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 Blauwe alg bestrijden

“Blauwe alg” ook wel “vervuilingsalg” genoemd is helaas 
soms een probleem voor veel aquariumhouders. Deze 
algensoort kan de planten verstikken, het aquarium stinkt 
naar een vieze sloot en het kan zich na verwijdering 
(stofzuigen) weer heel snel terug ontwikkelen. 

Iedere aquariaan krijgt hier wel eens mee te maken (of 
gehad). De belangrijkste voorwaarde om deze alg de baas 
te worden is door de oorzaak weg te nemen. In de meeste 
gevallen is het ontstaan van deze plaag het teveel of 
verkeerd voeren van de vissen in combinatie met te weinig 
schoonmaken e/o waterverversen.

Indien je droogvoer voert, geef dan zoveel dat de vissen 
het binnen 1 minuut in zijn geheel hebben opgegeten. 
Levendvoer moet binnen ca. 2 minuten opgegeten zijn. 
Tubifex voeren in een zgn.tubifex-houder en na ca. 15 
minuten weer verwijderen, diepvriesvoeders voeren als 
droogvoeders.

           Een voorbeeld hoe men blauwe-alg kan bestrijden:

   1. Verwijder zoveel mogelijk alg van de planten en van de bodem (stofzuigen/hevelen).

   2. Test het water en corrigeer zo nodig eerst de waterwaarden.

	 		3.	Indien	er	kool	in	het	filter	zit	(of	een	koolspons)	haal	die	er	dan	uit,	filter	aan	laten.

   4. Plak het aquarium af met kranten en doe het licht uit.

   5. Lees de bijsluiter van het ‘Anti-Algmiddel’ aandachtig en voeg het exact volgens het doseringsvoorschrift toe.

   6. Doe ’s-avonds het licht aan - wacht 10 minuten - voer de vissen - doe het licht weer uit.

   7. Verwijder na 3 dagen de kranten en doe het licht weer aan.

   8. Hevel de bodem goed af en ververs ca. 25% van het watervolume.

   9. Voeg een waterverbeteraar toe, bv AquaSafe, volg de aangegeven dosering.

 10. Vervang	na	ca.	5	dagen	de	inhoud	van	het	filter.	Breng	een	goede	aktieve	koolsoort	in	het	filter,	zonodig
        met een turfproduct (afhankelijk van de pH-waarde) en voeg tevens een bacterieversneller toe om het 
        bacteriepotentieel te verhogen en zo te herstellen.

Als je het onderstaande stap voor stap doet, heb je na ca. 
1 week 1 probleem minder. Dan is het alleen nog maar 
zaak om het zo te houden.

Het is raadzaam om na de kuur en na het verschonen van 
het	 filter	 voldoende	 echte	 waterplanten	 in	 het	 aquarium	
te zetten, deze halen namelijk veel voedingsstoffen uit 
het water welke dan NIET meer beschikbaar zijn voor de 
blauwe alg.


