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De vijver beplanten
Stap voor stap aan de slag

Vijverplanten
Niet alleen mooi, maar ook onmisbaar
Voor een gezonde vijver is het belangrijk dat de
waterplanten goed groeien. Ze geven zuurstof af
en verwijderen schadelijke stoffen uit het water.
Velda biedt alles wat u nodig hebt voor een perfecte verzorging en bemesting van vijverplanten.

• Zuurstofplanten
Zuurstofplanten houden de vijver helder en algenvrij.
Ze groeien volledig onder water en zijn daardoor
aangewezen op een goede kwaliteit van het vijverwater. Poot zuurstofplanten stuk voor stuk in plantmandjes. Verwijder eerst loodjes en bandjes. Gebruik
Superdensa groeisubstraat voor een krachtige ontwikkeling. Activeer de plantengroei met CO2 tabs.

• Plant Basket
voorkomt het woekeren
van wortels en het uitspoelen van de aarde

• Floating Plant Island
voor prachtig begroeide
drijvende eilandjes met
moerasplanten

• Plant Basket
gebruik voor waterlelies
ruime plantmanden van
minstens 25 cm

• Cloth Liner
gebruik inlegdoekjes bij
grofmazige plantmanden

• Plant Sock
grote plantmand
voor vijverranden

• Cloth Liner
gebruik inlegdoekjes bij
grofmazige plantmanden

• Moerasplanten
Met moeras- en oeverplanten maakt u de vijver
pas echt sfeervol. Kies de soorten met zorg uit en
maak mooie groepen met variatie in kleur, hoogte
en bladvorm. Poot ze in drijvende plantmanden
voor prachtig begroeide planteilandjes in uw vijver.
Neem de Plant Sock voor vijverranden en bochten.
Gebruik Pond Cultura voedingsaarde met blauwklei
voor een uitbundige groei en bloei. Dek de aarde
af met vijvergrind om uitspoelen te voorkomen.
Stimuleer de groei met een aantal Groeibollen.

• Superdensa
voor een krachtige ontwikkeling van zuurstofplanten en voorkomt verrotting

• Pond Cultura
deze moerasplantenaarde met blauwklei
voorkomt verstikking van de wortels

• Lelite
deze waterlelieaarde met
blauwklei voorkomt verstikking van de wortels

• Plant Substrate
dek de aarde af
om uitspoelen en
verrotting te voorkomen

• Pond Gravel
dek de aarde
af met grind
om uitspoelen
te voorkomen

zuurstofplanten

moerasplanten

waterlelies

• CO2 Tabs
voeg CO2 tabletten aan het
water toe om de groei van
zuurstofplanten te stimuleren

• Groeibollen
voeg groeibollen toe aan de
plantmand om de groei van
planten te stimuleren

• Ferro Plus
voeg Ferro Plus ijzervoeding aan het water toe
om de groei en kleur van
waterlelies te stimuleren

• Waterlelies
Een mooie waterlelie vormt de kroon op uw werk.
Naast de prachtige drijfbladeren en bloemen, nemen
waterlelies ook voedingsstoffen uit het water op,
waardoor algengroei wordt beperkt. Poot waterlelies
in ruime plantmanden en gebruik inlegdoekjes bij
grofmazige plastic plantmanden. Gebruik een luchtige voedingsbodem zoals Lelite waterlelieaarde en
dek de aarde af. Zet jonge waterlelies in ondiep water
en stimuleer de groei met Ferro Plus ijzervoeding.
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Meer informatie of inspiratie? www.velda.com

