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Al onze planten worden geleverd met etiket met prijs code informatie. Dit bestaat uit een kleur/
prijs code en EAN code. Door deze etiketten kunt u eenvoudig afrekenen en registreert uw precies de 
verkopen per plant. U geeft daarmee ook de consument de basis onderhouds gegevens per plant mee.

    1, 2 of 3 geeft aan of een plant makkelijk te houden is ( 1 ) of wat 
    moeilijker ( 2 ) of moeilijk ( 3 ). 

T geeft aan dat de plant geschikt is voor het terrarium en in het aquarium 
een korte levensduur heeft.

N geeft aan dat deze plant ook geschikt is voor nano aquaria.

Prijs kleur code, iedere prijsstaffel heeft zijn eigen kleur. De verschillende 
prijzen zijn in één oogopslag te onderscheiden.

Latijnse naam.

Afbeelding van de plant.

EAN barcode, voor eenvoudig scannen op plantniveau

Geadviseerde plaats in het aquarium, afhankelijk van groeisnelheid en 
maximale hoogte.

Geadviseerde maximale hoogte, wordt de plant hoger komt het groeipunt 
te ver van de wortels te liggen, wat een nadelige invloed kan hebben op 
de groei.

Geadviseerde  lichtbehoefte waarbinnen de meest optimale groei 
mogelijk is.

Geadviseerde temperatuur schaal waarbinnen de meest optimale groei 
mogelijk is.

1 makkelijk te houden, beginners plant echter ook zeer geschikt voor 
een nieuw op te starten aquarium

2 Wat moelijker te houden, maar met de juiste waterwaarden en 
groeiomstandigheden geen probleem

3 Moeilijk te houden, echter bij de juiste waterwaarden, 
groeiomstandigheden en ervaring kunnen ook deze planten met 
succes gekweekt worden

Dit logo betekent dat u nooit geen aquarium planten in de vrije natuur 
mag gooien en/of uitplanten.
Voor meer info:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/ongewenste-uitheemse-planten/
dossier/invasieve-exoten 

Deze planten zijn niet geschikt voor consumptie

Dit logo ( MPS A ) betekent dat deze planten gekweekt zijn onder 
gecontroleerde omstandigheden. 
( voor meer informatie kijk op www.my-mps.com )

Land van herkomst

Kijk op onze homepage of Facebook pagina voor meer informatie
www.aquafleur.com
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1, 2 of 3 geeft aan of een plant makkelijk te houden is ( 1 ) of wat moeilijker
( 2 ) of moeilijk ( 3 ).

T geeft aan dat de plant geschikt is voor het terrarium en in het aquarium 
een korte levensduur heeft. 
N geeft aan dat deze plant ook geschikt is voor nano aquaria.

Prijs kleur code, iedere prijsstaffel heeft zijn eigen kleur. De verschillende 
prijzen zijn in één oogopslag te onderscheiden.
Latijnse naam

Afbeelding van de plant

EAN barcode, voor eenvoudig scannen op plantniveau

Geadviseerde plaats in het aquarium, afhankelijk van groeisnelheid en 
maximale hoogte.

Geadviseerde maximale hoogte

Geadviseerde  lichtbehoefte voor optimale groei

Geadviseerde temperatuur schaal voor optimale groei

1. Makkelijk te houden, beginners plant echter ook zeer geschikt voor een 
nieuw op te starten aquarium.

2. Wat moelijker te houden, maar met de juiste waterwaarden en groeiom-
standigheden geen probleem.

3. Moeilijk te houden, echter bij de juiste waterwaarden, groeiomstandig-
heden en ervaring kunnen ook deze planten met succes gekweekt worden.

Dit logo betekent dat u nooit geen aquarium planten in de vrije natuur mag 
gooien en/of uitplanten. Voor meer info: www.nvwa.nl/onderwerpen/onge-
wenste-uitheemse-planten/dossier/invasieve-exoten 
 

Deze planten zijn niet geschikt voor consumptie

MPS staat voor : More Profitable Sustainability, duurzaam kweken met oog 
voor natuur en omgeving ( voor meer informatie kijk op www.my-mps.com ).

Land van herkomst

Kijk op onze homepage of Facebook pagina voor meer informatie.

Al onze planten worden geleverd met etiket met prijs code informatie. Dit bestaat uit een kleur/prijs code en 
EAN code. Door deze etiketten kunt u eenvoudig afrekenen en registreert uw precies de verkopen per plant. 
U geeft daarmee ook de consument de basis onderhouds gegevens per plant mee.

PLANT LABEL INFORMATIE



8 715897 000294 8 715897 000362

8 715897 000300 8 715897 000379

8 715897 000317 8 715897 000386

8 715897 000324 8 715897 000393

8 715897 000331 8 715897 000539

8 715897 000348 8 715897 000546

8 715897 000355 8 715897 000553

Lightning needed
Lichtbedarf
Lumière Nécessaire 
Lichtbehoefte

Temperature
Temperatur
Température
Temperatuur

Maximum height
Maximale Hohe
Hauteur maximale
Maximale hoogte

8 715897 000294

8 715897 000300

8 715897 000317

8 715897 000324

8 715897 000331

8 715897 000348

8 715897 000355

8 715897 000362

8 715897 000379

8 715897 000386

8 715897 000393

8 715897 000539

8 715897 000546

8 715897 000553
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ZINKENDE PLANTEN 

Aquafleur potplanten zijn voorzien van een terra cotta 
ring waardoor potten direct naar de bodem zinken.

GESPREID GEPOOT 

Aquafleur stengelplanten in pot worden gespreid
gepoot voor een optimale groei.

VEEL ECHINODORUS
2 STEKKEN 

Veel van onze Echinodorus soorten worden met twee
stekken in pot geleverd.

PROMOTIE MATERIAAL 

• Labels met naam en verzorging
• Kleurcode = eenvoudig prijzen
• Barcode op labels
• Plantenzakken & prijzenkaart
• Poster en catalogus

WAAROM AQUAFLEUR
AQUARIUM PLANTEN?

GROOT ASSORTIMENT 

Vers en snel geleverd, van kwekerij naar klant.
Wekelijks op maat geleverd.



8 715897 015434

8 715897 027000

8 715897 243042

8 715897 015489 8 715897 015472

60 cm

50 cm

50 cm

10 cm 18-28ºC

18-28ºC

22-28ºC

20-28ºC

3

2 Average

2 Average

Acorus pusiles (dwerg) 
Acorus is een terrarium plant die ook gebruikt kan worden in het paludarium 
en aquarium. Door de mooie korte groene spitse blaadjes van max. 10 cm is 
deze plant zeer geschikt als voorgrond plant. Zorg ervoor dat de wortelstok 
boven het substraat uitkomt. De levensduur onderwater is enkele maanden.

Acorus variegatus

Deze terrarium plant kan ook gebruikt worden in het paludarium en 
aquarium. Met zijn lange bonte smalle bladeren, van max. 60 cm  is deze 
plant een echte blikvanger.  Zorg ervoor dat de wortelstok boven het sub-
straat uitkomt. De levensduur onderwater is enkele maanden.

Alternanthera cardinalis variegata
Dit soort is de meest rode Alternanthera. Met de gele nerven is het een 
echte aanwinst in het aquarium. Deze plant kan makkelijk in groepen aange-
plant worden maar is ook geschikt als solitair plant. Door de trage groei is 
deze plant ook geschikt voor kleinere aquaria. Alternanthera heeft veel licht 
en extra ijzervoeding nodig voor een optimale kleuring.

Oost Azië

Oost Azië

Gecultiveerd

P2020010 
5 cm pot

P2020020 
5 cm pot

P2020037 
5 cm pot

Alternanthera cardinalis 

Krachtig groeiende dieprode plant, een van de weinige echte rode onder-
waterplanten. Populair door de contrasterende kleur in het aquarium, breed-
bladig en robuust, kan goed tegen waterstroming, heeft veel licht nodig.

Zuid-Amerika

P2020035 
5 cm pot

P2020030 
Bos



8 715897 015564

8 715897 099564

8 715897 015601

8 715897 015632

8 715897 015557

10 cm

50 cm

30 cm

50 cm 22-28ºC

22-28ºC

22-28ºC

22-30ºC

4

2 Average

2 Average

3 Advanced

1 Easy

Alternanthera rosaefolia 

Deze plant brengt kleur in het aquarium door dieprode bladeren. Krachtige 
groeier met smalle bladeren, plant in groepen. Heeft veel licht en extra ijzer-
voeding nodig voor optimale kleuring.

Alternanthera rosaefolia mini

De enige echt rode voorgrond-plant! Dit is een nieuwe groeivorm van de 
Alternanthera rosaefolia. Dit soort blijft zeer compact en groeit traag. 
Uitermate geschikt als voorgrondplant of voor in de kleinere aquaria. 

Ammania gracilis
De Ammania gracilis wordt ook wel de cognacplant genoemd, vanwege de 
vorming van mooie cognackleurige bladeren bij voldoende licht. De lang-
werpige gegolfde bladeren staan om en om tegenover elkaar aan de 
stevige stengel. Deze plant is geschikt om in groepen te planten, niet te 
dicht tegen elkaar planten, minimaal 5 cm tussenruimte.

Zuid-Amerika

Zuid-Amerika

Centraal-Amerika

P2020070 
5 cm pot

P2022235 
5 cm pot

P2020090 
5 cm pot

P2020065 
Bos

Anubias barteri 
De barteri is de grootste Anubias in ons assortiment. Deze plant heeft daar-
om ruimte nodig. Net zoals alle Anubiassen heeft de barteri niet veel licht 
nodig. Doordat de Anubias barteri leerachtige bladeren heeft en 
tegen hoge temperaturen kan is deze plant ook geschikt voor discus en 
cichliden aquaria. Zorg er bij het planten voor dat de wortelstok altijd boven 
het substraat uitkomt.

West-Afrika

P2020105 
5 cm pot



8 715897 015656

8 715897 031519

8 715897 015694

8 715897 015717

8 715897 027055

30 cm

40 cm

80 cm

30 cm 22-30ºC

22-26ºC

22-30ºC

22-30ºC

5

1 Easy

1 Easy

1 Easy

1 Easy

Anubias barteri var.nana 

Sterke middelhoge, langzaam groeiende plant met een diepgroene kleur. 
Kan op hout, steen of achterwand bevestigd worden. De wortelstok moet 
boven het groeimedium uit komen. Ook geschikt voor discusaquaria en 
paludaria.

Anubias coffeefolia
Deze traaggroeiende Anubias is populair vanwege de mooie ovaalvormige 
bladeren met duidelijke nerven. De jonge bladeren zijn cognackleurig en ver-
kleuren als ze ouder worden naar groen. Door de trage groei is deze plant 
geschikt voor kleinere aquaria. De Anubias coffeefolia is erg makkelijk te 
onderhouden in het aquarium.

Anubias congensis

Harde traag groeiende plant met leerachtige donkergroene bladeren. 
Anubias soorten hebben maar weinig licht en matige voeding nodig en
zijn geschikt voor aquaria met hoge temperaturen. Voor een gezonde groei 
moet de wortelstok boven de voedingsbodem geplant worden.

West-Afrika

West-Afrika

Kameroen

P2020115 
5 cm pot

P2020117 
5 cm pot

P2020130 
5 cm pot

P2020120 
9 cm pot

Anubias hastifolia  

De hastifolia onderscheid zich van andere Anubiassen door zijn driehoek-
vormige bladeren op een lange groene steel. Vooral de opkrullende blad-
punten aan de achterzijde van het blad zorgen voor een verassend effect. 
De plant groeit langzaam maar word wel groot en is dus vooral geschikt 
voor grotere aquaria.

West-Afrika

P2020140 
5 cm pot



8 715897 027109

8 715897 039508

8 715897 015748

8 715897 027154

8 715897 027116

8 715897 027147

20 cm

15 cm

10 cm

80 cm 22-30ºC

22-28ºC

24-30ºC

24-30ºC 8 715897 186943

6

1 Easy

1 Easy

1 Easy

1 Easy

P2020162 
5 cm pot

P2020177 
Wood sss

Anubias heterophylla 

Door zijn lichtgroene, licht golvende brede bladeren en relatief snelle groei 
onderscheid de Anubias heterophylla zich van alle andere Anubiassen. Dit 
soort verdraagt ook meer licht. Deze Anubias is vooral geschikt voor grotere 
aquaria en voor paludaria.

Anubias lanceolata

Het lancetvormige, gegolfde smalle blad van deze kleinblijvende Anubias 
zorgt voor een mooi contrast in het aquarium. De bladeren staan op een 
korte steel zodat het  lijkt alsof de plant een rozet vormt. De plant groeit 
traag en is daardoor geschikt voor kleinere aquaria.

Anubias nana
Zeer sterke, langzaam groeiende plant met een diepgroene kleur. Kan op 
hout, steen of achterwand bevestigd worden. De wortelstok dient altijd 
boven het groeimedium uit te komen. Ook geschikt voor discusaquaria en 
paludaria.

West-Afrika

Gecultiveerd

West-Afrika

P2020145 
5 cm pot

P2020143 
5 cm pot

P2020160 
5 cm pot

P2020146 
9 cm pot

P2020161 
9 cm pot

Anubias nana bonzai 
Deze kleinste Anubias in ons assortiment groeit zeer traag en blijft erg klein. 
Met zijn kleine donkergroene bladeren is deze plant uitstekend geschikt 
om als voorgrond plant te gebruiken en ook geschikt voor kleinere en nano 
aquaria. Deze plant is zeer geschikt om op decoratie materiaal of op de 
achterwand te binden.

Gecultiveerd



8 715897 015830

8 715897 015847

8 715897 015809

8 715897 032431

40 cm

60 cm

50 cm

60 cm 20-28ºC

20-28ºC

22-30ºC

22-30ºC

7

1 Easy

3 Advanced

2 Average

2 Average

Aponogeton longiplumulosis 
De bladeren van de Aponogeton longiplimulosis zijn smal, groen en kunnen 
tot wel 60 cm lang worden. De randen van de bladeren zijn sterkt gegolfd. 
Ook dit soort heeft af en toe rustpauzes; maar zal vanzelf weer beginnen te 
groeien.

Aponogeton madagascariensis
Deze gaasaponogeton heeft de grootste bladeren. Dit soort blijft grasgroen 
en groeit, eenmaal aangeslagen, vrij makkelijk. Het is echter niet makkelijk 
dit soort aan het groeien te krijgen. Vrijwel alle Aponogetons hebben een 
groei en een rustperiode, vergelijk dit met een bolgewas zoals tulpen, wacht 
rustig tot de plant weer gaat groeien.

Aponogeton boivinianus

Met zijn tot 5 cm brede en 60 cm lange leerachtige bladeren is de 
Aponogeton boivinianus een prachtige plant voor een groter aquarium. 
Verder onderscheid het blad zich door de mooie donkergroene kleur 
groen en de mooie hamerslag structuur.

Madagascar

Madagascar

Madagascar

P2020200 
Knol + plant

P2020205 
Knol + plant

P2020185 
Knol + plant

Aponogeton capuroni 

De Aponogeton capuroni lijkt veel op de A. boivinianus, echter groeit lang-
zamer en blijft kleiner. De bladranden zijn meer gegolfd. Door deze eigen-
schappen past dit soort beter in de kleinere aquaria.

Madagascar

P2020198 
Knol + plant



8 715897 015823

8 715897 027260

8 715897 015793

8 715897 027253

40 cm

40 cm

60 cm

60 cm 20-28ºC

20-28ºC

22-30ºC

20-30ºC

8

2 Average

3 Advanced

3 Advanced

1 Easy

Aponogeton crispus
De Aponogeton crispus in van nature een knolplant, tegenwoordig word 
deze nagekweekt en zonder knol geleverd om de natuur te beschermen. 
Het blad is rood/groen van kleur, licht gegolfd en tot wel 60 cm lang. 
De plant groeit redelijk makkelijk en kan tegen minder licht. Het is een 
prima plant voor de achtergrond voor grotere aquariums.

Aponogeton fenestralis

Van de drie gaasaponogetons in ons assortiment groeit deze het lang-
zaamst. De bladeren worden onderwater rood/groen en zijn vrij breed. Het 
is geen makkelijke plant, maar groeit deze plant eenmaal dan is het een sier-
raad onder water. 

Aponogeton henkelianus

De bladeren van deze gaas aponogeton zijn smal en langerekt. Ook deze 
wordt maximaal 40 cm hoog. Submers blijft het blad groen. De plant geeft 
snel nieuwe bladeren die vanuit het hart van de plant komen.

Sri Lanka

Madagascar

Madagascar

P2020195 
Bos

P2020175 
Knol + plant

P2020180 
Knol + plant

Aponogeton ulvaceus 
Door de makkelijke groei is dit een van de populairste Aponogetons. De 
bladeren zijn helgroen, doorschijnend en grof gegolfd. De plant wordt maxi-
maal 60 cm hoog en geeft snel nieuwe bladeren. De plant hoeft niet erg veel 
licht en kan het beste in wat grotere aquaria geplant worden.

Madagascar

P2020176 
Knol + plant



8 715897 027277

8 715897 015861

8 715897 206740

8 715897 099571

8 715897 01585440 cm

10 cm

15 cm

20-28ºC

20-28ºC

20-28ºC

8 715897 07421950 cm 18-26ºC
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1 Easy

1 Easy

2 Average

1 Easy

Bacopa amplexicaulis

Makkelijk groeiende, robuuste plant. 
Groen van kleur, bij voldoende licht 
lichtbruin kleurend. Grove stengels 
en bladeren.

Bacopa australis

De Australis is een makkelijk groeiende Bacopa met kleine helgroene blaad-
jes. Regelmatig snoeien is aanbevolen, dit gaat erg makkelijk met dit soort. 
Juist omdat deze plant zo makkelijk is in onderhoud is het een ideale 
startersplant. De Bacopa australis is ook geschikt voor kleinere aquaria.

Noord-Amerika

Zuid-Amerika

P2020216 
Bos submers

P2020215 
5 cm pot

P2020220 
5 cm pot

P2020210 
Bos

Bacopa compacta 
Nieuwe kweekvorm van de welbekende Bacopa monnieri. Compacta heeft 
mooie frisse groen blaadjes maar blijft veel compacter en vertakt zeer goed. 
Uitstekend geschikt als voorgrondplant of voor de kleinere aquaria.

Zuid-Oost Azië

P2022240 
5 cm pot

Bacopa monnieri 
Makkelijk, maar traag, groeiende plant met kleine helgroene blaadjes. 
Deze plant is zeer eenvoudig in onderhoud en zeer decoratief als deze in 
een straatje van voor naar achter in het aquarium of als groep word geplant.

West-Afrika

P2022080 
5 cm pot



8 715897 044618

8 715897 015939

8 715897 249549

10 cm

40 cm

10 cm

20-28ºC

22-30ºC

22-28ºC

8 715897 25843510 cm 22-28ºC

10

2 Average

1 Easy

2 Average

2 Average

Blyxa japonica
Deze Blyxa is een grasachtig plantje met mooie smalle blaadjes. De blad-
kleur is groengrijs. Omdat de plant langzaam groeit is dit soort geschikt 
voor een nano aquarium. Het is echter niet eenvoudig de plant aan het 
groeien te krijgen, lukt het dan zal de plant na verloop van tijd boven-
grondse uitlopers vormen.

Bolbitus heudelotii
De Bolbitus heeft zeer mooie geveerde donkere bladeren. Net zoals de 
meeste Anubias heeft ook deze varensoort een goed groeiende wortelstok 
die altijd boven het groeimedium moet blijven. De Bolbitus is daarom ook 
zeer geschikt om op decoratie materiaal of achterwand te binden. 
De plant heeft niet veel licht nodig en is makkelijk in onderhoud.

Zuid-Oost Azië

West-Afrika

P2020247 
Bos

P2020250 
5 cm pot

Bucephalandra Green Velvet 

Zeer traag en compact groeiende plant. Dit soort is zeer geschikt om op 
decoratie materiaal te binden, dit heeft de voorkeur boven planten in 
substraat. De bladeren kunnen in kleur variëren van lichtgroen tot donker-
groen afhankelijk van de licht hoeveelheid. Van nature kan Bucephalandra 
tegen weinig licht.

Zuid-Oost Azië

P2020257 
5 cm pot

Bucephalandra Theia  

Zeer traag en compact groeiende plant. Dit soort is zeer geschikt om op 
decoratie materiaal te binden, dit heeft de voorkeur boven planten in 
substraat. De bladeren kunnen in kleur variëren van rood tot donkerbruin 
afhankelijk van de licht hoeveelheid. Van nature kan Bucephalandra tegen 
weinig licht.

Zuid-Oost Azië

P2020259 
5 cm pot



8 715897 015953

8 715897 015960

8 715897 031182

8 715897 02732170 cm

80 cm

40 cm

10-28ºC

24-30ºC

18-24ºC

8 715897 01600450 cm 10-28ºC
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2 Average

3 Advanced

1 Easy

1 Easy

Cabomba aquatica
Een van de bekendste waterplanten, de waaierachtige fijne blaadjes van de 
aquatica zorgen voor een mooi contrast. De plant groeit zeer makkelijk en 
zal regelmatig teruggesnoeid moeten worden. Deze plant is geschikt voor 
alle soorten aquaria, inclusief koudwateraquaria. LET OP: Cabomba mag 
nooit gebruikt worden in aquaria met garnalen!

Cabomba piauhyensis
Dit is de rode vorm van de Cabomba aquatica. Bij voldoende licht blijft de 
plant de roodbruine kleur behouden. De plant groeit niet zo makkelijk en 
snel als de aquatica. LET OP: Cabomba mag nooit gebruikt worden in 
aquaria met garnalen!

Noord-Amerika

Noord-Amerika

P2020260 
Bos

P2020265 
Bos

P2020262 
Terra Cotta

Cardamine lyrata 
Schitterende aquariumplant. De heldere groene ronde blaadjes en aparte 
groeiwijze vormen een mooi contrast met de andere aquariumplanten. 
Cardamine is het mooiste als deze in groepen wordt geplant en is makkelijk 
te vermenigvuldigen door de plant te snoeien en de stekken opnieuw te 
planten. Ook geschikt voor koudwater aquaria.

China

P2020267 
5 cm pot

Ceratophyllum demersum

Snelgroeiende plant met zeer fijne naaldachtige blaadjes. Doordat de plant 
zo snel groeit gaat deze de concurentie met algen aan. Het is dus een ideale 
plant voor een starters aquarium. De plant moet wel regelmatig gesnoeid 
worden om deze op maat te houden.

Kosmopoliet

P2020280 
Bos



8 715897 016028

8 715897 016066

8 715897 016042 8 715897 016035

8 715897 016011

8 715897 039614

60 cm

5 cm

40 cm

20-28ºC

22-28ºC

20-28ºC

8 715897 01607330 cm 20-28ºC

12

1 Easy

1 Easy

1 Easy

Ceratopteris siliquosa

Krachtige, makkelijk groeiende varensoort met grasgroen zeer fijn blad. 
De plant maakt snel jonge planten op het blad en deze stekken kunnen 
ook als drijfplant op het wateroppervlak gebruikt worden.

Chladoflora (mosbol)
Deze helgroene mosbol bestaat uit een onschadelijke algensoort. Door de 
golfslag in grote meren worden deze algen tot bollen gevormd. Zeer deco-
ratief in alle aquaria en ook geschikt voor garnalen. De bollen zijn ook van 
binnen groen en kunnen uit elkaar getrokken, als tapijt, in het aquarium 
gebruikt worden. Spoel de mosbol 2-wekelijks uit met schoon kraanwater 
voor een optimale groei.

China

Europa

P2020290 
5 cm pot

P2020310 
Mosbol klein

P2020285 
Bos

P2020312 
Mosbol groot

Ceratopteris thalictroides 
Makkelijk groeiende, sterke varensoort. De plant is grofbladig en vermeer-
dert zich eenvoudig met jonge scheuten op het blad. De bladeren zijn gras-
groen van kleur. Deze plant kan ook als drijfplant op het aquarium oppervlak 
worden gebruikt.

China

P2020300 
5 cm pot

P2020295 
Bos

Chlorophytum bichettii  
Decoratieve bont gekleurde terrarium plant die ook kan worden gebruikt in 
het paludarium en aquarium. De plant vormt een rozet, de nieuwe bladeren 
komen vanuit het hart van de plant. De plant wordt gedurende zijn groeitijd 
alleen maar dikker.  De levensduur onderwater is enkele maanden.

Kosmopoliet

P2020315 
5 cm pot



8 715897 167256

8 715897 016080

8 715897 016097

8 715897 027345

30 cm

60 cm

100 cm

22-28ºC

15-25ºC

22-28ºC

8 715897 043154120 cm 18-28ºC

13

1 Easy

1 Easy

1 Easy

2 Average

Clinopodium brownei

Makkelijk groeiende plant die geen hoge eisen aan de waterwaarden 
en verzorging stelt. Opvallend door zijn vierkante steeltje en mooie ronde 
bladeren. Ideale plant voor nieuw ingerichte aquaria en voor beginners.

Coldwatermix

De koudwatermix bos is veelgebruikt in de vissenkom of de vijver. De 3 soor-
ten die erin verwerkt zijn, Elodea, Cabomba en Lysimachia groeien makkelijk 
en snel. Ze kunnen alle drie tegen kouder water. De geschikte watertempe-
ratuur ligt tussen de 15° en 25° C, geschikt voor alle soorten aquaria! 

Zuid-Amerika

Gecultiveerd

P2020317 
5 cm pot

P2021130 
Bos

P2021131 
Terra Cotta

Crinum calamistratum 
Deze zeer decoratieve bolplant komt uit Afrika. De bladeren zijn sterk 
gekroesd, smal, frisgroen en tot wel 100 cm lang en kunnen door het hele 
aquarium zweven maar verstoren andere planten niet.  Dit is een echte 
solitaire aquariumplant, zeer eenvoudig goed te houden.

Afrika

P2020320 
5 cm pot

Crinum natans 
De bladeren van de Crinum natans zijn tot 5 cm breed en 120 cm lang. 
De groene decoratieve bladeren hebben hamerslagachtige structuur. 
Deze plant heeft veel ruimte nodig, is alleen geschikt voor grotere aquaria. 

Afrika

P2020330 
5 cm pot



8 715897 03152615 cm 22-28ºC

8 715897 016141

8 715897 031724

8 715897 016172

60 cm

25 cm

30 cm

20-28ºC

22-28ºC

22-30ºC
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3 Advanced

Cryptocoryne amicorum 
Deze smalbladige helgroene lancetvormige Cryptocoryne is niet één van 
de makkelijkste planten. Slaat de plant eenmaal aan dan is dit soort zeer 
geschikt als voorgrond plant of voor een kleiner aquarium. De plant groeit 
rustig en zal regelmatig nieuwe bladeren maken.

Sumatra

P2020367 
5 cm pot

2 Average

1 Easy

3 Advanced

Cryptocoryne balansae

Het meest in het oog springende kenmerk van de Cryptocoryne balansae 
zijn de mooie smalle bladeren. Door de roodbruine kleur en de hamerslag in 
het blad is dit een unieke plant. De bossige planten groeien rustig en kunnen 
in een groep maar ook als solitair gebruikt worden.

Cryptocoryne beckettii

Sterke Crypto, makkelijk te houden in ieder aquarium. De decoratieve 
bladeren zijn groen aan de bovenzijde en lichtbruin tot rood aan de 
onderzijde met roodkleurige bladstelen. Deze Crypto vormt onder 
goede omstandigheden uitlopers met jonge planten.

Thailand

Sri Lanka

P2020340 
5 cm pot

P2020342 
5 cm pot

Cryptocoryne bullosa 
De prachtige donkerbruine bladeren van de Cryptocoryne bullosa hebben 
een lichte bobbelstructuur in het blad. Zoals veel donkere planten heeft dit 
soort niet veel licht nodig om goed en gezond te groeien. Zeer geschikt om 
in groepen aan te planten.

Sri Lanka

P2020355 
5 cm pot



8 715897 031533

8 715897 027376

8 715897 016257

8 715897 016219

20 cm

30 cm

20 cm

20 cm 22-28ºC

22-28ºC

22-30ºC

22-30ºC

15

2 Average

2 Average

2 Average

3 Advanced

Cryptocoryne costata 
De Cryptocoryne costata heeft smalle rechtopgaande bladeren die van 
groen tot oranje rood kunnen kleuren. Dit is afhankelijk van de omstandig-
heden in het aquarium. Dit langzaamgroeiende soort is ook geschikt voor 
kleinere aquaria en nano aquaria.

Thailand

P2020354 
5 cm pot

Cryptocoryne legroi

Deze rustig groeiende Cryptocoryne blijft vrij laag. Door de cognac 
kleurige tot lichtbruine bladeren onderscheid dit soort zich van alle 
andere Cryptocorynen. De nerven in het blad zijn ook duidelijk zichtbaar 
en decoratief, geschikt voor aquaria van groot tot klein.

Cryptocoryne moehlmannii

De bovenkant van het blad van de moehlmannii is mooi groen, terwijl de 
onderkant roodbruin is. De randen van het blad zijn ongeveer 2 cm breed 
en tot 9 cm lang. De zijkant van het blad is licht gegolfd, geschikt voor 
alle aquaria.

Sri Lanka

Sri Lanka

P2020365 
5 cm pot

P2020395 
5 cm pot

Cryptocoryne nevelli  
Cryptocoryne zijn de bekendste voorgrond planten. Deze soort heeft een 
groengekleurd lancetvormig gesteeld blad. De plant vormt uitlopers. Bij veel 
licht groeien de bladeren breed uit, bij weinig licht blijven ze rechtopstaand.

Sri Lanka

P2020375 
5 cm pot



8 715897 2067575 cm 22-28ºC

8 715897 016271

8 715897 206764

8 715897 206771

20 cm

30 cm

40 cm

22-28ºC

22-28ºC

22-28ºC

16

2 Average

Cryptocoryne parva  
De allerkleinste Cryptocoryne. Met zijn dunne, smalle grasgroene blaadjes 
en trage groei is dit een uitstekende plant voor het kleine aquaria. 
In tegenstelling tot veel andere Cryptocoryne zal dit soort met meer licht 
beter groeien en niet hoger worden dan 5 cm.

Zuid-Oost Azië

P2020435 
5 cm pot

1 Easy

2 Average

1 Easy

Cryptocoryne petchii

Opvallend aan de petchii is de metaalachtige glans die over de bladeren ligt. 
Ook de gegolfde bladrand en de lichtbruine kleur zorgen voor een duidelijk 
onderscheid met andere Cryptocorynen. Dit soort is ook nog een van de 
makkelijkst te houden Cryptocorynen.

Cryptocoryne pontederiifolia

Zeer robuust soort met grof blad. Het groen/rode blad kan makkelijk tot 
4 cm breed en 9 cm lang worden. Met een maximale hoogte van 30 cm is 
dit soort geschikt voor de middenzone in het aquarium. De pontederiifolia 
maakt makkelijk nieuwe uitlopers, het is echter geen woekeraar.

Zuid-Oost Azië

Zuid-Oost Azië

P2020405 
5 cm pot

P2020450 
5 cm pot

Cryptocoryne spiralis 

De Cryptocoryne spiralis is een rechtopgaand soort met lange dunne smalle 
bladeren. De groene bladeren worden tot 40 cm lang. Dit soort groeit vrij 
makkelijk en is geschikt om in groepen te planten, gebruik als solitair is ook 
mogelijk.

Zuid-Oost Azië

P2020455 
5 cm pot



8 715897 19284540 cm 22-30ºC

8 715897 016301

8 715897 027383

8 715897 027390

40 cm

40 cm

40 cm

22-30ºC

22-30ºC

22-30ºC

2 Average

2 Average

2 Average

Cryptocoryne undulatus bruin
Cryptocoryne undulatus is een van de sterkste Cryptocoryne soorten. 
De plant groeit langzaam en heeft donkerbruine langwerpige bladeren. 
Undulatus onderscheidt zich van de andere Crypto soorten door de mooi 
gegolfde bladrand. Alle Cryptocoryne soorten hebben extra ijzervoeding 
nodig bij de wortels.

Cryptocoryne undulatus groen

Cryptocoryne undulatus is eén van de sterkste Crypto soorten. 
De plant groeit langzaam en heeft helgroene langwerpige bladeren welke 
zich onderscheiden van andere Cryptocoryne soorten door de mooie 
gegolfde bladrand.

Sri Lanka

Sri Lanka

P2020420 
5 cm pot

P2020421 
5 cm pot

Cryptocoryne undulatus Kasselman 
Undulatus is een van de sterkste Cryptocoryne soorten. De plant groeit 
langzaam en heeft roodgroene langwerpige bladeren. Undulatus onder-
scheidt zich van de andere Crypto soorten door de mooi gegolfde bladrand. 
Heeft extra ijzervoeding nodig bij de wortels.

Sri Lanka

P2020422 
5 cm pot

17

2 Average

Cryptocoryne usteriana 

Een prachtige Cryptocoryne, groen aan de bovenkant, purperrood aan de 
onderkant. Het blad heeft een mooie hamerslag structuur in de bladeren. 
De redelijk brede bladeren staan op een steel van ongeveer 5 cm lang.

Zuid-Oost Azië

P2020425 
5 cm pot



8 715897 016325

8 715897 016356

8 715897 016349

25 cm

30 cm

30 cm

22-30ºC

22-30ºC

22-30ºC

8 715897 01638740 cm 22-28ºC
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2 Average

1 Easy

1 Easy

2 Average

Cryptocoryne walkeri

De schoonheid van de Cryptocoryne walkeri zit in de smalle spitse bladeren 
die onder water kersenrood verkleuren. Dit soort wordt maximaal 25 cm 
hoog, groeit rustig en kan dus goed worden toegepast in grote en kleinere 
aquaria.

Cryptocoryne wendtii bruin

De meest bekende Cryptocoryne in de bruine variëteit. Dit soort heeft 
mooie schopvormige bladeren en groeit zeer makkelijk. Deze Wendtii is 
zeer geschikt voor een starter aquarium, maar ook in een Cichlide aquarium 
groeit dit soort goed.

Sri Lanka

Sri Lanka

P2020430 
5 cm pot

P2020445 
5 cm pot

Cryptocoryne wendtii groen 
De Cryptocoryne wendtii groen is een bekende en populaire plant die ook 
nog eens zeer makkelijk te houden is, en daarom geschikt is voor alle soor-
ten aquaria. De plant is mooi groen van kleur, groeit niet te snel en is ook 
geschikt voor starter aquariums.

Sri Lanka

P2020440 
5 cm pot

Cyperus helferii 

Schitterende, op gras gelijkende, aquariumplant. Wordt in het aquarium 
maximaal 40 cm hoog en kan makkelijk in een groep als blikvanger geplant 
worden. Als de Cyperus helferi voldoende voeding en CO2 krijgt groeit de 
plant makkelijk en blijft het blad heldergroen.

Thailand

P2020460 
5 cm pot



8 715897 016394

8 715897 027420

8 715897 016400

20 cm

50 cm

50 cm

22-30ºC

18-28ºC

18-28ºC

8 715897 02741350 cm 18-28ºC
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2 Average

Didiplis diandra  
Prachtige plant die onderwater mooie geel/rode naaldachtige bladeren 
vormt. De rode stengels zorgen voor een prachtig kleurcontrast. Het is niet 
een heel makkelijke plant, maar na het aanslaan groeit de Didiplis diandra 
goed door. Regelmatig stekken van de stengels zorgt voor een mooie 
compacte plant.

Dracaena sanderiana geel

Deze terrarium plant kan ook gebruikt worden in het paludarium en aqua-
rium. In het aquarium zal de plant een paar maanden goed blijven maar niet 
groeien.

Noord-Amerika

Guatemala

P2020465 
5 cm pot

P2020472 
5 cm pot

Dracaena sanderiana rood 
Deze terrarium plant kan ook gebruikt worden in het paludarium en aqua-
rium. In het aquarium zal de plant een paar maanden goed blijven maar niet 
groeien.

Guatemala

P2020470 
5 cm pot

Dracaena sanderiana wit

Deze terrarium plant kan ook gebruikt worden in het paludarium en aqua-
rium. In het aquarium zal de plant een paar maanden goed blijven maar niet 
echt groeien.

Guatemala

P2020471 
5 cm pot



8 715897 031731

8 715897 193040

8 715897 243059

40 cm

40 cm

40 cm

24-32ºC

22-28ºC

20-28ºC

8 715897 027444 8 715897 02746840 cm 22-30ºC
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1 Easy

2 Average

1 Easy

1 Easy

Echinodorus africanus

Makkelijk groeiende Echinodorus soort met langwerpige dunne geelgroene 
bladeren. Geschikt als solitair; door bladvorm en kleur geeft deze plant een 
mooi contrast in het aquarium. De africanus heeft veel voeding nodig, vooral 
in de aquariumbodem.

Echinodorus Altlandsberg

Mooie Echinodorus varieteit, boven water heeft het blad een rode hoofdnerf 
die jammer genoeg grotendeels verdwijnt als de plant langer onderwater 
groeit. Door de rose, rode bladkleur blijft dit toch een zeer mooie 
Echinodorus. De plant groeit rustig en kan ook in de kleinere aquaria 
worden toegepast.

Gecultiveerd

Gecultiveerd

P2020473 
5 cm pot

P2020475 
5 cm pot

Echinodorus amazonicus 
De Echinodorus amazonicus is de kleine versie van de populaire Echinodorus 
bleheri, ook bekend als amazone plant. Amazonicus heeft veel smallere bla-
deren dan bleheri en is daarom geschikt voor kleinere aquaria. De bladkleur 
is helgroen. Deze makkelijke plant is uitstekend geschikt voor het starter-
aquarium.

Zuid-Amerika

P2020483 
5 cm pot

Echinodorus bleheri 
Sterk groeiende plant, bij ideale groeiomstandigheden maakt deze 
Echinodorus 1 nieuw blad per week. Het mooie groene blad heeft een vrij 
korte steel en is lancetvormig. Deze plant heeft veel voeding en licht nodig.

Centraal-Amerika

P2020478 
5 cm pot

P2020479 
9 cm pot



8 715897 027482

8 715897 016448

8 715897 044755

8 715897 02749930 cm

30 cm

50 cm

22-30ºC

22-30ºC

22-28ºC

8 715897 23265710 cm 22-28ºC
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1 Easy

1 Easy

2 Average

2 Average

Echinodorus chrileni
Deze zeer makkelijk te houden varieteit is gekruisd bij Aquafleur. Dit soort 
heeft rose/rode bladeren met een lichte bedekking van bruine bladvlekken. 
De vlekken dichtheid is veel minder dan bij de Echinodorus ozelot soorten. 
De plant is makkelijk te houden en blijft onderwater klein en is daarom ook 
geschikt voor  kleinere aquaria.

Echinodorus compacta
Ook de Echinodorus compacta is een kruising die bij Aquafleur gemaakt is. 
De plant heeft vrij ronde bladeren op een lange steel. De kleur is roodbruin 
en de nieuwe bladeren hebben een rode bladrand. De Echinodorus compacta 
groeit rustig en kan als solitair gebruikt worden. De plant heeft ook niet veel 
licht nodig en is ook  geschikt voor kleinere aquaria.

Gecultiveerd

Gecultiveerd

P2020486 
5 cm pot

P2020490 
5 cm pot

P2020487 
9 cm pot

Echinodorus decumbens 

Nieuw soort zwaardplant, sterke groeier en past zich goed aan in het 
aquariummilieu. Deze plant heeft lange, smalle en stevige bladeren. 
Zoals alle zwaardplanten heeft deze plant veel voeding en extra 
ijzervoeding nodig voor optimale groei.

Centraal-Amerika

P2022110 
5 cm pot

Echinodorus Hadi Red Pearl 

Een roodbruin bladige Echinodorus met bruine vlekken in het blad. 
Het voordeel van dit soort is dat de groeiwijze zeer compact is en bij 
voldoende licht ook compact blijft. De plant is dus geschikt voor kleinere 
aquaria en nano aquaria.

Gecultiveerd

P2020505 
5 cm pot



8 715897 016493

8 715897 039539

8 715897 016554

8 715897 02753625 cm

40 cm

30 cm

22-30ºC

22-28ºC

22-30ºC

8 715897 02768025 cm 22-30ºC
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1 Easy

1 Easy

2 Average

1 Easy

Echinodorus harbii

Langzaam groeiende Echinodorus soort met ronde bladeren op een steel, 
dit geeft een zeer decoratief effect. Bij juiste belichting kleuren de groene 
bladeren naar rood/bruin. Alle Echinodorus soorten hebben veel voeding 
nodig, ook in de aquarium bodem.

Echinodorus harbii Rosa
Deze plant is gekweekt bij Aquafleur door kruising van bestaande soorten. 
De Harbi Rosa is een stevig groeiende plant en het beste geschikt als soli-
tair. Het blad is licht geelgroen en jonge bladeren hebben mooie roze vlekjes 
welke verdwijnen als het blad ouder word. Deze plant is makkelijk te houden 
maar vraagt veel voeding en extra ijzervoeding.

Centraal-Amerika

Gecultiveerd

P2020515 
5 cm pot

P2020493 
5 cm pot

P2020520 
9 cm pot

Echinodorus martii 
Door zijn lichtgroene, licht golvende, tot 5 cm brede bladeren en relatief 
snelle groei is de Echinodorus martii zeer geliefd als aquariumplant. 
De donker groene nerven tekenen mooi af tegen het blad.  De Echinodorus 
martii, ook bekend onder de naam Echinodorus major, heeft veel licht nodig.

Brazilië

P2020545 
5 cm pot

Echinodorus Midifleur 
Een makkelijke Echinodorus, vooral bekend om de mooie rood-roze bladeren 
die zodra de plant onderwater groeit te voorschijn komen. De plant is mak-
kelijk te houden, heeft niet erg veel licht nodig en wordt onderwater niet erg 
groot. Daarom is deze geschikt voor grote en kleinere aquaria.

Zuid-Amerika

P2020621 
5 cm pot



8 715897 040795

8 715897 016585

8 715897 016608 8 715897 027598

8 715897 027581

40 cm

50 cm

40 cm

18-26ºC

20-28ºC

20-28ºC

8 715897 02760470 cm 22-30ºC
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1 Easy

1 Easy

1 Easy

1 Easy

Echinodorus osiris

De Echinodorus osiris is al vele jaren een populaire aquariumplant. De roze-
rood kleurige en lange elipsvormige bladeren groeien makkelijk in ieder 
soort aquarium. Het aquarium mag niet te klein zijn omdat de Echinodorus 
tot wel 40 cm groot wordt.

Echinodorus Ozelot groen

Decoratieve Echinodorus met groene ovale bladeren met daarop donkere 
tekening. Makkelijk, maar niet zo snel groeiende soort. Zoals alle 
Echinodorus soorten vraagt ook dit soort extra voeding en ijzervoeding 
bij de wortels.

Zuid-Amerika

Gecultiveerd

P2020555 
5 cm pot

P2020560 
5 cm pot

P2020565 
9 cm pot

Echinodorus Ozelot rood 
Eén van de eerste soorten met een bruin vlekkenpatroon in het blad. 
In combinatie met het mooie rode blad is dit een uitstekende plant om als 
solitair te gebruiken. Daarnaast is de plant makkelijk te houden en behoeft 
maar weinig onderhoud.

Gecultiveerd

P2020570 
5 cm pot

P2020575 
9 cm pot

Echinodorus parviflorus 

Makkelijk groeiende Echinodorus met helgroen breed blad en lange stelen. 
Ook geschikt om uit een open aquarium te laten groeien. Harde groeier, 
word groot als er ruimte voldoende is. Zoals alle Echinodorus soorten vraagt 
ook dit soort extra voeding en ijzervoeding bij de wortels.

Zuid-Amerika

P2020590 
5 cm pot



8 715897 036712

8 715897 016660

8 715897 080586

8 715897 027628

15 cm

80 cm

20 cm

20-28ºC

22-30ºC

22-28ºC

8 715897 23266420 cm 22-28ºC
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2 Average

1 Easy

2 Average

2 Average

Echinodorus purpurea

Dwerg Echinodorus die geschikt is voor kleine aquaria en nano aquaria, 
maar ook zeer geschikt is om in groepen in een groter aquarium te planten. 
De kleine spitse bladeren zijn rood met een bruin vlekken patroon.

Echinodorus radicans

De heldergroene bladeren van de Echinodorus radicans staan op een vrij 
lange steel. Door de oudere bladeren regelmatig onderaan de basis weg 
te knippen kun je dit radicans vrij compact houden. Radicans is ook geschikt 
om uit een open aquarium te groeien, na verloop van tijd zal de plant dan 
bloei aren maken.

Gecultiveerd

Zuid-Amerika

P2020607 
5 cm pot

P2020600 
5 cm pot

P2020605 
9 cm pot

Echinodorus Red Devil 
Smalbladige, klein blijvende Echinodorus. 
De jonge bladeren kleuren onder water rood. Solitairplant. Ook geschikt 
voor kleinere aquaria. Zoals alle Echinodorus soorten vraagt ook dit soort 
extra voeding en ijzer voeding bij de wortels.

Gecultiveerd

P2022155 
5 cm pot

Echinodorus Red Wild Gras

Deze nieuwe Echinodorus heeft een roze-rode bladkleur. De plant vormt 
nieuwe bladeren vanuit het hart van de plant, deze blijven vrij kort. Met 
maximaal 20 cm hoogte is deze plant geschikt om als solitair in kleinere 
aquaria toe te passen.

Gecultiveerd

P2020593 
5 cm pot



8 715897 016684

8 715897 027642

8 715897 027666

8 715897 02763530 cm

30 cm

30 cm

22-28ºC

22-28ºC

22-28ºC

8 715897 03116850 cm 22-30ºC
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1 Easy

2 Average

2 Average

2 Average

Echinodorus Rose

Een van de eerste bekende Echinodorus variëteiten. Rose heeft mooie 
langwerpige geelrode bladeren met hier en daar een donkerrode vlek. 
Deze plant is uitstekend als solitair te gebruiken en word bij voldoende 
licht niet hoger dan 30 cm.

Echinodorus rubin

Door de smalle, langwerpige bladeren is de Echinodorus rubin zeer geschikt 
voor kleinere aquaria. De bladkleur is bruin-rood tot donkerrrood waarbij de 
nerven duidelijk lichter van kleur zijn. Voorheen was dit soort moelijk ver-
krijgbaar, door moderne kweekmethodes is de rubin nu bijna jaarrond 
te koop.

Zuid-Amerika

Zuid-Amerika

P2020610 
5 cm pot

P2022005 
5 cm pot

P2020615 
9 cm pot

Echinodorus rubra  
De meest bekende Echinodorus varieteit. De rubra groeit rustig en heeft 
donker rood tot diep rood-bruine bladeren. Als het soort eenmaal is aange-
slagen groeit de de plant makkelijk door.  Bij voldoende licht is de maximale 
hoogte 30 cm en kan de rubra ook in kleinere aquaria gebruikt worden.

Zuid-Amerika

P2020618 
5 cm pot

Echinodorus tricolor 

Zeer decoratieve Echinodorus, heeft stevige lichtgroen, gele bladen met 
bruinrode vlekken. Geschikt als solitair, en zeer contrasterend. Vraagt om 
goede voeding voor optimale groei.

Gecultiveerd

P2020611 
5 cm pot



8 715897 027512

8 715897 039546

8 715897 027703

30 cm

40 cm

15 cm

22-30ºC

22-28ºC

22-28ºC

8 715897 016738 8 715897 02771080 cm 10-28ºC
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2 Average

1 Easy

1 Easy

1 Easy

Echinodorus cordifolius Marble Queen

Deze grootbladige Echinodorus valt vooral op door de bonte, geelgroene 
bladeren. Deze plant is zeer flexibel en groeit goed bij weinig en bij veel 
licht. Bij veel licht blijft de plant compacter. Omdat de plant erg fors kan 
worden is deze plant vooral geschikt voor grotere aquaria.

Egeria najas

Snel groeiende plant met gekrulde, grasgroene kleine spitse blaadjes. 
De blaadjes staan dicht op elkaar aan een vlezige steel. De plant concureert 
met algen en is ideaal voor een starters aquarium. De plant heeft niet veel 
licht nodig maar wil wel minimaal 22°C.

Gecultiveerd

Zuid-Amerika

P2020496 
5 cm pot

P2020625 
Bos

Eleocharis acicularis 
Mooie en sterke voorgrondplant. Vormt een veld van heldergroen, rechtop-
staand, naaldachtig blad. Langzame groeier welke gemakkelijk is te onder-
houden. Ook geschikt voor viskweekbakken.

Zuid-Amerika

P2020623 
5 cm pot

Elodea densa 
De meest bekende waterplant, zeer snel groeiend, bijna woekerend neemt 
deze plant veel voedingsstoffen op. De kleine groene spitse rechtstaande 
blaadjes staan aan een vlezige stengel. Omdat de plant snel groeit geeft deze 
veel zuurstof af aan het water. Deze plant is geschikt voor alle soorten aqua-
ria, inclusief koudwateraquaria en ideaal voor beginners. Door regelmatig te 
snoeien houd u de plant op maat.

Kosmopoliet

P2020635 
Bos

P2020637 
Terra cotta



8 715897 016769

8 715897 027741

10 cm

10 cm

18-28ºC

18-28ºC

8 715897 016776

8 715897 016806

5 cm

60 cm

20-28ºC

22-28ºC
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2 Average

1 Easy

Fittonia wit

Deze terrarium plant kan ook gebruikt worden in het paludarium en aquari-
um. Onder water heeft deze plant een levensduur van ongeveer een maand. 
Door het witte blad met de groene nerven is dit soort echt afwijkend van 
iedere andere aquariumplant en word daarom toch vaak als decoratie 
gekocht.

Centraal-Amerika

P2020650 
5 cm pot

Fittonia rood 

Een terrarium plant die ook kan worden gebruikt in het paludarium en 
aquarium. Onder water heeft deze plant een levensduur van ongeveer een 
maand. Door het rode blad met de groene nerven is dit soort echt afwijkend 
van iedere andere aquariumplant en word daardoor toch vaak als decoratie 
gekocht.

Zuid-Amerika

P2020651 
5 cm pot

Glossostigma elatinoides

Deze plant is de perfecte bodembedekker, ook uitermate geschikt voor 
kleinere aquaria. Glossostigma heeft wel veel licht nodig voor optimale 
groei. Let op, dit tere plantje moet u voorzichtig poten, daarna groeit 
deze gemakkelijk verder.

Australië

P2020655 
5 cm pot

Gymnocoronis spilanthoides
Met zijn vlezige stengels en vrij grove bladeren is de Gymnocoronis één van 
de snelst groeiende aquariumplanten. Bij voldoende voeding groeit deze 
plant erg snel en moet dan regelmatig gesnoeid worden. De plant kan met 
minder licht ook goed groeien en kan dan zeer goed gebruikt worden als 
achtergrond beplanting in een starters aquarium.

Zuid-Amerika

P2020665 
5 cm pot



8 715897 03117520 cm 22-30ºC

8 715897 016707

8 715897 01670720 cm

25 cm 20-30ºC

22-28ºC

8 715897 04080110 cm 20-28ºC

28

1 Easy

2 Average

2 Average

2 Average

Helanthium bolivianum 
Kleinblijvende amazone met helgroene smalle bladeren. Deze plant maakt 
snel uitlopers en vormt dan een dichte groep in het aquarium. Door zijn 
geringe hoogte ook erg geschikt voor kleine aquaria.

Centraal-Amerika

P2020544 
5 cm pot

Helanthium sp. Vesuvio 

Deze varieteit vormt erg mooie sterk gekronkelde bladeren. Door deze blad- 
vorm wordt de Helantium sp Vesuvio regelmatig verward met een Vallisneria 
soort. Deze plant maakt echter geen ondergrondse uitlopers maar groeit vanuit 
een rozet. Vesuvio is moeilijk te kweken en is daarom niet altijd beschikbaar.

Helanthium tenellum

De Helantium tenellum is ook bekend onder de naam Echinodorus tenellus. 
Dit was echter een foute naam en is later hersteld. Dit grasachtige soort 
blijft onderwater zeer klein en groeit langzaam en daarom geschikt als tapijt 
en ook voor kleine en nana aquaria. Voor een goede groei heeft de plant wel 
veel licht nodig.

Gecultiveerd

Zuid-Amerika

P2020613 
5 cm pot

P2020620 
5 cm pot

Hemianthus callitrichoides

Laagblijvende goed groeiende plant met lichtgroene kleine blaadjes. 
Hemianthus vormt snel een tapijt in het aquarium en is makkelijk te houden 
en uitstekend geschikt voor de kleinere aquaria en garnalen aquaria.

Zuid-Amerika

P2020673 
5 cm pot



8 715897 016820 8 715897 01681335 cm 15-25ºC

8 715897 016868

8 715897 032936

8 715897 031151

8 715897 016851

20 cm

60 cm

50 cm 22-28ºC

20-28ºC

20-28ºC
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1 Easy

Hemiographis colorata 
Deze terrarium plant kan ook gebruikt worden in het paludarium en aqua-
rium. De bladeren van deze plant hebben een mooie hamerslag structuur in 
het blad. Deze zijn donkergroen aan de bovenkant met paarse nerven. 
De onderkant van de bladeren is paars. De levensduur onderwater is 
enkele maanden.

Noord-Amerika

P2020675 
5 cm pot

P2020670 
Bos

Heteranthera zosterifolia 
Dekoratieve stengelplant welke smalle dunne blaadjes aan de stengel vormt. 
Bij voldoende licht zullen de blaadjes kort op elkaar groeien. Dit soort kan 
wel 50 cm hoog kan worden, maar door te snoeien houdt u deze plant laag 
en vormt deze een perfecte voorgrondplant die wel voldoende licht nodig 
heeft. Zeer geschikt voor een scape aquarium.

Hottonia inflata

Een van de eerste aquariumplanten in Europa, geliefd omdat Hottonia ook 
bij lagere temperaturen gehouden kan worden. Vormt onderwater mooie 
geveerde blaadjes en groeit vrij traag, planten in groepjes, door te snoeien 
houdt u de plant laag.

2 Average

2 Average

Zuid-Amerika

Europa

P2020695 
5 cm pot

P2020701 
5 cm pot

P2020690 
Bos

Hydrocotyle leucocephala

Makkelijk en snelgroeiende plant, de ronde bladeren groeien om en om aan 
de rechtopgaande steel. Als de bladeren het wateroppervlakte bereiken 
vormen ze drijfbladeren, met aan ieder blad nieuwe wortels. Een ideale 
schuilplaats en eierafzetplek voor uw vissen.

1 Easy Brazilië

P2020702 
5 cm pot



8 715897 19285220 cm 18-25ºC

8 715897 039515

8 715897 028045 8 715897 02803850 cm

50 cm 20-28ºC

20-28ºC

8 715897 01691250 cm 22-28ºC

30

1 Easy

Hydrocotyle tripartita 
Nieuwe variëteit, deze plant is zeer geschikt voor de voorgrond en kleine 
nano aquaria. De plant groeit kruipend en heeft ronde blaadjes op een kort 
steeltje. Makkelijke groeier, zeer geschikt voor nieuw in te richten aquaria en 
beginners.

Zuid-Oost Azië

P2020710 
5 cm pot

Hygrophila corymbosa 
Makkelijk en snelgroeiende plant. De bladeren zijn redelijk fors en rood-
groen van kleur. Ideale starters plant, als de plant te groot wordt kunnen de 
toppen eraf gesneden worden en opnieuw in het substraat worden geplant.

Hygrophila corymbosa Thailand

Makkelijk groeiende Hygrophylla soort met smalbladig blad dat frisgroen 
van kleur is. Deze plant maakt snel nieuwe scheuten en is dan eenvoudig te 
stekken. U poot deze Hygrophylla in groepjes voor een mooi effect.

1 Easy

1 Easy

Azië

Zuid-Oost Azië

P2020733 
5 cm pot

P2020972 
5 cm pot

P2020971 
Bos

Hygrophila difformis

Deze makkelijk groeiende plant heeft mooie ingesneden bladeren. De blad-
kleur is lichtgroen. De plant is al lang bekend in de hobby, met een hoogte 
van maximaal 50 cm is deze plant vooral geschikt voor wat grotere aquaria, 
met regelmatig snoeien houd u de plant op maat.

1 Easy Zuid-Oost Azië

P2020720 
Bos



8 715897 016936 8 715897 01554050 cm 20-28ºC

8 715897 167386

8 715897 167263

8 715897 016967 8 715897 016950

40 cm

50 cm

5 cm 22-28ºC

22-28ºC

22-28ºC
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1 Easy

Hygrophila guanensis 
Makkelijk groeiende plant. Zeer geschikt als groepsbeplanting. Decoratief 
door de groene brede bladeren waarvan de bovenkant rood- bruin kleurt bij 
voldoende licht. Plant heeft extra ijzer nodig voor optimale groei (gebruik 
Colombo Flora FE tabs).

Thailand

P2020735 
5 cm pot

P2020730 
Bos

Hygrophila lancea 
Door de zeer smalle, lancetvormige bladeren van de Hygrophylla lancea 
onderscheid deze plant zich van andere planten. De plant blijft ook klein en 
groeit langzaam en is daarom zeer geschikt voor kleine aquaria.  De lancea 
is ook geschikt als voorgrond beplanting in grotere aquaria, plant dan wel in 
grotere groepen voor een mooi effect.

Hygrophila pinnatifida
Zeer aparte Hygrophila soort met gelobte bladeren die onderwater cognac-
kleurig tot bruin kleuren. Pinnatifida heeft hechtwortels en kan daarom ook 
op decoratie materiaal gebonden worden waarop het vastgroeit. De plant 
groeit traag en compact, is echter niet makkelijkste plant te houden dus 
ongeschikt voor beginners.

2 Average

2 Average

Zuid-Amerika

Zuid-Oost Azië

P2020755 
5 cm pot

P2020740 
5 cm pot

Hygrophila polysperma

Makkelijke, snelgroeiende plant met groene lancetvormige bladeren. 
Een ideale beginnersplant, mag in geen gezelschapsaquarium ontbreken. 
Moet veelvuldig gesnoeid worden.

1 Easy Zuid-Oost Azië

P2020750 
5 cm pot

P2020745 
Bos



8 715897 016981 8 715897 01697450 cm 20-28ºC

8 715897 00016450 cm 22-28ºC

8 715897 22734930 cm 22-28ºC

8 715897 0170255 cm 20-28ºC

32

1 Easy

Hygrophila rosae australis 
Snelgroeiende plant met ronde, puntvormige bladeren. Groeit ook onder 
niet optimale omstandigheden. Zeer geschikt voor nieuwe aquaria en begin-
ners. De groene bladeren verkleuren in het aquarium naar een groen-rose 
kleur.

Zuid-Oost Azië

P2020765 
5 cm pot

P2020760 
Bos

Juncus repens 
Onbekende maar decoratieve en gemakkelijk groeiende plant. De smalle 
bladeren kunnen rood kleuren bij voldoende licht. De plant vormt snel 
bossen en past in elk aquarium.

2 Average Zuid-Oost Azië

P2022105 
5 cm pot

Lagenandra meeboldii red
De Lagenandra is familie van de Cryptocorynen en onderscheiden zich door 
de meer robuste groei en vorm. De meeboldii heeft mooie roodbruine 
bladeren die maximaal 30 cm lang worden. De plant is geschikt als solitair, 
groeit traag en kan met minder licht toe. Door de trage groei is 
meeboldii ook geschikt voor kleinere en nano aquaria.

2 Average Zuid-Oost Azië

P2020780 
5 cm pot

1 Easy

Lilaeopsis novea-zealandia 
Ideale voorgrondplant, vormt een zode van heldergroene smalle rechtop-
staande blaadjes. De onderwatervorm heeft een veel smaller blad dan de 
bovenwatervorm en groeit langzaam.

Nieuw Zeeland

P2020785 
5 cm pot



8 715897 167287

8 715897 027819

8 715897 017056 8 715897 017049

8 715897 206801

50 cm

50 cm

30 cm

nvtDrijvend 18-28ºC

22-28ºC

22-28ºC

22-28ºC
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Limnobium leavigatum

Rustig groeiende drijfplant die makkelijk uitlopers maakt. De bladeren zijn  
grasgroen, rond en ongveer 2 tot 3 cm in doorsnee. Een ideale plant om wat 
schaduw in het aquarium te krijgen.

Limnophila aromatica
De gekartelde rand van het rood-groene blad zorgt voor een aantrekkelijke 
plant. De bladeren staan zonder steel op de hoofdstengels en in paren 
tegenover elkaar. Bovenwater ruiken de bladeren naar sinaasappel, daar 
komt de naam aromatica vandaan. De Limnophila aromatica is al jaren in 
de handel, toch kennen maar weinig mensen dit mooie soort.

Limnophila heterophylla

Deze plant mag in geen enkel aquarium ontbreken, groeit snel en is zeer 
decoratief met fijne lichtgroene blaadjes. De plant moet regelmatig worden 
ingekort. Heeft veel licht en voeding nodig.

1 Easy

2 Average

1 Easy

Zuid-Amerika

Zuid-Oost Azië

Zuid-Oost Azië

P2022370 
Bakje

P2020787 
5 cm pot

P2020795 
5 cm pot

P2020790 
Bos

2 Average

Limnophila rugosa 
De Limnophila rugosa heeft langwerpig ronde bladeren, helgroen van kleur 
en groeit, eenmaal aangeslagen makkelijk door. Deze plant komt het best tot 
zijn recht in een groepsbeplanting in de middenzone van het aquarium. Deze 
plant is makkelijk te stekken en zeer geschikt voor een startersaquarium.

Zuid-Oost Azië

P2020793 
5 cm pot



8 715897 206818

8 715897 017100

8 715897 192869

25 cm

15 cm

10 cm 20-28ºC

20-28ºC

20-28ºC

8 715897 03114440 cm 18-26ºC
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Limnophila Vietnam Mini 
Dit pas ontdekte soort is een echte aanrader voor een nano aquarium. De 
planten groeien traag en blijven bij voldoende licht zo laag dat ze als bodem-
bedekker gebruikt kunnen worden. De kleine helgroene blaadjes zijn naald-
vormig. Het soort is niet makkelijk aan het groeien te krijgen, maar eenmaal 
aangeslagen groeit het vrij makkelijk door, niet voor beginners.

Lobelia cardinalis

Decoratieve plant met fraaie groen, roze bladeren, zeer geschikt om als 
“straatje” te planten. Door de langzame groei is deze plant ook geschikt voor 
de kleinere aquaria en kan dan in groepen of als solitair gebruikt worden.

Lobelia cardinalis Dwarf

Kleinblijvende variëteit van de gewone Lobelia cardinalis, zeer geschikt voor 
toepassing in kleinere en nano aquaria, maar ook als tapijtje in grote aquaria. 
De plant word maximaal 15 cm hoog. De mooie bladeren zijn paars aan de 
onderzijde, donkergroen aan de bovenzijde, een aanrader voor elk aquarium. 

1 Easy

1 Easy

2 Average

Zuid-Oost Azië

Centraal-Amerika

Gecultiveerd

P2020797 
5 cm pot

P2020815 
5 cm pot

P2020820 
5 cm pot

2 Average

Ludwigia arcuata 
Snelgroeiende, decoratieve plant met smalle blaadjes. Dunne stengels maar 
toch robuust. Bij voldoende licht roodkleurend. Plant moet regelmatig 
worden teruggeknipt.

Noord-Amerika

P2020812 
5 cm pot



8 715897 017148

8 715897 027833

8 715897 027864

8 715897 017162 8 715897 017155

8 715897 017131

8 715897 027857

40 cm

40 cm

40 cm

50 cm 22-28ºC

22-28ºC

22-28ºC

22-28ºC
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Ludwigia glandulosa
Een zeer mooie Ludwigia waarvan het blad aan de onderzijde rood is en aan 
de bovenzijde donkergroen. Bij voldoende licht en CO2 toevoeging zal het 
blad helemaal roodkleuren. De bladeren zijn langgerekt afgerond en staan 
in paren aan de bladstengel. De plant wordt ongeveer 50 cm hoog; hij is dus 
geschikt voor de achterzijde van het aquarium, door regelmatig te snoeien 
houd u de plant op lengte.

Ludwigia palustris groen

Makkelijk groeiende plant met groen gekleurd blad en steel. 
Ludwigia soorten groeien makkelijk en moeten regelmatig worden ingekort 
en herplant. Plant in groepen voor een mooi effect. Snelgroeiende soorten 
als deze nemen veel voeding op en remmen algengroei.

Ludwigia palustris rood

Makkelijk en snel groeiende plant. Decoratief door het rood gekleurde blad 
en steel. Hoe meer licht deze plant krijgt hoe beter de vertakking en 
kleuring. Plaats deze plant in groepen voor optimaal effect.

3 Advanced

1 Easy

1 Easy

Noord-Amerika

Noord-Amerika

Noord-Amerika

P2020835 
5 cm pot

P2020838 
5 cm pot

P2020842 
5 cm pot

P2020830 
Bos

P2020839 
Bos

2 Average

Ludwigia peruviana 
De schitterende wijnrode bladeren maken van deze plant een blikvanger in 
het aquarium, het is echter geen makkelijke plant. Alleen bij voldoende licht 
en CO2 toevoeging zal de plant echt goed gaan groeien. De plant wordt 
ongeveer 40 cm hoog en is dus zeer geschikt voor de middenzone en mak-
kelijk te snoeien. Deze plant is voor de gevorderde aquariumhouder.

Noord-Amerika

P2020845 
5 cm pot

P2020840 
Bos



8 715897 227301

8 715897 017209

8 715897 017223

8 715897 017193

8 715897 017216

30 cm

30 cm

40 cm 22-28ºC

15-25ºC

15-25ºC

8 715897 04081815 cm 22-28ºC
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Ludwigia repens 
De Ludwigia repens blijft duidelijk kleiner dan de L. peruviana en L. glandu-
losa. Ook onderscheid het soort zich door de roodgroene bladkleur. Repens 
kan met minder licht en CO2 toe en is dus meer geschikt voor een starters 
aquarium dan de andere  Ludwigia soorten.

Lysimachia nummularia aurea

De Lysimachia nummularia Aurea is de gele variant van Lysimachina num-
melaria met dezelfde groeieigenschappen maar dan met geelkleurig blad. 
Aurea groeit trager dan de gewone L. nummelaria.

Lysimachia nummularia

De ronde blaadjes zijn kennmerkend voor deze plant die ook bij lage tempe-
raturen gehouden kan worden. Lysimachina kan zowel in een tropisch aqua-
rium, koud water aquarium en de buitenvijver groeien. De planten groeien 
zeer makkelijk en zijn daarom een ideale starters plant.

1 Easy

1 Easy

1 Easy

Noord-Amerika

Gecultiveerd

Noord-Amerika

P2020850 
5 cm pot

P2020880 
5 cm pot

P2020870 
5 cm pot

P2020875 
Bos

P2020865 
Bos

3 Advanced

Marsilea crenata 
De Nederlandse naam van deze plant is klavertje vier. Hiermee wordt de 
bladvorm goed omschreven. Het soort is moeilijk aan het groeien te krijgen, 
lukt het dan groeit de plant zeer rustig, blijft zeer laag en breidt zich lang-
zaam uit door middel van uitlopers. Door de geringe hoogte geschikt voor 
kleine en nano aquaria.

Azië

P2020895 
5 cm pot



8 715897 017230

8 715897 031199

8 715897 258428

10 cm

10 cm

30 cm 20-28ºC

18-26ºC

18-26ºC

8 715897 01724730 cm 20-28ºC
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Mayaca vandelli  
Mayaca heeft kleine naaldachtige blaadjes aan een dunne stengel en is 
geschikt voor kleine en nano aquaria, De plant wordt maximaal 30 cm 
hoog, door regelmatig snoeien, waarbij de koppen weer geplant kunnen 
worden,  blijft de plant goed in vorm.

Micranthemum micranthemoides

De Micranthemum micranthemoides is een rechtopgroeiende plant met zeer 
kleine helgroene blaadjes. De plant groeit vrij rustig en kan kort gehouden 
worden door de stengels regelmatig terug te knippen. De plant is daardoor 
zeer geschikt als een tapijt in een scape aquarium of nano aquarium.

Micranthemum Monte Carlo

Deze plant lijkt op de Micranthemum umbrosum maar groeit veel makke-
lijker en is een echte bodembedekker. Regelmatig snoeien is aan te raden 
voor een lange levensduur.

2 Average

1 Easy

1 Easy

Centraal-Amerika

Centraal-Amerika

Europa-Azie

P2020885 
Bos

P2020900 
5 cm pot

P2020905 
5 cm pot

2 Average

Micranthemum umbrosum 
Decoratieve plant met kleine, ronde, licht- groene blaadjes. De scheuten van 
de planten zijn zowel kruipend als omhoog groeiend. Door de opgroeiende 
scheuten te snoeien kan de plant laag worden gehouden als een tapijt.

Centraal-Amerika

P2020890 
5 cm pot



8 715897 027949

8 715897 192876

8 715897 224256

8 715897 017308

8 715897 027932

40 cm

50 cm

50 cm 22-28ºC

22-28ºC

22-28ºC

8 715897 16627330 cm 18-30ºC
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Microsorium pteropus 
Zeer sterke, lichtgroene plant voor alle aquaria. 
Deze plant kan goed op hout, steen of achterwand 
bevestigd worden. De wortelstok dient altijd boven 
het groeimedium uit te komen. Ook geschikt voor 
paludaria.

Microsorium pteropus gigantea
De Microsorium pteropus Gigantea is een spontane mutatie gevonden in de 
jungle van Indonesie. De plant groeit snel en wordt groot. De uiteinden van 
de bladeren vertakken heel goed, daardoor onderscheid deze Microsorium 
zich van de andere. Dit is echt een soort voor grotere aquaria. De wortelstok 
dient altijd boven het bodemsubstraat uit te steken, anders zal de plant 
langzaam afsterven.

Microsorium pteropus Greens 
Een nieuwe variëteit van de gewone Microsorium Pteropus. Door zijn mak-
kelijke groei, helgroene brede bladeren en lage lichtbehoefte is deze plant 
overal te gebruiken. Zoals alle Microsorium soorten is deze plant makkelijk 
op decoratie materiaal of een achterwand te bevestigen. De plant zal zich 
door middel van de wortels vast hechten. De wortelstok dient altijd boven 
het bodemsubstraat uit te steken, anders zal de plant langzaam afsterven.

1 Easy

1 Easy

1 Easy

Zuid-Oost Azië

Zuid-Oost Azië

Zuid-Oost Azië

P2020920 
5 cm pot

P2020910 
9 cm pot

P2020912 
5 cm pot

P2020915 
Bos

P2020925 
9 cm pot

1 Easy

Microsorium pteropus Trident 
Mooie variant van de bekende Javavaren. Afwijkend door zijn mooie smalle 
gevorkte bladeren en frisgroene kleur. Trident is compact en traag groeiend 
en zeer geschikt om op hout, steen of achterwand bevestigd te worden. 
Om de plant gezond te houden moet de wortelstok altijd boven het groei 
medium uit komen.

Zuid-Oost Azië

P2020926 
5 cm pot



8 715897 027956

8 715897 027963

8 715897 017360

50 cm

60 cm

50 cm 22-28ºC

22-28ºC

22-28ºC

8 715897 20684930 cm 22-28ºC
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Microsorium pteropus Latifolia 
De bladeren van de Microsorium pteropus Latifolia zijn het grootst van alle 
Microsorium soorten. De lange en brede bladeren zijn heldergroen van kleur. 
Daarbij zorgt de donkergroene nerf voor een mooie bladtekening. Latifolia 
soort is geschikt voor grotere aquaria. De wortelstok dient altijd boven het 
bodemsubstraat uit te steken, anders zal de plant langzaam afsterven.

Microsorium pteropus Windelov ©
De Microsorium pteropus Windelov is een spontane mutatie, ooit gevon-
den in de jungle van Indonesie. De plant onderscheid zich door de kleine 
geveerde uiteinden van de bladeren. Net zoals alle Microsorium soorten 
kan dit soort zeer goed op decoratie materiaal groeien. De wortelstok dient 
altijd boven het bodemsubstraat uit te steken, anders zal de plant langzaam 
afsterven.

Myriophyllum mattogrossense

Deze plant heeft duizenden ontelbare zeer dunne naaldachtige blaadjes aan 
een vlezige stengel. De Myriophyllum mattogrossense is de rode variant. 
De plant moet gehouden worden in schoon water, vuil zal anders tussen de 
blaadjes blijven hangen. Door regelmatig snoeien houd u de plant in vorm.

1 Easy

1 Easy

2 Average

Zuid-Oost Azië

Zuid-Oost Azië

Noord-Amerika

P2020928 
5 cm pot

P2020930 
5 cm pot

P2020940 
Bos

Myriophyllum mattogrossense

Prachtige groene plant met zeer smalle naaldachtige blaadjes. De plant 
groeit zeer snel  maar kan door regelmatig snoeien in toom gehouden 
worden. De plant is wel geschikt voor kleinere aquaria, maar is vooral 
goed bruikbaar als groepsbeplanting in grotere aquaria.

2 Average Zuid-Amerika

P2020950 
5 cm pot



8 715897 01737750 cm 22-28ºC

8 715897 032448

8 715897 017414 8 715897 01742150 cm

25 cm 22-28ºC

20-28ºC

8 715897 039522 8 715897 03955340 cm 22-28ºC
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2 Average

Myriophyllum tetrandrum 
Net zoals de rode Myriophyllum heeft deze plant duizenden ontelbare 
zeer dunne naaldachtige blaadjes aan een vlezige stengel. De plant moet 
gehouden worden in schoon water, vuil zal anders tussen de blaadjes blijven 
hangen. Door regelmatig snoeien houd u de plant in vorm.

Noord-Amerika

P2020945 
Bos

Nomaphila siamensis parvifolia  
Een zeer compacte varieteit van de gewone Nomaphila. De plant heeft 
bladeren die zeer kort op elkaar staan zoals sla. Bij voldoende licht is de 
kleur donkergroen tot roodgroen. Door de compacte groei is de plant zeer 
geschikt voor kleinere aquaria en nano aquaria. Doordat de oude bladeren 
afsterven word de onderkant van de steel kaal, plant parviflora daarom niet 
helemaal vooraan maar achter een bodembedekker.

Nomaphila stricta

Makkelijk groeiende plant die in ieder aquarium thuishoort door de mooie 
bladvorm. Deze plant maakt snel zijscheuten en afhankelijk van de licht 
condities kleurt het van heldergroen naar roodbruin.

2 Average

1 Easy

Zuid-Oost Azië

Zuid-Oost Azië

P2020963 
5 cm pot

P2020970 
5 cm pot

P2020965 
Bos

2 Average

Nomaphila stricta Fleur 
Een zeer stevige Nomaphila met leerachtige bladeren. Dit soort groeit lang-
zaam en blijft donkergroen van kleur. De jonge toppen zijn wel wat lichter 
van kleur maar zullen na verloop van tijd ook dondergroen worden. 
Zeer geschikt als achtergrond beplanting.

Gecultiveerd

P2020973 
5 cm pot

P2020968 
Bos



8 715897 243127

8 715897 017445

8 715897 017469

30 cm

50 cm

30 cm 22-28ºC

22-28ºC

22-28ºC

8 715897 02806950 cm 18-28ºC
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Nymhpoides sp. Taiwan 
De bladeren van de Nymphoides zijn lichtgroen en groeien aan een steel. 
De plant vormt een rozet en heeft de neiging snel bladeren tot aan het 
wateroppervlak te laten groeien. Er vormen zich echter geen drijfbladeren. 
De langste stelen zullen regelmatig gesnoeid moeten worden, de plant is 
dan goed op maat te houden.

Nymphaea zenkeri
De Nymphea zenkeri is geliefd om zijn roodgroene blad met lichte spikkels. 
De bladeren zijn bijna rond, hebben een gegolfde rand met een ingesneden 
driehoek daar waar de bladsteel aan het blad zit. Als de omstandigheden 
optimaal zijn kan de plant vrij fors worden, de bladeren zullen dan regel-
matig teruggesnoeid moeten worden.

Ophiopogon gigantea variegata

Deze terrarium plant kan ook gebruikt worden in het paludarium en aquari-
um. Deze plant lijkt op de Ophiopogon gigantea maar onderscheid zich door 
het groen wit, in de lengte richting, gestreepte blad. De levensduur onder 
water is enkele maanden.

1 Easy

2 Average

Zuid-Oost Azië

Afrika

Indonesië

P2020955 
5 cm pot

P2020975 
Knol+plant

P2020990 
5 cm pot

Ophiopogon gigantea 
Deze terrarium plant kan ook gebruikt worden in het paludarium en aqua-
rium. De lange dunne donkergroene bladeren groeien vanuit het hart van de 
plant. De plant lijkt op een grove vorm van gras. De levensduur onder water 
is enkele maanden.

Indonesië

P2020985 
5 cm pot



8 715897 017483

8 715897 017506

8 715897 044762

10 cm

5 cm

40 cm 18-28ºC

18-28ºC

20-28ºCDrijvend

8 715897 16730030 cm 22-28ºC
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Ophiopogon japonica 
Deze terrarium plant kan ook gebruikt worden in het paludarium en aqua-
rium. De plant heeft langwerpige, dunne  stevige bladeren. De bladeren 
worden tot 40 cm lang. De levenduur onder water is enkele maanden.

Ophiopogon kyoto

Terrarium plant die ook in het paludarium en aquarium gebruikt kan worden. 
De bladeren zijn donkergroen, dun en maximaal 10 cm lang. De liefhebber 
kan deze plant dan ook in een nano aquarium toepassen.

Phyllantus fluitans

De phyllanthus is een tropisch drijfplantje dat kleine tot 1 cm grote blaadjes 
vormt. Bij voldoende licht worden de groene blaadjes rood, oranje. De plant 
groeit rustig en vermeerdert makkelijk. Ideaal voor open aquaria, drijft op 
het wateroppervlak.

2 Average

Indonesië

Indonesië

Centraal-Amerika

P2020995 
5 cm pot

P2021005 
5 cm pot

P2022115 
Bakje

2 Average

Pogostemon erectus 
Pogostemon erectus is een nieuwe variëteit voor de aquariumhobby. 
De plant is heldergroen en groeit compact, de dunne naaldachtige bladeren 
krijgen onder water een zilvergrijze gloed aan de onderzijde. Geschikt als 
solitair maar ook voor groepsbeplanting.

Zuid-Oost Azië

P2021007 
5 cm pot



8 715897 043161

8 715897 016752

8 715897 099595

8 715897 01674525 cm

40 cm

10 cm 18-28ºC

22-28ºC

20-28ºC

8 715897 19288330 cm 18-30ºC
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Pogostemon helferi 
Ideale voorgrondplant die compact en langzaam groeit en met uitlopers een 
zode vormt. De plant heeft smalle kartelvormige blaadjes welke mooi licht-
groen van kleur zijn.

Pogostemon stellatus

Snel groeiende plant met Lancet-vormig blad wat rood, oranje van kleur is. 
Kan zowel solitair als in groepen worden geplant, heeft veel licht nodig, 
niet te dicht op elkaar planten.

Polygonum sp. Sao Paulo 

Makkelijk groeiende plant, ook bij minder ideale omstandigheden.
De smalle lancetvormige bladeren kleuren bij voldoende licht roodbruin. 
Geschikt voor achtergrond en groepsbeplanting.

2 Average

3 Advanced

2 Average

Thailand

Australië

Zuid-Amerika

P2021010 
5 cm pot

P2020645 
5 cm pot

P2022250 
5 cm pot

P2020640 
Bos

3 Advanced

Proserpinaca palustris 

De bladeren van palustris worden onderwater schitterend oranje-rood waar-
bij de bladeren op smalle veertjes gaan lijken. Als de plant is aangeslagen 
groeit deze rustig door en is daarom geschikt voor kleinere aquaria en nano 
aquaria. Het is aan te raden de koppen regelmatig te stekken voor een 
optimale groei.

Zuid-Amerika

P2022225 
5 cm pot



8 715897 079559

8 715897 227318

8 715897 017544

25 cm

50 cm

25 cm 20-28ºC

22-28ºC

22-28ºC

8 715897 09960140 cm 22-28ºC
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Rorippa aquatica 

De Rorippa aquatica groeit makkelijk in elk aquarium. De plant vormt een 
rozet vanwaaruit de jonge bladeren tevoorschijn komen. De bladeren zijn 
gelobt en grasgroen van kleur.  Doordat de plant zo makkelijk groeit is het 
een ideale starters plant.

Rotala indica

Rotala indica onderscheidt zich door de helder groene, ronde blaadjes die in 
paren om en om aan de stengels zitten. De stengels groeien recht omhoog, 
maar vrij langzaam. Door deze eigenschappen is dit soort zeer geschikt voor 
scape aquaria, maar is ook heel goed te gebruiken in kleinere aquaria.

Rotala macrandra

Rotala macrandra heeft karmijnrode papierachtige dunne bladeren. Met de 
licht gegolfde bladranden is deze plant zeer decoratief, De hoogte is maxi-
maal 50 cm, door snoeien houd u de plant in vorm. Macandra heeft veel licht 
nodig en is niet heel makkelijk te houden.

1 Easy

2 Average

3 Advanced

Noord-Amerika

Zuid-Oost Azië

Zuid-Oost Azië

P2022230 
5 cm pot

P2021020 
5 cm pot

P2021025 
Bos

2 Average

Rotala macrandra groen 
Groenblijvende, makkelijk groeiende plant. Onder water worden de blade-
ren smal en langwerpig. Dit soort is zeer geschikt om in groepen te planten.

Zuid-Oost Azië

P2022255 
5 cm pot



8 715897 017568

8 715897 017599

8 715897 028182

8 715897 017551

8 715897 01758230 cm

5 cm

60 cm 24-30ºC

20-28ºC

15-25ºC

8 715897 03176215 cm 15-25ºC

Drijvend
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Rotala rotundifolia 
Makkelijk groeiende stengelplant met oranje rode blaadjes. De blaadjes zijn 
rond en maximaal 7 mm in doorsnee. De plant is geschikt voor de midden-
zone en past in elk aquarium.

Rotala wallichii

Sierlijke, langzaam groeiende plant met dunne groene blaadjes. Heeft extra 
ijzer bemesting nodig voor groei en kleur. Bij voldoende licht geeft deze 
plant een mooie en goede vertakking.

Salvinia natans
De Salvinia is een drijvende varensoort, de sterke beharing aan de boven-
zijde van de bladeren zorgt ervoor dat de plant niet volloopt met water en 
makkelijk blijft drijven. De plant is groen aan de onderzijde, de bovenzijde 
ziet er grijzig uit door de sterke beharing. De plant groeit makkelijk en kan 
dan snel het oppervlak van het aquarium bedekken.

1 Easy

3 Advanced

1 Easy

Zuid-Oost Azië

Zuid-Oost Azië

Kosmopoliet noordelijke halfrond

P2021035 
5 cm pot

P2021045 
5 cm pot

P2021051 
Bakje

P2021030 
Bos

P2021040 
Bos

2 Average

Samolus floribundes 
Lichtgroen makkelijk groeiende plant, door de vorm ook wel bekend onder 
de naam slaplant. Geschikt als voorgrond plant in grote en kleine aquaria. 
Samolus kan goed groeien bij lagere watertemperatuur en is daarom ook 
geschikt voor koudere aquaria en ideaal als starters plant.

Amerika

P2021059 
5 cm pot



8 715897 031779

8 715897 028199

8 715897 206078

50 cm

15 cm

15 cm 15-25ºC

22-28ºC

22-28ºC

8 715897 09923610 cm 20-28ºC
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Saururus cernuus 
Ouderwetse aquariumplant die zeker niet vergeten mag worden, in Neder-
land bekend als het Leidse plantje. Geschikt voor tropische en koudwater 
aquariums. Saururus cernuus groeit traag met hartvormige lichtgroene blade-
ren en is zeer geschikt om een straatje in het aquarium mee aan te planten.

Spatiphyllum Quatro
Deze terrarium plant kan ook gebruikt worden in het paludarium en aqua-
rium. Door de mooie witte bloemen die aan de plant zitten is het echt een 
blikvanger. Het witte schutblad dat aan de bloem zit zal na verloop van tijd 
verkleuren naar groen. De plant zal onderwater niet groeien en blijft maxi-
maal 6 maanden in leven.

Staurogyne Porto Vehlo
Dit bij veel aquarianen onbekende soort is geschikt voor nano aquaria, scape 
aquaria maar ook voor grotere aquaria. Bij veel licht kruipen de uitlopers van 
deze plant over de bodem. De bladeren zijn veel groter, tot 3 cm lang en 
1 cm breed, dan andere bekende kruipende soorten. De bladeren hebben 
een mooie tekening door de donkere nerven. Deze plant is niet heel erg 
makkelijk te houden, plant deze dan ook nooit in een nieuw aquarium.

2 Average

2 Average

Noord-Amerika

Centraal-Amerika

Zuid-Amerika

P2021069 
5 cm pot

P2021071 
5 cm pot

P2021075 
5 cm pot

2 Average

Staurogyne repens 
Deze nieuwe aquariumplant lijkt op de Hygrophylla polysperma. Echter dit 
soort blijft veel kleiner en groeit veel compacter. Bij voldoende licht zal dit 
soort klein blijven en een tapijt vormen.

Zuid-Amerika

P2021080 
5 cm pot



8 715897 017629

8 715897 028281

8 715897 017667

25 cm

30 cm

35 cm 15-24ºC

15-24ºC

22-28ºC

8 715897 01767480 cm 10-27ºC
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Syngonium rood 
Deze terrarium plant kan ook gebruikt worden in het paludarium en aquarium. 
De hartvormige bladeren staan op een vlezige steel. De steel is donker groen, 
het hart van het blad is rose/rood naar de randen overgaand in donkergroen. 
De levensduur onder water is enkele maanden.

Syngonium pixii

Deze terrarium plant kan ook gebruikt worden in het paludarium en aqua-
rium. De hartvormige bladeren staan op een vlezige steel. De steel is donker 
groen, het hart van het blad is wit, naar de randen overgaand in donker-
groen. De levensduur onder water is enkele maanden.

Kosmopoliet

Kosmopoliet

P2021085 
5 cm pot

P2021090 
5 cm pot

1 Easy

Vallisneria asiatica  
De Vallisneria asiatica is in elk aquarium goed te houden. In normale omstan-
digheden wordt de plant niet hoger dan 30 cm. De smalle dunne bladeren 
zijn groen en mooi gedraaid. De plant vermeerderd door ondergrondse 
uitlopers.

Japan

P2021105 
Bos

1 Easy

Vallisneria gigantea  
De reuzenvallisneria is de grootste van de familie, de bladeren worden tot  
80 cm lang en hebben een mooie groenbruine kleur. Geschikt voor grotere 
aquaria.

Azië

P2021110 
Bos



8 715897 099618

8 715897 028243

8 715897 028250

80 cm

20 cm

80 cm 10-27ºC

10-27ºC

10-27ºC

8 715897 044649 8 715897 0177045 cm 20-28ºC

8 715897 186950

48

P2020179 
Wood sss

Vallisneria nana 
In tegenstelling wat de naam doet vermoeden is de Vallisneria nana helemaal 
niet zo klein, de bladeren zijn dun maar kunnen zeer lang worden. De naam 
slaat dus op dikte van de bladeren. Vallisneria nana is geschikt voor de mid-
denzone en achtergrond.

Vallisneria spiralis
De naam Vallisneria spiralis slaat op de bloeiwijze van dit soort, als de plant 
bloeit vormt deze een hele dunne bloemstengel die gekruld is. De bladeren 
van dit soort zijn juist erg recht, dun en glad. Met de mooie heldergroene 
kleur en lengte tot ongeveer 80 cm is dit soort zeer geschikt voor de achter-
grond van grotere aquariums.

Vallisneria torta

De kleinste van alle Vallisneria. De bladeren van torta zijn mooi gedraaid, 
heldergroen en maximaal 20 cm hoog. De plant is makkelijk te houden en zal 
na verloop van tijd uitlopers met jonge plantjes vormen. Door de compacte 
groei is dit soort uitstekend geschikt voor kleine aquaria.

1 Easy

1 Easy

1 Easy

Azië

Azië

Azië

P2022265 
Bos

P2021115 
Bos

P2021120 
Bos

1 Easy

Vesicularia dubyana 
De Vesicularia dubyana is het meest bekende mos-
soort in de aquariumhobby. Zeer goed bruikbaar op 
decoratiemateriaal en op de achterwand. Dit mossoort 
groeit redelijk makkelijk, kan met weinig licht toe en 
zal zich makkelijk vasthechten.

Zuid-Oost Azië

P2021123 
Bos

P2021125 
Bakje



8 715897 232534

8 715897 23254115 cm

20 cm 22-30ºC

22-28ºC22-28ºC
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Easy Grow zijn jonge planten gekweekt in vitro. Deze planten zijn veilig voor garnalen en vissen en passen zich 
snel aan in het aquarium.  
 
Aanwijzingen; verwijder de plant voorzichtig uit het bakje en spoel de gel eraf met leidingwater. Knip de plant 
in 6-8 stukjes met een scherpe schaar. Plant de stukjes voorzichtig met een pincet in je substraat; de plantjes 
groeien vervolgens makkelijk verder.

EASY GROW PLANTEN

Easy Grow Didiplis diandra nr 1 
Prachtige plant die onderwater mooie geel/rode naaldachtige bladeren 
vormt. De rode stengels zorgen voor een prachtig kleurcontrast. Het is niet 
een heel makkelijke plant, maar na het aanslaan groeit de Didiplis diandra 
goed door. Regelmatig stekken van de stengels zorgt voor een mooie 
compacte plant.

Easy Grow Eleocharis acicularis nr 2

Mooie en sterke voorgrondplant. Vormt een veld van heldergroen, rechtop-
staand, naaldachtig blad. Langzame groeier welke gemakkelijk is te onder-
houden. Ook geschikt voor viskweekbakken.

2 Average

1 Easy

Noord-Amerika

Zuid-Amerika

P2022375 
Easy Grow

P2022380 
Easy Grow



8 715897 232572

8 715897 23258940 cm

10 cm 22-28ºC

18-26ºC

8 715897 2325655 cm 20-28ºC

8 715897 232558
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Easy Grow Eleocharis parvula nr 3

De laagblijvende vorm van naaldgras, deze varieteit wordt niet hoger dan 
10 cm en is mooi grasgroen. Parvula groeit redelijk makkelijk maar heeft veel 
licht nodig voor een optimale groei. De plantjes zullen, als ze eenmaal zijn 
aangeslagen, makkelijk een zode vormen.

2 Average Kosmopoliet

P2022385 
Easy Grow

Easy Grow Helanthium tenellum nr 5 
De Helantium tenellum is ook bekend onder de naam Echinodorus tenellus. 
Dit was echter een foute naam en is later hersteld. Dit grasachtige soort 
blijft onderwater zeer klein en groeit langzaam en daarom geschikt als tapijt 
en ook voor kleine en nana aquaria. Voor een goede groei heeft de plant 
wel veel licht nodig.

Easy Grow Ludwigia arcuata nr 6

Snelgroeiende, decoratieve plant met smalle blaadjes. Dunne stengels 
maar toch robuust. Bij voldoende licht roodkleurend. Plant moet regelmatig 
worden teruggeknipt.

2 Average

2 Average

Zuid-Amerika

Noord-Amerika

P2022395 
Easy Grow

P2022400 
Easy Grow

2 Average

Easy Grow Glossostigma elatinoides nr 4 
Deze plant is de perfecte bodembedekker, ook uitermate geschikt voor 
kleinere aquaria. Glossostigma heeft wel veel licht nodig voor optimale 
groei. Let op, dit tere plantje moet u voorzichtig poten, daarna groeit 
deze dan gemakkelijk verder.

Australië

P2022390 
Easy Grow



8 715897 23259610 cm 18-26ºC

8 715897 232602

8 715897 232619

8 715897 232626

5 cm

30 cm

30 cm 22-28ºC

22-30ºC

20-28ºC
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1 Easy

Easy Grow Micranthemum micranthemoides nr 7 
De Micranthemum micranthemoides is een rechtopgroeiende plant met zeer 
kleine helgroene blaadjes. De plant groeit vrij rustig en kan kort gehouden 
worden door de stengels regelmatig terug te knippen. De plant is daardoor 
zeer geschikt als een tapijt in een scape aquarium of nano aquarium.

Centraal-Amerika

P2022405 
Easy Grow

Easy Grow Micranthemum umbrosum nr 8 
Decoratieve plant met kleine, ronde, licht- groene blaadjes. De scheuten van 
de planten zijn zowel kruipend als omhoog groeiend. Door de opgroeiende 
scheuten te snoeien kan de plant laag worden gehouden als een tapijt.

Easy Grow Riccia fluitans nr 9

Riccia is een makkelijk groeiende, zode vormende plant. De helgroene 
kussentjes kunnen voor een zeer mooi stapsteen effect zorgen. Omdat deze 
plant zeer makkelijk groeit is dit een ideaal soort voor een starters aquarium, 
maar ook zeer geschikt voor scape en nano aquaria.

Easy Grow Rotala wallichii nr 10

Sierlijke, langzaam groeiende plant met dunne groene blaadjes. Heeft extra 
ijzer bemesting nodig voor groei en kleur. Bij voldoende licht geeft deze 
plant een mooie en goede vertakking.

2 Average

1 Easy

2 Average

Centraal-Amerika

Kosmopoliet

Zuid-Oost Azië

P2022410 
Easy Grow

P2022415 
Easy Grow

P2022420 
Easy Grow



8 715897 232640

8 715897 24950120 cm

5 cm 18-28ºC

18-28ºC

8 715897 24949520 cm 18-28ºC

8 715897 23263310 cm 22-28ºC
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1 Easy

Easy Grow Sagittaria subulata nr 11

Redelijk makkelijk groeiende plant welke uitlopers vormt en daarmee een 
tapijt vormt. De blaadjes zijn smal en lichtgroen van kleur. In het begin veel 
stekjes als groep planten waarop de uitlopers van de plant dan zelf een 
dichter tapijt gaan vormen.

Noord-Amerika

P2022425 
Easy Grow

Easy Grow Utricularia graminifolia nr 12 
Utricularia groeit zeer makkelijk, dit soort lijkt op Riccia maar onderscheid 
zich doordat de plant losser groeit. Daarnaast is het een vleesetend plantje 
dat vangblaasjes vormt waarmee zeer kleine waterorganismen gevangen 
worden.

Easy Grow Vesicularia montagnei nr 14
De Vesicularia montagnei is bekend onder de naam ”Christmas moss” Deze 
naam heeft het plantje te danken aan de afhangende takjes die op takken 
van een kerstboom lijken.  Montagne groeit makkelijk en is ook geschikt om 
op decoratie materiaal en de achterwand te bevestigen. Regelmatig snoeien 
zorgt voor een mooie compacte groei.

3 Advanced

1 Easy

Azië

Zuid-Amerika

P2022430 
Easy Grow

P2022433 
Easy Grow

Easy Grow Leptodictyum riparum nr 13

Makkelijk groeiend mossoort met erg dunne steeltjes met daarop kleine 
blaadjes. De kleur is groen tot licht bruin. De lange steeltjes kunnen 
makkelijk gesnoeid worden zodat de planten niet te groot worden.

1 Easy Kosmopoliet noord half

P2022403 
Easy Grow



8 715897 099120

8 715897 039591

8 715897 068638

20 cm

15 cm

15 cm 20-28ºC

20-28ºC

20-28ºC
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Naast ons assortiment aquariumplanten in pot en bos hebben we ook 
planten op decoratiemateriaal zoals hout en keramiek. Ook hebben we 
verschillende mossoorten op matjes. Deze planten zijn kant en klaar en 
bieden meteen een volgroeide aanblik in het aquarium.

KANT EN KLAAR DECORATIEVE PLANTEN

Vesicularia dubyana coconut

Kokosnoot begroeid met prachtig vesicularia mos. Zeer decoratief in het aqua-
rium en ideaal om te laten begrazen door garnalen en als schuilplaats voor 
wat schuwere vissoorten. Doordat de kokosnoot van keramiek is gemaakt kan 
deze niet rotten en heeft daarom geen invloed op de waterkwaliteit.

1 Easy Gecultiveerd

P2021127 
Deco

1 Easy

Vishuis met mos 
Keramische vistunnel begroeid met prachtig Vesicularia mos. Door de mooie 
begroeiing is de vistunnel zeer decoratief in het aquarium. Een ideale schuil-
plaats voor wat schuwere vissoorten.

Gecultiveerd

P2022335 
Deco

Garnalen flat met mos 
Keramische garnalenflat begroeid met prachtig Vesicularia mos. Een torentje 
van 6 pijpjes aan elkaar zorgen voor voldoende schuilmogelijkheden voor de 
garnalen. De Vesicularia is een ideale ondergrond waarop garnalen heerlijk 
kunnen grazen.

1 Easy Gecultiveerd

P2022345 
Deco
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P2022310 
Matje

Keramiek stick microsorium-vesicularia

Keramische stick omwikkeld met Vesicularia. In het midden groeit een 
Microsorium. Ideaal om varieatie in het aquarium aan te brengen. 
Zeer geschikt voor nano aquaria.

1 Easy Azië

P2020775 
Deco

Fontinalis antipuretica (big willow mos)

Fontinalis is een makkelijk groeiend mos, met mooie kleine blaadjes die 
groen van kleur zijn. Dit soort moet regelmatig gesnoeid worden om het 
mooi en compact te houden. Het soort is zeer geschikt voor scape aquaria 
en nano aquaria.

Monoselium tenereum

Traag groeiend mossoort met een grove structuur. Het blad is groen en 
bij voldoende licht doorschijnend. Monoselium groeit makkelijk en is ook 
geschikt voor startersaquaria. Door de rustige groei is dit soort ook goed 
in nano aquaria te houden.

Taxaphyllum sp. (flame mos)

De Taxaphyllum is een makkelijk groeiend mossoort, het donkergroene mos 
heeft hecht wortels maar overgroeid geen andere planten. Het soort groeit 
de hoogte in; de groeiwijze heeft wel iets weg van een vuur, daarom is de 
engelse naam flame mos.

1 Easy

1 Easy

2 Average

Gecultiveerd

Gecultiveerd

Gecultiveerd

P2022300 
Matje

P2022315 
Matje
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1 Easy

Vesicularia sp (anchor mos) 
De Vesicularia dubyana is het meest bekende mossoort in de aquarium 
hobby. Zeer goed bruikbaar op decoratiemateriaal en op de achterwand. 
Dit mossoort groeit redelijk makkelijk, kan met weinig licht toe en zal zich 
makkelijk vasthechten.

Gecultiveerd

P2022305 
Matje

Wood Anubias size ss
Decoratief stukje hout in de afmeting 12 tot 18 cm. Met de traag groeiende 
Anubias soort erop is dit stukje ook nog geschikt voor een nano aquaria. 
Het stukje hout met de Anubias heeft minimaal 4 maanden in de kassen 
gelegen om erop vast te groeien. Het hout heeft een goede invloed op de 
waterkwaliteit. Dit formaat hout kan ook gebruikt worden om een filter of 
verwarming te camoufleren.

1 Easy Gecultiveerd

P2020174 
Wood

Wood Microsorium pteropus size ss
Decoratief stukje hout in de afmeting 12 tot 18 cm. Met de traag groeiende 
javavaren soort erop is dit stukje ook nog geschikt voor een nano aquaria. 
Het stukje hout met de Microsorium heeft minimaal 4 maanden in de kassen 
gelegen om erop vast te groeien. Het hout heeft een goede invloed op de 
waterkwaliteit. Dit formaat hout kan ook gebruikt worden om een filter of 
verwarming te camoufleren.

1 Easy Gecultiveerd

P2020924 
Wood

2 Average

Wood Microsorium windelov © size ss 
Decoratief stukje hout in de afmeting 12 tot 18 cm. Met de traag groeiende 
javavaren variëteit erop is dit stukje ook nog geschikt voor een nano aquaria. 
Het stukje hout met de M. windelov heeft minimaal 4 maanden in de kassen 
gelegen om erop vast te groeien. Het hout heeft een goede invloed op de 
waterkwaliteit. Dit formaat hout kan ook gebruikt worden om een filter of 
verwarming te camoufleren.

Gecultiveerd

P2020931 
Wood

12 - 18 cm

12 - 18 cm

12 - 18 cm
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Wood Microsorium-mos- small

Decoratief stuk hout met een afmeting tussen 18 en 28 cm. Op dit hout staat 
een Microsorium en Vesicularia op een natuurlijke wijze te groeien. Het hout 
heeft minimaal 4 maanden in de kwekerij gelegen om zo natuurlijk mogelijk 
eruit te zien.

1 Easy Gecultiveerd

P2020171 
Wood

Wood Anubias-microsorium-mos- small 
Decoratief stuk hout met een afmeting tussen 18 en 28 cm. Op dit hout 
staan een Anubias, Microsorium en Vesicularia op een natuurlijke wijze te 
groeien. Het hout heeft minimaal 4 maanden in de kwekerij gelegen om 
zo natuurlijk mogelijk eruit te zien.

1 Easy Gecultiveerd

P2020167 
Wood

Wood Anubias-microsorium-mos- large

Decoratief stuk hout met een afmeting tussen 36 en 46 cm. Op dit hout 
staan een Anubias, Microsorium en Vesicularia op een natuurlijke wijze te 
groeien. Het hout heeft minimaal 4 maanden in de kwekerij gelegen om 
zo natuurlijk mogelijk eruit te zien.

1 Easy Gecultiveerd

P2020169 
Wood

1 Easy

Wood Anubias-microsorium-mos- medium 
Decoratief stuk hout met een afmeting tussen 28 en 36 cm. Op dit hout 
staan een Anubias, Microsorium en Vesicularia op een natuurlijke wijze te 
groeien. Het hout heeft minimaal 4 maanden in de kwekerij gelegen om 
zo volgroeid mogelijk eruit te zien.

Gecultiveerd

P2020168 
Wood

18 - 28 cm

18 - 28 cm

28 - 36 cm

36 - 46 cm
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Wood Anubias-microsorium-mos- xxl

Decoratief stuk hout met een afmeting tussen 36 en 46 cm. Op dit hout 
staan 2 Anubiassen, Microsorium en Vesicularia op een natuurlijke wijze te 
groeien. Het hout heeft minimaal 4 maanden in de kwekerij gelegen om 
zo natuurlijk mogelijk eruit te zien.

1 Easy Gecultiveerd

P2020170 
Wood

Zweef hout Anubias size ss 
Decoratief stuk hout begroeid met een Anubias in de maat 12-18 cm. 
Door de gemonteerde zuignap kan dit stuk hout overal in het aquarium 
tegen de glaswand worden bevestigd.

Zweef hout Microsorium pteropus size ss

Decoratief stuk hout begroeid met een java varen in de maat 12-18 cm. 
Door de gemonteerde zuignap kan dit stuk hout overal in het aquarium 
tegen de glaswand worden bevestigd.

Zweef hout Microsorium windelov © size ss

Decoratief stuk hout begroeid met een javavaren variëteit in de maat 
12-18 cm. Door de gemonteerde zuignap kan dit stuk hout overal in het 
aquarium tegen de glaswand worden bevestigd.

1 Easy Gecultiveerd

Gecultiveerd

Gecultiveerd

P2020164 
Zweef hout

P2020165 
Zweef hout

P2020166 
Zweef hout

1 Easy

2 Average

12 - 18 cm

36 - 46 cm

12 - 18 cm

12 - 18 cm
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MPS
 
Als klant kiest u steeds vaker voor eerlijke producten geteeld met respect 
voor mens, dier en milieu. MPS ontwikkelt en beheert duurzame productie 
en certificeert het proces. De MPS-certificering toont retailers en consumen-
ten hoe milieuvriendelijk planten, bloemen en groenten worden geteeld. 
Aquafleur bevordert een duurzame organisatie en dat is waarom we sinds 
1998 deelnemen aan het MPS-programma. 
Voor meer informatie kijk op : www.my-mps.com

MVO
 
In 2014 heeft Aquafleur een convenant gesloten met MVO Westland. Niet al-
leen om een veilige en prettige werkomgeving te bieden aan ons personeel 
maar ook om mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt een kans 
op werk te bieden.

CittaSlow 

Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied 
van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infra-
structuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Het 
bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving is het aller-
belangrijkst voor een Cittaslow gemeenschap.

In 2015 is Aquafleur supporter van CittaSlow geworden waarmee we onze 
inspanningen in duurzaamheid en kwaliteit onderschrijven. Supporter van 
CittaSlow is niet vrijblijvend en zal regelmatig getoetst worden.

OFI

Van de leden van de OFI ( Ornamental Fish International ) wordt verwacht 
dat ze hun uiterste best doen om de levende have, zoals siervissen en plan-
ten, waarmee ze werken zo goed en professioneel te behandelen. Het wel-
zijn en de kwaliteit van de vissen en planten moet altijd voorop staan. 

CO2 voetafdruk

Aquafleur heeft een groot gedeelte van haar dak vol gelegd met zonne-
panelen waarmee per jaar 100.000 kWH groene energie wordt opgewekt. 
We hebben ook veel geïnvesteerd in groen transport en andere energie 
besparende maatregelen.

We meten onze CO2 voetafdruk jaarlijks en het lukt nog steeds om onze 
CO2 uitstoot te verlagen.

Als planten en vis liefhebbers houden we van de natuur en spannen ons daarom zoveel mogelijk in om zo duurzaam 
mogelijk te werken. We respecteren de mens, de natuur en het milieu.

SOCIALE BETROKKENHEID
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