Waterkwaliteit in een
regenwatervijver
Een regenwatervijver is niet probleemloos. Je moet je aan een aantal regels houden om het regenwater op de juiste
kwaliteit te krijgen. Hou er rekening mee dat in regenwater geen kalk en mineralen zitten die nodig zijn voor planten
en vissen. Verder wordt zacht water altijd groen en ontstaat er algenprobleem. Met onderstaande regels helpen we
je om een goed biologisch systeem te realiseren.
Belangrijke waarden voor regenwatervijvers zijn: KH-, GH-, Ph- EC-waarde en nitriet en nitraat. Geadviseerd wordt
om 100% biologische producten te gebruiken. Vijvercentrum Flintsenhof uit Tungelroy (gemeente Weert) adviseert
producten van ‘Green XL Pond Products’. Laat ook regelmatig het vijverwater testen bij een professioneel vijvercentrum.
Voor meer informatie zie www.flinsenhof.nl.

Nitriet en nitraat

Het nitriet en nitraat-gehalte wordt aangepakt met ‘Green XL Pond Pro’. Dit is een pro biotica dat
de afvalstoffen afbreekt en de algengroei reduceert. Door dit product worden goede bacteriën in het
water gebracht die onmiddellijk alle voedingsstoffen wegwerken die anders ter beschikking staan
van ziektekiemen. Hierdoor wordt het risico op ziekmakende bacteriën verlaagd. Omdat de Green
XL-bacteriën heel actief zijn, zullen ze in de vijver snel domineren en zorgen voor een gezonde
en stabiele microflora van uw water. De afvalstoffen die in vijvers gevormd worden en zorgen voor
vertroebeling van het watert, vervuiling van het filter en een voedingsbodem zijn voor ziektekiemen
worden snel afgebroken. Het resultaat is een heldere en zuivere vijver met een gezonde en hygiënische
samenstelling van het water. Zorg er voor dat er geen andere bacterietoevoegingen worden gedaan.
Als er door omstandigheden toch medicatie vereist is, gelijk na behandeling weer ‘Green XL Pond Pro’
toevoegen om de microflora snel weer stabiel te krijgen. De resultaten zijn van 1 week tot 4 weken
na behandeling zichtbaar. ‘Green XL Pond Pro’ blijf je tijdens het vijverseizoen toedienen. Mocht de
plantengroei in je vijver tegenvallen, dan kunt u dit optimaliseren door gebruik van Green XL mineraal
tabletten. Deze tabletten bevatten 63 mineralen. Het mineraaltablet wordt tevens gebruikt voor de
gezondheid en kleurbehoud van de vissen. Ga langs bij je vijverspecialist voor een vakkundig advies
over het behandelplan van je vijver.

KH- waarde

Verhoog eerst de KH met het zuivere natuurproduct ‘Green XL KH+’. De gemiddelde karbonaathardheid
of kH-waarde moet liggen tussen 5 en 10. Deze waarde geeft de verbinding aan tussen calcium,
magnesium en CO2-waarde. De CO2-waarde is belangrijk voor zuurstofplanten. Als de kH-waarde
hoog genoeg is, is er ook voldoende CO2. Bij een sterke afwijking van de ideale waarde kunnen de
meeste natuurlijke processen in de vijver niet plaatsvinden. Een goede kH-waarde is van belang voor
helder water en gezonde planten. De planten onttrekken mineralen en door het regenwater zakt de
kH-waarde weg. Dien daarom regelmatig ‘Green XL KH Plus’ toe.

Green XL Bio Boost

U kunt in het voor- en najaar ‘Green XL Bio Boost’ toedienen. Dit is rijk aan mineralen en aan
calciumcarbonaat. Het is een product om de sliblaag te verminderen en de bacteriën op de bodem te
activeren. De biologische vertering wordt versneld van het bladafval, plantenresten en uitwerpselen
van de vissen. Het herstelt het bodemleven, zorgt voor helder water en gezonde planten en vissen.
Het product houdt de Ph-waarde stabiel en verhoogt het zuurstofgehalte, waardoor de bacterie wordt
geactiveerd.

GH-waarde

Na 1 week wordt de GH-waarde verhoogd met het zuivere natuurproduct ‘Green XL GH+’. De gemiddelde
waterhardheid of gh-waarde moet liggen tussen 5 en 12. Deze waarde geeft de hoeveelheid mineralen
aan die er in het water zijn opgelost, waaronder calcium en magnesium.
Deze mineralen zijn noodzakelijk voor het CO2-transport, het binden van schadelijke stoffen ter
voorkoming van verzuring van het vijverwater en zijn essentieel voor de groei van alle waterplanten.
Door toevoeging van ‘Green XL GH+’ verhoogt u de waterhardheid. Bij sterke afwijkende waarden
kunnen de natuurlijke processen niet plaatsvinden. Voor een goede plantengroei en helder water
moet u daarom regelmatig ‘Green XL GH+’ toedienen. Zo wordt verzuring voorkomen en verhoogt u de
hoeveelheid mineralen en zouten.

Vijverﬁlter

Vijvercentrum Flintsenhof adviseert om een vijver altijd te filteren met een biologisch filter, dit in
combinatie met een uv-filter. Hou er ook rekening mee dat deze apparatuur stroom verbruikt. Schaf
daarom energiezuinige filterapparatuur aan. Breng bij aanleg van de vijver wel direct de nodige kabelen leidingdoorvoeren aan. Je kunt filters bouwen op natuurlijke wijze door middel van lavasplit in
combinatie met uv-filters. Filters zijn verkrijgbaar in alle soorten en maten.

