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Prachtige aquariumplanten,
hier leest u hoe!
In deze brochure kunt u lezen hoe
prachtige aquariumplanten binnen
handbereik zijn.
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Uw aquarium inrichten
Benodigdheden:
•
•
•
•
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Aquarium en accessoires
Aquariumplanten
Colombo NutriBase en FloraBase Pro
Colombo AquaStart en BactoStart
netunim
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Voor een goede plantengroei is een voedingsbodem nodig. Breng eerst een laag Colombo NutriBase aan en dek deze af met een laag Colombo
FloraBase Pro.
Hiermee legt u de basis voor een gezond
aquarium met prachtige planten.

U kunt nu de aquariumplanten plaatsen. Voor
een optimaal diepteffect zet u de lage planten
vooraan en hogere planten aan de achterkant.
Uw winkelier kan u bij de keuze van de meest
geschikte planten adviseren.

Volg het Colombo Start Systeem. Voeg Colombo
AquaStart en BactoStart toe om het water geschikt te maken voor uw aquarium en de biologie
zo snel mogelijk op gang te helpen.

Laat de zak met de vissen voor ca. 30 minuten
op het water drijven om de temperatuur gelijk te
laten worden. Daarna kunnen de vissen worden
uitgezet en is uw aquarium gereed.

Scan de code
voor het instructiefilmpje
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Wat hebben planten nodig?
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Door het gebruik van aquariumverlichting met
speciale lampen die plantengroei bevorderen
kan op een eenvoudige manier in de lichtbehoefte van planten worden voorzien. Het Colombo
planten programma bevat een lijn producten
die kunnen voorzien in de overige factoren die
van belang zijn voor een gezonde plantengroei,
namelijk voeding en CO2.

Laagste factor
beperkt groei

CO

Voor een optimale plantengroei moeten 3 factoren in balans zijn: licht, voeding en CO2. De factor die in de 3-eenheid het minste beschikbaar is
zal de plantengroei beperken en schept hiermee
ruimte voor algengroei.
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Plantenvoeding
Net als planten in de tuin hebben ook aquariumplanten bemesting nodig. Naast de
voedingsstoffen die opgenomen worden via de wortels nemen aquariumplanten
ook voedingsstoffen op via de bladeren.

CO2
CO2 is onmisbaar voor een gezonde plantengroei. In het algemeen bevat aquariumwater onvoldoende CO2 om planten goed te laten groeien. De Colombo FloraBase
Pro voedingsbodem verlaagt de pH-waarde van het water waardoor de hoeveelheid beschikbare CO2 toeneemt. Zie hiervoor de informatie op pagina 7.
U kunt ook een CO2 systeem installeren. Met een CO2 systeem wordt CO2 gas
vanuit een fles of cilinder met een diffusor aan het water toegevoegd. Zie hiervoor
de informatie op pagina 12.
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Een aquarium met prachtige
planten is onder handbereik met
de producten van Colombo.
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FloraBase Pro, een unieke bodem
voor fantastische plantengroei
FloraBase Pro is een unieke bodem, gemaakt in Japan.
De korrels vallen niet uiteen en behouden hun vorm.
FloraBase Pro is rijk aan voedingsstoffen en de open
structuur zorgt voor sterke wortels.
FloraBase verlaagd en stabiliseert de pH op 6. Bij
deze pH-waarde is er van nature voldoende CO2
beschikbaar voor een goede plantengroei.Het CO2
gehalte van het water is zeer belangrijk voor een
optimale plantengroei.
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Art-nr:

Barcode:

Omschrijving:

A5010080

8715897257438

Colombo FloraBase Pro Fijn 1 ltr

A5010050

8715897158322

Colombo FloraBase Pro Fijn 2,5 ltr

A5010055

8715897158339

Colombo FloraBase Pro Fijn 5 ltr

A5010060

8715897158346

Colombo FloraBase Pro Fijn 10 ltr

A5010065

8715897158353

Colombo FloraBase Grof 2,5 ltr

A5010070

8715897158360

Colombo FloraBase Grof 5 ltr

A5010075

8715897243035

Colombo FloraBase Grof 10 ltr

A5010030

8715897164088

Colombo Flora Nutri Base 5 ltr

FloraBase is verkrijgbaar in zakken van 1,
2½, 5 en 10 liter. Er zijn fijne en grove korrels
beschikbaar.

In de grafiek kunt u zien dat de
CO2 opname bij een pH van 6,0
ongeveer 80% is. Bij een hogere
pH-waarde neemt de opname
snel af.
Het starten van een nieuw
aquarium is bij het gebruik van
FloraBase Pro veel eenvoudiger.
Bij een pH-waarde onder 7 vormt
zich ammonium in plaats van het
giftige ammoniak.
U kunt een bodem maken met
alleen FloraBase Pro, of NutriBase
gebruiken en deze afdekken met
FloraBase Pro.
Garnalen en bijvoorbeeld Discus
vissen gedijen uitstekend bij een
pH van 6, deze dieren houden
van FloraBase Pro!
FloraBase Pro wordt aanbevolen
door experts!
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Voeding voor planten
in normaal beplante aquaria
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Naast de voedingsstoffen die opgenomen worden via de
wortels nemen aquariumplanten ook voedingsstoffen op
via de bladeren.
Met de FloraGrow producten kan het water voorzien worden van de juiste voedingsstoffen.
Nooit meer knoeien of morsen. Het handige doseerpompje
op de FloraGrow producten maakt doseren eenvoudig.
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FloraGrow
Vloeibare bladvoeding
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FloraGrow is een vloeibare plantenvoeding voor normaal beplante aquaria. Het voorziet het water van de
voedingsstoffen die planten opnemen uit het water via
hun bladeren. Het bevat alle noodzakelijk voedingstoffen en een speciale ijzer toevoeging die direct door de
plant kan worden opgenomen. Doseer FloraGrow 1x
per week.
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FloraGrow Carbo
Alternatief voor CO2
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CO2
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RTILIZ E
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FloraGrow Carbo bevat een stof die als vervanging
dient voor CO2. In aquaria zonder CO2 systeem is het
gebruik van FloraGrow Carbo onontbeerlijk. Door
toevoeging van FloraGrow Carbo kunnen planten de
alternatieve koolstofbron opnemen zonder dat hiervoor
CO2 nodig is.
Carbo moet dagelijks worden toegevoegd voor een
optimaal resultaat. Naast het positieve effect op de plantengroei helpt Carbo ook om algengroei te beperken!

Art-nr:

Barcode:

Omschrijving:

Voldoende voor:

A5010100

8715897244063

Colombo FloraGrow 250 ML

1.250 ltr

A5010105

8715897244070

Colombo FloraGrow 500 ML

2.500 ltr

A5010110

8715897244087

Colombo FloraGrow 2.500 ML

12.500 ltr

A5010115

8715897244094

Colombo Flora Carbo 250 ML

12.500 ltr

A5010065

8715897158353

Colombo Flora Carbo 500 ML

25.000 ltr

A5010070

8715897158360

Colombo Flora Carbo 2.500 ML

125.000 ltr
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in zwaar beplante aquaria
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Art-nr:
Barcode:
Omschrijving:
rezji nav emanpo ed roov njiz netnalp edlaapeB
A5010115
8715897244094
Colombo FloraGrow Pro 250 ML
ed rood emanpo nav kjileknahfa leeheg anjib
A5010120
8715897244100
Colombo FloraGrow Pro 500 ML
et medob ed ni nettelbat EF ed rooD .sletrow
A5010125
8715897244117
Colombo FloraGrow Pro 2.500 ML
tem tkjirrev medobsgnideov ed tdrow nekkurd
A5010145
8715897244155
Colombo FloraGrow Nutri Caps 10x
-nalp ed nav sletrow ed aiv taw rezji gidraawgooh
A5010065
8715897158353
Colombo FloraGrow FE Tabs 10x
.nemonegpo nedrow nak net
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Voldoende voor:
1.250 ltr
2.500 ltr
12.500 ltr
n.v.t.
n.v.t.
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FloraGrow Pro
Speciale bladvoeding
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FloraGrow Pro is een vloeibare plantenvoeding voor
zwaar beplante aquaria, bijv. zogenaamde ‘Scapers’
aquaria. In samenwerking met aquariumplantenkwekerij ‘Aquafleur’ is een unieke samenstelling ontwikkeld. FloraGrow Pro bevat alle belangrijke voedingstoffen in een uitgebalanceerde samenstelling,
bovendien zijn aan deze voeding zijn o.a. nitraten en
fosfaten toegevoegd. In normaal beplantte aquaria
zijn deze voedingstoffen voldoende aanwezig omdat
ze vrijkomen uit visvoer en omzetting in het filter. In
aquaria met veel planten zijn deze stoffen onvoldoende aanwezig, gebruik in dit geval FloraGrow Pro.

Nutri Caps
FloraGrow Nutri Caps bevatten een complete samenstelling van alle voedingstoffen die aquariumplanten
nodig hebben. Omdat niet alle planten voldoende
voeding kunnen opnemen via het blad is de aanwezigheid van voedingsstoffen in de bodem van groot
belang. De Nutri Caps werken met Osmocote wat
zorgt voor aan langdurige regelmatige afgifte van
voedingstoffen voor een optimale plantengroei.

FE-Tabs - IJzertabletten
FloraGrow FE-tabs leveren ijzer aan de wortels. Bepaalde planten zijn voor de opname van ijzer bijna geheel
afhankelijk van opname door de wortels. Door de FE
tabletten in de bodem te drukken wordt de voedingsbodem verrijkt met hoogwaardig ijzer wat via de wortels van de planten kan worden opgenomen.
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CO2 systemen
Planten hebben CO2 nodig om te kunnen groeien. Overdag, als er licht is, nemen
planten CO2 op en geven zuurstof af. In de nacht werkt het andersom, dan nemen
planten zuurstof op en geven CO2 af.
Omdat aquariumplanten onder water groeien moeten ze CO2 opnemen uit het water. In aquariumwater is normaal gezien onvoldoende CO2 aanwezig om de planten
goed te laten groeien.
Met een CO2 systeem wordt CO2 gas toegevoegd aan het water, wat vervolgens
door de planten kan worden opgenomen.

CO2 Basic Set
Met de CO2 Basic Set kan op een eenvoudige manier CO2 worden toegevoegd aan
kleine aquaria.
Vul de diffusor met CO2 en door contact met
het water wordt het CO2 gas opgenomen.

Installatie:Installatie:

Vul de diffusor:
Vul de diffusor:
CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2 opname:
CO2

CO2

CO2 opname:
CO2

CO2

CO2

24 uur

CO2

24 uur
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Art-nr:

Barcode:

Omschrijving:

A5010175

8715897244018

Colombo CO2 Set Basic

A5010180

8715897244186

Colombo CO2 Basic Navulbus 12 GR

GROW

E

ANDABL
XP
800 GRAM

95 GRAM

E

De Colombo CO2 advance set bestaat uit een drukcilinder met 95 gram CO2, een drukregelaar, een 3-in-1
diffusor en alle aansluitingen. Met de drukregelaar
regelt u de hoeveelheid CO2 die naar de diffusor
stroomt. In de diffusor kunt u door middel van de
ingebouwde bellenteller zien hoeveel CO2 bellen er
in een bepaalde tijd worden afgegeven. De diffusor
produceert zeer fijne belletjes waardoor het CO2 gas
goed door het water wordt opgenomen.
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CO2 Advance Set

ANTAS
T
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Met behulp van een los verkrijgbare adapterring kunt
u de drukregelaar van de Advance set gebruiken op
de 800 gram fles. Op deze manier hoeft de cilinder
minder vaak te worden verwisseld en is het gebruik
bijna 70% voordeliger. Door het gebruik van een
magneetklep kan de toediening van CO2 gedurende
de nacht automatisch worden onderbroken. Planten
hebben namelijk ‘s nachts geen CO2 nodig. Hiermee
bespaart u flink op de kosten van het CO2 gas en
AS
hoeftR de
niet opnieuw te worden afgesteld.
FANTregelaar
T
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CO2 advance set met 800 gr. cilinder
GROW

800 GRAM

95 GRAM

E

E
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Art-nr:

Barcode:

Omschrijving:

A5010185

8715897244032

Colombo CO2 Advance Set

A5010190

8715897244186

Colombo CO2 Advance Navul 95 GR

A5010200

8715897244209

Colombo CO2 Adapterring

A5010312

8715897081101

Colombo CO2 Advance Drukregelaar

A5010215

8715897244724

Colombo O-Ring Advance Drukregelaar (2 st.)
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CO2 Profi Set
De CO2 profi set bevat alle componenten voor
een professioneel CO2 systeem. Met de 800
gram wegwerpfles heeft u voldoende CO2 om
wekenlang CO2 toe te voegen. Het systeem kan
verder worden voorzien van een magneetklep
die als accessoire verkrijgbaar is.

40

60

20
80
psi

90

Nachtuitschakeling
met los verkrijgbare
magneetklep.

3 in 1 diffuser
Met de 3 in 1 diffuser heeft u een terugslagklep,
bellenteller en diffuser in één apparaat. Het
medium model is inbegrepen in de advance set.
Voor grotere aquaria is er ook een large model
verkrijgbaar.
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Art-nr:

Barcode:

Omschrijving:

A5010189

8715897285295

Colombo CO2 Profi Set met 800 GR cilinder

A5010217

8715897285301

Colombo Profi CO2 Drukregelaar M10

A5010208

8715897245992

Colombo CO2 3 in 1 Diffusor Medium

A5010210

8715897244223

Colombo CO2 3 in 1 Diffusor Large

800 gram CO2 cilinder
De 95 gram cilinder van de Advance set moet regelmatig worden vervangen. Met een los verkrijgbare adapterring kunt u de
drukregelaar aansluiten op de 800 gram cilinder. Met de hoeveelheid CO2 gas in deze cilinder kunt u voorlopig even vooruit.

Magneetklep
Omdat planten alleen overdag CO2 opnemen kan de toevoer ‘s nachts worden gestopt. Door het monteren van de
magneetklep kan dit m.b.v. een timer automatisch gebeuren.
U verdient de magneetklep vanzelf terug, u bespaart immers
flink op de CO2 cilinders!

Colombo BV
www.colombo.nl
Art-nr: A5010205
230VAC, DN: 1,0 mm
EPDM, Isol-Kl. F 2W
WEEE: DE91239080
Indoor
only

Made in Germany

CO2 indicator
De CO2 indicator is een onmisbaar hulpmiddel bij het gebruik van een CO2 systeem. De indicator geeft continue de
CO2 waarde aan. Op deze manier kunt u het CO2 systeem zo
afstellen dat de juiste hoeveelheid CO2 wordt toegegeven.

Low

Ok

High

<10 mg CO2 / Ltr

15-25 mg CO2 / Ltr

>25 mg CO2 / Ltr

Art-nr:

Barcode:

Omschrijving:

A5010195

8715897244193

Colombo CO2 cilinder 800 GR

A5010205

8715897244216

Colombo CO2 Advance Magneetklep

A5020295

8715897155734

Colombo CO2 Indicator
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30 jaar ervaring,
dat maakt het verschil
Colombo maakt professionele
producten voor het onderhoud
van uw aquarium. Onze producten
zijn het resultaat van ruim 30 jaar
ervaring en continue verbetering
door gedegen onderzoek en productontwikkeling.
In het Colombo onderzoekslaboratorium gaan we niet over één
nacht ijs. Elk product wordt grondig en intensief getest voordat het
op de markt wordt gebracht, daarmee garanderen we een optimaal
resultaat.
Voor de ontwikkeling van onze producten voor de verzorging van aquariumplanten
werken we samen met Aquafleur. Op ruim 20.000 m2 kweekt Aquafleur aquariumplanten die hun weg vinden naar consumenten in heel Europa en zelfs daarbuiten. Door
de kennis van Aquafleur op het gebied van planten te combineren met onze kennis op
het gebied van productontwikkeling, zijn we in staat producten voor de verzorging van
aquariumplanten te maken, die behoren tot de beste in hun soort.
Meer weten over Aquafleur? Kijk op www.aquafleur.com

NL-3257LB - The Netherlands
www.colombo.nl

Professionele producten voor uw aquarium
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