
100% natural

Gezonde vijver
en helder water

“voor de
vijver kies ik
natuurlijke
 producten”

In de tuinvijver heeft de natuur het voor het zeggen. 

Natuurlijke processen zorgen voor een biologisch 

evenwicht in de waterbiotoop. Maar soms kun je 

de planten en micro-organismen in de vijver wel 

een handje helpen. De natuurproducten van Vincia 

bevorderen de waterkwaliteit op natuurlijke wijze.

Ben jij een bewuste tuinbezitter met aandacht voor de pro-
cessen in de natuur? Tuin- en keukenafval composteer je voor 
je eigen moestuin. Je plukt de vruchten van je eigen fruitboom 
of kruidentuin. En je geniet volop van de biodiversiteit in je tuin. 
Want alle beestjes helpen. Dan kies je voor de vijvermiddelen 
met een natuurlijke werking. Vincia producten hebben een natuur-
lijke oorsprong en zijn de milieuvriendelijke keuze voor je vijver.

Genieten van het leven rond de vijver
Ook in de vijver is de natuurlijke kringloop van belang voor het 
biologisch evenwicht. Afvalstoffen worden door nuttige bacte-
riën omgezet in voedingsstoffen voor waterplanten, die op hun 
beurt zuurstof produceren voor een gezonde waterbiotoop. 
Soms kun je de planten en micro-organismen in de vijver wel 
een handje helpen. Want je weet: gezond water brengt de hele 
tuin tot leven. Vogels, vlinders, libellen en salamanders worden 
frequente bezoekers en verrijken de totale tuinbeleving. 

Kies voor Vincia als je liever natuurlijke middelen gebruikt. 
Heb je een zwemvijver of drinkt je hond of kat weleens 
uit de vijver? Vincia natuurproducten zijn 100% biologisch 
afbreekbaar en veilig voor iedereen.  

Vincia 100% natural is een productlijn van www.velda.com 

Pond

Want je weet: 
water brengt leven



Maërl
zeekalk met mineralen in poedervorm
verhoogt de waterhardheid en 
activeert de bacteriële ontwikkeling
verkrijgbaar in 700, 1800, 3300 en 7500 g  
voor 20.000 tot 200.000 liter vijverwater

Maërl Crystal
zeekalk met mineralen in korrelvorm
verhoogt de waterhardheid en 
activeert de bacteriële ontwikkeling
verkrijgbaar in 1500 en 3600 g
voor 20.000 en 50.000 liter vijverwater

Sludge Cleaner  
natuurkalk met mineralen en bacteriën 
breekt organisch bezinksel af en 
voorkomt verzuring van de bodem
verkrijgbaar in 1700 en 4250 g
voor 10 m2 en 25 m2 vijveroppervlak

Pond Cleaner
natuurklei verrijkt met aardmetaal
bindt fosfaat en stopt organische ontwik-
keling door gebrek aan voedingsstoffen
verkrijgbaar in 1000 g
voor 20.000 liter vijverwater

Aqua Plant Tabs
natuurlijke voedingsstof in tabletvorm
langdurige afgifte van voedings-
stoffen, voor alle vijverplanten 
verkrijgbaar in 135 en 400 g
voor plantmanden en moerasbodems

Toru-Active                      
hoogveenturf in korrelvorm
natuurlijke pH-verlaging door humus-
zuren, verbetert het vijvermilieu
verkrijgbaar in 2100 g
voor 5000 liter vijverwater

Toru-Stroh
gerstestro en hoogveenturf in korrelvorm
natuurlijke pH-verlaging en stimulans 
van het microleven in de vijver
verkrijgbaar in 2600 g
voor 10.000 liter vijverwater

Strobinol
gerstestro in korrelvorm
activeert het microleven
voor een heldere vijver
verkrijgbaar in 1500 g
voor 6000 liter vijverwater

1700 g℮

1500 g℮

700 g℮

Vincia zoekt naar grondstoffen met een na-
tuurlijke werking en hergebruik van restpro-
ducten. Zo worden er oplossingen gevonden 
voor veelvoorkomende vijverproblemen zoals 
bodemslib, algvorming en een slechte water-
kwaliteit. Vincia producten zijn 100% natuurlijk 
en hebben een minimale milieubelasting.

Kalk uit zee
Langs zeekusten vormen zich lagen kalk 
van doordrenkte zeealgen. Deze natuurkalk 
bevat mineralen uit het zeewater en is zeer 
rijk aan calcium, magnesium en sporenele-
menten. Maërl lost langzaam op en verhoogt 
de GH- en KH-waarde van het vijverwater.

Natuurkalk met mineralen
Een restproduct van de drinkwaterproductie 
is de kalkkorrel die ontstaat als het water 
onthard wordt en een kalklaagje achterlaat 
om zandkorrels. Net als bij je gazon, helpt 
kalk in de vijver om het bodemslib om te 
zetten in voeding voor waterplanten.

Gemodificeerd kleiproduct
Door de natuurklei bentoniet te verrijken met 
het aardmetaal lanthaan ontstaat een kleipro-
duct dat naar de bodem van de vijver zinkt en 
fosfaat absorbeert. Zo wordt een belangrijke 
voedingstof ontnomen en stopt de ontwikke-
ling van ongewenste organismen in de vijver.

Fosfaatrijke meststof
Rioolwater bevat waardevolle stoffen voor  
de plantengroei. Met deze wetenschap heeft 
Vincia een voedingstablet gemaakt van het 
restproduct van waterzuiveringsinstallaties. 
Dit hergebruik is belangrijk nu de natuurlijke 
winning van fosfaat afneemt door schaarste. 

Hoogveenturf geperst in korrels
Turf, toegevoegd aan water, zorgt voor een 
gezonde leefomgeving voor vissen en plan-
ten in de vijver. De humuszuren die vrijkomen 
verlagen op natuurlijke wijze de pH-waarde 
van het water. De hoogveenturf is geperst in 
korrels en handig in gebruik.

Gerstestro geperst in korrels
Gerst kennen we als grondstof voor bier en 
veevoer. Ook de strohalmen hebben een nut-
tige werking voor de vijver. Tijdens het ont-
bindingsproces van gerstestro neemt het fos-
faatgehalte in het water af en wordt onge-
wenste organische ontwikkeling op natuurlijke 
wijze geremd. 

“Geniet langer van een gezonde vijver
met de natuurproducten van Vincia”

Natuurlijke  
grondstoffen voor vijveroplossingen

LOVE nature
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