
33

Mijn vijver

 Nieuw Vissen 
 aanleggen  Planten

 infobrochure
 Proftips voor de vijver, met algenchecklist



22

Nieuw aanleggen 
vaneenvijver .............................  3 

Kant-en-klaarvijver
of individueel?  ........................... 4

Eindelijkwater! .......................... 6

Filtertechniek ........................... 10

Levenindevijver ..................... 13

Vissenvoederen–
opdejuistemanier ..................  15

Plantenindevijver ..................  20

Hetvijverjaar .............................  24

Algen–watnu? ......................... 28

Een vij ver – of hij  nu groot 
of klein is – verrij kt iedere tuin, 
ieder terras en zelfs ieder 
balkon.
Wanneerjeenkelebelangrijkepunteninde
gatenhoudt,blijvendeverzorgingskosten
en-moeitegeringenblijfterveeltijdover
omtegenieten.Daaromwillenwijuhiereen
overzichtjeoverdebelangrijksteaspecten
van de juiste planning van de vijver, de
noodzakelijke verzorgingsmaatregelenen
hetverzorgenvandevissenenplantenin
uwkleinebiotoopgeven.

Inhoud

2

De keuze van de locatie: 

  indien mogelijk half in de 
schaduw met enkele zonni-
ge uurtjes overdag

  op een zo groot mogelĳ ke 
afstand van bomen (gevaar 
van vervuiling door gebla-
derte) 

  er moet een stroomaanslui-
ting voor de pomp en het 
fi lter voorhanden zĳ n
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Nieuw aanleggen van een vijver

3

Inhoud

Bijdeplanningvandevijvermoeterreke-
ningmeegehoudenworden,dat,wanneer
erlatervisingehoudenmoetworden,een
minimaledieptevan1mnietonderschreden
magworden.Alleenopdiemanierkunnen
dedierenzonderproblemenoverwinteren.
Bovendienmoetdevijverzogrootmogelijk
zijn,wantnaarmatedevijvergroteris,on-
derhoudtdezezichzelfookbeter.
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Kant-en-klarevijverkuipenbiedenhetvoor-
deel,zeerstabieltezijnenmetnamevoor
kleinetuinenvormenzeeensnelleoplos-
sing.Maardezekuipenzijnmaarzeldendie-
perdan80cmenzijndusmaarinbeperkte
mategeschiktomervissenintehouden.

Eenfolievijverbiedtmeerindividualiteiten
kan aande omstandigheden vande tuin
wordenaangepast.Dezevijverkanooklater
nognaarbehoeftewordenveranderd.Maar
bijdeverwerkingisgrotezorgvuldigheidwel
eenvereiste,omdateenkleineonoplettend-
heidalgrotegevolgenhebbenkan.

Heel grote minivij ver

Vooreenminivijverophetterrasofhetbal-
konzijnallezinkkuipenofdecoratieve,met
vijverfoliebespannen,fraaibeplantehouten
bakken echte blikvangers. Hoewel deze
bakkenvoorhethoudenvanvisnatuurlijkte
kleinzijn,levenzedooreenlevendigwater-
spelendekleurenprachtvandeplanten.

4

Kant-en-klaarvĳ ver of individueel?
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Goed gepland

Eenaanschouwelijkschemavandegeplan-
devijverhelptubijhet realiserenvanhet
project.Denkerbij deplanningaan,dat
voordeplantenverschillendehorizontale
delenindevijvervoorhandenmoetenzijn,
omdatzeopschuinevlakkenmaarmoeilijk
bevestigdkunnenwordenenafhankelijkvan
desoortverschillendewaterdieptesprefere-
ren.Nukandebenodigdevijverfolieeen-
voudigwordenbepaald(bijdeberekening
moet er rondom70 cm folie bijgerekend
worden, hierdoor worden eventuele on-
nauwkeurigheden gecompenseerd en op
dezemanierkanderandgemakkelijkge-
vormdworden).Wanneerhetgatvoordevij-
vergegravenis,ishetbelangrijk,puntigeen
scherpestenenendergelijketeverwijderen.

Bijeenonregelmatigegesteldheidvande
bodem ishet raadzaam,watzandaan te
brengen,omdezeoneffenhedentevereffe-
nen. 
Eenvijvervlies,datonderde foliegelegd
wordt,beschermtbovendientegenstenen
dieoverhethoofdgezienzijn.Vervolgens
wordtde foliegelegd,waarbij eropgelet
moetworden,datplooienzoveelmogelijk
gladgestrekenmoetenworden,omdatzich
hierinlaterrottingsslikophopenkan.Afhan-
kelijkvanuwsmaakkunnenergrindofgro-
terestenenalsdecoratieenbodemgrondin
devijveraangebrachtworden–hiermagin
geenenkelgevaltuingrondofteelaardege-
bruiktworden;datkantoteenongecontro-
leerdealgengroeileiden.

Tip: 
Met een zogeheten slangwaterpas kan de 
hoogtestand aan de rand van de vĳ ver op 
eenvoudige wĳ ze bepaald worden en zo kan 
deze snel worden aangepast. Zo voorkom je, 
dat bĳ  een gevulde vĳ ver de weinig fraaie 
vĳ verfolie zichtbaar is.

Tip: 
Met de aarde die voor de ruimte van de vĳ -
ver nodig is, kan een fraaie heuvel gemaakt 
worden. Misschien ook een goed idee: een 
kleine beekloop die uw vĳ ver instroomt en 
de vijver zo steeds van nieuwe zuurstof 
voorziet.
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Eengrootdeelvanhetwerkziternuop–de
vijverkrijgteindelijkvormenkanmetwater
gevuldworden.Bedenk,datwatervoorde
vissenenplanten is,wat lucht isvoorde
mensen.Daarommoethierbijzondereaan-
dachtaanwordenbesteed.
Voor de eerste keer vullen moet indien
mogelijkleidingwaterwordengebruikt.Dit
bevathaastgeenongewenstesubstanties,
die een negatief effect op de vissen en
plantenkunnenhebben.

Bron- of putwater

Quasamenstellingisbron-ofputwatererg
vandeomgevingafhankelijkenkanopdie
maniereenonberekenbaarrisicovormen.

Regenwater

Regenwaterbevathaastgeennoodzakelijke
mineralen.Daaromkaneengroteregenval
dekwaliteitvanhetwaternegatiefbeïnvloe-
den.Maaringeringehoeveelhedenkanhet
voorhetaanvullenvanhetvijverwaterge-
bruiktworden.Voordathetindevijverge-
daanwordt,moeterechtersera pond bio 
balanceaantoegevoegdworden,omhet
tekortaanmineralentecompensereneven-
als sera KOI PROTECT om schadelijke
stoffentebinden.

Leidingwater

Destrengekwaliteitseisendievoorleiding-
watergelden,zorgenervoordatleidingwater
eenidealebasisvoornatuurlijkvijverwater
vormt.Omhetwaternuvoordevissenen
plantenteconditioneren,voegtusera KOI 
PROTECTtoe.Zowordenevt.aanwezige
zwaremetalenenchloorgebondenenver-
liezendezestoffenhunschadelijkewerking.
Dekwaliteitvanhetwaterisbepalendvoor
een gemakkelijk te verzorgen vijver. Een
slechtekwaliteitvanhetwaterkantotslech-
tegroeivandeplanten,algenbloeienzelfs
ziektes van de vissen leiden. Om dat te
voorkomen,moetendewaterparametersin
elkevijver–onafhankelijkvandegrootte–

regelmatigbepaaldworden.Hiervoorbiedt
sera de snelle sera Quick Test aan. 
Gewoon in het water houden en binnen
1minuutdebelangrijkstewaardenaflezen.
Voor eenexacterebepaling radenwij de
sera aqua-test setaanenvoorervarenvij-
verbezittersdesera KOI AQUA-TEST BOX.

Eindelijk water!

Tip: 
Let bĳ  het vullen van de vĳ ver op de water-
klok. Zo kunt u de exacte hoeveelheid wa-
ter bepalen. Dat is nodig voor de dosering 
van verzorgingsmiddelen voor de vĳ ver of 
ook voor de dosering van diergeneesmid-
delen. Ook het maximale aantal vissen dat 
geplaatst kan worden en het noodzakelĳ ke 
fi ltervermogen kunnen zo bepaald worden.
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pH-waarde

DepH-waardeduidtaanofhetwaterzuurof
alkalisch(basisch)reageert.Deschaalloopt
van0–14,waarbijdeidealewaardeinde
vijverbij7,0–7,5ligt.Dewaardeisaanster-
keschommelingenonder-
hevig–afhankelijkvande
activiteit vandeplanten,
maar ook van de regen.
Daaromkunnenookwaar-
dentussen6,8en8,2als
probleemlooswordenbe-
schouwd.

Hieronder een kort overzicht: welke 
waarden spelen een belangrij ke rol in de 
vij ver, wat betekenen deze waarden en 
hoe kunnen ze gecorrigeerd worden. Tip: 

De waterparameters in de vĳ ver 
zĳ n sterk afhankelĳ k van het tĳ d-
stip op de dag, het weer en nog 
vele andere parameters. Daarom 
moeten de waarden steeds op 
het zelfde tijdstip worden be-
paald.

Hardheid van het 
water

Dehardheidvanhetwater
wordt in eerste instantie
doormiddelvandetotale
hardheidendecarbonaat-
hardheiduitgedrukt.

De totale hardheid (GH)isgedefinieerdals
dehoeveelheidopgelostcalciumenmagne-
siuminhetwater.Dezetweemineralenzijn
onmisbaarvooreengezondegroeivande
vissen en planten.

De carbonaathardheid (KH) is een van de 
belangrijkstewaterparametersenwordtvaak
insamenhangmetdepH-waardebeschre-
ven,omdatdezehardheidinstaatisdepH-
waarde te stabiliseren. Dat wil zeggen:
schommelingenwordenvereffendendepH-
waarde bereikt niet ongemerkt een vis-
toxisch niveau. De KHmoet altijd boven
5 °dHliggen.
Omdetotalehardheidendecarbonaathard-
heidteverhogenendaarmeedepH-waarde
te stabiliseren raden wij het gebruik van
sera pond bio balanceaan.Ooknagrote
regenvalofnahetverversenvanwatermoet
sera pond bio balancetoegediendworden.
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Eindelijk water!

 NH +4
NH 3

 NO -2

 NO -3

Wat is eigenlĳ k 
“het biologische evenwicht”?
Wanneer er in de omgangstaal over biolo-
gisch evenwicht gesproken wordt, wordt daar 
meestal de zogeheten stikstofkringloop mee 
bedoeld. Wanneer deze zijn plaats in een 
vĳ ver eenmaal heeft veroverd, kun je als vĳ -
verbezitter wel achteroverleunen en de zelf-
reinigende krachten uit de natuur het werk 
laten doen. Hier wordt de stikstofkringloop 
schematisch weergegeven:

1   Te veel voeder, 
uitwerpselen van de vissen 
en afgestorven 
plantenresten belasten 
het water

2   Reinigingsbacteriën 
verwerken schadelĳ ke 
stoffen eerst tot NH4

+ /NH3 
(ammonium, ammoniak)(ammonium, ammoniak)

3   Reinigingsbacteriën 
verwerken NH4

+ /NH3 
tot NO2

–  (nitriet)

4   Reinigingsbacteriën 
verwerken NO2

–  
tot NO3

–  (nitraat) = 
voedingsstof voor planten

1

2

3

4

Afbraak van de 
schadelij ke stoffen 
ammoniak (NH3), 
nitriet (NO2) en 
nitraat (NO3)
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Fosfaat (PO4)

Fosfaathooptzichopalsafbraakproduct
uit planten,maar ookdoor overmatig te
voederen.Vervolgensdienthetdeplanten
wederomalsnoodzakelijkevoedingsstof.
Helaasprofiterenookalgenvaneenhoog
fosfaatgehalte.Daarommoetditregelmatig
gecontroleerdenbijeenpositiefresultaat
verwijderdworden.Hiervoorismetname
sera pond phosvecgeschikt.Hetbindthet
fosfaat snelendat isdandusnietmeer
vooralgenbeschikbaar.

Nitriet (NO2)

Bijnitrietgaathetomeenvoorvissengiftige
stof,dieineengezondevijversneltotnitraat
afgebrokenwordtendusgeeninvloedop
dedierenheeft.Wanneererindevijvereen
gezond biologisch evenwicht tot stand
gekomenis,magergeennitrietmeetbaar
zijn.Wordt er tochnitriet gemeten, helpt 
alleenhet snelgebruikenvansera pond 
toxivec, omaantasting vande vissen te 
verhinderen.

Wanneernitriet(NO2) of ammonium/ammo-
niak (NH4/NH3) zich ophoopt, is dat een 
onmiskenbaar teken, dat het biologisch
evenwichtverstoordis:erzijnonvoldoende
reinigingsbacteriënaanwezigomdegiftige
stoffenammoniumresp.nitrietomtekunnen

zetten.Hierhelptsera pond bio nitrivecbij.
Hetbevat levendemicro-organismen,die 
directmethunwerkkunnenbeginnen.Bo-
vendien bevat het mineraal vulkanisch
gesteente, dat schadelijke stoffen en 
vertroebelingenindevijverbindt.
Micro-organismendieammoniumennitriet
afbreken,wordenookalszogeheten“filter-
bacteriën”aangeduid.Datheeftuiteindelijk
tweeredenen:

Aande ene kant zijn ze verantwoordelijk
voor de biologische filtering, doordat ze
schadelijkestoffenverwijderenenaande
anderekantnestelenzezichbijvoorkeurin
filtersomdaarhunwerktedoen.Daaromis
hetzinvol,dezefilterbacteriën ineenfilter
eenzogrootmogelijkoppervlaktebieden,
zodatzedatkunnenbevolken.
Het unieke, biologisch activeerbare
krachtigefiltermediumsera siporax pond 
biedthetgrootstmogelijkeoppervlak.Zo
komthetoppervlakvaneenlitersera sipo-
rax pond(25mm)overeenmeteenopper-
vlakvan200m².Deeerstekeerdathetfilter
ingebruikgenomenwordtentelkensnahet
reinigenvanhetfiltermoetsera pond bio 
nitrivecwordentoegevoegd.Bovendienra-
denwijaan,regelmatigeendoseringsera 
pond filter biostarttoetedienen.Hetver-
snelt de afbraak vanmolm en voorkomt
onaangename luchtjes.Deuiterstactieve
micro-organismen en enzymen breken
afgestorvenbladeren,uitwerpselenvande
vissenenvoederrestensnelafenbevorde-
renhetwerkvansera pond bio nitrivec.
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Filtertechniek

sera pond fil bioactive

  isgeschiktvoorhetgebruikvanbeek-
loopjes 

 kantotaanhetdekselindebodemwor-
den gestoken

  terugspoelenomtussentijdsgemakke-
lijktereinigen

 automatischeweergavevandevervui-
lingsgraad (omterug tespoelenof te
reinigen)

 afdichtendesluitingdoorspanringtus-
sendekselenbody

  filterkamer met 4 achter elkaar ge-
plaatstesponzenvooreentrapsgewijze
filtering

Drukfilter 

Naastdereedsgenoemdebiologischefilteringreinigenvijverfilters
hetwaterookmechanisch,d.w.z.weinigfraaie,zwevendestoffen
wordendoorverschillendefiltermediategengehouden.Inprincipe
wordterverschilgemaakttusseneendrukfiltereneendoorloop-
filter.Bijeendrukfilterwordthetwatermetdrukdoordekamers
 geleid.

10
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Doorloopfi lter

Eendoorloopfilterheeftalsvoordeel,dathet
waterdoordespecialeordeningvanspleet-
zevenenfiltermattenmetveelzuurstofver-
rijktwordt.Ditismetnameindezomeren
bij een groot dieren- en plantenbestand

nodig.Voordebiologischefilteringbieden
doorloopfiltersinderegeleengroterekamer,
erkandusnogmeeroppervlakgecreëerd
worden.Doorloopfilterszijnvooralzinvolbij
vijverafmetingenvanaf10.000liter.

Innovatieve compact-fi ltersystemen 
voor alle vij vers

 onderhoudsarme,plaatsbesparendefil-
ters met meervoudige werking voor
helderwaterinvijvers 

  sera pond UV-C-systeem 55 W (bijde
sera KOI Professional 12000 vij ver-
filter inbegrepen) voor de effectieve
verwijderingvanbacteriënenzweefal-
gen

  spleetzeef-technologieomzwevende
deeltjesduurzaamteverwijderen,tot
eenafmetingvan200µmenverrijking
metzuurstof

  filtersponsvoorfijnedeeltjesvoorhet
verwijderenvanzweefalgenvertroebe-
lingen

  biokamer incl. Matala-mat en sera 
 siporax pondvoordebiologischerei-
nigingvanhetwater

Overige voordelen: 

  geringe fosfaat- en nitraatwaarden
doordesnelleverwijderingvanvuil-en
uitwerpseldeeltjes

  eenvoudigeinstallatieenweinigonder-
houdskosten

  geschiktvoorvijversmeteenwatervo-
lume tot20.000 literenkoivijvers tot
max.12.000liter(sera KOI Professio-
nal 12000)resp.voorvijversmeteen
watervolumetot40.000literenkoivij-
verstot24.000liter(sera KOI Profes-
sional 24000)

sera KOI Professional 12000 / 24000 vijverfi lters

Waterinlaat

Edelstalenspleetzeef200µm

Verrijkingmetzuurstof

Vuilkamer

Fijnfilterspons

Aftapkraanvoorafvalwater

Matala-mat

Biofilteringmet10l
sera siporax pond

Wateruitloop
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UV-C-fi ltering
Oorspronkelĳ k toegepast voor het bereiden 
van drinkwater, maar nu wordt deze techniek 
om water te reinigen ook al enkele jaren voor 
het bereiden van vĳ verwater toegepast. Het 
begrip “UV” staat voor licht met een specia-
le golfl engte – het zogeheten ultraviolette 
licht C. UV-C-licht heeft de positieve eigen-
schap, dat algen, ziektekiemen en schim-
mels zich hierdoor niet meer voort kunnen 

Filtertechniek

planten. Bovendien gaan algencellen door 
UV-C-bestraling samenklonteren, wat het 
verwĳ deren van de afgestorven algencellen 
door een filter aanzienlijk vereenvoudigt. 
Derhalve vormt deze techniek een succes-
volle – niet op chemicaliën berustende – 
behandeling tegen groen water.

Vij verpompen

Voorhetgebruikvanbeidefiltertypesistel-
kenseenvijverpompnodig.Hiervoor zijn
met name de pompen uit de sera pond PP-
seriegeschikt.Hetbenodigdevermogenis
gerelateerdaanhetvijvervolumeresp.de
benodigdepompopvoerhoogte.

Voorkleinefiltersystemenofvoordewer-
kingvanwaterspelenzijndepompenvande
sera pond SP-seriegeschikt.Zekunnen
eenvoudigindevijvergeïnstalleerdworden
enmetbehulp van verschillendemeege-
leverdeopzetstukkenkuntukiezen,welk
waterspelhetbestebijuwvijverpast.
 

Alle seravijverfilterskunnenincombinatie
methetsera pond UV-C-systeem 55 W 
gebruiktworden. Bij de levering van het
sera KOI Professional 12000 vij verfi lter 
isdezeeenheidzelfsalinbegrepen.
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Goudvissen (Carassius auratus)
(tot30cm)
Degroteklassiekeronderdevijvervissenis
gemakkelijktehouden.Goudvissenhouden
vanzon.Omdatzezichsnelvermenigvuldi-
gen,kuntubeterslechts3–5exemplaren
indevijverplaatsen.

Shubunkin 
(Carassius auratus var. shubunkin)
Deshubunkiniseenvariantvandegoudvis.
Shubunkinshebbenzwartevlekkenopeen
blauwachtigenoranjegevlektebasiskleur.
Deverzorgingkomtovereenmetdie van
normalegoudvissen.

Zonder de erin 
levende vissen en 
planten zou een vij ver 
natuurlij k geen vij ver zij n.

Dewelbekendstevisseninonzevijverszijn
degoudvisendekoi.Maarookanderevis-
senzijnuitstekendgeschiktom invijvers
gehoudenteworden.Sommigehebbener

Leven in de vijver

zelfseenspecialetaak,omdatzedelastige
muggenlarveneten,zodatuindezomervan
eenmuggenvrijetijdinhetgroenkuntgenie-
ten.

Vetjes (Leucaspius delineatus)
(8–10cm)
Dezekleine, levendigescholenvissenver-
toevengraag indedichtbeplanteoever-
zones.Het liefst eten ze kleine kreeftjes,
insectenenlarven.

Goudwindes (Leuciscus idus)
(25–80cm)
Ookdezevissenleveninscholenenzeheb-
benveelplaatsenzuurstofnodig.Daaromis
hetraadzaamextratebeluchten.7–12van
dezebeweeglijkevissenhoudeneen6m2 
grotevijvermuggenvrij.
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Leven in de vijver

Bittervoorns (Rhodeus amarus)
(6–8cm)
Omdathetvrouwtjestroom-ofschilders-
mosselennodigheeftomhaareierenteleg-
gen,ishetmoeilijkdezekarperachtigevis-
sentekweken.Doorhungeringeafmetingen
zijnzebijzondergeschiktvoorkleinevijvers.

Sterlets (Acipenser ruthenus)
(tot100cm)
Alsbodemvissenbrengenzededagenen
nachten bij voorkeur op de grindbodem
doorenwoelenindemoddernaarwormen,
slakkenenkreeftjes.

Zeelten (Tinca tinca)
(25–30cm)
Derustige,gemakkelijktever-
zorgen goudzeelten zijn zeer
nuttigevissen.Zeruimeno.a.
devoederrestenop,dieopde
bodemzijnblijvenliggen.Wa-
terslakkenzijnhun lievelings-
voeder.Maaralleenindesche-
meringofomteetenlatenze
zichinondiepereregionenzien.

Riviergrondels (Gobio gobio)
(tot20cm)
Dezebodemgerichtescholen-
vissen groeien langzaam en
bereiken alleen in uitzonde-
ringsgevallen een lengte van
20 cm.Riviergrondelsvoeden
zich met ongewervelde bo-
demdieren.
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Vissen voederen – op de juiste manier

Ineennatuurlijkevijvervindenvissenwel
heteenenanderaanvoedsel,maarvoede-
ren is tochabsoluutnoodzakelijk.Daarbij
moetmetdevoedingsgewoontenrekening
gehoudenworden,maarookmetdebe-
hoeftenvandevissenafhankelijkvanhet
jaargetij.Meteenuitgebreidvoederassorti-
mentbiedtsera uw vissen een kwalitatief 
hoogstaandeennatuurlijkeafwisselingmet
veelvitamines,mineralen,sporenelementen
enkruiden.Metsera voe-
derzorgtuvooreen
gezondegroei,vitali-
teitenkleurenpracht.

15

Inprincipegeldt:uitsluitendhoogwaardig
voedergebruiken.Ditkandoordedierenbij-
navolledigwordenverwerkt.Minderwaardig
voederwordthaastonverteerduitgeschei-
den en vormt zodoende een excellente
basisvooralgen.

Het voederen bij een  
gemengde bezetting

Hier zijnmet name de volgende
voedersoorten geschikt: sera 
pond flakes (voorkleineenmid-
delgrotevissentotca.8cm),sera 
pond granulaat(voormiddelgrote
engrotevissenvanaf8cm),sera 
pond color sticksvoorprachtige
kleurenensera pond mix royal–
eenvoedermengsel,datvoorelke
viseenpassendlekkerhapjebe-
vat.
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Ook bĳ  de best mogelĳ ke verzorging kan het 
uitbreken van ziektes in de vĳ ver niet altĳ d 
worden voorkomen. Daarom wĳ dt de sera 
infobrochure “Gezonde vĳ vervissen” zich 
aan dit zeer omvangrĳ ke thema en aan de 
juiste behandeling.

Het voederen van goudvissen

Hiermoetuuitproberen,welkvoederuw
goudvissenbeterbevalt.Enkelevissenzijn
zeertamenkomennaarhetoppervlakom
teeten.Methetdrijvendesera goldy vlok-
kenvoederkuntudezevissenheelgoed
bekijken,terwijlzeeten.Zijndevissenmeer
schuw,danmoetenzemethet langzaam
zinkendesera goldy grangevoederdwor-
den.Omdekleurenprachttevergroten,de
voeding afwisselen met sera goldy color 
spirulina.

Het voederen van steuren

sera pond stör pelletswerdont-
wikkeld om de indrukwekkende
sterletsindevijvergerichttekun-
nenvoederen.Hetwegzinkende
granulaatvoeder behoudt in het
waterlangetijdzijnvastevormen
vertroebelthetwaterniet.Daar-
doorvoldoethetaandevoedings-
gewoontenvandebodemgerichte
steuren. 

16

67 infobrochure

Gezonde vijvervissen

n Visziekten herkennen, oorzaken vaststellen
n Succesvol behandelen met sera diergeneesmiddelen

Vissen voederen – op de juiste manier
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Hetvoederenalsprofessionalsenkwekers
wordtmogelijkmetdesera KOI Professio-
nal lij n.Hetunieke,speciaalhiervooront-
wikkeldecoëxtrusieprocesmaaktdeverbin-
ding mogelijk van voor het betreffende
jaargetijdegeoptimaliseerdevoedermeng-
selsmeteenkern,diedooreenbijzondere
lage-temperatuur-procedure
de aanwezige vitamines
optimaalbeschermt.

Het voederen van koi

Omdezekoningvandevijvertevoederen
heeftubijseradekeuzeuittweeassorti-
menten.Hetbasisassortimentbestaatuit
sera KOI ROYAL,wathetbasisvoeder(in
verschillende afmetingen) is; sera KOI 
COLORomdekleurenprachttevergroten
en sera KOI NATURE:gedroogde
zijderupspoppen als bijzondere
lekkernij.
 

Een bijzonder voeder biedtsera met de 
sera KOI SNACK.Metdezeuniekevoeder-
sticks raken koi snel gewend aan het
voederenmetdehandenhierdoor iseen
unieke vorm van contact met uw dier
mogelijk.

Tip:
Een regelmatige vitaminekuur met 
sera KOI MULTIVITAMIN ver-
sterkt het immuunsysteem van de 
vissen en voorkomt ziektes. Doe 
hiertoe gewoon de benodigde 
hoeveelheid op een paar voeder-
vlokken en geef deze als voeder 
aan de vissen.

17
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Met sera KOI Professionalheeft
hetonderzoeksteamvansera een 
uniekvoederontwikkeld,datzich
exact aan de voedingsbehoefte
vandekoiaanpast–rekeninghou-
dendmetafmetingen,temperatuur
enjaargetijde.

Denatuurlijke,hoogwaardigeingrediënten
vanhetvoederwordeninverschillendepro-
cédésdusdanigbereiddatergeenwaarde-
volle,aanwezigestoffenverlorengaan.Ver-
gelijkbaarmetlevensmiddelenzijnerook
bijhetkoivoedergrondstoffendieomzichtig
opeenlagetemperatuurtoebereidmoeten
wordenengrondstoffenwaarvandevolle-
digewerkingpasbijhogeretemperaturen
wordtbereikt.

De innovatie van het sera onderzoeksteam: 
sera KOI Professional 

– het eerste gecoëxtrudeerde voeder

Hetcoëxtrusieprocesmaakthetmogelijk,
deafzonderlijkvervaardigdeingrediënten
totéénvoedereenheid,bestaandeuiteen
ringeneenkern,tecombineren–speciaal
afgestemdopdebehoeftenvandekoi in
verschillendejaargetijden.

Opdiemanierwordteenoptimaleverteer-
baarheid,geringewaterbelastingendaar-
meetevensweinigonderhoudaandevijver
gewaarborgd,hethelejaardoor.

Ring
Eenvoorhetbetreffendejaar-
getijdegeoptimaliseerdvoeder-
mengselvoorvoedingdiekoi
vannaturenodighebben. Kern

Bevat de sera Vitaal-Im-
muun-Protect-formule,
vervaardigdineenbijzon-
deromzichtige lage-tem-
peratuur-procedure. Rijk
aan vitamines, natuurlij-
ke mineralen en sporen-
elementen. Versterkt het
weerstandsvermogen en
vermindert daardoor de
vatbaarheidvoorziekten.

Uitvoerigeinformatieoverdejuistevoeding
voorkoivindtuindebrochure“sera KOI 
Professional”.

www.sera.de

Voor natuurgetrouwe vijvers
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vannaturenodighebben.
mengselvoorvoedingdiekoi Kern

Bevat de 
muun-Protect-formule
vervaardigdineenbijzon-
deromzichtige lage-tem-

18

Vissen voederen – op de juiste manier
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< 12 ºC
8 – 17 ºC 8 – 17 ºC

< 12 ºC> 17 ºC

sera KOI Professional 
wintervoeder

sera KOI Professional zomervoeder
sera KOI Professional Spirulina

sera KOI Professional voorjaars-/herfstvoeder
sera KOI Professional Spirulina

Voederen met sera KOI Professional:

Spirulina-
kleurvoeder
vanaf 8 °C

Ring:eenhoogpercentagespirulina-en
Haematococcus-algen,vooreenduidelijke
afbakeningvandekleurzoneseneenzijde-
achtigeglans.Voorkomtonooglijkegeel-
kleuring van hetwitgedeelte vande koi.
Kern: VIP-formule +bijzonderhooggehal-
temineralenensporenelementen.

Zomervoeder
vanaf 17 °C

Ring:uitgebalanceerdeverhoudingtussen
energieenproteïneszorgtvooreenoptima-
leverteerbaarheidenoptimalegroei;met
eenminimalebelastingvanhetwater.
Kern: VIP-formule+knoflook

Voorjaars-/
herfstvoeder
onder 17 °C

Ring:bijzonderlichtverteerbarebestand-
delenontlastendestofwisseling, zorgen
vooreengroteconditieenvormeneenvei-
ligevoorbereidingopdeoverwintering.
Kern: VIP-formule+bijzonderhooggehal-
te vitamine C.

Wintervoeder
onder 12 °C

Metessentiëleomega-3-vetzureneneen
gereduceerdgehaltekoolhydratenvooreen
optimale gezondheid van uw koi in de
winter.Zinktsnelnaardebodemwaarde
vissenzichindewinterophoudenennaar
ietseetbaarszoeken.

°C
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Waterplantenvormenwelhetbelangrijkste
bestanddeelvaneenvijver.Zehebbenniet
alleeneenfraaiuiterlijkmaarvervullenook
detaakvanwaterzuiveringsinstallatieinde
vijver,doordatzebelastendestoffenalsam-
monium,ammoniak,nitraatenfosfaatver-
bruiken.Zodoendekunnendezestoffende
vissennietbeschadigen.Plantenenlelijke
algenzijndirectevoedingsstoffenconcurren-
tenvanelkaar,metnamevoorwatbetreftde
strijdomnitraatenfosfaat.Hierbijkomen
gezondeplantentelkensalswinnaaruitde
busenhebbenalgengeenkans.Vooreen
gezondeplantengroeiishetvoorzienvande
plantenvannietinhetwateraanwezigevoe-
dingsstoffen en sporenelementen essen-
tieel.Deplantenmoetenregelmatigbemest
worden. Doe hiertoe sera pond florena 
concentrate direct in het vijverwater of
plaats de sera pond florenette Tabsbijde
wortelsvandeplanten(metnamebijzonder
geschiktbijnieuweinplanting).

Beste tijd om te planten

Ukuntuwvijvervanhetvoorjaartothetbe-
ginvandeherfstbeplanten.Doordehoge
temperatuurvanhetwaterschietendeplan-
tenindezeperiodesnelwortel.Onderwater-
planten,plantenmetdrijvendebladerenen
plantenmetbladerenbovenhetwaterop-
pervlakmoeteningelijkwaardigemateinuw
vijvervoorhandenzijn.Alsvuistregelgeldt:
eenderdevandewaterplantenmoetdoor
onderwaterplantenwordengevormd.Met

Planten in de vijver 
namedirectevoedingsconcurrentenvande
algenalslisdoddenofwaterpestmogenin
geenenkelevijverontbreken.

Onderwaterplantenenmetnameplanten
metdrijvendebladerenkunnenhetbestein
eenplantenkorfwordengeplaatst.Breng
eerstplantendoekindekorfaan,vuldekorf
metgrofzandofgrind(nooitmettuingrond!)

Dwerglisdodde 
(Typha minima)
Groeihoogte:ca.10–25cm
Bloeitijd:juli–augustus
Wintergroeneheester.Moetinhetvoor-
jaarsterkgesnoeidworden.Pastgoedbij
kattenstaarteniris/lis.

Iris/lis 
(Iris sp.)
Groeihoogte:ca.60–80cm
Bloeitijd:mei–juli
Staanindevrijenatuurondernatuurbe-
scherming.

Papyrusplant 
(Cyperus alternifolius)
Groeihoogte:ca.80cm
Bloeitijd:juli–augustus
Geschiktvoorzuregrond.Inlossegroe-
pen of individuele planten. Niet snoeien. 
Pastgoedbijlisdodden.

Oeverplanten 
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Moerasplanten

Kattenstaart 
(Lythrum salicaria)
Groeihoogte:ca.80–150cm
Bloeitijd:juni–september
Inhetvoorjaarsnoeienenverwelktede-
lenverwijderen.Kanindevroegezomer
doorstekkenwordenvermeerderd. 

Waterklaver 
(Menyanthes trifoliata)
Groeihoogte:tot30cm
Bloeitijd:mei–juni
Opeenzonnigeplaatsplanten.

Dotterbloem 
(Caltha palustris)
Groeihoogte:ca.20–30cm
Bloeitijd:maart–juni
Ongecompliceerd,maarmagnietteveel
indeschaduwstaan,omdaterandersle-
lijkelangescheutengevormdworden.De
bladerenindezomeruitdunnen,andersis
erkansopmeeldauw.

Moeras-vergeet-mij-nietje  
(Myosotis scorpioides)
Groeihoogte:ca.20–40cm
Bloeitijd:mei–oktober
Voldoende. Breidt zich graag uit. Past
goedbijeendotterbloem.

In en rond de vijver worden 
planten naar hun favoriete 
standplaats ingedeeld in 
oeverplanten, moerasplanten, 
oppervlakteplanten en 
diepwaterplanten.

envouwdedoeknaarbinnen.Hetopper-
vlakvandekorfdektumetstenenaf,zodat
deplantnietuitdekorfgerakenkan.Inde
moeraszonefixeertudeplantenmetberm-
matten.



22

Waterweegbree (Alisma sp.)
Groeihoogte:ca.60–80cm
Bloeitijd:juni–augustus
Met name in kleine vijvers regelmatig  
terugsnoeien. Ideaalalsafdekkingvan
vijver-enfolieranden.

Zwanenbloem (Butomus umbellatus)
Groeihoogte:ca.100cm
Bloeitijd:juli–augustus
Probleemloos.Bijsterkwoekereninhet
voorjaarsnoeien.Attractiefingroepen.

Oppervlakteplanten

Slangenwortel (Calla palustris)
Groeihoogte:tot30cm
Bloeitijd:mei–juli
Wortellozerizomenkunnenookalsdrij-
vendeplantenvrij inhetwaterworden
geplaatst.

Waterpest (Elodea sp.)
Groeihoogte:tot100cm
Waterdiepte:tot100cm
Groeiensnelenverrijkenhetwatermet
zuurstof.Zijngeschiktalseerstebeplan-
ting.

Diepwaterplanten

Planten in de vijver
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Waterleliën

Waterleliënzijnweldebe-
kendste en meest geliefde 
plantenmetdrijvendebla-
deren.
Maarenerzijdsmoeterwel
op worden gelet, dat een
soortgekozenwordtdiebij
deafmetingenvandevijver
past,omdatenkelesoorten
erggrootkunnenworden.
Anderzijdsmoetendewater-
leliënniethethelewaterop-
pervlakbedekken,omdiepe-
rewaterplantenhetlichtniet
te ontnemen.

23
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Zoalsreedsgezegd,kunjedeverzorgings-
maatregelenineenvijverbinnendeperken
houden,wanneerjeenkelegrondbeginselen
inachtneemt.Ookbijhetvoederenvande
vissenmoetmetenkeleseizoensgebonden
aspectenrekeninggehoudenworden.Hoeu
hethelejaardoorplezieraanuwvijverkunt
beleven,leestuhier: 

Het vijverjaar

toe.Hetfilterwordtweeringebruikgeno-
men.Voordevestigingvanfilterbacteriën
wordtsera pond filter biostartoverdefil-
termediagedaan.

De belangrijkste waterwaarden moeten
gecontroleerd en eventueel aangepast
worden(metnameopdeKHletten!).

Omalgentevoorkomenmoetenovertollige
voedingsstoffen met sera pond phosvec 
gebondenworden(ziehiertoeook:“Algen–
watnu?”).Bovendienhelptsera pond bio 
humin (directehulp)bijhetafschaduwen
van de vijver, doordat het water helder,
barnsteenkleurigverkleurd.Ditvoorkomt
degroeivanalgenendevissenvoelenzich
inkristalhelderwaterzichtbaargoed.

Voorvissenishetvoorjaardemeestkriti-
schetijdindevijver.Somssterkschomme-
lende temperaturen tussendagennacht
leiden tot een tijdelijke stilstand van de 
spijsvertering.Daaromishetbelangrijk,om
hetvoedenmetspeciale,lichtverteerbare
envitaminerijkesoortenvoedertebegin-
nen.

Devoedersoortensera KOI Professional 
voorjaars-/herfstvoeder,sera KOI Pro-
fessional Spirulina-kleurvoeder, sera 
KOI ROYAL,sera goldy,sera goldy gran,
sera goldy color spirulina en sera KOI 
NATUREzijnhierideaalgeschiktvoor.

Voorjaar

Hetvoorjaarisdetijdvanhetjaar,waarin
debasisvooreenonbezorgdvijverjaarge-
legdwordt.Hetzorgvuldigverzorgenvan
devijverinhetvoorjaarreduceerthetaan-
talverzorgingsmaatregeleninhetverdere
verloop van het jaar. Als omvangrijkste
maatregelgeldtdebasisreiniging.Verwij-
derhiertoehetgebladerteenafgestorven
plantenresten.Met een vijverafvalverwij-

deraarmoetdezichindeloopvanhet
jaaropgehooptemolmvande

bodemwordenverwijderd,
zodaterzichditjaargeen
rottingsslik kan vormen.
Vervolgensmoetca.1/3
van het vijverwaterwor-
denvervangen.Wanneer
devijverweergevuld is,
voegt u sera KOI PRO-
TECT en sera pond bio 
nitrivec aan het water

24
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Zomer

Naastderegelmatigecontrolesvandewa-
terwaardenmoetindezomerextraaandacht
aanhetfiltergeschonkenworden.Wanneer
dedoorstromingervanvermindert,moethet
wordengereinigd.Doenaelkereinigingsera 
pond fi lter biostartoverdefiltermedia.Voor
hungroeihebbendeplantenveelvoedings-
stoffennodig,daarommoetuzeregelmatig
met sera pond fl orena concentrateresp.
sera pond fl orenette Tabsbemesten.Al-
leenopdiemanierontwikkelenzehunvolle-
digebloesempracht.Doorhethogeverbruik
vanvoedingsstoffendaaltbovendiendeKH,
diendaaromregelmatigsera KH/pH-plus 
toe.

Vuldevijverregelmatigbij,maarvergeetniet,
hetwatersteedsmetsera KOI PROTECT en 
sera pond bio nitrivecovereenkomstigde
behoeftenvandevissengeschikttemaken.

Wanneerdezichtdieptedoorvertroebelingen
verminderd wordt, kunnen de storende

Eenvitaminekuurmetsera KOI MUL-
TIVITAMINversterkthetimmuunsys-
teemenhelptdevissen,hetvoorjaar
gezonddoortekomen.

25
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zwevendestoffenmetsera 
pond crystal gebonden
wordenenerdaardoorver-
volgensuitgefilterdworden.
Bijhoge temperaturenkan
hetzuurstofgehaltevanhet
watersneldalen.Eenbeek-
loopjeofeenwaterspelkan
dittegengaan.Bijeenacuut

zuurstoftekort – herkenbaar aan het snel
ademhalenvandevissenvlakonderhetwa-
teroppervlak–zorgtsera O2 plussnelvoor
eenremedie.

Ondanks een zorgvuldige verzorging kan
juistindevroegezomereenspontanealgen-
bloeiontstaan.Hoeudatkuntbestrijden,
leestuinhetgedeelte“Algen–watnu?”.

Dezomerisdetijd,waarinvissenhetmeest
groeienenhetactiefstzijn.Omdie reden
hebbenzedanbijzondervoedzamevoeder-
middelennodig,zoalssera KOI Professio-
nal zomervoeder,sera KOI Professional 
Spirulina-kleurvoeder,sera KOI ROYAL,
sera goldy,sera goldy gran en sera goldy 
color spirulina.

Herfst

Indeherfstmoetuuwvijveropdewinter
voorbereiden.Hiertoewordendeuitgebloei-
deplantenteruggesnoeidendeindevijver
terechtgekomenbladerenverwijderd.
Dalendetemperaturenconstanttotonder
12°C,danmoethetfilteruitgezetengerei-
nigdworden.

Indenazomerenindeherfstwordendevis-
sendooreenzogeheten“conditionerings-
voeding”opdewintervoorbereid.Omdat
dewinterdemoeilijkstetijdvoordevissen
is,moetenzemetgoed,voedzaamvoeder,
zoalssera KOI Professional voorjaars-/
herfstvoeder of sera KOI Professional 
Spirulina-kleurvoeder, opde rusttijd bij
een lage watertemperatuur
wordenvoorbereid.

Het vijverjaar
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Tip: 
Planten met een harde stengel, zoals lis-
dodden, maken het ademhalen in de win-
ter ook bĳ  een gesloten ĳ sdek mogelĳ k en 
ze moeten derhalve pas in het voorjaar 
gesnoeid worden.

27

Winter

Invijvers,dieminimaal1mdiepzijn,be-
draagt de temperatuur in de onderste
waterlaagconstant4°C,naarboventoe
neemtdetemperatuuraf.Dezetempera-
tuurisvoorhetoverwinterenvandevissen
voldoende.Erisgeenextraverwarmingno-
dig.Welkanhetineenstrengewinterwaar-
ingedurendelangetijdijsgevormdwordt
nodig zijn, een plek van de vijver ijsvrij
tehouden,omdezuurstofvoorziening te
waarborgen.Plaatshiertoeeenvijverpomp
netonderhetwateroppervlak.Ermoetdan
absoluutopgeletworden,datdedie-
pereendaardoorwarmerelagenvan
hetwaternietmetdebovenstelagen
vermengdworden,andersbestaathet
gevaar,datdevissenbevriezen.Ook
hetslaanophetijsenhetlopenerop
moetwordenvoorkomen,omdatdat
dewinterrustvandevissenverstoord,
hetgeen in het ergste geval tot de
doodvandedierenleidenkan.
Indiendedierennogvoedertotzich
nemen,kanonder12°Cmetsera KOI 
Professional wintervoeder gevoe-
derdworden.
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Zonlicht reduceren

Algenhoudenvanveelzon.Devijvermoet
daaromvoordehelftindeschaduwliggen.
Alsdatnietmogelijkis,kanhetvijverwater
met sera pond bio humingemakkelijkver-
duisterdworden.

Planten maximaliseren

Plantenzijndedirecteconcurrentenvanal-
gen.Zijndeplantengezondengroeienze
flink,danhebbenalgengeenbasis voor
hun groei. Regelmatig met sera pond 
 fl orena concentrate en sera pond fl ore-
nette Tabsbemestenstimuleerteenkrach-
tigeplantengroei.

Zuiver voederen

Hoogwaardigvoederwordtvooreengroot
gedeelteverteerd,deuitwerpselenbelas-
tenhetwaternietenerkomengeenover-
tolligevoedingsstoffenvoordealgenvrij.

Pure techniek

DeUV-C-techniekdraagtbijaandebeste
preventietegenalgen,metnamewanneer
eentoereikendebeplantingnietmogelijkis
resp.nietgewenstwordt (ziehiertoeook
INFO:“UV-C-filtering”,pag.12).

Algenvormensteedseenbestanddeelvan
eengezondevijverenzevormeneennood-
zakelijkevoedingsbronvoordekleinsteor-
ganismen.Maareenexplosievevermeerde-

ringkangrotegevolgenvoordevijverende
dierenhebben.
Door middel van de volgende maatrege-
len kunnen algen gemakkelij k worden 
voorkomen:

Algen – wat nu?

28
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Belangrij k: 
Voor een behandeling met 
 algen bestrĳ dende middelen 
moet het water eerst gestabi-
liseerd worden. Dit wordt 
 gedaan met sera pond bio 
balance.

29

Draadalgen

Draadalgenvestigenzichhetliefstopstenenenplan-
ten,metnameindeomgevingvandeoever.sera pond 
algokill*werktdirecttegendeweinigfraaiedraadalgen
indevijver.Doorhetvrijkomenvanactievezuurstof
worden draadalgen blijvend vernietigd. Bovendien
wordthetdoorafstervendealgenindevijverontstane
zuurstoftekortdoorsera pond algokill*gecompen-
seerd.sera pond algokill*wordtdirectopdealgen-
mattengestrooid.Hetproductwerktdandirectenef-
fectiefopdeplaats,waarhetprobleemzichvoordoet.

Zweefalgen

Zweefalgenwordenzichtbaar indevormvangroen
water.Hierhelptsera pond algenstop*.Doordespeci-
fiekesamenstellingbegintsera pond algenstop* ge-
durendeeenlangereperiodevanca.1tot6wekente
werken.Zodoendekuntumethetgebruikvansera 
pond algenstop*dealgengroeiindevijverlangdurig
controleren.

*Gebruikbiocidenveilig.Leesvoorgebruikeersthetetiket
endeproductinformatie.

Metdespecialesera pond algovec Kitsbestrijdtual-
genopeeneenvoudigemanierenvooralgedurende
eenlangereperiode.Metdesera kH-Test,sera pond 
bio balance en de betreffende algen bestrijdende
middelenbevattendesetsalles,watubijeenacute
algengroeinodigheeft.Omdaterbijeenaantasting
dooralgenvaaksnellehulpnodigis,ishetraadzaam,
steedszo’nsetinhuistehebben.

Tip: 
Na een behandeling moeten de 
afgestorven algenresten met 
de hand of met behulp van een 
fijn filtermedium uit de vijver 
verwĳ derd worden, omdat de 
algen bĳ  ontbinding weer voe-
dingsstoffen vrĳ  kunnen laten 
komen. Overtollige voedings-
stoffen moeten daarom direct 
na een behandeling tegen al-
gen absoluut met sera pond 
phosvec gebonden worden.

Ondanksdebestevoorzorgsmaatregelenkanzichon-
derongunstigeomstandighedeneenexplosievever-
meerderingvanalgenvoordoen.Hetisbelangrijk,snel
tehandelen,voordatdedierenschadeondervindenof
hetwater“omslaat”ennietmeertereddenis.
In de vij ver komen in eerste instantie twee verschil-
lende soorten “algenboosdoeners” voor: 
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Algen voorkomen
Algemene maatregelen zo helpt sera

Bestralingdoorde
zonreduceren

Devijvervoordehelftinde
schaduwaanleggen

sera pond bio humin

Voedings stoffen-
concurrentie

Krachtigeplantengroei sera pond florenette Tabs, 
sera pond florena  
concentrate

Hoogwaardig 
voederen

Uitsluitendhoogwaardigvoe-
dergebruiken,slechtszoveel
voederenalsdedierenin
kortetijdkunnenopnemen 

b.v.sera KOI Professional 
Spirulina-kleurvoeder, 
voorjaars-/herfstvoeder, 
zomervoeder en  
wintervoeder

Voedingsstoffen limi-
teren&vertroebelin-
genverhelpen

Planten-envoederresten
regelmatigverwijderen,het
filtervermogenopdevijver-
afmetingenafstemming, 
biologischefiltering 
opstarten

sera pond phosvec,  
sera pond crystal,  
sera pond filter biostart

sera vijverfilter: 
sera pond fil bioactive,  
sera KOI Professional 
12000/24000 

Het vijverwater stabiliseren en controleren
Algemene maatregelen zo helpt sera

Hetwaternatuurgetrouw 
behandelen

sera KOI PROTECT, 
sera pond bio nitrivec, 
sera O2 plus

Waterstabiliseren sera pond bio balance

Waterwaardenregelmatigtesten sera watertests

Algen bestrijden
Algemene maatregelen zo helpt sera

Draadalgen sera pond algokill*, 
sera pond algovec Kit 1

Zweefalgen sera pond algenstop*, 
sera pond algovec Kit 2

Algen – wat nu?

*Gebruikbiocidenveilig.Leesvoorgebruikeersthetetiketendeproductinformatie.
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 De unieke combinatie:  
voorkomen en bestrijden
Algemene maatregelen zo helpt sera

Draadalgen&zweefalgen sera UV-C-systeem 24 / 55 W,
sera KOI Professional 12000 vijverfilter
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