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Een prachtige heldere vijver
Begint met gezond water
Door de geringe inhoud van de
meeste vijvers is moeilijk een natuurlijk evenwicht te verkrijgen, daarom
zullen we de vijver moeten helpen
gezond te blijven. De juiste waterkwaliteit is van groot belang echter deze
wordt, zoals u in de vijver kringloop
kunt zien, beïnvloed door allerlei vervuilingen zoals plantenresten, tuinvuil,
vis- en vogeluitwerpselen.

Vĳver
planten

Uw vijver verzorgen
in 5 simpele stappen
Online Vijver Check
Colombo heeft ook een interactieve
online Vijver Check. Door het water te
testen en de resultaten in te voeren in
onze online Vijver Check kunt u een
compleet advies krijgen waarmee
helder en gezond water onder handbereik is.
•
•
•
•

Waterkwaliteit
Algenbehandeling
Ziektewijzer
Dealer locator
Scan de QR-code
of kijk op
onze website
www.colombo.nl
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V
Check

Welkom
rogramma kent twee functie’s.

U kunt met de V
Check een compleet uitgewerkt advies
voor het onderhoud van uw
en de behandeling van algenproblemen.
Met de Ziekte
kunt u via de productkeuze zien welk product
het meest geschikt is voor de behandeling van uw vissen.
invullen, doorU kunt in het programma de gegevens van uw
loop de stappen in het programma en u
een compleet uitgewerkt advies wat u kunt afdrukken of opslaan.

V
Check

Ziekte

https://vijvercheck.colombo.nl

STAP 1 Water testen
6-in-1 Quicktest:

Doe een watertest. U kunt de waterwaardes
invullen op ons testformulier of de online
vijver check gebruiken.
Voor het testen van het vijverwater kunt u
gebruik maken van de Quicktest strips of
Aquatest druppeltesten. Met de Quicktest
strips heeft u snel en eenvoudig een goede
indicatie van de pH, KH, GH, Nitriet, Nitraat
en Chloor waarde. Met de Aquatest druppeltesten kunt u een precieze meting doen
van alle waterwaarden inclusief Ammonia
en Fosfaat.

Meet snel en
eenvoudig 6
belangrijke
waterwaardes
Verpakking bevat 50
teststrips

Art-nr: 05020295

Art-nr: 05020285 Art-nr: 05020297 Art-nr: 05020296 Art-nr: 05020291 Art-nr: 05020287 Art-nr: 05020289 Art-nr: 050202958

Testlab professional

Met de Colombo testlab heeft u alle
aquatest druppeltests in een handige koffer
die bovendien ook nog voordelig is.
Op onze website staan video’s waarin we
laten zien hoe de watertest moet worden
uitgevoerd. Zo wordt water testen wel heel
eenvoudig!
Surf naar www.colombo.nl en probeer het uit.

Art-nr: 05020293
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STAP 2 Waterwaarden corrigeren
pH en Hardheid
De pH is een rekenkundige aanduiding voor de hoeveelheid zuur die in vijverwater zit.
De pH kan een waarde hebben tussen de 0 en 14.
Hoe lager de pH des te zuurder het vijverwater. Grote schommelingen in de pH-waarde
zijn schadelijkvoor de vissen. Zeker bij de start van een filter kan dit desastreuze gevolgen hebben.
Een juiste carbonaathardheid (KH) is een voorwaarde voor helder vijverwater, gezonde
planten en vissen en een stabiele zuurgraad (pH). KH is een maat voor de totale hoeveelheid opgeloste carbonaten in uw vijver.
Bij een te lage KH kan de pH-waarde snelle schommelingen vertonen, wat zeer schadelijk is voor het vijverleven.
Een juiste totale hardheid (GH) is een voorwaarde voor helder water. GH is een maat
voor de totale hoeveelheid opgeloste mineralen in uw vijver welke hoofdzakelijk bestaan uit calcium. Uw planten en vissen hebben deze mineralen nodig.
Door regelmatig Balantex aan het vijverwater toe te voegen, houdt u de waterwaardes
op het juiste niveau en creëert u de basis voor een heldere en gezonde vijver.
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Art-nr:

Omschrijving:

Voldoende voor:

05020105

Colombo Balantex 1.000 ML

7.000 ltr

05020109

Colombo Balantex 2.500 ML

17.500 ltr

05020110

Colombo Balantex 5.000 ML

35.000 ltr

05020125

Colombo GH+ 1.000 ML

7.000 ltr +2˚DH

05020129

Colombo GH+ 2.500 ML

17.500 ltr + 2˚DH

05020130

Colombo GH+ 5.000 ML

35.000 ltr +2˚DH
7.000 ltr + 2˚DH

05020145

Colombo KH+ 1.000 ML

05020149

Colombo KH+ 2.500 ML

17.500 ltr +2˚DH

05020150

Colombo KH+ 5.000 ML

35.000 ltr +2˚DH

05020187

Colombo PH- 1.000 ML

5.000 ltr

05020189

Colombo PH- 2.500 ML

12.500 ltr

De juiste waarden
ZUURGRAAD

pH

>8
7-8
<7

Alkalisch pH verlagen met Colombo pH-min.
Optimaal Waterwaarden onderhouden met Balantex en BiClear.
Zuur
Colombo KH+ toevoegen.
Optimale meetwaarden: 7.0 - 8.0

CARBONAATHARDHEID

KH

> 12°DH
5-12
<5

Te hoog 25% water verversen en Colombo Fish Protect toevoegen.
Optimaal Waterwaarden onderhouden met Balantex en BiClear.
Te laag
Colombo KH+ toedienen en de pH-waarde controleren.
Optimale meetwaarden: 6º - 10º DH

GEZAMENLĲKE HARDHEID

GH

> 15°DH
10-15
< 10

Te hoog 25% water verversen en Colombo Fish Protect toevoegen.
Optimaal Waterwaarden onderhouden met Balantex en BiClear.
Te laag
Colombo GH+ toedienen.
Optimale meetwaarden: 10º - 15º DH

Tip:

Bij een te lage GH of KH dient u eerst Colombo GH Plus en/of KH Plus te gebruiken
om de waardes op het juiste niveau te brengen. Door regelmatig Balantex te gebruiken, voorkomt u dat de KH en GH waarde te laag worden.
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STAP 3 Filterwerking optimaliseren
ter
Fil
Ammonia

urstof
Zu

Nitraat

Nitriet

Bacteriën

Net als elk ander huisdier moet ook bij vissen de
behuizing worden schoongehouden. Vissen produceren het schadelijke ammonia wat in het filter
met behulp van nuttige bacteriën via nitriet wordt
omgezet naar het onschadelijke nitraat. De bacteriën in het filter hebben tijd nodig om zich te
ontwikkelen. Daarom ontstaan bij de opstart vaak
problemen. Door het water regelmatig te testen
kunt u controleren of de waterkwaliteit in orde is.

Filterstart is een bacteriestarter voor nieuwe en bestaande vijvers, in het voorjaar en
na iedere schoonmaak moet u het vijverfilter en het biologisch evenwicht een handje helpen, dit doet u door deze levende bacteriën toe te voegen.
De speciaal gekweekte bacteriën in Bactuur Clean breken op natuurlijke wijze het
vuil en slib af. Het resultaat is een schonere vijver en filter en daardoor minder water- en algenproblemen.
Activator is een plantaardige biokatalysator. De unieke plantenextracten geven de
reinigingsbacteriën in Filterstart & Bactuur Clean turbokracht en zorgen daarmee
voor een optimale bacteriewerking.
Door onderzoek hebben we een vloeibare fosfaatverwijderaar ontwikkeld. Simpelweg Phosphate X aan het water toevoegen en de fosfaten worden verwijderd.
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De juiste waarden
AMMONIA

NH3

> 0,5 mg/l Gevaarlijk
hoog

0,2 – 0,5

Te hoog

0

Optimaal

Direct tenminste 50% van het water verversen
en BiClear toedienen.
Filterwerking ondersteunen met Filterstart en Activator.
Na water verversen NH3-waarde weer meten.
Filterstart en Activator toevoegen om ﬁlterwerking
te verbeteren.
Controleer ook de Nitriet-waarde!

Optimale meetwaarde: 0 mg/l

NITRIET

NO2

> 0,5 mg/l Gevaarlijk

0,25–0,5

Te hoog

0

Optimaal

Direct tenminste 50% van het water verversen
en Fish Protect toedienen. Filterwerking ondersteunen
met Filterstart, Activator en BiClear.
Na water verversen Nitriet-waarde weer meten.
Filterstart, Activator en BiClear toevoegen om
ﬁlterwerking te verbeteren.
Advies: controleer ook de Ammonia-waarde met
een aparte druppeltest.

Optimale meetwaarde: 0 mg/l

NITRAAT

NO3

> 40 mg/l Te hoog
20-40
< 20

Direct water verversen en Fish Protect toevoegen,
en regelmatig BiClear toevoegen om nitraat te binden.
Iets te hoog Regelmatig BiClear toevoegen om de Nitraat-waarde
onder 20 mg/l te houden.
Optimaal
Advies: controleer ook de Ammonia-waarde.
Optimale meetwaarden: 0 - 20 mg/l

FOSFAAT

PO4

> 1 mg/l
0,5-1
< 0,5

Te hoog
Direct Phosphate X toevoegen.
Iets te hoog Regelmatig Phosphate X toevoegen om de
Fosfaat-waarde onder 0,5 mg/l te houden.
Optimaal
Controleer ook de Nitraat-waarde.
Optimale meetwaarden: 0 - 0,5 mg/l

Art-nr:

Omschrijving:

Voldoende voor:

Art-nr:

Omschrijving:

Voldoende voor:

05020231

Bactuur Filter Start 500 ML

2.500 ltr

05020245

Bactuur Clean 2.500 ML

12.500 ltr

05020233

Bactuur Filter Start 1.000 ML

5.000 ltr

05020284

Bactuur Activator 500 ML

2.500 ltr

05020236

Bactuur Filter Start 2.500 ML

12.500 ltr

05020282

Bactuur Activator 1.000 ML

5.000 ltr

05020240

Bactuur Clean 500 ML

2.500 ltr

05020283

Bactuur Activator 2.500 ML

12.500 ltr

05020242

Bactuur Clean 1.000 ML

5.000 ltr

05020243

Phosphate X 1.000 ML

10.000 mg

7

STAP 4 Water helder maken
en onderhouden
Ook in gezond vijverwater kan algengroei voor problemen zorgen. De aanwezigheid van voedingsstoffen en de invloed van zonlicht kan voor snelle ontwikkeling
van algen zorgen. Algen kunnen zich ontwikkelen als zweefalgen die het water
groen en ondoorzichtig maken.
In helder water zijn draadalgen vaak een probleem. Voor beide algenproblemen
heeft Colombo producten die het probleem snel verhelpen en onderhoudsproducten die nieuwe algengroei voorkomen.
Zweefalgen kunnen zich in vijvers sterk ontwikkelen en daarmee het water groen en
ondoorzichtig maken. Met Colombo Algadrex kunnen zweefalgen snel en efficiënt
worden verwijderd. Na toevoeging van Algadrex klonteren de algen en zwevende
verontreiniging samen waarna deze worden opgevangen in het filter of met een
schepnet eenvoudig kunnen worden verwijderd.
Door regelmatig Bi-Clear te gebruiken wordt de vorming van nieuwe zweefalgen
tegengegaan waardoor het water helder blijft. De natuurlijke bestanddelen in BiClear belemmeren zweefalgen in hun ontwikkeling, bovendien is het product rijk
aan mineralen die noodzakelijk zijn voor vissen en planten.
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Algadrex

In de vijver worden problemen met groen en
ondoorzichtig water meestal veroorzaakt door
zweefalgen. Door toepassing van Algadrex zal, na
enkele uren, het water weer helder worden. De
algen klonteren samen en drijven aan het wateroppervlak, zinken naar de bodem of komen in het
filter terecht.

Het effect van Algadrex op een groene vijver

Groen

Na

Na

Resten

water

30 minuten

60 minuten

verwijderen

100%
BiClear

glashelder

zuiver

onderhouds

Voor glashelder en gezond water combineert BiClear twee natuurlijke bestanddelen welke samen
Groen
Nagezond vijverwater.
Na
zorgen
voor glashelder en
biologisch
water
water
Regelmatig gebruik verzekert u van gezond en
kristal helder water.

Resten
product

water
30 minuten 60 minuten verwijderen
Met BiClear altijd helder en gezonder water
100%

glashelder

zuiver

onderhouds

biologisch

water

water

product

Art-nr:

Omschrijving:

Voldoende voor:

05020525

Colombo Algadrex 300 ML NL+F

6.000 ltr

05020527

Colombo Algadrex 800 ML NL+F

16.000 ltr

05020160

Colombo BiClear 1.000 ML NL+F

14.000 ltr

05020167

Colombo BiClear 2.500 ML NL+F

35.000 ltr

05020170

Colombo BiClear 5.000 ML NL+F

70.000 ltr
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STAP 5 Draadalgen behandelen
In helder water kan licht goed doordringen
daarom ontstaan in heldere vijvers vaak
problemen met draadalgen. De draadalgen
groeien aan de wanden van de vijver en kunnen onderwaterplanten overwoekeren.
Algisin is een krachtige en trefzekere oplossing tegen draadalgen, binnen enkele
dagen zullen de draadalgen beginnen te
verdwijnen en na 14 dagen is de hele vijver
vrij van draadalgen.
Door regelmatig BiOx te gebruiken voorkomt u dat draadalgen zich opnieuw ontwikkelen, door de sterke oxidatiekracht van
BiOx wordt de groei van draadalgen op
een natuurlijke manier tegengegaan, daarnaast zorgt BiOx voor zuurstofrijk water hetgeen de biologische processen stimuleert.
Dit resulteert in een beter leefmilieu voor
vissen en planten.
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Algisin

Draadalgen kunnen zich door zonlicht explosief
ontwikkelen en daarmee planten overwoekeren.
Door de enzymatische werking van Algisin® blijven deze algen van voldoende voeding verstoken. Afgestorven algen kunt u gemakkelijk met
een fijnmazig net verwijderen.

Verwijder snel draadalgen in uw vijver

inclusief
teststrip

100%
BiOx

altijd

100%

extra

O

resultaat

werking

reinigt

onderhouds

Als BiOx in contact komt 2met het water, komt
direct actieve zuurstof vrij. Door de sterke natuuraltijd
lijkeinclusief
oxidatiekracht van BiOx wordt organische
biologisch
zuurstof
krachtig
teststrip en slib
verontreiniging
afgebroken, en wordt de
groei van draadalgen tegengegaan. 100%

resultaat
Voorkom de groei van draadalgen

100%

snelle
product
werking

extra

reinigt

onderhouds

zuurstof

krachtig

product

O2

biologisch

snelle

Art-nr:

Omschrijving:

Voldoende voor:

05020510

Colombo Algisin 1.000 ML NL+F

10.000 ltr

05020512

Colombo Algisin 2.500 ML NL+F

25.000 ltr

05020517

Colombo Algisin 5.000 ML NL+F

50.000 ltr

05020195

Colombo BiOx 1.000 ML NL+F

32.000 ltr

05020199

Colombo BiOx 2.500 ML NL+F

80.000 ltr

05020210

Colombo BiOx 5.000 ML NL+F

160.000 ltr

11

Visziektewijzer
Alparex is werkzaam tegen onzichtbare parasieten welke een
grauwsluier op de vissen veroorzaken, zoals Ichtyobodo, Chilodinella en Trichodina. Bovendien
worden witte stip en schimmel
effectief behandeld.

Vinrot en gatenziekte

Witte Stip

Huidontsteking

Cytofex is een uniek product
op kruidenbasis werkzaam tegen bacteriële infecties zoals
huidzweren, ontstekingen, vinrot
en gatenziekte.

Schimmel

Buikwaterzucht

Lernex is werkzaam tegen huiden kieuwwormen, inwendige
wormen, bloedzuigers, visluizen
en ankerwormen.

Karperluizen en bloedzuigers

Ankerwormen

Gebaseerd op ruim
30 jaar ervaring
12
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20

0x

Lernex Pro is ontwikkeld als
antwoord op resistente huid- en
kieuwwormen.

OICE

Huidwormen

20

FMC-50 is werkzaam tegen
schimmel en witte stip. Schimmel is met het blote oog zichtbaar als witte tot groene wattige
plukken. Witte stip herkent men
aan kleine witte stippen op de
huid die zich het beste laten vergelijken met zoutkristallen.

0x

Onzichtbare parasieten

Kieuwwormen

Vissen kunnen door allerlei omstandigheden ziek worden. De belangrijkste oorzaken
hiervan zijn slechte waterkwaliteit, hetgeen resulteert in stress, en het plaatsen van
nieuwe vissen. Het is tevens van belang de symptomen van visziekten tijdig te herkennen. Test bij visziekten altijd eerst de waterkwaliteit.

Test eerst het vijverwater
In deze folder vindt u alle informatie over de diverse waterwaarden.
Vervuild water of afwijkende waterwaarden kunnen de oorzaak zijn van
zieke vissen.

Art-nr:

Omschrijving:

Voldoende voor:

05020263

Colombo Fish Protect 1.000 ML

25.000 ltr

05020266

Colombo Fish Protect 2.500 ML

50.000 ltr

05020300

Colombo Alparex 250 ML

5.000 ltr

05020305

Colombo Alparex 500 ML

10.000 ltr

05020310

Colombo Alparex 1.000 ML

20.000 ltr

De productkeuze
In het onderstaande overzicht staan
de meest voorkomende ziekteverwekkers op een rij. Voor een
betrouwbare diagnose kan een microscopisch onderzoek noodzakelijk
zijn. Uw vijverspecialist kan u daarbij
behulpzaam zijn.

05020315

Colombo Alparex 2.500 ML

50.000 ltr

05020320

Colombo Cytofex 250 ML

2.500 ltr

05020325

Colombo Cytofex 500 ML

5.000 ltr

05020330

Colombo Cytofex 1.000 ML

10.000 ltr

05020335

Colombo Cytofex 2.500 ML

25.000 ltr

05020340

Colombo Lernex 200 GR

5.000 ltr

05020345

Colombo Lernex 400 GR

10.000 ltr

05020350

Colombo Lernex 800 GR

20.000 ltr

05020355

Colombo Lernex 2.000 GR

50.000 ltr

Online ziektewijzer
Colombo heeft ook een online ziektewijzer. Kijk op onze website www.
colombo.nl of scan de QR code.

05020357

Colombo Lernex Pro 1.000 ML

20.000 ltr

05020358

Colombo Lernex Pro 2.500 ML

50.000 ltr

05020359

Colombo Lernex Food 2.500 ML

800 gr

05020360

Colombo FMC50 250 ML

6.750 ltr

05020365

Colombo FMC50 500 ML

12.500 ltr

05020370

Colombo FMC50 1.000 ML

25.000 ltr

05020375

Colombo FMC50 2.500 ML

62.500 ltr

05020485

Colombo Morenicol Medic Box

n.v.t.

05020715

Colombo Morenicol Vita Spray 50 ML

Maakt 3,5 kilo voer

05020710

Colombo Propolis Wond Spray 50 ML

n.v.t.

05020715

Colombo Wond Reiniger 50 ML

n.v.t.

05020720

Colombo Verdoving 20 ML

n.v.t.
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De juiste voeding
Voor alle vijvervissen
Pond food is de ideale mix voor alle soorten vijvervissen met de volgende unieke eigenschappen:
• Hoge voedingswaarde; door een hoog soortelijke gewicht en hoogwaardige ingrediënten.
• Voordelig per kilo; vergelijk prijs, gewicht en inhoud met vijversticks.
• Licht verteerbaar; de tarwekiemen (wheat germ)
vergemakkelijken de spijsvertering.
• Mooie kleuren; natuurlijke kleurstoffen zoals spirulina bevorderen de kleuren van de vissen.
• Gezonde vissen; goede voeding verbetert de
weerstand en gezondheid van vissen.
03050005 - Pond Food 750 gr.
03050010 - Pond Food 2,2 Kg.
Sturgeon food is een top kwaliteit steurvoer met
hoogwaardige ingrediënten, en het heeft de volgende unieke eigenschappen:
• Voortreffelijke groei; door een uitgebalanceerde
verhouding van eiwitten en vetten.
• Uitstekende gezondheid; door een optimaal vetzuur- en aminozuurprofiel.
• Afgestemde voedingsbehoefte; door de aanwezigheid van vismeel en bloedproducten.
• Optimale conditie; doordat het alle benodigde
mineralen, vitamines en sporenelementen bevat.
• Zinkend voer; voor een goede acceptatie door
de steur.
03050060 - Steur mini 1,2 KG
03050065 - Steur medium 1,2 kg

Prebiotics
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Beta

Astaxanthin

glucans

& Spirulina

Bevordert de
darmactiviteit

Immuun
versterkend

Voor prachtige
kleuren

High

Stabilized

Wheat

Premium voer
Voor koi
Koi food is de beste complete hoogwaardige voeding voor koi:
• Voortreffelijke groei; door een uitgebalanceerde verhouding van eiwitten en vetten.
• Uitstekende gezondheid; door gestabiliseerde vitamine C en Beta-glucanen (uit gist).
• Sublieme kleuring; spirulina en astaxanthine zorgen voor schitterende kleuring van uw Koi.
• Optimale waterkwaliteit; de prebiotics (inuline) bevorderen de vertering en darmflora waardoor er minder afval en
vervuiling is.
03050015 - 1 kg Small • 03050020 - 1 kg Medium
03050025 - 3 kg Small • 03050030 - 3 kg Medium
WheatGerm bevat licht verteerbare ingrediënten voor uw Koi
en vijvervissen:
• Licht verteerbaar; door speciale ingrediënten en lager eiwit
gehalte.
• Voor lage watertemperaturen; vanaf 5°C kunt u WheatGerm
voeren.
• Stimuleert gezondheid; gestabiliseerde Vitamine C en Betaglucanen stimuleren de gezondheid en het immuunsysteem.
• Optimale waterkwaliteit; prebiotics (inuline) bevorderen de
vertering waardoor er minder vervuiling is.
03050035 - 1 kg - S • 03050040 - 1 kg - M
03050045 - 3 kg - S • 03050050 - 3 kg - M
Economy - Voordelige verpakking van 10 kilo voer geschikt voor
Prebiotics
Beta
alle
vijvervissen inclusief
Koi. Bevat alleAstaxanthin
noodzakelijke voedingstoffen en voorziet daarmee in de dagelijkse voedingsbehoefte
van uw vissen.
glucans
& Spirulina
Bevordert de
Immuun
Voor prachtige
Economy:
03050640versterkend
- 10 kg Small • 03050645
- 10 kg Medium
darmactiviteit
kleuren

High

Stabilized

Wheat

nutrition

vitamin C

germ

Voor gezonde
groei

Verbetert de
weerstand

Licht
verteerbaar
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Art. nr. 09090885

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.
Daarnaast zoeken we altijd naar innovatieve oplossingen, waar mogelijk op een biologische basis. Het maken van medicijnen voor de succesvolle behandeling van zieke
vissen is vanaf het prille begin onze expertise. Geen ander merk biedt vergelijkbare
resultaten, en zeg nou zelf, als je ziek bent wil je toch uitsluitend de beste medicijnen
zodat je snel weer op de been bent?
Het is daarom dat onze producten worden gebruikt èn aanbevolen door specialisten,
dierenartsen en viskwekerijen.

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

Professionele producten voor uw vijver
Dit is een uitgave van Colombo B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in
enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ondanks alle aan de tekst bestede zorg, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele
schade die kan voortvloeien uit enige fout die in deze folder zou kunnen voorkomen.

