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rubriek: Aquariumplanten

Ook een plantenbakje beginnen?
Aquariumhouden is een zeer veelzijdige hobby, de mogelijkheden om in de huiskamer een mooi
stukje onderwaterwereld te verwerven, zijn ongelooflijk uitgebreid. De fantasie, de interesse en
de smaak van de liefhebber, bepalen in grote mate welke richting men uitgaat.
Voorbeelden uit de natuur, in combinatie met de technische hulpmiddelen die men in de
winkel aangeboden krijgt, doen de rest.

Basisinformatie om beter aquariumplanten te kweken.

Een mooie creatie van de auteur die onlangs een 2de plaats behaalde op de Nationale Vivariumkeuring.
Wil men richting plantenaquarium gaan, dan moet men –
naast de leefomstandigheden voor de vissen – ook rekening houden met de levensvoorwaarden van de planten,
wil men een zo optimaal mogelijk eindresultaat verkrijgen.
Meestal zijn het glazen aquarium, de techniek en de inhoud zo op elkaar afgestemd om de vissen een uitstekend leefmilieu te bieden en zoekt men proefondervindelijk plantensoorten die in de gecreëerde omstandigheden
”overleven” of zelfs goed gedijen.
Wil men echter een aquarium waar de planten super
groeien, dan moet men een andere richting kiezen, want
planten hebben meestal niet dezelfde eisen als onze
vissen. Kan een aquarium, dat men zo in de winkel koopt,
dienen als plantenaquarium? Natuurlijk lukt dat, soms
zelfs héél goed. Het aanbod aan planten is tegenwoordig
zeer uitgebreid. De gekende soorten, die al jarenlang hun
kwaliteit bewezen hebben, tot de minder bekende soorten,
maar ook geregeld nieuwe aanbiedingen, maken het ons
mogelijk om, naar eigen smaak en mogelijkheden, een
eigen stukje levend schilderij te creëren.
Begint men met het standaard winkelaquarium, dan is het
aangewezen om zich te houden aan soorten zoals crypto’s,
echinodorussen, helanthiums, allerhande mossoorten,
varens en anubiassen, omdat deze soorten niet veel eisen
stellen.
Ze “overleven” wonderwel minder gunstige omstandigheden, maar groeien wel mooier uit als men diezelfde
omstandigheden aanpast en verbetert. Het soort water
is een eerste parameter die men kan aanpassen. Het
beschikbare leidingwater verschilt van streek tot streek en is
meestal niet meteen bruikbaar voor een plantenaquarium.

Men dient dus het leidingwater aan te passen om bruikbaar
te zijn voor ons aquarium. Regenwater is op zich bruikbaar
als basiswater, omdat het nauwelijks opgeloste stoffen
bevat. Er kan dus gemakkelijk van alles in opgelost worden
om aan de meest aangewezen samenstelling te voldoen.
Er is echter één groot nadeel aan regenwater! Doordat
het nauwelijks opgeloste stoffen bevat, zal het dus ook
zeer gemakkelijk stoffen opnemen. Het eerste moment
waar zich dat voordoet, is als het water uit de wolken
valt en door de lucht passeert. In de lucht zitten allerlei
stoffen die meteen in dat water opgenomen worden, dus
ook minder goede en zelfs slechte stoffen. De omgeving
bepaalt in grote mate welke stoffen er in de lucht aanwezig
zijn. Men heeft dus geen controle over de samenstelling
van het water dat uit de lucht valt, het komt dan ook nog
eens terecht op de dakbedekking om, via dakgoten en
afvoerpijpen, uiteindelijk in de regenwaterput te belanden.
Men heeft dus eigenlijk geen idee over de samenstelling
van dat regenwater. Men kan dit natuurlijk gaan behandelen
en filteren, maar er bestaat een eenvoudiger manier om
basiswater te maken.
Men kan gebruik maken van osmosewater, dat is water
dat ontdaan is van bijna alle opgeloste stoffen. Water dat
bijna niets meer bevat, is op zich niet puur bruikbaar, alle
levende have in het aquarium heeft immers behoefte aan
een minimum aanbod van mineralen. Men dient dus het
osmosewater te verrijken met mineralen. Dit is volgens
mij de meest eenvoudige manier om zelf een constante
waterkwaliteit te verkrijgen voor de planten en vissen.
Osmosewater kan men kopen in een aquariumzaak,
maar osmosewater is ook te vinden als spoelwater in een
carwash, spoelwater voor industriële vaatwassers, enz.

Boven: nieuw aquarium recent opgestart, beplanting nog niet optimaal.
Links onder: detail van een plantengroep.
Rechts onder: let op het contrast van bladkleur en bladvorm.
Wat rondvragen levert
soms een verbazend
resultaat op waar osmosewater te verkrijgen is.
Osmosewater kun je
ook héél eenvoudig
zelf maken. Er bestaan
goedkope
standaard
toestelletjes, maar ook
duurdere en gecompliceerde
instalaties,
om de beste kwaliteit
osmosewater te verkrijgen en zo weinig
mogelijk restwater.
De meeste planten hebben wortels, de ene al
meer dan de andere.
Vele gebruiken die om de
broodnodige voeding uit
de bodem te halen, maar
andere gebruiken hun
wortels hoofdzakelijk om

zich in de bodem of op een stuk hard substraat vast te
zetten. Men kan dus voeding gaan voorzien in de bodem
ten behoeve van planten die hun wortels gebruiken als
voedseltransportmiddel. Deze voeding zal voor een deel
ook in het water terechtkomen en kan zo ook gebruikt
worden door soorten die de voeding via hun blad opnemen.
Het gebruik van een voedingsbodem is een al jarenlang
Boven: Lichtkap in open stand, kantelbaar voor
onderhoud.
Midden: Schema van de filtercircuits.
Onder: Onderkast met opvangbak voor restwater/
afval-water dat automatisch weggepompt wordt naar
de riool.
Horeca CO2 fles met kaartje waar wisseldata op
vermeld worden.
Twee grote potfilters met externe vijverpompen die in
de wateropvangbak staan. In geval van lekken loopt
het
water in de opvangbak. Gebruikte slangdiameter
is 25mm om minder weerstand te hebben. Op de
potfilters is ook een (groene) aflaatslang gemonteerd
om het water af te laten alvorens de potfilter uit de
kast te nemen.
Ook te zien, een oude sera CO2 controller die het nog
steeds prima doet en een Dennerle CO2 controller.
Een dubbele controle dus om een overdosis CO2 te
vermijden.
Links een digitale thermometer met sensor in het
aquarium.
Ik vermoed sterk dat de onderkast zal gewijzigd
worden naar een bioloog i.p.v. potfilters, een bioloog
is veel handiger in gebruik, enig nadeel is het extra
CO2 verlies.
Bereikbaarheid en onderhoud zijn met een bioloog
veel gemakkelijker dan een potfilter.

gekende en met succes toegepaste manier van bemesten.
Tegenwoordig zijn ook vele verschillende merken van
vloeibare meststoffen te koop die oplosbaar zijn in het
water, op de verpakking staat meestal een dosering
aangegeven. Deze dosering is slechts een richtwaarde
die men kan aanpassen naargelang men meer of minder
planten in het aquarium heeft en meer of minder licht erop
staan heeft. Die dosering is ook te allen tijde aanpasbaar
zodat men veel gemakkelijker kan gaan bemesten volgens
de vermoedelijke behoefte van de plantenmassa die op
dat moment aanwezig is.
Na een grondige snoeibeurt worden immers minder
voedingsstoffen gebruikt dan in een volgroeid
plantenaquarium. De mogelijkheid om de dosering van
vloeibare meststoffen aan te passen, is een enorm voordeel
ten opzichte van het gebruik van een voedingsbodem. Een
voedingsbodem kan immers niet bijgestuurd worden, extra
bemesten lukt, maar verminderen is onmogelijk.
Planten hebben natuurlijk ook licht nodig om te leven.
De lichtsoort en de hoeveelheid bepalen hoe “snel “een
plant wil gaan leven. Het aanbod aan soorten lichtbronnen
is groot, van de al jarenlang gebruikte TL-lampen tot de
nieuwste LED-technieken. Men moet hierin een keuze
maken volgens de wensen en het beschikbaar budget. LED
is ongetwijfeld de toekomst, maar het prijskaartje voor de
aankoop valt meestal nogal tegen. Men moet ook steeds
de aangeboden hoeveelheid voedingsstoffen aanpassen
naargelang de hoeveelheid licht men ter beschikking
stelt. Het evenwicht zoeken tussen de plantenmassa, het
lichtaanbod en het voedingsaanbod, is een uitdaging voor
elke liefhebber. Is één van deze factoren niet goed, dan
groeien de planten ook niet goed.
Planten hebben een totaalpakket aan voedingsstoffen
nodig. De gebruikelijke meststoffen, die sinds jaren

Phenacogrammus interruptus (kongozalm)
beschikbaar zijn in de winkels, bevatten meestal enkel
sporenelementen. Sporenelementen zijn eigenlijk slechts
de vitamientjes, de hoofdvoedingsstoffen zitten daar
meestal niet in.
Wie een tuin heeft of een gazon, koopt daar ook
meststoffen voor. Op de verpakking staan meestal drie
cijfers vermeld, N-P-K. Het eerste cijfer N is nitraat, het
tweede P is fosfaat en het derde K is kalium. Deze drie
hoofdvoedingsstoffen zijn ook broodnodig voor onze
aquariumplanten. Nitraat en fosfaat worden door vissen
en hun voedsel in samenwerking met een goed werkend
filter beschikbaar gesteld, maar kunnen ook door ons
extra bij gedoseerd worden. Kalium is meestal voldoende
beschikbaar in flesjes uit de winkel. Door het gebruik

Een solitair is steeds een blikvanger in het aquarium.

Boven: Overzicht volledige lichtkap bovenste
helft.
Midden: Detail lichtkap, controlelampjes voor
230 V controle op voorschakelapparaten.
Kabelgootje met schakelaars, mogelijkheid
om manueel elk EVSA uit te schakelen in
geval van defect of tijdelijke lichtvermindering.
Onder: Detail in de bovenkant lichtkap
(sandwich type) met twee eenvoudige
TL dimmertjes, de zwarte is vierkanaals,
programmeerbaar met PC of laptop.
De witte is één kanaal, enkel zonsopgang en
-ondergang van een uur.
van testsetjes kan men zich een idee vormen van
de aanwezige meststoffen in het water. Nitraat,
fosfaat, kalium en ijzer zijn gekende en eenvoudig te
gebruiken testsetjes, ze geven echter geen exacte
waarde aan, maar wel een indicatie. Men mag zich
dus niet echt gaan baseren op het resultaat van die
metingen. De combinatie van het aanwezige nitraat,
fosfaat, kalium en de sporenelementen samen,
bepaalt voor een groot deel de groeiomstandigheden
voor planten. Het blijft jammer genoeg zoeken en
bijsturen om de meest ideale verhouding te vinden
om de planten te verwennen.
Kort samengevat kan men dus zelf een zo ideaal
mogelijke omgeving gaan creëren om een zo
optimaal mogelijke plantengroei te verkrijgen. Hoe
optimaler die omstandigheden, hoe beter de planten
gaan groeien en dus ook hoe mooier ze kunnen zijn.
Een aquarium dus dat voorzien is van voldoende
licht, lichtkleur 8300°K tot 8600°K (staat op de
lampen of hun verpakking vermeld) liefst met de
mogelijkheid tot bijsturen van de hoeveelheid licht.
Beginnend met weinig licht in de ochtend, opdrijven
naar de middag toe met een piek van ongeveer
vier uur met zo véél mogelijk licht halfweg de dag
en daarna terug afbouwen met schemerlicht op
de avond. Watersamenstelling zacht en lichtzuur
water: een KH van 2 tot 4 °dH, een GH van 4 tot
10 °dH met een pH tussen 6,5 en 7 (ik verkies
zelf 6,3), voedingsstoffen wekelijks, of beter nog,
dagelijks toe te dienen, NO3 tussen 10 en 20 mg/l,
PO4 tussen 1 en 2 mg/l, kalium 15 mg/l of meer
en sporenelementen volgens het voorschrift op de
fles, aan te passen aan de eigen plantenmassa.
Bodemsubstraat zand/grind van 2 – 3 mm grootte,
eventueel een voedingsbodem.
Gemakkelijkheidshalve wekelijks een deel water
verversen om te vermijden dat ongebruikte
meststoffen en afscheidingen van vissen zich gaan
opstapelen die de omstandigheden negatief gaan
beïnvloeden.
Met deze basisinformatie, gecombineerd met de
broodnodige eigen inzet en aandacht, zou iedereen
moeten in staat zijn om een prachtig plantenaquarium
te realiseren. Véél succes!

