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En luksuriøs plantevækst,
her kan du læse hvordan!
I denne brochure kan du
læse, hvordan smukke
og sunde akvarieplanter
er inden for rækkevidde.
Colombo har produkter
til en perfekt substratbase, gødninger og
næringstilskud
samt
CO2-systemer.
Med disse produkter får
dine planter det godt.

Indretning
af akvariet
Udstyr:
• Akvarium og tilbehør
• Akvarieplanter
• Colombo Nutri Base og Flora Base
• Colombo AquaStart og BactoStart
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Et godt næringsmedium er afgørende for en
god plantevækst. Anbring først et lag Colombo
NutriBase og tildæk derefter med et lag
Colombo FloraBase.
Dette er grundlaget for et sundt akvarium med
flotte planter.

Nu er det tid til at plante akvarieplanterne. Det
er altid nemt at gå ud fra en beplantningsplan,
men hvis du imidlertid ikke råder over en
beplantningsplan anbefales det at anbringe de
laveste planter forrest i akvariet og de højeste
bagerst. Spørg din forhandler til råds.

Følg Colombo Startsystemet. Tilsæt AquaStart
og BactoStart for at gøre vandet egnet og
sætte gang i biologien.

Lad posen med fiskene drive ca. 30 minutter på
vandet for at udligne temperaturen. Derefter
kan fiskene slippes løs, og dit akvarium er klart.

Scan koden for at
se instruktionsfilmen
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Hvad er behovet for blomstrende planter?

Plantegødning
Ligesom planter i haven, skal akvarieplanter gødes.
Udover næringsstoffer der optages gennem
rødderne, optager akvarieplanter også næringsstoffer fra vandet gennem bladene.
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CO2
CO2 er en forudsætning for en sund plantevækst. Under normale
forhold indeholder akvarievand ikke tilstrækkelige niveauer af CO2, for
at planterne kan vokse ordentligt. Colombo FloraBase Pro sænker
vandets pH-værdi, og på denne måde øges mængden af CO2 der er
til rådighed. (Se oplysningerne på side 6).
Du kan også installere et CO2-system. Med et CO2-system tilsættes
CO2-gas til vandet fra en beholder eller flaske. Se side 11 for mere
information.
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For at opnå optimal plantevækst skal 3
faktorer være i balance: Lys, næring og
CO2. Det element der er mindst af i
denne trekant, begrænser plantevæksten og skaber muligheder for algevækst. Ved hjælp af specielle lamper til
akvarieplanter, kan du nemt skabe de
lysforhold, der er nødvendige for
akvarieplanter.
Colombo Flora-Grow serien tilbyder en
række produkter, som giver en løsning
for de andre 2 faktorer, der er afgørende
for en sund plantevækst, nemlig næring
og CO2.

Et akvarium med smukke
planter er let at opnå med
produkter fra Colombo.
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NutriBase er et komplet substrat til akvarieplanter.
Udviklet i samarbejde med eksperter i dyrkning af
akvarieplanter. Det indeholder alle essentielle
næringsstoffer for en sund
plantevækst. Den åbne struktur sikrer et godt flow af vand
gennem substratet.
Frysetørrede,
gavnlige
bakterier tilsættes NutriBase
for at holde substratet rent.
Dæk NutriBase med et lag
grus med en sten-diameter på
mindst 2 mm, eller dæk det
med et lag FloraBase Pro.
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NutriBase,
komplet substrat
til akvarieplanter
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Colombo har to produkter til rådighed for dit bundlag:
NutriBase og FloraBase Pro. NutriBase er et komplet
substrat; FloraBase er et unikt bundlag for optimal plantevækst.

Calcium

Substratet er grundlaget
for et smukt akvarieplanter

FloraBase Pro, et unikt bundlag
for fantastisk plantevækst
FloraBase Pro er et unikt bundlag lavet i
Japan. Pillerne beholder deres form og
smuldrer ikke.
FloraBase Pro er rig på næringsstoffer og
en åben struktur sikrer sunde rødder.
FloraBase Pro reducerer og stabiliserer
pH-værdien til 6. Med en pH-værdi på 6,
er der en tilstrækkelig mængde af CO2 til
rådighed for en sund plantevækst. CO2
niveauet er af stor betydning for en optimal plantevækst. I figuren kan man se, at
CO2-optagelsen ved en pH-værdi på 6 er
cirka 80%. Når pH-værdien er højere,
falder optagelsen væsentligt.
Det er meget lettere at starte et nyt
akvarium, når der bruges FloraBase Pro.
Når pH-værdien er under 7, udskilles
ammoniak fra fiskene som ammonium, i
stedet for den giftige ammoniak.
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Du kan lave din base udelukkende ved
hjælp af FloraBase Pro. I dette tilfælde er
der ikke behov for, at dække FloraBase
med grus. Alternativt kan du benytte
NutriBase, og dække dette med et lag
FloraBase Pro, for at give planterne et
maksimum af næringsstoffer.
Rejer og for eksempel Discusfisk foretrækker en pH-værdi omkring 6. Disse dyr
elsker FloraBase Pro!

Eksperter anbefaler brug af FloraBase Pro!
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Gødning til planter i
moderat beplantede akvarier
Udover de næringsstoffer, der optages gennem
rødderne, optager akvarieplanter også næringsstoffer gennem bladene.
Med vores FloraGrow produkter kan du tilsætte
de nødvendige næringsstoffer til vandet.
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Ikke mere rod eller spild. Den praktiske doseringspumpe gør doseringen enkel.

FloraGrow
Flydende bladgødning
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FloraGrow Carbo
Alternativ til CO2
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FloraGrow er en flydende gødning til moderat
beplantede akvarier. Det tilsætter næringsstoffer
til vandet, som optages af planter gennem
bladene. FloraGrow indeholder alle vigtige
næringsstoffer i en komplet sammensætning.
Jern tilsættes i en særlig form, som kan optages
direkte af planter.

R

FloraGrow Carbo indeholder en alternativ
kulstofkilde, der erstatter behovet for CO2. I
akvarier uden CO2-systemer er brugen af FloraGrow Carbo af afgørende betydning. Ved at tilføje FloraGrow Carbo kan planter optage den
alternative kulstofkilde, uden behov for CO2.
Carbo bør tilføres dagligt, for at opnå de bedste
resultater. Udover at have en positiv effekt på
plantevæksten, så hjælper Carbo også med at
forhindre algevækst!

Gødning til stærkt
beplantede akvarier

PRO
AQUA
SCAPE

Produkter med "Aqua
Scape" logoet er særligt
velegnede til akvarier med
mange planter, for
eksempel såkaldte "Aqua
Scape" akvarier.
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FloraGrow Pro
særlige bladgødning
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FloraGrow Pro er en flydende gødning til tæt
beplantede akvarier, for eksempel såkaldte ”Aqua
Scape” akvarier. I samarbejde med Aquariums
planteskole 'AquaFleur', har vi udviklet denne
unikke gødning. FloraGrow Pro indeholder alle
essentielle næringsstoffer til tæt beplantede
akvarier, i en velafbalanceret sammensætning.
Nitrater og fosfater tilsættes også. I moderat
beplantede akvarier, er disse næringsstoffer til
rådighed i tilstrækkeligt omfang, da de stammer
fra rester efter filtrering og fiskefoder. I stærkt
beplantede akvarier, skal der tilsættes nitrater og
fosfater, og her anbefales brug af FloraGrow Pro.

NutriCaps
Flora-Grow NutriCaps indeholder alle de essentielle næringsstoffer, som akvarieplanter optager
gennem deres rødder. Nogle planter er komplet
afhængige af deres rødder, for at optage
næringsstoffer, hvorfor det er vigtigt at sikre
tilstrækkeligt med næringsstoffer til rødderne.
NutriCaps benytter "Osmocote", - en teknologi
der gradvist frigiver næringsstoffer til lang og
varig vækst.

FE-Tabs - Jerntabletter
Flora-Grow FE-tabs tilfører jern til rødderne.
Nogle planter er komplet afhængige af jerntilførsel gennem deres rodsystem. Ved at trykke på
FE-tabs ned i bundlaget, beriges det med jern i
høj kvalitet. FE-tabs er lavet af laterit-ler, som er
en naturlig kilde til jern.
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CO2 systemer
Planter har brug for CO2 til deres vækst. I løbet af dagen, når der er
lys, optager planter CO2 og producerer ilt. I løbet af natten vender
denne proces, således CO2 frigøres, og der optages ilt.
Da akvarieplanter som bekendt vokser under vand, har de behov for
at optage CO2 fra vandet. Under normale forhold indeholder
akvarievand ikke tilstrækkelige mængder af CO2, til at sikre en sund
plantevækst. Med et CO2-system tilsættes CO2-gas til vandet. Planterne kan dermed optage CO2 fra vandet.

CO2 Basic Set
CO2 Basic sættet er en enkel løsning, der
tilfører CO2 til mindre akvarier.
Fyld diffuseren med CO2 fra flasken,
hvorefter CO2-gassen optages ved
kontakt med vandet.

Opsætning:
Fyld diffuseren:
CO2

CO2

CO2

CO2 optagelse:
CO2

CO2

CO2

24 timer
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CO2 Advance Set
Colombo CO2 Advance sættet indeholder en
trykbeholder med 95 gram CO2, en trykregulator,
en 3-i-1 diffuser og alle koblinger. Strømmen af
CO2-gas til diffuseren kan justeres med trykregulatoren.
En bobletæller i diffuseren måler
mængden af tilsat CO2, ved at tælle antallet af
bobler der frigives indenfor en bestemt
tidsramme. Diffuseren producerer meget små
bobler, således gassen optages effektivt i vandet.

With the adapter ring, sold as an accessory, the pressure
regulator of the Advance set can be used on the disposable
800-gram cylinder. This way the cylinder has to be
exchanged less frequently. With the 800-gram cylinder you
save nearly 70% on the cost for the CO2 gas. By installing a
solenoid valve the supply of CO2 can be interrupted automatically during the night. Plants don’t need CO2 during the
night, hence you make considerable saving on the cylinders
and the regulator doesn’t need to be re-adjusted again.

Unikt system med udvidelsesmuligheder!

800 GRAM

95 GRAM

E

E

ANDABL
XP

SYSTE M
12

CO2 profi sæt
CO2 profi sæt indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for at
opsætte et professionelt CO2-system.
Med 800 gram engangs cylinder vil du
have nok CO2-gas til at vare i flere
uger. Systemet kan udvides med en
solenoide solgt som tilbehør, for at
stoppe tilførslen af CO2 i løbet af
natten.

40

60
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80
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90

Med magnetventilen,
der sælges som tilbehør,
kan der automatisk slukkes
for tilførslen af CO2 i løbet af natten.
Medium
PRO
AQUA
SCAPE

3 in 1
CO2 Diffuser
Bubble counter
Check valve
Diffuser

3 i 1 diffuser
3 i 1 diffuseren tilbyder kontraventil,
bobletæller og diffuser i én enhed. Den
mellemstore diffuser er allerede inkluderet i sættet. En større diffuser fås til
større tanke.
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Art-nr:
A5010189
A5010217
A5010208
A5010210

Barcode:
8715897285295
8715897285301
8715897245992
8715897244223

Product:
COLOMBO CO2 PROFI SET + 800 GR CYLINDER.
COLOMBO PROFI PRESSURE REGULATOR
COLOMBO CO2 3 IN 1 DIFFUSOR MEDIUM
COLOMBO CO2 3 IN 1 DIFFUSOR LARGE

800 gram CO2 flaske
Beholderen på 95 gram, der følger med
Advance sættet, skal skiftes ofte. Med en adapterring, der sælges som tilbehør, kan regulatoren anvendes med en beholder på 800 gram.
Med den mængde CO2-gas, er du dækket i et
pænt stykke tid.

Magnetventil
Planter optager kun CO2 i løbet af dagen,
derfor kan CO2-anlægget slukkes i løbet af
natten. Ved brug af en magnetventil, i kombination med en lokal timer, kan dette gøres
automatisk. Investeringen i ventilen tjener
hurtigt sig selv hjem, når du ikke længere
behøver at udskifte CO2 beholderen så ofte!

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 indikatoren
CO2-indikatoren er en uundværlig hjælp, når du
bruger et CO2-system.
Indikatoren viser
konstant CO2-værdien i vandet. På denne
måde kan du justere dit CO2-anlæg til den helt
korrekte mængde CO2, som dine planter har
brug for.

Low

Ok

High

<10 mg CO2 / Ltr

15-25 mg CO2 / Ltr

>25 mg CO2 / Ltr
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Gratis brochure

Art-nr: 09090715

8 715897 263088

30 års erfaring,
der gør forskellen
Colombo fremstiller professionelle produkter til vedligeholdelse af dit akvarium.
Vores produkter er udviklet
på baggrund af mere end 30
års erfaring og løbende
forbedring, understøttet af
solid forskning og produktudvikling.
I Colombos forskningscenter
tager vi ikke tingene for givet.
Vi tester ethvert produkt
intensivt, før vi markedsfører
det; på denne måde kan vi
garantere optimale resultater.
I udviklingen af vores produkter til akvarieplanter, samarbejder vi med Aquafleur. Aquafleur
dyrker akvarieplanter på mere end 20.000 m2. Deres planter finder vej til forbrugere over
hele Europa, og endda også uden for Europa. Vi kombinerer Aquafleurs knowhow på
området for akvarieplanter, med vores knowhow inden for produktudvikling. Dette unikke
samarbejde gør os i stand til at producere produkter til pleje af dine akvarieplanter, som
kan konkurrere med de bedste produkter på markedet.
Se mere information om Aquafleur på deres hjemmeside: www.aquafleur.com

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

Professionelle produkter til dit akvarium
This is a publication of Colombo BV. No part of this publication may be reproduced, stored or published in any form, be it
electronic, mechanical, photocopy or any other way, without prior written permission of the publisher. Despite all the care given
to the text, the publisher does not accept liability for any damage that may result from any error that could be printed in this
leaflet. We are not responsible for any typographical errors.

