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Inspiratie voor creatieve 
aquarianen

Ideeën voor mooie aquaria



Als trotse eigenaar van een levend kunstwerk 
in uw huis wilt u natuurlijk dat uw aquarium 
er zo mooi mogelijk uitziet. Wellicht bent u op 
zoek naar inspiratie, ideeën of een nieuwe 
look voor uw aquarium. Of misschien wilt 
u een lang gekoesterde wens in vervulling 
laten gaan met het aquarium van uw dromen. 
De adviezen en ideeën in deze brochure 
helpen u uw aquarium om te toveren tot een 
echte blikvanger.

Trendy aquaria

Creatieve 
ideeën voor 
prachtige 
aquaria
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Tegenwoordig gaat het bij een aquarium om meer dan alleen het houden van vissen. Met wat 
inspiratie en fantasie creëert u een echte blikvanger in uw woonkamer! Zo’n levend kunstwerk 
blijft boeiend om naar te kijken en staat prachtig in elk interieur.
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Blikvanger in de kamer
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Aquariuminrichting

Er zijn inrichtingsmogelijkheden 
te over. U kunt kiezen uit allerlei 
prachtige planten om het 
aquarium een nieuwe look te 
geven en nog leuker te maken. 

Misschien zit u te denken aan 
een zeeaquarium met vissen die 
wat meer eisen stellen. Of een 
biotoopaquarium met vissen uit 
één van de meren van de Grote 
Slenk in Oost-Afrika of uit het 

Amazonegebied. Of wat dacht u 
van een koraalrif in huis? Er is 
genoeg keuze uit allerlei vormen 
en afmetingen.
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Plantenaquarium

Hier laten wij u een paar 
prachtige voorbeelden van 
plantenaquaria zien. Zo’n 
aquarium is niet moeilijk 
te maken als u een paar 
basisregels volgt.

Er zijn verschillende soorten 
plantenaquaria. Meestal worden 
echte planten aan een aquarium 
toegevoegd als blikvanger, ter 
afwisseling of als schuilplaats 
voor de vissen. Dit betekent 
dat de beplanting vaak wordt 
aangepast aan de eisen van de 
vissen in het aquarium.

In het zogeheten Hollandse 
plantenaquarium spelen de 
planten echter de hoofdrol, 
soms met een paar kleinere 

Wat is een plantenaquarium?
vissen die zich in deze omgeving 
thuis voelen.

Dus als u vindt dat uw vissen 
centraal moeten staan en 
alle aandacht verdienen 
in uw aquarium, dan kunt 
u het beste maar een paar 
planten gebruiken. Maar als 
u een onderwaterwereld met 
voornamelijk planten wilt 
creëren, dan is het traditionele 
Hollandse aquarium de perfecte 
oplossing! 
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Plantenaquarium

Net als alle planten hebben 
ook waterplanten licht en 
voedingsstoffen nodig om 
te groeien. Bij licht vindt 
fotosynthese plaats. Bij dit 
proces zetten de planten 
kooldioxide en water om in 
koolhydraten. Water en de 
bodem voorzien de planten van 
essentiële voedingsstoffen zoals 
ijzer en sporenelementen.

Voor sommige plantensoorten 
moet het aquarium zijn voorzien 
van daglichtlampen. Belangrijke 
voedingsstoffen dienen ook 
aan het water en grind te 
worden toegevoegd. Aquaria 
met een dichte beplanting 

Wat is het verschil met een  
gezelschapsaquarium?

moeten soms worden verrijkt 
met koolstofdioxide om de 
fotosynthese te bevorderen.

Veel tropische siervissoorten 
zijn niet geschikt voor 
plantenaquaria, omdat ze te 
groot worden of de planten 
opeten en ontwortelen. Ga 
daarom zorgvuldig te werk bij 
het kiezen van het visbestand 
voor een plantenaquarium. 
U kunt natuurlijk ook mooie 
zoetwatergarnalen in het 
aquarium plaatsen.
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Plantenaquarium

Welke apparatuur en 
accessoires heb ik nodig?

Uitgangspunt bij de planning van een plantenaquarium is de 
verlichting: de mate van verlichting bepaalt hoeveel planten en 
welke soorten u kunt plaatsen. Hierbij is het van belang dat de 
lichtbron zo veel mogelijk wegheeft van natuurlijk daglicht. Voor 
een zeer effectieve en krachtige verlichting zorgen bijvoorbeeld 
T5 TL-buizen.

U kunt uw plantenaquarium ook verlichten door het deksel 
helemaal te verwijderen en boven het open aquarium een 
sterke lichtbron te hangen. Voor een gezond plantenaquarium 
is een goed evenwicht tussen koolstofdioxide en zuurstof 
noodzakelijk. Overdag hebben planten vaak een extra dosis 
koolstofdioxide nodig om de fotosynthese te bevorderen. Maar 
’s nachts verbruiken ze meer zuurstof. Daarom is het van belang 
het aquarium ’s nachts te beluchten met bijvoorbeeld een APS 
luchtpomp.



9

Plantenaquarium

Plantenvoeding speelt een essentiële rol bij de 
verzorging van een plantenaquarium. Meteen aan 
het begin moet het aquarium worden voorzien 
van een ijzerhoudend, poreus bodemsubstraat 
(zoals Tetra CompleteSubstrate). Bij het plaatsen 
van planten in een bestaand aquarium moet u de 
bodem in de buurt van de wortels bemesten met 
Tetra Crypto tabletten. Na de eerste behandeling 
dient de bodem bij elke deelwaterverversing opnieuw te 
worden bemest.

In een aquarium raakt de voorraad voedingstoffen voor 
planten op den duur uitgeput. Door de afbraak van 
visuitscheiding is er veelal voldoende nitraat en fosfaat 
in het aquarium aanwezig, maar andere belangrijke 
voedingsstoffen moet u zelf toevoegen. Vooral ijzer wordt 
in plantenaquaria snel afgebroken. Door regelmatig te 
bemesten met Tetra PlantaMin houdt u het ijzergehalte 
en andere belangrijke microvoedingsstoffen op peil.

Welke verzorgingsproducten heb ik nodig?
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Plantenaquaria

Gouden regels

Een eigenaar van een plantenaquarium 
is niet alleen aquariaan, maar ook 
onderwatertuinier! Naast taken als het 
voeden, het reinigen van het filter en 
het behandelen en verversen van het 
water moet u de planten in uw aquarium 
ook regelmatig snoeien. Dode bladeren 
laten zich het best verwijderen met extra 
lange scharen van roestvrij staal. Met af 
en toe uitdunnen en snoeien voorkomt u 
dat plantensoorten in het aquarium gaan 
woekeren.

Gebruik een ijzerhoudend 
bodemsubstraat en bemest de planten 
regelmatig.

Te groot visbestand. ’s Nachts kan het 
zuurstofgehalte in plantenaquarium sterk dalen.

Hoe verzorg ik mijn plantenaquarium?

Wel doen Niet doen
Zorg voor een maximale hoeveelheid 
licht.

Plaatsen van plantenetende vissen die de door u 
met zorg geplante planten beschadigen.
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Plantenaquaria

Algen

Algen maken uw aquarium er niet mooier op 
en kunnen zich zo sterk verspreiden dat ze 
andere planten verdringen. Oorzaken voor 
overmatige algengroei zijn een te hoog nitraat- 
of fosfaatgehalte en een verkeerde verlichting. 
Aangezien nitraat en fosfaat ontstaan door 
visuitscheiding, verergert het probleem bij een te 
groot visbestand.

Goede plantengroei gaat de vorming van algen 
tegen. Zorg daarom dat uw planten voldoende licht, 
ijzer en eventueel koolstofdioxide krijgen.

Gebruik Tetra Crypto en Tetra PlantaMin om de 
planten via de bladeren en wortels te bemesten.

Als algen de overhand krijgen, moet u onmiddellijk 
tegenmaatregelen treffen.

Tetra biedt een reeks effectieve 
algenbestrijdingsmiddelen in vloeibare en vaste 
vorm: Tetra AlguMin, Tetra Algizit, Tetra AlgoStop 
en Tetra Algetten.

Bepaalde problemen die vaak in een plantenaquarium voorkomen, zijn 
relatief makkelijk te verhelpen:

Veelvoorkomende problemen in plantenaquaria 

Bepaalde problemen die vaak in een plantenaquarium voorkomen, zijn 

Tetra Hotline

Deskundig  
advies

00800 23583872

Slechte plantengroei

Als uw waterplanten niet goed gedijen, dan is de 
oorzaak meestal te weinig licht, te weinig 
voedingsstoffen of een verkeerde bodem.

TL- en gloeilampen dienen regelmatig te 
worden gecontroleerd en vervangen volgens 
de voorschriften van de fabrikant. Om meer 
licht te krijgen kunt u extra lampen aanbrengen, of 
een reflector boven de lampen. Als dit niet mogelijk 
is, kunt u het plantenbestand uitdunnen en enkele 
planten plaatsen die met minder licht genoegen 
nemen, zoals anubias- of javavarensoorten.

Gebrek aan voedingsstoffen is ook nadelig voor 
de plantengroei. Daarom is een ijzerhoudend 
bodemsubstraat essentieel. Om goed te gedijen 
moeten waterplanten ook 
voldoende meststoffen 
krijgen. Tetra heeft de 
juiste bodemsubstraten 
en bemestingsmiddelen 
voor u.

www.tetra.net
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Zen in het aquarium

Minimalisme is de nieuwste trend in de aquaristiek. 
De Japanse ontwerper en aquariaan Takashi 
Amano wordt gezien als de grondlegger van het 
moderne zenaquarium. Dit is gebaseerd op wabi-
sabi. In deze Japanse filosofie vormen eenvoud, 
imperfectie en soberheid het schoonheidsideaal. 
Hoewel dit principe niet altijd even makkelijk te 
realiseren is, kunt u zich erdoor laten inspireren en 
de zensfeer in huis halen met een harmonieus en 
rustgevend aquarium.

Met slechts een paar planten, rotsen of houten 
decoraties straalt het aquarium rust en eenvoud uit. 
Gestapelde stenen en drijfhout zijn ook kenmerkend 
voor de Japanse zenprincipes, net als oneven 
aantallen en asymmetrisch geplaatste voorwerpen. 
Stenen en wortelhout staan voor oudheid en 
ongerepte natuur. Ze geven het aquarium een 
bepaalde statigheid en eenvoud. 

Drijfhout is in allerlei vormen en afmetingen te 
vinden bij de aquariumspeciaalzaak. Bedenk wel 
dat sommige soorten kienhout het water bruin 

Verzorgingstips 
voor planten op

pagina 9

kleuren, waardoor het aquarium er minder mooi uit 
kan gaan zien.

Ook voor decoratieve elementen van rots en steen 
kunt u terecht bij uw aquariumspeciaalzaak. De 
stenen die daar worden verkocht bevatten geen 
alkalische mineralen die in het water kunnen komen 
en de pH-waarde uit balans kunnen brengen. 
Stenen uit de bouwmarkt of doe-het-zelfzaak zijn 
vaak niet geschikt als decoratie in een aquarium.
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Zen in het aquarium

Met een Tetra 
DecoArt Poster en 
StickerSet creëert 
u snel en eenvoudig 
een zenaquarium.

Hoewel de keuze aan planten enorm is, beperkt 
een Japans geïnspireerd aquarium zich eerder tot 
maar een paar soorten. Voor de achtergrond zijn 
soorten als Micranthemum micranthermoides of 
Lileopsis novaezelandiae geschikt, met een mooie 
bodembedekker op de voorgrond. In deze aquaria 
past de javavaren (Microsorum pteropus) heel 
goed. Met een dun nylondraadje bevestigd aan een 
stuk drijfhout komt deze plant het best tot zijn recht. 
Dit geeft aquariumontwerpers in de dop een nieuwe 
dimensie voor hun beplanting.

Er zijn vele mogelijkheden om een aquarium in 
de traditionele Japanse stijl te creëren. Voor een 
rustige uitstraling en minimalistische look kunt u uw 
aquarium decoreren met een paar miniaturen van 
oude ruïnes, Boeddha’s of een achterwandposter 
waarop een tempel te zien is.



Natuurlijke leefomgevingen als ins piratie
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Een andere optie voor de creatieve 
aquariaan is het biotoopaquarium. 

Hierbij is het doel de natuurlijke 
leefomgeving, ook wel biotoop 

genoemd, zo nauwkeurig mogelijk 
na te bootsen: bijvoorbeeld een 

Amazonerivier of het rotslandschap 
van het Tanganyikameer. Er zijn zoveel 

regio’s te ontdekken!

Hier laten we een paar voorbeelden 
zien die als inspiratie voor een 

aquarium kunnen dienen. Ook geven 
we tips over hoe u thuis een biotoop 

kunt creëren die u eigenlijk alleen kent 
uit natuurprogramma’s op televisie.

Rivieren, meren of zeeën?

’s Werelds grootste tropische rivieren, zoals de 
Amazone of Rio Negro, vormen de oorspronkelijke 
biotoop van veel gehouden aquariumvissen. 
Rivieren bieden tal van verschillende 
leefomgevingen die u in uw aquarium kunt 
nabootsen, variërend van stroomversnellingen met 
wilde watervallen over keien en grind tot tropische 
graslandschappen.



Natuurlijke leefomgevingen als ins piratie
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Stromende rivieren

Een rivierlandschap vraagt om fijn afgerond 
grind en grote gladde keien. Informeer bij 
uw aquariumspeciaalzaak naar geschikte 
waterplanten. De wortels en bladeren moeten 
immers bestand zijn tegen de stroming in 
het aquarium. Een sterke stroming creëert u 
bijvoorbeeld door de luchtuitlaat van het Tetra 
EX buitenfilter aan één kant van het aquarium 
te plaatsen. Voor extra waterbeweging kunt u 
uitstroomstenen in het grind plaatsen en aansluiten 
op een krachtige Tetra luchtpomp.

Het Tetra EX-assortiment bestaat uit diverse 
modellen buitenfilters voor aquaria tot 500 
liter. De krachtige maar 
toch stille buitenfilters 
zijn makkelijk en snel te 
plaatsen. Het onderhoud 
is al even eenvoudig. 
Bovendien verbruiken ze 
weinig stroom.

Kies voor dit type aquarium de vissoorten met 
zorg uit. Kleine schoolvissen zoals neontetra’s of 
zebradanio’s vertoeven bij voorkeur in de middelste 
waterlagen, terwijl harnasmeervallen zich voeden 
met de slijmlaag die op de gladde keien groeit. 
Siamese kempvissen zijn teer gebouwde zwemmers 
en moeten in een aquarium met stroming worden 
vermeden. Dit geldt ook voor pantsermeervallen, 
die een voorkeur hebben voor een bodem van fijn 
zand. 



Ondergelopen regenwoud  

Ieder jaar na de regentijd treedt de machtige 
Amazonerivier buiten zijn oevers. Duizenden 
vierkante kilometers bos veranderen in een 
prachtige onderwaterwereld. Dit ondergelopen 
regenwoud kunt u heel makkelijk in uw aquarium 
nabootsen. Kenmerkend voor deze biotoop zijn 
troebel, zeg maar gerust bruin, water en de 
onregelmatige lichtinval door de boomtoppen. 
Hierdoor ontstaat een spel van schaduw en felle 
lichtstralen.

Natuurlijke leefomgevingen
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Gebruik voor het creëren 
van een ondergelopen 
boslandschap of een 
zwartwatereffect de 
waterverbeteraar Tetra 
ToruMin met natuurlijk 
turfextract.



Natuurlijke leefomgevingen
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U kunt uw aquarium met kienhout decoreren. Dit 
vindt u in allerlei vormen en afmetingen bij uw 
aquariumspeciaalzaak. Kienhout geeft een bruine 
kleurstof af, waardoor het water na verloop van tijd 
bruin kleurt. Zorg ook voor een goede beluchting, 
bijvoorbeeld met een Tetra APS luchtpomp.

Voor dit type biotoopaquarium heeft u een ruime 
keuze aan siervissen. Zo steken kleine scholen 
kardinaaltetra’s met hun felle kleuren mooi af 
tegen de donkere achtergrond van het aquarium. 
Grotere soorten zoals de maanvis of discusvis 
glijden gracieus door het onderwaterwoud. Met 
een fijnkorrelige donkere bodembedekking, een 
natuurgetrouwe nabootsing van de bosgrond, zijn 
bodemvissen zoals meervallen in hun element.

De stille APS 
luchtpompen van 
Tetra zorgen met hun 
sterke luchtstroom 
voor een optimale 
zuurstoftoevoer. 
Ze zijn verkrijgbaar 
in verschillende 
formaten voor aquaria 
tot 600 liter.



Ondergelopen grasland

Na de regentijd loopt niet alleen een deel van het 
oerwoud onder water, maar ook het grasland langs 
de tropische rivieren. De omstandigheden hier zijn 
echter totaal anders. Het felle tropische zonlicht 
bevordert de groei van planten in dit uitgestrekte 
overstromingsgebied. Ze vormen een welkome 
vruchtbare biotoop voor de vissen die tijdens de 
droge periode “ingeklemd” zitten tussen de oevers 
van de rivier.

Vanzelfsprekend speelt beplanting een grote rol 
in deze biotoop. U kunt bijvoorbeeld achter in het 
aquarium vallisneria’s gebruiken om de tropische 
grassen na te bootsen en op de voorgrond 
grasachtige gewassen zoals Echinodoras tenellus 
planten.

Deze biotoop leent zich goed voor grotere 
vissoorten zoals de maanvis en discusvis. Of u kunt 
kiezen voor kleine schoolvissen als aanvulling op de 
met zorg geplante onderwaterwereld.

Natuurlijke leefomgevingen

Verzorgingstips  
voor planten op 

pagina 9
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Meren als inspiratie

Naast de tropische rivieren zijn ook de grote 
meren op de wereld een bron van inspiratie voor 
aquarianen, omdat er een groot aantal van de veel 
gehouden aquariumvissen leven. Het gaat hier om 
de meren van de Grote Slenk in Oost-Afrika. Het 
bekendst zijn het Malawi- en Tanganyikameer. De 
beroemde mbuna-cichlide komt uit het Malawimeer. 
Zijn felle kleuren kunnen zich meten met de 
kleurenpracht van koraalrifvissen.

Mbuna-aquarium

Het woord “mbuna” komt uit het Tonga en betekent 
“rotsvis”. Deze vissen leven in de smalle holen en 
spleten van de rotsen die door de golven langs 
de oever van het meer zijn uitgesleten. Om deze 
biotoop echt goed na te bootsen heeft u heel veel 
rotsgesteente nodig! 

Natuurlijke leefomgevingen
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In uw aquariumspeciaalzaak vindt u 
geschikte stenen die de chemische 
samenstelling van het aquariumwater 
niet aantasten. Achter in het 
aquarium moet een rotsdecor de 
vissen voldoende leefruimte en 
schuilplekken bieden. Creatieve 
aquarianen maken zelf prachtige 
blikvangers in de vorm van grote 
grotten, bogen en rotspartijen. Een 
glazen aquarium kan echter makkelijk 
breken bij het gebruik van zware 
rotsblokken. Grote blokken mogen dan 
ook niet kunnen omvallen of tegen het 
glas aan komen.

Veel cichliden uit het Malawimeer zijn 
agressief en vormen een territorium. Ga langs bij 

uw aquariumspeciaalzaak voor uitgebreid advies bij 
de keuze van het vissenbestand.
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TetraPro Crisps

Dankzij de beste ingrediënten en geavanceerde productietechnieken biedt TetraPro 
een optimale voeding met minimale visuitscheiding. Door de unieke crispformule 
blijven de vitaminen beter behouden en is de eiwit-vetverhouding optimaal. Kortom: 
uw vissen profiteren van een verbeterde voedingswaarde en verteerbaarheid. Het 
voer wordt optimaal omgezet voor groei en gezondheid, zodat de waterbelasting 
minimaal is. De crisps zijn verkrijgbaar in drie varianten en bevatten alle benodigde 
voedingsstoffen plus meer. Voor een gevarieerde voeding zijn crisps ook als menu 
verkrijgbaar met vier soorten voer in gescheiden vakjes. 

Prachtige vissen in een gezond aq uarium

Voer van topkwaliteit

Het belangrijkste voor de verzorging van uw vissen en het behoud van een optimale waterkwaliteit is het 
voer dat u geeft. Bij minderwaardig voer krijgen uw vissen niet alle benodigde voedingsstoffen binnen. 
Bovendien produceren de vissen dan veel uitscheiding, wat het water extra belast.

Iedere vissoort stelt zijn eigen eisen aan de voeding. Daarom is het belangrijk te weten wat uw vissen 
nodig hebben en welk voer u moet kiezen. Gelukkig biedt Tetra een breed scala aan voerproducten voor 
verschillende soorten. Hieronder staan enkele producten die van pas kunnen komen als u voor een van de 
aquaria in deze brochure kiest:

Wij hopen u inspiratie en een paar interessante ideeën te hebben gegeven voor de 
inrichting van uw aquarium. Welke inrichting u ook kiest, het voornaamste doel voor 
u en ons is dat uw vissen prachtig uitkomen in het aquarium.
Een goede waterkwaliteit is de sleutel tot succes. Met de 
hoogwaardige Tetra voer- en verzorgingsproducten creëert u heel 
eenvoudig een biologisch evenwicht in het aquarium.

TetraNatura gelvoer

Als u uw vissen wilt verwennen met voer dat perfect aansluit bij hun 
natuurlijke eetgedrag, kies dan voor voer uit ons TetraNatura assortiment. 
Dit voer is gemaakt met Tetra’s unieke geltechnologie. Het is verkrijgbaar 
in maaltijdzakjes en individueel verpakte voerblokken. Elke portie 
natuurvoer levert een uitgebalanceerde voeding dankzij de toegevoegde 
voedingsstoffen.



21

Prachtige vissen in een gezond aq uarium

TetraCichlid en TetraDiscus voer

Achter de algemene naam “cichliden” gaan allerlei verschillende soorten schuil uit de 
grote familie van bonte baarzen. Groot of klein, vredig of agressief: elke soort stelt zo 
zijn eigen eisen aan de voeding.

Naast de reeds genoemde cichliden uit het Malawi- en Tanganyikameer behoren tot 
deze groep ook de specialistische discusvis en bekendere gezelschapsvissen zoals de 
vlindervis, kersenbuik en maanvis.

Sommige cichliden hebben een met algen verrijkte voeding nodig, terwijl andere weer 
alles- of vleeseters zijn. Tetra voermix met twee kleuren korrels bevat alles wat de 
vissen nodig hebben. Grotere soorten zoals de pauwoogcichlide geven de voorkeur 
aan voer in de vorm van sticks.

Meer informatie en tips vindt 
u in de online productvideo’s 
op onze website:  
www.tetra.net

TetraPlecoWafers

Op de bodem levende aquariumvissen, zoals de algeneter Hypostomus plecostomus, 
zijn vaak schuw. Ze storten zich bij voedertijd niet op het voer, maar eten in alle 
rust en op hun eigen tempo. Met hun onderstandige bek kunnen ze makkelijk algen 
van stenen schrapen. TetraPleco Wafer is een uitgebalanceerd voer dat rijk is aan 
voedingsstoffen en zijn vorm langdurig behoudt. Het is dus ideaal voor deze soort 
vissen.

TetraDelica

Tetra levert zon-, lucht- of gevriesdroogd natuurlijk voedsel als perfecte aanvulling 
op het menu van de vissen. Rode muggenlarven, watervlooien, pekelkreeftjes en krill 
zijn bijzonder geschikt als aanvullend voer. Uw vissen zullen u dankbaar zijn voor het 
gevarieerde menu. Het gevriesdroogde voer blijft op het wateroppervlak drijven en is 
een lekkernij voor onder meer labyrintvissen en levendbarende vissen.
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Waterwaarden onder controle

Waterverzorging
6in1 teststrips: Met deze handige 6in1 teststrips 
kunt u de zes belangrijkste waterwaarden 
in één keer snel en gemakkelijk controleren: 
nitriet- en nitraatgehalte, totale hardheid en 
carbonaathardheid, pH-waarde en chloorgehalte.

AquaSafe: Een waterverbeteraar die schadelijk 
kraanwater onmiddellijk verandert in vis- en 
plantvriendelijk aquariumwater. Te gebruiken 
bij het inrichten van een nieuw aquarium en bij 
waterverversingen. AquaSafe:

• Haalt chloor en chloramine uit het water.

• Bindt zware metalen.

• Beschermt en verzorgt 
de slijmhuid van de 
vissen als deze door 
waterverversing is 
aangetast.

• Stimuleert de natuurlijke 
afweer van de vissen 
tegen stress. 

• Voegt vitaliserende en 
gezondheidsbevorderend 
jodium, magnesium en 
vitamine B aan het water 
toe.

SafeStart: Bevat een unieke mix van zeer 
effectieve filterbacteriën. Te gebruiken bij een 
nieuw aquarium, waterverversing, filterreiniging of 
behandeling met geneesmiddelen:

• Zorgt voor biologische activering van het water 
bij het inrichten van een nieuw aquarium of bij 
het plaatsen van nieuwe vissen.

• Vervangt bacteriën die verloren gegaan zijn 
door filterreiniging, 
waterverversing 
of gebruik van 
geneesmiddelen.

• Zet giftig ammoniak eerst 
om in giftig nitriet en 
vervolgens in niet-giftig 
nitraat.
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Waterwaarden onder controle

Gebruik onze 
doseringscalculator om de 
optimale dosering te vinden: 
www.tetra.net

EasyBalance: Houdt aquariumwater 
en vissen gezond en 
reduceert het aantal 
waterverversingen. 
Wekelijks gebruik zorgt 
voor:

• Langdurige daling 
van het nitraat- en 
fosfaatgehalte 
om overmatige 
algengroei tegen te 
gaan.

• Stabilisatie van de 
pH- en KH-waarde 
om een plotselinge 
daling van de 
zuurgraad, wat levensgevaarlijk is voor 
vissen, te voorkomen.

• Toevoeging van waardevolle vitaminen 
en sporenelementen aan het 
aquariumwater. 
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Kristalhelder water

Als u ons advies opvolgt, is het onwaarschijnlijk dat u op problemen stuit bij de 
verzorging van uw aquarium. Mocht u het water toch niet helder krijgen, dan vindt u 
hier extra hulp.

Troebel water

Oorzaken van troebel water zijn meestal:

- Te veel voeren

- Verkeerd uitgevoerde bodemreiniging en 
waterverversingen

- Verkeerd filter

- Te groot visbestand

- Inrichten van een nieuw aquarium

- Ongeschikt hout

Bij troebel water een deel van het water (25%) 
verversen en behandelen met Tetra CrystalWater. 

Dit middel hecht kleine 
deeltjes in het water aaneen 
tot grotere deeltjes die door 
het aquariumfilter uit het 
water gefilterd worden. 
Het effect is al na twee tot 
drie uur zichtbaar. Binnen 
twaalf uur is het water weer 
helder. Probeer altijd de 
oorzaak van de vertroebeling 
te achterhalen en neem 
gepaste tegenmaatregelen.
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Zeeaquarium

Om zoutwatervissen 
te houden moet u in 
het aquarium de juiste 
zeewatercondities 
scheppen. Tegenwoordig 
gaat dit vrij eenvoudig met 
kant-en-klaar zeezout zoals 
Tetra Marine Sea Salt. 

Er zijn echt ongelofelijk veel 
verschillende vissoorten 
verkrijgbaar. En het aantal 
verschillende ongewervelde dieren is zelfs nog 
groter. De keur aan koralen, anemonen, garnalen en 
kreeften maakt het houden van een zeeaquarium zo 
ontzettend leuk en afwisselend. Sommige zeedieren 
vergen veel zorg en aandacht. Maar er zijn ook 
veel soorten die zich prima lenen voor een prachtig 
tropisch zeelandschap bij u thuis.

Een eiwitafschuimer is  
onmisbaar voor een 
zeeaquarium met 
ongewervelde dieren.  
Dit slimme apparaat 
bestaat uit een 
buis waarin kleine 
luchtbelletjes worden 
geblazen. Aan deze 

Een tropisch zeeaquarium met siervissen en ongewervelde dieren uit koraalriffen is een adembenemende 
blikvanger. Met de juiste apparatuur en verzorging haalt u uw eigen koraalrif in huis.

luchtbelletjes hechten zich de organische afvalstoffen 
uit het zeewater. 

Tetra heeft een groot productaanbod voor 
zeeaquarianen. Kijk voor meer details op onze 
website: www.tetra.net
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Goed voorbereid aan de slag

Welk aquarium u ook kiest, het beste resultaat 
behaalt u met enig onderzoek en een goede 
planning vooraf. Stel uzelf een paar simpele vragen 
voordat u iets aanschaft:

• Welke onderwaterwereld wil ik creëren? 
(sommige aquaria vergen iets meer tijd en 
moeite).

• Welke bodembedekking moet ik kiezen?

• Wil ik planten, en zo ja welke?

• Heb ik voor de planten een speciaal 
bodemsubstraat nodig?

• Welk decoratiemateriaal heb ik nodig: rotsen, 
stenen, kienhout of decoratieve elementen van 
hars?

• Welke vissoorten zijn het meest geschikt voor 
het aquarium: kleine schoolvissen of enkele 
grotere prachtexemplaren?

Voordat u planten en vissen aanschaft, moet u goed 
weten welke eisen ze aan hun omgeving stellen:

• Welke watertemperatuur, waterhardheid en 
pH-waarde hebben ze nodig?

• Hebben de planten veel licht of extra 
koolstofdioxide nodig?

• Zijn de vissen geschikt voor de door u geplande 
onderwaterwereld? Zullen de planten goed 
gedijen met de vissen die u op het oog heeft?

Voor het beste advies gaat u naar een 
aquariumspeciaalzaak. Zij kunnen helpen bij de 
planning van uw aquarium en weten alles over 
de beschikbaarheid, gevoeligheid en kosten van 
de gewenste vissen en planten. Ook kunnen ze 
u vertellen of de pH-waarde en waterhardheid 
van uw kraanwater geschikt zijn voor het door u 
geplande onderwaterlandschap. 
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Over Tetra

Tetra werd 60 jaar geleden opgericht door Dr. Ulrich 
Baensch. In die tijd was het houden van vissen nog 
een ingewikkelde hobby die maar aan een paar 
liefhebbers was voorbehouden. Dit kwam vooral 
doordat levend voedsel gevangen en gekweekt moest 
worden om aan de vissen te voeren. Dr. Baensch loste 
dit probleem op door ’s werelds eerste hoofdvoer in 
vlokvorm te ontwikkelen: TetraMin. Dankzij de talrijke 
succesvolle innovaties in de afgelopen 60 jaar is Tetra 
wereldwijd nog altijd markleider op het gebied van de 
aquaristiek. Momenteel verkoopt Tetra haar producten 
in meer dan 90 landen. 

Kwaliteit en innovatie vormen de basis voor Tetra’s 
succes als internationale marktleider in de aquaristiek. 
Door producten en diensten voortdurend te verbeteren 
maakt Tetra het makkelijker dan ooit om het ideale 
aquarium voor uw vissen te creëren. 

Voor meer informatie over onze producten of handige 
tips over het houden van vissen kunt u terecht op onze 
website: www.tetra.net

Als marktleider zien we het als onze plicht om het milieu en de natuurlijke bronnen te 
beschermen en te sparen. Het verbeteren van onze producten, verpakkingen, logistiek en 
diensten is niet alleen goed voor Tetra als bedrijf, maar draagt ook bij aan de bescherming van 
het milieu. Duurzaamheid loopt dan ook als een rode draad door onze ondernemingsstrategie.

Verantwoord ondernemen



Voor meer informatie: www.tetra.net
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