met behulp van een extract van waardevolle ketapang-

boombladeren natuurlijk aquarium-water als in de tropen creëert.

Veel aquariumvissen zwemmen in de natuur in zacht,

zoutarm water. Hoe meer de waterwaarden in het

aquarium met de natuurlijke waarden overeenkomen,

des te langer je plezier van gezonde, levendige vissen

hebt. Te hard leidingwater kan met een omkeer-osmose-

installatie worden onthard. Aangesloten op de water-

kraan, wordt er vers water door een speciaal membraan

geleid. Dit is dermate fijn, dat het de zouten, carbonaten

of zware metalen eruit filtert – een eenvoudige en

milieuvriendelijke oplossing.

Water uit de waterleiding vormt geen vriendelijk milieu voor vissen. De ene keer is het te hard,

de andere keer heeft het de verkeerde pH-waarde of de verkeerde temperatuur. Bovendien

bevat leidingwater niet de noodzakelijke vitamines en sporenelementen, die uw vissen voor

een lang leven en krachtige kleuren nodig hebben.

In plaats daarvan komen chloor, koper en andere schadelijke stoffen met het leidingwater in

het aquarium. Om deze stoffen te neutraliseren en een visvriendelijk klimaat te scheppen,

moeten werkzame biostoffen worden toegediend.

Water
Hoe vers water viswater wordt
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Het water in een natuurlijk ecosysteem bevindt zich in een

voortdurend vernieuwingsproces. Dit proces wordt in een

gezond aquarium door een filtersysteem in combinatie met het

regelmatig verversen van een deel van het water gesimuleerd.

Een krachtige, grondige filtering kent steeds verschillende fases: de voorfiltering verwijdert

eerst grove vuildelen, plantenresten en uitwerpselen van de vissen uit het aquarium.

De erop volgende hoofdfiltering zorgt voor de biologische afbraak van schadelijke stoffen

met behulp van filterbacteriën. Sommige daarvan breken gevaarlijk ammoniak en nitriet af,

andere voeden zich met bezinksel.

Bij de erop volgende fijne filtering, waarbij de kleinste bezinkseldeeltjes opgevangen worden,

gaat het om een proces dat voornamelijk mechanisch verloopt.

Alleen bij behoefte wordt een speciaal chemisch filter
gebruikt. Dat wordt noodzakelijk, wanneer bepaalde

schadelijke stoffen, zoals resten van medicamenten of

voedingsstoffen voor de algen snel verwijderd dienen

te worden.

Filtering
Vernieuwing met de natuur als voorbeeld
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Turbo FilterChips

– maximaal vermogen dankzij

turbulentietechniek.

Turbo filterparels – effectieve

afbraak van schadelijke stoffen

voor de beste waterkwaliteit.

Fijne FilterWatten – synthetische

kwaliteitsvezels.

Voorfiltering: Hoofdfiltering: Fijne filtering:

Fijne filtering

Hoofdfiltering

Voorfiltering
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Een mooi vormgegeven aquarium trekt onmiddellijk alle aandacht. Voor het biologisch

evenwicht vervullen de planten een sleutelrol: waterplanten produceren de voor de vissen

noodzakelijke zuurstof en onttrekken aan het water de overtollige voedingsstoffen die er via

het voeren in terecht gekomen zijn. Juist snel groeiende planten nemen fosfaten en nitraten

op en voorkomen zo een overmatige algengroei.

Alleen vitale, krachtige planten groeien snel en kunnen hun noodzakelijke functies uitoefenen.

Dennerle geldt met één van de grootste waterplantenkwekerijen van Europa en een

partnerkwekerij in Sri Lanka als de specialist voor kwalitatief hoogwaardige waterplanten.

Om de beste optische werking in het aquarium te bereiken, is het voldoende om een paar

eenvoudige regels te hanteren. Zo worden op de voorgrond laag groeiende planten en op de

achtergrond hoog groeiende soorten geplant. Daardoor krijgt het aquarium diepte.

Een soortgelijk effect wordt bereikt door een naar achteren toe licht oplopende bodemgrond.

Het spel met vormen en kleuren is erg belangrijk - het schept afwisseling en contrasten.

Planten met naalden naast een waterweegbree met ronde bladeren of een rode echinodorus

naast diepgroen parelkruid werkt harmonisch en attractief.

In het begin is het raadzaam minimaal voor de helft snel groeiende stengelplanten te gebruiken.

Die bespoedigen de vorming van het biologische evenwicht. Later kan een deel van de

snelgroeiende planten door langzamer groeiende soorten worden vervangen.

Experttip:
Stengelplanten groeien in de natuur nooit alleen. Ook in een aquarium worden daarom

altijd meerdere planten naast elkaar gegroepeerd.

Planten
Adembenemende onderwaterlandschappen

D
e

7
go

nd

en
DENNERLE

regels



11CO2-bemesting

Verzorging van de planten
Voedingsstoffenmenu à la carte voor aquariumplanten
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Een diepgroen, compacte plantengroei en daarbij gezonde vissen, die vol

energie en met stralende kleuren tussen de bladeren dartelen – het ideale

beeld van een aquarium. De basis hiervoor is het systematisch verzorgen van

de waterplanten.

Het Dennerle-bemestingssysteem omvat een basisbemesting en een aanvullende

bemesting. E15 FerActiv voorziet de planten van ijzer. V30 Complete is een

complete meststof, die tekorten aan voedingsstoffen aanvult. Beide producten

brengen mineralen en sporenelementen in het aquarium, die op voorraad

aangebracht kunnen worden. Ze worden eenmaal per maand toegediend.

De aanvullende bemesting S7 VitaMix levert vitale stoffen, die na korte peri-

odes bijgemest moeten worden. Dat geldt met name ook voor vitamines.

CO2-bemesting
Kooldioxide – bouwstof voor de planten
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Waarom CO2?
• CO2 is de basis voor het bestaan van alle

planten (maakt de fotosynthese mogelijk).

• Gewoon leidingwater is CO2-arm.

• Door CO2 toe te dienen, kan de pH-waarde

ook voor vissen en planten optimaal en op

een manier als in de natuur worden ingesteld.

• Voor vissen en planten belangrijke

sporenelementen worden beter ontsloten.

• Kalkafzettingen op de bladeren worden

voorkomen ('biogene ontkalking').

Dennerle biedt alle componenten, die je voor een eenvoudige, veilige en betrouwbare

CO2-bemesting nodig hebt – van CO2-fles tot en met de diffusor. Met name de keuze van

praktisch samengestelde compleet-sets voldoet aan elke eis, voor elk aquarium en elke

portemonnee.

Voor types aquaria

waaraan bijzondere

eisen gesteld worden,

kan extra bemesting

noodzakelijk zijn.

Hier biedt A1 Daily
dagbemesting de

dagelijkse toevoer

van snel verbruikte

voedingsstoffen.

Als starthulp en

extra bemesting

voor veeleisende

planten vormen

Deponit NutriBalls
de universele

voorraad

voedingsstoffen.

Aanvullende bemesting � S7 � S7 � S7 � S7

Basisbemesting � E15 � V30

Week 1 2 3 4

Verzorging van de planten10 www.dennerle.de

A CO2-bron

De biologische CO2-bemesting is de eenvoudigste manier om CO2 toe te

dienen. Dit werkt op basis van gisting en voorziet een aquarium met een

inhoud van maximaal 120 l minimaal 30 dagen lang automatisch van CO2

- ideaal voor beginners.

Voor grotere aquaria is het gebruik van een CO2-voorziening door middel

van persgas raadzaam. Dit kan in recyclebare wegwerpflessen ter

beschikking worden gesteld, maar ook in hervulbare flessen (de flessen

kunnen dan bij vulstations weer worden gevuld).

Beide zijn eenvoudig te monteren en houden zo de voorraad op een

comfortabele manier in stand.

De technische componenten
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Met de CO2-nachtschakeling in

combinatie met een schakelklok,

kan de CO2-toevoer 's nachts

automatisch uitgeschakeld wor-

den, omdat planten 's nachts

geen CO2 verbruiken.

Voor professionals biedt de Dennerle pH-regelaar
bijzonder gemak. Deze meet de pH-waarde in

het aquarium permanent en regelt de CO2-toevoer

volledig automatisch via een magneetventiel.

B Drukregelaar

Hoofdbestanddeel van elke CO2-voedingsstofinstallatie is de druk-

regelaar. Deze laat de gecomprimeerde CO2 uit de voorraadfles

met de juiste druk en in de juiste hoeveelheid de diffusor instromen.

Dennerle biedt uitsluitend kwalitatief hoogwaardige en gecontroleerde

apparaten. Dankzij de modernste CO2-techniek werken de drukregelaars

met een hoge precisie en zijn ze tevens gemakkelijk te bedienen.

C CO2-toevoer, aantal belletjes, controle

Een CO2-diffusor zorgt voor een snelle en effectieve oplossing van CO2 in het

aquariumwater, want planten kunnen alleen in water opgeloste CO2 gebruiken.

De Dennerle Flipper is uiterst effectief en biedt de extra functie van een

bellenteller alsmede een restgas-ontluchting.

D Apparaten voor de CO2-controle en exacte
dosering

De eenvoudigste manier voor de CO2-controle: de

Dennerle CO2 lange termijn-test Correct. Wordt

er "groen" weergegeven, is het CO2-gehalte in het

aquariumwater optimaal.

In tegenstelling tot de traditionele CO2 lange termijn-

test werkt de CO2 lange termijn-test Correct met

een speciaal door Dennerle ontwikkelde, direct

toepasbare, uiterst zuivere "ampullen-indicator".

Het doorslaggevende voordeel: de lange termijn-test

Correct geeft het CO2-gehalte altijd correct aan –

onafhankelijk van andere zuren in het aquarium-

water, zoals b.v. humuszuren. Ook verdamping

of water verversen hebben geen invloed.

10 belletjes/minuut per 100 l aquariumwater
resp. aquariumvolume x 0,1.

Voorbeeld: 200 l-aquarium: 2 x 10 = 20 belletjes per minuut
resp. 200 x 0,1 = 20 belletjes per minuut.

Een eenvoudige vuistregel voor de CO2-toevoer
aan de hand van het aantal belletjes:

Verlichting
Spectrum van mogelijkheden
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Effectief licht in een aquarium is meer dan alleen pure verlichting. Het

juiste licht is de voorwaarde voor de fotosynthese - en daarmee voor

de groei van de planten.

Proeven in plantenkassen hebben het bewezen: de beste resultaten

worden bereikt wanneer aquariumplanten met licht uit het oranjerode

spectrum worden beschenen. Dat inzicht heeft Dennerle gebruikt om

een speciaal verlichtingssysteem te ontwikkelen, dat de plantengroei

ondersteunt zonder lastige algengroei te bevorderen.

Het tl-lampensysteem Trocal T8 zorgt voor een krachtige plantengroei

en een attractieve verlichting in het aquarium. De tl-lampen zijn in vijf

lichtkleuren voor alle gebruikelijke aquariumafmetingen verkrijgbaar;

drie daarvan met beschermende uv-folie.

Geheel nieuw heeft Dennerle met Trocal T5 een krachtig aanvullend

programma ontwikkeld. Alle nieuwe T5 tl-lampen zijn met de speciale

uv-beschermfolie uitgerust. De bijzondere werking hiervan: de folie filtert

het uv-licht onder 400 nm er volledig uit. Bovendien dient deze folie

als bescherming tegen splinters bij breuk van de tl-lamp.

De T5-tl-lampen zijn met ø 16 mm duidelijk slanker en het licht is

intensiever dan bij de gebruikelijke T8-buis met ø 26 mm.

Ze zijn bijzonder goed geschikt voor grote, hoge aquaria en voor het

verlichten van planten die veel licht nodig hebben.

Special Plant Amazon Day Color Plus African Lake Kongo White

� � �

� � � � �

3000 Kelvin 6000 Kelvin Spezialröhre 5000 Kelvin 4000 Kelvin

Warm-wit,
plantenactief
groeilicht

Fris, levendig
daglicht

Versterkt de
natuurlijke
kleuren

Fris, helder
licht

Warm-wit,
aangenaam

licht

Lichtkleur

Trocal T5

Trocal T8

Kleurtemperatuur

Kleurindruk

Verkrijgbare lichtkleuren

13www.dennerle.de
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Wat is er nodig om een aquarium met een complete technische
uitrusting in te richten?*

*Voorbeeld:
een bak van 80 cm
(inhoud ca. 125 l)

• Aquarium met afdekking• Warmte-isolerende, flexibele onderlaag• Bodemverwarming 24V/25W of ThermoTronic 12V/20W
• Bodemgrond DeponitMix Professional ca. 5 kg
• Kristalkiezel – gruisvrij, ca. 30 kg• Terrasstenen
• Waterplanten• Regelverwarming, ca. 100W• CO2-bemesting: kies een CO2-installatie, passend bij de
grootte van uw aquarium. Keuze uit : bioline, wegwerpfles of
hervulbare fles• Waterplantenbemesting (Perfect Plant: V30, S7, E15)

• Waterverzorgingsmiddel (AquaRico: Avera, FB7, TR7)
• Watertests (pH, CO2, KH/GH)• Filterstation met filtermateriaal (FilterChips, filterparels)
• tl-lampen (TROCAL: Special-Plant, Amazon Day)
• Thermometer• Visvoer YADY• Vuilafzuiger voor het reinigen van de bodemgrond
en het water verversen
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Het aquarium – een stukje natuurlijk evenwicht

Een aquarium is een biologisch systeem, waarin alle factoren elkaar wederzijds beïnvloeden.

Indien er een bepaald proces veranderd wordt, heeft dat invloed op alle andere processen.

Een voorbeeld: wanneer de planten te weinig kooldioxide hebben, produceren ze minder

zuurstof, wat de vissen dan te kort komen. Zo begint een negatieve kettingreactie die in alle

delen van het aquarium doorwerkt.

Of het nu om licht, waterkwaliteit, bodemgrond, filtering, bemesting of CO2 gaat – elk van

deze deelgebieden is voor een aquarium van levensbelang. Bepalend voor het functioneren

van een aquarium is alleen, dat alle factoren, hulpmiddelen en apparaten bij elkaar passen

en elkaar aanvullen.

Effectieve manieren voor meer duurzaamheid

Dennerle producten zijn op het behouden van de natuurlijke kringloop

gericht en er kleven voor natuur, mens en dier geen bezwaren aan.

Dennerle gebruikt de natuur als bron van inspiratie om volgens de natuur

onderwaterwerelden te creëren, die een biologisch evenwicht

hebben. Onze handelwijze hanteert daarbij de volgende principes: hulpbronnen ontzien,

energie besparen, duurzaam handelen. Wij wensen u veel plezier met uw aquarium.



Fascinerende onderwaterwerelden
- natuurlijk Dennerle!

Dennerle GmbH

D-66957 Vinningen

www.dennerle.de
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