RED

Bacteriën reinigen
op natuurlijke
wijze het water

No
Colorants

No
Conservatives

Biological

Aanbevolen én gebruikt
door koi experts!
Ontdek de kracht van
Fresh PSB!
BactoPlus Fresh PSB
Levende PSB voor een superieure waterkwaliteit.
Photo Synthetic Bacteria zijn in staat grote hoeveelheden
organisch materiaal te verteren en verbeteren daarmee
de waterkwaliteit hetgeen resulteert in een beter
leefmilieu van uw vissen. Bacteriën in bijvoorbeeld Filter
Starter (Gel) en BSO gebruiken zuurstof, Photo Synthetic
Bacteria daarentegen gebruiken licht, hierdoor vindt er
geen concurrentie plaats en kunnen PSB onbeperkt
worden toegevoegd.
De PSB worden in onze eigen productiefaciliteit
gekweekt en onverdund in de fles afgevuld. De rode
kleur van de BactoPlus PSB is haar natuurlijke kleur, er
worden geen kleurstoffen aan het product toegevoegd.
De rode kleur maken de bacteriën aan door de vorming
van Caroteen, dit is nodig voor de opname van licht.
BactoPlus PSB food spray
Natuurlijk Caroteen voor optimale kleuring. Toevoeging
voor aan het voer: Bevordert groei, gezondheid en kleur
van uw vissen! Unieke in Nederland gekweekte levende
foto synthetische bacteriën (PSB).

RED

De PSB maken caroteen en astaxanthine aan. Dit zijn
natuurlijke kleurverbeteraars rijk aan pro-vitamine A en
zeer krachtige anti oxidanten. Daarnaast bevat het een
zeer hoog gehalte voedzame aminozuren. Spray dagelijks
PSB food spray over het visvoer, dit bevordert de kleur,
groei en gezondheid van uw vissen.

Geen
kleurstoffen

Geen
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Biologisch

Ohmizu het geheim voor fantastisch water uit Japan
BactoPlus Ohmizu maakt uw vijverwater optimaal voor het houden van Koi.
In de Japanse Niigata streek is het kweken van Koi ruim een eeuw gelden
begonnen. Tot en met de dag van vandaag is Niigata de streek die de meeste
kwaliteitskoi levert. Een van de geheimen is het water. Niet voor niets komt ook
de beste rijst in Japan uit Niigata. Het bergwater wat zowel voor de kweek van
koi als rijst wordt gebruikt is natuurzuiver en zeer rijk aan mineralen.
BactoPlus analyseerde het water uit Niigata en ontwikkelde Ohmizu. Met Ohmizu
worden waardevolle mineralen aan het water toegevoegd, verontreinigingen
worden opgenomen en de speciale BactoPlus bacteriën die aan het product zijn
toegevoegd verbeteren de filterprestaties, verwijderen slib en organische
verontreiniging.
Het resultaat is glashelder en gezond water, rijk aan mineralen die essentieel zijn voor
de juiste ontwikkeling van uw Koi.
Ohmizu wordt geleverd in een verpakking van 2.500 ml. Hiermee kunt u 50.000 liter
behandelen.
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Voorkom visziekten en verbeter
de weerstand van uw vissen met
BactoPlus Lacto Health
Lacto Health
Lacto Health is een probiotica die bestaat uit geselecteerde melkzuur
bacteriën en enzymen. Dit product ondersteunt de gezondheid van vissen op
een natuurlijke manier. Alhoewel nog lang niet volledig begrepen wordt hoe
deze bacteriën precies werken is uit de praktijk gebleken dat regelmatige
toevoeging aan het vijverwater aantoonbaar positieve effecten heeft op de
gezondheid van vissen. Kleine wonden en ontstekingen herstellen binnen
enkele dagen en ziekteverwekkers worden op een natuurlijke manier
verwijderd. Daarnaast heeft Lacto Health een positieve effect op de
waterkwaliteit.
Gebruik Lacto Health op die momenten wanneer ziekteverwekkers vat kunnen
krijgen op uw vissen. Bijvoorbeeld in het voorjaar zodra de watertemperatuur
boven de 12° C is en begint op te lopen, in de zomer tijdens een warme
periode, of in de herfst wanneer het water begint af te koelen. Door op deze
momenten Lacto Health te gebruiken voorkomt u ziekten en houdt u de
vissen in een optimale conditie.
Lacto Health is verkrijgbaar is flessen van 1, 2½ en 5 liter.1 liter product is
voldoende voor 20.000 liter water.

BactoPlus BSO
Verwijdert slib snel en effectief
BactoPlus Activator Gel
De Heterotrofe bacteriën in BSO breken op een natuurlijke manier
organisch materiaal af, bijvoorbeeld slib op de bodem van de vijver, in
het filter, en de stoflaag die zich vormt op onderwater planten. Een
centimeters dikke laag organisch afval op de bodem van uw vijver kan
uiteraard met BSO niet worden verwijderd, het is echter zaak het zover
niet te laten komen, regelmatig gebruik voorkomt de opbouw en houdt
uw vijver gezond. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat Heterotrofe
bacteriën een belangrijke rol spelen bij het in stand houden van de bio
film in uw filter, dus ook daar doet BSO nuttig werk.
BSO is verkrijgbaar is flessen van 1 en 2½ liter.1 liter product is
voldoende voor 10.000 liter water.

Filter Start en Filter Start Gel
De beste keuze!
Vele handen maken licht werk
En het is daarom dat alle BactoPlus producten een overvloed aan bacteriën bevatten. En omdat niet alleen het
aantal telt zijn telkens de juiste bacteriesoorten toegevoegd die noodzakelijk zijn voor het gewenste resultaat. In
een onafhankelijke producttest kwam BactoPlus gel als onbetwiste winnaar tevoorschijn, een samenvatting van
de test vindt u achterop deze brochure. Als u de prijs per bacterie bekijkt is BactoPlus ook nog eens spotgoedkoop. Op BactoPlus kunt u vertrouwen.
Alle BactoPlus producten zijn voorzien van een houdbaarheidsdatum en een charge-nummer. Kijk en vergelijk
dit eens met andere producten, alhoewel bacterieproducten beperkt houdbaar zijn ontbreekt op veel
producten een productie- of houdbaarheidsdatum.

Filter Starter en Filter Starter Gel
Vissen produceren continu ammonia, het komt o.a. vrij bij de opname
van zuurstof via de kieuwen. Ammonia vormt zich bij een pH boven 7,4
als Ammoniak wat uiterst giftig is. In een biologisch filter zetten
bacteriën ammonia via nitriet om in nitraat. Voor dit proces zijn twee
soorten bacteriën verantwoordelijk. De eerst groep zet ammonia om in
nitriet, deze bacteriën worden wel ‘AOB’ genoemd. De tweede groep
zet Nitriet om in Nitraat, deze bacteriën worden wel ‘NOB’ genoemd.
Beide processen vinden plaats met behulp van zuurstof, het is daarom
voor optimale filterprestaties van belang dat het water in het filter rijk
aan zuurstof is.
BactoPlus Filter Starter (gel) bevatten zowel AOB alsook NOB en wel in
zeer grote aantallen. Bij productie worden ruim 800 miljoen bacteriën
per ml. aan de producten toegevoegd. Gebruik deze producten bij
opstart, na onderhoud en bij problemen met de waterkwaliteit. Indien
het filter goed te bereiken is en het filtermateriaal droog te zetten is
dan kan de Gel versie direct op het filtermateriaal worden aangebracht
hetgeen de effectiviteit verbetert.
Filter Starter (Gel) is verkrijgbaar in flessen van 1, 2½ en 5 liter. 1 liter
product is voldoende voor 10.000 liter water.

BactoPlus Activator Gel
Om het beste uit Filter Start te halen combineert uit dit met Activator
Gel. Dit product bevat natuurlijke mineralen, sporenelementen,
speciaal geselecteerde voedingstoffen en bacteriën. Het toevoegen
van Activator is in nieuwe vijvers alleen mogelijk wanneer er reeds
bacteriën zijn toegevoegd. In bestaande vijvers kan activator zonder
voorbehoud worden toegepast.
Activator is een ideaal onderhouds-product, door de verhoogde
prestaties van bacteriën wordt de water-kwaliteit geoptimaliseerd en
algengroei op een natuurlijke manier tegengegaan.
Activator Gel is verkrijgbaar is flessen van 1 en 2½ liter. 1 liter product is
voldoende voor 20.000 liter water.

In onafhankelijke producttest als
beste getest, lees hier de samenvatting van het testverslag:
De Nishikigoi vereniging nederland (NVN) heeft door het hele land in winkels bacterie-producten gekocht. Deze producten worden verkocht als hulp bij het opstarten van filters in
vijvers. Om dit te kunnen doen moeten deze producten vloeibaar zijn en levende bacteriën
bevatten. Een goed product moet 2 soorten bacteriën bevatten: AOB (Ammonium-oxiderende bacteriën) en NOB (Nitriet-oxiderende bacteriën).
De gekochte producten heeft de koi-vereniging vervolgens afgegeven aan het KIWA Water
Research (een erkend onderzoeksinstituut op dit gebied). Het KIWA heeft deze producten
onderzocht op een aantal kenmerken: 1) Aantal AOB en 2) aanwezigheid van NOB (2
soorten), dus geen aantallen.
Het eerste resultaat is dat maar de helft (9 van de 18) van de geteste producten meer AOB
bevatten dan leidingwater (8.000 per ml). Bactoplus gel was de absolute topper met 120
miljoen bacteriën per ml, meer dan 200x meer dan Bacta-totaal, de nummer 2 van de
met naam en toenaam genoemde producten (een tweetal onbekende merken bevatten
meer bacteriën dan Bacta-totaal maar minder dan Bactoplus (2-10x minder); deze
merken zijn echter vanwege andere selectiecriteria afgevallen). Bactoplus bevatte zelfs
4000x meer dan Huismerk Overloon en 2400x meer dan Microbe-lift Nite-out.
Het tweede resultaat betreft de aanwezigheid van NOB; het KIWA heeft gekeken
naar de aanwezigheid van Nitrobacter en Nitrospira. Het blijkt dat wederom maar
de helft (10 van de 18) producten NOB bevatten (dus één van beide NOB-soorten),
waaronder Bactoplus gel. Slechts een derde van de producten (6 van de 18)
bevatten ook de NOB welke belangrijk is in koi-vijvers, namelijk Nitrospira; in
Bactoplus gel zat deze bacterie. Slechts een kwart van de producten (4 van de
18), waaronder Bactoplus gel, bevatten beide soorten NOB waarop het KIWA
heeft onderzocht en niet zoals andere merken maar 1 van de 2.
Op basis van deze resultaten concludeert de koi-vereniging dat maar 6 van de
18 geteste producten geschikt zijn voor het toevoegen van de juiste
bacteriën aan vijverwater, waaronder natuurlijk Bactoplus gel.
Bij het maken van een rangschikking wordt Bactoplus gel door de
koi-vereniging op nummer 1 gezet; een van de opmerking van de
koi-vereniging was dat Bactoplus geen productie- en houdbaarheidsdatum heeft. Alle producten worden inmiddels voorzien van datum en
charge nummer.
De overduidelijke conclusie is dan ook dat Bactoplus de hoogste
aantallen bacteriën bevat, de juiste bacteriën en met een goede
verpakking met houdbaarheidsdatum.
Compleet verslag te lezen in KOI magazine NVN nummers 77 & 79.
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Natuurlijk en veilig

Dit is een uitgave van BactoPlus. 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. Wij zijn niet verantwoordelijk voor
evt. tekstfouten. Art. nr. N9090750

