AQUARIUM

PLANTEN
CATALOGUS

AQUARIUMPLANTEN

VAN TOPKWALITEIT
Onze moderne kas van 20.000 m2 is uitgerust met de nieuwste tuinbouwtechnologie. De ruim 200 plantensoorten die we er kweken moeten allemaal individueel verzorgd worden. Klimaatregeling is dan een
absolute must. We houden de luchtvochtigheid, zuurgraad, temperatuur en benodigde voedingswaarde nauw in de gaten. En dankzij de
assimilatiebelichting gaat de kweek van onze topproducten ook tijdens
de donkere wintermaanden gewoon door. Hiermee zijn we in staat
aquariumplanten te kweken van topkwaliteit. Prachtige kleuren, met
stevige wortels en volop blad. U zult het zien, en uw klanten ook.
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VOL IN BLAD

GRATIS
PLANTLABELS

KERAMISCHE RING 
BIJ ZINKENDE PLANTEN

DOORWORTELD

RECHTSTREEKS GELEVERD
VANUIT EIGEN KWEKERIJ, ALTIJD VERS!
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PLANT LABEL INFORMATIE
Al onze planten worden geleverd met etiket met prijs code informatie. Dit bestaat uit een kleur/prijs code en
EAN code. Door deze etiketten kunt u eenvoudig afrekenen en registreert uw precies de verkopen per plant.
U geeft daarmee ook de consument de basis onderhouds gegevens per plant mee.
Geeft de moeilijkheidsgraad van het onderhoud aan: 1 gemakkelijk,
2 gemiddeld en 3 moeilijk.

1, 2 of 3

Geeft aan dat de plant geschikt is voor het terrarium en in het aquarium een
korte levensduur heeft.
Geeft aan dat deze plant ook geschikt is voor nano aquaria.
Prijs kleur code, iedere prijsstaffel heeft zijn eigen kleur. De verschillende
prijzen zijn in één oogopslag te onderscheiden.
Anubias
nana mini

18

Latijnse naam
Afbeelding van de plant
EAN barcode, voor eenvoudig scannen op plantniveau

8 715897 027154

Geadviseerde plaats in het aquarium, afhankelijk van groeisnelheid en
maximale hoogte.
Geadviseerde maximale hoogte

10

Geadviseerde lichtbehoefte voor optimale groei
24-30ºC
18
76-86ºF

Geadviseerde temperatuur schaal voor optimale groei

18

1.

1 Easy
2 Average
3 Advandce
18

18

Makkelijk te houden, beginners plant echter ook zeer geschikt voor een
nieuw op te starten aquarium.
2. Wat moelijker te houden, maar met de juiste waterwaarden en groeiomstandigheden geen probleem.
3. Moeilijk te houden, echter bij de juiste waterwaarden, groeiomstandigheden en ervaring kunnen ook deze planten met succes gekweekt worden.
Dit logo betekent dat u nooit aquarium planten in de vrije natuur mag gooien
en/of uitplanten. Voor meer info:
www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/invasieve-planten/
invasieve-oever--en-waterplanten/overzicht-soorten-invasieve-waterplanten

600119

Deze planten zijn niet geschikt voor consumptie

600119

West Africa

MPS staat voor : More Profitable Sustainability, duurzaam kweken met oog
voor natuur en omgeving ( voor meer informatie kijk op www.my-mps.com ).
Land van herkomst

Kijk voor meer informatie op onze website
of Facebook pagina
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Oost Azië
ACORUS PUSILES (DWERG)
Acorus is een terrarium plant die ook gebruikt kan worden
in het paludarium en aquarium. Door de mooie korte groene
spitse blaadjes van max. 1 cm is deze plant zeer geschikt
als voorgrond plant. Zorg ervoor dat de wortelstok boven
het substraat uitkomt. De levensduur onderwater is enkele
maanden.

P2020010

5 cm pot

+!7B5IJ7-abfede!

Oost Azië
P2020020

ACORUS VARIEGATUS
Deze terrarium plant kan ook gebruikt worden in het
paludarium en aquarium. Met zijn lange bonte smalle
bladeren, van max. 6 cm is deze plant een echte blikvanger.
Zorg ervoor dat de wortelstok boven het substraat uitkomt.
De levensduur onderwater is enkele maanden.

2 Average

5 cm pot

+!7B5IJ7-achaaa!

Zuid-Amerika
ALTERNANTHERA CARDINALIS
Krachtig groeiende dieprode plant, een van de weinige
echte rode onderwaterplanten. Populair door de
contrasterende kleur in het aquarium, breedbladig en
robuust, kan goed tegen waterstroming, heeft veel licht
nodig.

P2020035

5 cm pot

PC220035

+!7B5IJ7-chcbeb!
Gecultiveerd
ALTERNANTHERA CARDINALIS VARIEGATA
Dit soort is de meest rode Alternanthera. Met de gele
nerven is het een echte aanwinst in het aquarium. Deze plant
kan makkelijk in groepen aangeplant worden maar is ook
geschikt als solitair plant. Door de trage groei is deze plant
ook geschikt voor kleinere aquaria. Alternanthera heeft veel
licht en extra ijzervoeding nodig voor een optimale kleuring.
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Eco bos

+!7B5IJ7-abfeij! +!7B5IJ7-abfehc!
Aqua Plants

2 Average

P2020030

P2020037

5 cm pot

+!7B5IJ7-cedaec!

2 Average

Zuid-Amerika
ALTERNANTHERA ROSAEFOLIA
Deze plant brengt kleur in het aquarium door dieprode
bladeren. Krachtige groeier met smalle bladeren, plant in
groepen. Heeft veel licht en extra ijzervoeding nodig voor
optimale kleuring.

P2020070

5 cm pot

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcbfi!
Zuid-Amerika
ALTERNANTHERA ROSAEFOLIA MINI
De enige echt rode voorgrond plant! Dit is een nieuwe
groeivorm van de Alternanthera rosaefolia. Dit soort blijft
zeer compact en groeit traag. Uitermate geschikt als
voorgrondplant of voor de kleinere aquaria.

P2022235

5 cm pot

+!7B5IJ7-ajjfge!
PC222235

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcbgf!
3 Advanced

Centraal-Amerika
P2020090

AMMANIA GRACILIS
De Ammania gracilis wordt ook wel de cognacplant
genoemd, vanwege de vorming van mooie cognackleurige
bladeren bij voldoende licht. De langwerpige gegolfde
bladeren staan om en om tegenover elkaar aan de stevige
stengel. Deze plant is geschikt om in groepen te planten.
Echter niet te dicht tegen elkaar planten, minimaal 5 cm
tussenruimte.

2 Average

5 cm pot

+!7B5IJ7-abfgab!

Afrika
AMMANIA PEDICELLATA GOLD
Deze Ammania heeft geel/goud gekleurde blaadjes die na
verloop van tijd wat groener worden. Er is geen aquarium
plant die, wat kleur betreft hiermee te vergelijken is. De plant
groeit rustig en is geschikt voor zowel het midden als de
achtergrond.
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Eco bos

+!7B5IJ7-abffge! +!7B5IJ7-abfffh!
PC220070

2 Average

P2020065

P2020080

5 cm pot

+!7B5IJ7-dagicc!

1 Easy

West-Afrika
P2020105

ANUBIAS BARTERI
De barteri is de grootste Anubias in ons assortiment.
Deze plant heeft daarom ruimte nodig. Net zoals alle
Anubiassen heeft de barteri niet veel licht nodig. Doordat de
Anubias barteri leerachtige bladeren heeft en_tegen hoge
temperaturen kan is deze plant ook geschikt voor discus
en cichliden aquaria. Zorg er bij het planten voor dat de
wortelstok altijd boven het substraat uitkomt.

1 Easy

5 cm pot

+!7B5IJ7-abfgdc!

West-Afrika
ANUBIAS BARTERI VAR.NANA
Sterke middelhoge, langzaam groeiende plant met een
diepgroene kleur. Kan op hout, steen of achterwand
bevestigd worden. De wortelstok moet boven het
groeimedium uit komen. Ook geschikt voor discusaquaria en
paludaria.

P2020115

5 cm pot

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcbhc!
West-Afrika
P2020117

ANUBIAS COFFEEFOLIA
Deze traaggroeiende Anubias is populair vanwege de
mooie ovaalvormige bladeren met duidelijke nerven. De
jonge bladeren zijn cognackleurig en verkleuren als ze
ouder worden naar groen. Door de trage groei is deze plant
geschikt voor kleinere aquaria. De Anubias coffeefolia is erg
makkelijk te onderhouden in het aquarium.

1 Easy

5 cm pot

+!7B5IJ7-adbfbj!

Kameroen
P2020130

ANUBIAS CONGENSIS
Harde traag groeiende plant met leerachtige donkergroene
bladeren. Anubias soorten hebben maar weinig licht en
matige voeding nodig en zijn geschikt voor aquaria met
hoge temperaturen. Voor een gezonde groei moet de
wortelstok boven de voedingsbodem geplant worden.

5 cm pot

+!7B5IJ7-abfgje!
PC220130

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcbij!
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14 cm pot

+!7B5IJ7-abfgfg! +!7B5IJ7-achaff!
PC220115

1 Easy

P2020120

1 Easy

West-Afrika
P2020140

ANUBIAS HASTIFOLIA
De hastifolia onderscheid zich van andere Anubiassen door
zijn driehoek- vormige bladeren op een lange groene steel.
Vooral de opkrullende bladpunten aan de achterzijde van
het blad zorgen voor een verrassend effect. De plant groeit
langzaam maar word wel groot en is dus vooral geschikt voor
grotere aquaria.

1 Easy

+!7B5IJ7-abfhbh!

West-Afrika
ANUBIAS HETEROPHYLLA
Door zijn lichtgroene, licht golvende brede bladeren en
relatief snelle groei onderscheid de Anubias heterophylla
zich van alle andere Anubiassen. Dit soort verdraagt ook
meer licht. Deze Anubias is vooral geschikt voor grotere
aquaria en voor paludaria.

1 Easy

5 cm pot

P2020145

5 cm pot

P2020146

14 cm pot

+!7B5IJ7-achbaj! +!7B5IJ7-achbbg!

Gecultiveerd
P2020143

ANUBIAS LANCEOLATA
Het lancetvormige, gegolfde smalle blad van deze
kleinblijvende Anubias zorgt voor een mooi contrast in het
aquarium. De bladeren staan op een korte steel zodat het
lijkt alsof de plant een rozet vormt. De plant groeit traag en
is daardoor geschikt voor kleinere aquaria.

5 cm pot

+!7B5IJ7-adjfai!

P2020147

ANUBIAS MIXED

5 cm pot

P2020148

14 cm pot

+!7B5IJ7-achbcd! +!7B5IJ7-achbda!
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1 Easy

West-Afrika
P2020160

ANUBIAS NANA
Zeer sterke, langzaam groeiende plant met een diepgroene
kleur. Kan op hout, steen of achterwand bevestigd worden.
De wortelstok dient altijd boven het groeimedium uit te
komen. Ook geschikt voor discusaquaria en paludaria.

5 cm pot

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcbjg!
Gecultiveerd
P2020162

ANUBIAS NANA BONZAI
Deze kleinste Anubias in ons assortiment groeit zeer traag
en blijft erg klein. Met zijn kleine donkergroene bladeren is
deze plant uitstekend geschikt om als voorgrond plant te
gebruiken en ook geschikt voor kleinere en nano aquaria.
Deze plant is zeer geschikt om op decoratie materiaal of op
de achterwand te binden.

5 cm pot

+!7B5IJ7-achbfe!
PC220162

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chccac!
1 Easy

West Africa
P2020158

ANUBIAS NANA COIN
Deze nieuwe selectie uit Afrika is net zo sterk dan de gewone
Anubias nana. Echter heeft dit soort mooie ronde bladeren
van ongeveer 3 tot 4 cm groot. De nieuwe bladeren zijn
aanvankelijk bruinrood maar kleuren als ze wat ouder zijn
mooi donkergroen. De plant groeit traag en is daarom
geschikt voor kleinere aquaria.

1 Easy

5 cm pot

+!7B5IJ7-cgebhh!

Gecultiveerd
P2020156

ANUBIAS NANA MINI
Kleinblijvende vorm van de Anubias nana. Deze plant groeit
zeer makkelijk maar wel traag en is daardoor zeer geschikt
voor de voorgrond of een nano aquarium.
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14 cm pot

+!7B5IJ7-abfhei! +!7B5IJ7-achbeh!
PC220160

1 Easy

P2020161

5 cm pot

+!7B5IJ7-cijifj!

2 Average

Madagascar
APONOGETON BOIVINIANUS
Met zijn tot 5 cm brede en 6 cm lange leerachtige bladeren
is de Aponogeton boivinianus een prachtige plant voor een
groter aquarium. Verder onderscheid het blad zich door de
mooie donkergroene kleur groen en de mooie hamerslag
structuur.

2 Average

De Aponogeton capuroni lijkt veel op de A. boivinianus,
echter groeit langzamer en blijft kleiner. De bladranden zijn
meer gegolfd. Door deze eigen- schappen past dit soort
beter in de kleinere aquaria.

P2020198

Knol + plant

+!7B5IJ7-adcedb!

Sri Lanka
P2020195

APONOGETON CRISPUS
De Aponogeton crispus in van nature een knolplant,
tegenwoordig word deze nagekweekt en zonder knol
geleverd om de natuur te beschermen. Het blad is rood/
groen van kleur, licht gegolfd en tot wel 6 cm lang._De plant
groeit redelijk makkelijk en kan tegen minder licht. Het is een
prima plant voor de achtergrond voor grotere aquaria.

3 Advanced

+!7B5IJ7-abfiaj!

Madagascar
APONOGETON CAPURONI

2 Average

P2020185

Knol + plant

Eco bos

+!7B5IJ7-abficd!

Madagascar
APONOGETON FENESTRALIS
Van de drie gaasaponogetons in ons assortiment groeit deze
het langzaamst. De bladeren worden onderwater rood/groen
en zijn vrij breed. Het is geen makkelijke plant, maar groeit
deze plant eenmaal dan is het een sierraad onder water.
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P2020175

Knol + plant

+!7B5IJ7-achcga!

3 Advanced

Madagascar
APONOGETON HENKELIANUS
De bladeren van deze gaas aponogeton zijn smal en
langerekt. Ook deze wordt maximaal 40 cm hoog. Submers
blijft het blad groen. De plant geeft snel nieuwe bladeren
die vanuit het hart van de plant komen.

1 Easy

De bladeren van de Aponogeton longiplumulosis zijn smal,
groen en kunnen tot wel 60 cm lang worden. De randen van
de bladeren zijn sterk gegolfd. Ook dit soort heeft af en toe
rustpauzes; maar zal vanzelf weer beginnen te groeien.

P2020200

Knol + plant

+!7B5IJ7-abfida!

Madagascar
APONOGETON MADAGASCARIENSIS
Deze gaasaponogeton heeft de grootste bladeren. Dit
soort blijft grasgroen en groeit, eenmaal aangeslagen,
vrij makkelijk. Het is echter niet makkelijk dit soort aan het
groeien te krijgen. Vrijwel alle Aponogetons hebben een
groei en een rustperiode, vergelijk dit met een bolgewas
zoals tulpen, wacht rustig tot de plant weer gaat groeien.

1 Easy

+!7B5IJ7-abfhjd!

Madagascar
APONOGETON LONGIPLUMULOSIS

3 Advanced

P2020180

Knol + plant

P2020205

Knol + plant

+!7B5IJ7-abfieh!

Madagascar
APONOGETON ULVACEUS
Door de makkelijke groei is dit één van de populairste
Aponogetons. De bladeren zijn helgroen, doorschijnend en
grof gegolfd. De plant wordt maximaal 60 cm hoog en geeft
snel nieuwe bladeren. De plant hoeft niet erg veel licht en
kan het beste in wat grotere aquaria geplant worden.
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P2020176

Knol + plant

+!7B5IJ7-achcfd!

1 Easy

Noord-Amerika
BACOPA AMPLEXICAULIS
Makkelijk groeiende, robuuste plant. Groen van kleur, bij
voldoende licht lichtbruin kleurend. Grove stengels en
bladeren.

P2020215

5 cm pot

P2020210

Eco bos

+!7B5IJ7-abfigb! +!7B5IJ7-abfife!
PC220215

Aqua Plants

P2020216

Eco bos
submers

+!7B5IJ7-chccbj! +!7B5IJ7-achchh!
2 Average

Zuid-Oost-Azië
P2022240

BACOPA COMPACTA
Nieuwe kweekvorm van de welbekende Bacopa monnieri.
Compacta heeft mooie frisse groen blaadjes maar blijft veel
compacter en vertakt zeer goed. Uitstekend geschikt als
voorgrondplant of voor de kleinere aquaria.

1 Easy

5 cm pot

+!7B5IJ7-ajjfhb!

West-Afrika
P2022080

BACOPA MONERII
Makkelijk, maar traag, groeiende plant met kleine helgroene
blaadjes. Deze plant is zeer eenvoudig in onderhoud en zeer
decoratief als deze in een straatje van voor naar achter in het
aquarium of als groep word geplant.

5 cm pot

+!7B5IJ7-ahecbj!
PC222080

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcccg!
1 Easy

West-Afrika
P2020250

BOLBITUS HEUDELOTII
De Bolbitus heeft zeer mooie geveerde donkere bladeren.
Net zoals de meeste Anubias heeft ook deze varensoort
een goed groeiende wortelstok die altijd boven het
groeimedium moet blijven. De Bolbitus is daarom ook
zeer geschikt om op decoratie materiaal of achterwand te
binden. De plant heeft niet veel licht nodig en is makkelijk in
onderhoud.
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5 cm pot

+!7B5IJ7-abfjdj!

2 Average

Zuid-Oost Azië
BUCEPHALANDRA BIBLIS
Een nieuwe smalbladige vorm uit de Bucephalandra
familie. Dit soort groeit nog trager dan de beide andere
Bucephalandra soorten uit ons assortiment en kan daarom
uitstekend in nano aquaria gebruikt worden. Ook dit
soort kan beter op decoratiemateriaal groeien dan in het
aquariumsubstraat.

2 Average

De Bucephalandra Catarina heeft zeer smalle kleine
groenbruine blaadjes. Omdat ook deze Bucephlandra zeer
traag groeit is deze zeer geschikt om in de kleinste aquaria
te groeien. Zoals alle Bucephlandra wil de plant niet met de
wortelstok in het substraat maar groeit de plant het beste op
een steen of een stuk kienhout.

P2020227

5 cm pot

+!7B5IJ7-daghbg!

Zuid-Oost Azië
BUCEPHALANDRA THEIA
Zeer traag en compact groeiende plant. Dit soort is zeer
geschikt om op decoratie materiaal te binden, dit heeft de
voorkeur boven planten in substraat. De bladeren kunnen
in kleur variëren van rood tot donkerbruin afhankelijk van
de licht hoeveelheid. Van nature kan Bucephalandra tegen
weinig licht.

2 Average

+!7B5IJ7-cgebie!

Zuid-Oost Azië
BUCEPHALANDRA CATARINA

2 Average

P2020253

5 cm pot

P2020259

5 cm pot

+!7B5IJ7-cfiedf!

Zuid-Oost Azië
BUCEPHALANDRA THEIA GREEN
Dit is de groene vorm van de Bucephalandra Theia. Submers
zullen de bladeren van groen tot rood groen kleuren. Zoals
alle Bucephalandra is dit ook een trage groeier.
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P2020256

5 cm pot

+!7B5IJ7-cijigg!

2 Average

Noord-Amerika
P2020260

CABOMBA AQUATICA
Eén van de bekendste waterplanten, de waaierachtige fijne
blaadjes van de aquatica zorgen voor een mooi contrast. De
plant groeit zeer makkelijk en zal regelmatig teruggesnoeid
moeten worden. Deze plant is geschikt voor alle soorten
aquaria, inclusief koudwateraquaria. LET OP: Cabomba mag
nooit gebruikt worden in aquaria met garnalen!

1 Easy

P2020267

Schitterende aquariumplant. De heldere groene ronde
blaadjes en aparte groeiwijze vormen een mooi contrast
met de andere aquariumplanten. Cardamine is het mooiste
als deze in groepen wordt geplant en is makkelijk te
vermenigvuldigen door de plant te snoeien en de stekken
opnieuw te planten. Ook geschikt voor koudwater aquaria.

5 cm pot

+!7B5IJ7-adbbic!

Kosmopoliet
CERATOPHYLLUM DEMERSUM
Snelgroeiende plant met zeer fijne naaldachtige blaadjes.
Doordat de plant zo snel groeit gaat deze de concurentie
met algen aan. Het is dus een ideale plant voor een starters
aquarium. De plant moet wel regelmatig gesnoeid worden
om deze op maat te houden.

1 Easy

+!7B5IJ7-abfjfd!

China
CARDAMINE LYRATA

1 Easy

Eco bos

P2020280

Eco bos

+!7B5IJ7-abgaae!

China
CERATOPTERIS SILIQUOSA
Krachtige, makkelijk groeiende varensoort met grasgroen
zeer fijn blad. De plant maakt snel jonge planten op het
blad en deze stekken kunnen ook als drijfplant op het
wateroppervlak gebruikt worden.
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P2020290

5 cm pot

P2020285

Eco bos

+!7B5IJ7-abgaci! +!7B5IJ7-abgabb!

1 Easy

China
CERATOPTERIS THALICROIDES
Makkelijk groeiende, sterke varensoort. De plant is
grofbladig en vermeerdert zich eenvoudig met jonge
scheuten op het blad. De bladeren zijn grasgroen van kleur.
Deze plant kan ook als drijfplant op het aquarium oppervlak
worden gebruikt.

P2020300

5 cm pot

Decoratieve bont gekleurde terrarium plant die ook kan
worden gebruikt in het paludarium en aquarium. De plant
vormt een rozet, de nieuwe bladeren komen vanuit het hart
van de plant. De plant wordt gedurende zijn groeitijd alleen
maar dikker. De levensduur onderwater is enkele maanden.

P2020315

5 cm pot

+!7B5IJ7-abgahd!
PC220315

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chccdd!
1 Easy

Europa
CLADOPHORA (MOSBOL)
Deze helgroene mosbol bestaat uit een onschadelijke algensoort. Door de golfslag in grote meren worden deze algen
tot bollen gevormd. Zeer decoratief in alle aquaria en ook
geschikt voor garnalen. De bollen zijn ook van binnen groen
en kunnen uit elkaar getrokken, als tapijt, in het aquarium gebruikt worden. Spoel de mosbol 2-wekelijks uit met schoon
kraanwater voor een optimale groei.

P2020310

Mosbol klein

+!7B5IJ7-abgagg!
P2020312

Mosbol groot

+!7B5IJ7-adjgbe!
1 Easy

Europa
P2020307

CLADOPHORA SS 6 ST.
Deze helgroene mosbol bestaat uit een onschadelijke
algensoort. Door de golfslag in grote meren worden deze
algen tot bollen gevormd. Zeer decoratief in alle aquaria en
ook geschikt voor garnalen. De bollen zijn ook van binnen
groen. Deze kleine mosbollen, maximaal 2 cm, zijn ideaal
voor nano en scape aquaria. Spoel 2-wekelijks uit met
schoon kraanwater voor een optimale groei.

Bakje

+!7B5IJ7-cjdbcc!
PC220307

Aqua Plants

+!7B5IJ7-daeega!
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Eco bos

+!7B5IJ7-abgaec! +!7B5IJ7-abgadf!

Kosmopoliet
CHLOROPHYTUM BICHETTII

P2020295

1 Easy

Zuid-Amerika
CLINOPODIUM BROWNEI
Makkelijk groeiende plant die geen hoge eisen aan de
waterwaarden en verzorging stelt. Opvallend door zijn
vierkante steeltje en mooie ronde bladeren. Ideale plant
voor nieuw ingerichte aquaria en voor beginners.

1 Easy

+!7B5IJ7-bghcfg!

Gecultiveerd
COLDWATER BACOPA / ELODEA MIX
Deze combinatie bos van Bacopa en Elodea kan zeer
goed gebruikt worden in de goudvissen kom of als basis
beplanting voor een nieuw aquarium. De planten groeien
makkelijk en snel, ook bij koelere temperaturen.

1 Easy

P2020317

5 cm pot

P2021133

Eco bos

+!7B5IJ7-cigieb!

Gecultiveerd
P2021130

COLDWATERMIX
De koudwatermix bos is veelgebruikt in de vissenkom of de
vijver. De 3 soorten die erin verwerkt zijn, Elodea, Cabomba
en Lysimachia groeien makkelijk en snel. Ze kunnen alle drie
tegen kouder water. De geschikte watertemperatuur ligt
tussen de 15° en 25° C, geschikt voor alle soorten aquaria!

COMBI PACK BASIC 5 POTS

Eco bos

+!7B5IJ7-abgaia!

PC230120

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcfeh!
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COMBI PACK FOREGROUND

PC230125

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcffe!

COMBI PACK SPECIAL OFFER

PC230130

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcfgb!

1 Easy

Afrika
CRINUM CALAMISTRATUM
Deze zeer decoratieve bolplant komt uit Afrika. De bladeren
zijn sterk gekroesd, smal, frisgroen en tot wel 100 cm lang
en kunnen door het hele aquarium zweven maar verstoren
andere planten niet. Dit is een echte solitaire aquariumplant,
zeer eenvoudig goed te houden.

2 Average

P2020320

5 cm pot

+!7B5IJ7-abgajh!

Afrika
P2020330

CRINUM NATANS
De bladeren van de Crinum natans zijn tot 5 cm breed en
120 cm lang. De groene decoratieve bladeren hebben
hamerslagachtige structuur. Deze plant heeft veel ruimte
nodig, is alleen geschikt voor grotere aquaria.
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5 cm pot

+!7B5IJ7-aedbfe!

3 Advanced

Sumatra
CRYPTOCORYNE AMICORUM
Deze smalbladige helgroene lancetvormige Cryptocoryne is
niet één van de makkelijkste planten. Slaat de plant eenmaal
aan dan is dit soort zeer geschikt als voorgrond plant of
voor een kleiner aquarium. De plant groeit rustig en zal
regelmatig nieuwe bladeren maken.

2 Average

P2020367

5 cm pot

+!7B5IJ7-adbfcg!

Thailand
CRYPTOCORYNE BALANSAE
Het meest in het oog springende kenmerk van de
Cryptocoryne balansae zijn de mooie smalle bladeren. Door
de roodbruine kleur en de hamerslag in het blad is dit een
unieke plant. De bossige planten groeien rustig en kunnen in
een groep maar ook als solitair gebruikt worden.

P2020340

5 cm pot

+!7B5IJ7-abgbeb!
PC220367

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chccea!
1 Easy

Sri Lanka
CRYPTOCORYNE BECKETTII
Sterke Cryptocoryne, makkelijk te houden in ieder aquarium.
De decoratieve bladeren zijn groen aan de bovenzijde en
lichtbruin tot rood aan de onderzijde met roodkleurige
bladstelen. Deze Cryptocoryne vormt onder goede
omstandigheden uitlopers met jonge planten.

3 Advanced

P2020342

5 cm pot

+!7B5IJ7-adbhce!

Sri Lanka
CRYPTOCORYNE BULLOSA
De prachtige donkerbruine bladeren van de Cryptocoryne
bullosa hebben een lichte bobbelstructuur in het blad. Zoals
veel donkere planten heeft dit soort niet veel licht nodig om
goed en gezond te groeien. Zeer geschikt om in groepen
aan te planten.
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P2020355

5 cm pot

+!7B5IJ7-abgbhc!

2 Average

Thailand
CRYPTOCORYNE COSTATA
De Cryptocoryne costata heeft smalle rechtopgaande
bladeren die van groen tot oranje rood kunnen kleuren.
Dit is afhankelijk van de omstandigheden in het aquarium.
Dit langzaamgroeiende soort is ook geschikt voor kleinere
aquaria en nano aquaria.

2 Average

P2020354

5 cm pot

+!7B5IJ7-adbfdd!

Sri Lanka
P2020365

CRYPTOCORYNE LEGROI
Deze rustig groeiende Cryptocoryne blijft vrij laag. Door
de cognac kleurige tot lichtbruine bladeren onderscheid dit
soort zich van alle andere Cryptocorynen. De nerven in het
blad zijn ook duidelijk zichtbaar en decoratief, geschikt voor
aquaria van groot tot klein.

5 cm pot

+!7B5IJ7-achdhg!

P2020356

CRYPTOCORYNE MIX

5 cm pot

+!7B5IJ7-achdfc!

2 Average

Sri Lanka
CRYPTOCORYNE MOEHLMANNII
De bovenkant van het blad van de moehlmannii is mooi
groen, terwijl de onderkant roodbruin is. De randen van het
blad zijn ongeveer 2 cm breed en tot 9 cm lang. De zijkant
van het blad is licht gegolfd, geschikt voor alle aquaria.
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P2020395

5 cm pot

+!7B5IJ7-abgcfh!

1 Easy

Sri Lanka
CRYPTOCORYNE NEVELLI
Cryptocoryne zijn de bekendste voorgrond planten. Deze
soort heeft een groengekleurd lancetvormig gesteeld blad.
De plant vormt uitlopers. Bij veel licht groeien de bladeren
breed uit, bij weinig licht blijven ze rechtopstaand.

P2020375

5 cm pot

+!7B5IJ7-abgcbj!
PC220375

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chccfh!
2 Average

Zuid-Oost Azië
P2020435

CRYPTOCORYNE PARVA
De allerkleinste Cryptocoryne. Met zijn dunne, smalle
grasgroene blaadjes en trage groei is dit een uitstekende
plant voor het kleine aquaria. In tegenstelling tot veel andere
Cryptocoryne zal dit soort met meer licht beter groeien en
niet hoger worden dan 5 cm.

1 Easy

+!7B5IJ7-caghfh!

Zuid-Oost Azië
CRYPTOCORYNE PETCHII
Opvallend aan de petchii is de metaalachtige glans die
over de bladeren ligt. Ook de gegolfde bladrand en de
lichtbruine kleur zorgen voor een duidelijk onderscheid
met andere Cryptocorynen. Dit soort is ook nog één van de
makkelijkst te houden Cryptocorynen.

1 Easy

5 cm pot

P2020405

5 cm pot

+!7B5IJ7-abgchb!

Zuid-Oost Azië
CRYPTOCORYNE SPIRALIS
De Cryptocoryne spiralis is een rechtopgaand soort met
lange dunne smalle bladeren. De groene bladeren worden
tot 40 cm lang. Dit soort groeit vrij makkelijk en is geschikt
om in groepen te planten, gebruik als solitair is ook mogelijk.

20

P2020455

5 cm pot

+!7B5IJ7-caghhb!

2 Average

Zuid-Oost Azië
CRYPTOCORYNE USTERIANA
Een prachtige Cryptocoryne, groen aan de bovenkant,
purperrood aan de onderkant. Het blad heeft een mooie
hamerslag structuur in de bladeren. De redelijk brede
bladeren staan op een steel van ongeveer 5 cm lang.

2 Average

+!7B5IJ7-bjcief!

Sri Lanka
CRYPTOCORYNE WALKERI
De schoonheid van de Cryptocoryne walkeri zit in de smalle
spitse bladeren die onder water kersenrood verkleuren. Dit
soort wordt maximaal 25 cm hoog, groeit rustig en kan dus
goed worden toegepast in grote en kleinere aquaria.

1 Easy

P2020425

5 cm pot

P2020430

5 cm pot

+!7B5IJ7-abgdcf!

Sri Lanka
CRYPTOCORYNE WENDTII BRUIN
De meest bekende Cryptocoryne in de bruine variëteit. Dit
soort heeft mooie schopvormige bladeren en groeit zeer
makkelijk. Deze wendtii is zeer geschikt voor een starter
aquarium, maar ook in een cichlide aquarium groeit dit soort
goed.

P2020445

5 cm pot

+!7B5IJ7-abgdfg!
PC220445

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chccge!
1 Easy

Sri Lanka
CRYPTOCORYNE WENDTII GROEN
De Cryptocoryne wendtii groen is een bekende en populaire
plant die ook nog eens zeer makkelijk te houden is, en
daarom geschikt is voor alle soorten aquaria. De plant is
mooi groen van kleur, groeit niet te snel en is ook geschikt
voor starter aquariums.

P2020440

5 cm pot

+!7B5IJ7-abgdej!
PC220440

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcchb!
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2 Average

Sri Lanka
CRYTOCORYNE UNDULATUS BRUIN
Cryptocoryne undulatus is een van de sterkste Cryptocoryne
soorten. De plant groeit langzaam en heeft donkerbruine
langwerpige bladeren. Undulatus onderscheidt zich van de
andere Crypto soorten door de mooi gegolfde bladrand.
Alle Cryptocoryne soorten hebben extra ijzervoeding nodig
bij de wortels.

2 Average

Cryptocoryne undulatus is een van de sterkste Crypto
soorten. De plant groeit langzaam en heeft helgroene
langwerpige bladeren welke zich onderscheiden van andere
Cryptocoryne soorten door de mooie gegolfde bladrand.

P2020421

5 cm pot

+!7B5IJ7-achdid!

Sri Lanka
CRYTOCORYNE UNDULATUS KASSELMAN
Undulatus is een van de sterkste Cryptocoryne soorten. De
plant groeit langzaam en heeft roodgroene langwerpige
bladeren. Undulatus onderscheidt zich van de andere Crypto
soorten door de mooi gegolfde bladrand. Heeft extra
ijzervoeding nodig bij de wortels.

2 Average

+!7B5IJ7-abgdab!

Sri Lanka
CRYTOCORYNE UNDULATUS GROEN

2 Average

P2020420

5 cm pot

P2020422

5 cm pot

+!7B5IJ7-achdja!

Thailand
P2020460

CYPERUS HELFERII
Schitterende, op gras gelijkende, aquariumplant. Wordt in
het aquarium maximaal 40 cm hoog en kan makkelijk in een
groep als blikvanger geplant worden. Als de Cyperus helferii
voldoende voeding en CO2 krijgt groeit de plant makkelijk
en blijft het blad heldergroen.
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5 cm pot

+!7B5IJ7-abgdih!

Guatamala
DRACAENA SANDERIANA GEEL
Deze terrarium plant kan ook gebruikt worden in het
paludarium en aquarium. In het aquarium zal de plant een
paar maanden goed blijven maar niet groeien.

P2020472

5 cm pot

+!7B5IJ7-acheca!

Guatamala
DRACAENA SANDERIANA WIT
Deze terrarium plant kan ook gebruikt worden in het
paludarium en aqua- rium. In het aquarium zal de plant een
paar maanden goed blijven maar niet echt groeien.

1 Easy

5 cm pot

+!7B5IJ7-achebd!

Gecultiveerd
ECHINODORUS AFRICANUS
Makkelijk groeiende Echinodorus soort met langwerpige
dunne geelgroene bladeren. Geschikt als solitair; door
bladvorm en kleur geeft deze plant een mooi contrast in het
aquarium. De africanus heeft veel voeding nodig, vooral in
de aquariumbodem.

1 Easy

P2020471

P2020473

5 cm pot

+!7B5IJ7-adbhdb!

Zuid-Amerika
ECHINODORUS AMAZONICUS
De Echinodorus amazonicus is de kleine versie van de
populaire Echinodorus bleheri, ook bekend als amazone
plant. Amazonicus heeft veel smallere bla- deren dan bleheri
en is daarom geschikt voor kleinere aquaria. De bladkleur is
helgroen. Deze makkelijke plant is uitstekend geschikt voor
het starteraquarium.

P2020483

5 cm pot

+!7B5IJ7-cedafj!
PC220483

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chccii!
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2 Average

Gecultiveerd
ECHINODORUS ATLANDSBERG
Mooie Echinodorus variëteit, boven water heeft het blad een
rode hoofdnerf die jammer genoeg grotendeels verdwijnt
als de plant langer onderwater groeit. Door de rose, rode
bladkleur blijft dit toch een zeer mooie Echinodorus. De
plant groeit rustig en kan ook in de kleinere aquaria worden
toegepast.

1 Easy

P2020475

5 cm pot

+!7B5IJ7-bjdaea!

Centraal-Amerika
P2020478

ECHINODORUS BLEHERI
Sterk groeiende plant, bij ideale groeiomstandigheden
maakt deze Echinodorus 1 nieuw blad per week. Het mooie
groene blad heeft een vrij korte steel en is lancetvormig.
Deze plant heeft veel voeding en licht nodig.

5 cm pot

P2020479

8 cm pot

+!7B5IJ7-acheee! +!7B5IJ7-achegi!
PC220478

Aqua Plants

P2020476

Eco bos

+!7B5IJ7-chccjf! +!7B5IJ7-achehf!
1 Easy

Gecultiveerd
ECHINODORUS CHRILENI
Deze zeer makkelijk te houden variëteit is gekruisd bij Aqua
eur. Dit soort heeft rose/rode bladeren met een lichte
bedekking van bruine bladvlekken. De vlekken dichtheid is
veel minder dan bij de Echinodorus ozelot soorten. De plant
is makkelijk te houden en blijft onderwater klein en is daarom
ook geschikt voor kleinere aquaria.

P2020486

5 cm pot

+!7B5IJ7-acheic!
P2020487

8 cm pot

+!7B5IJ7-achejj!
1 Easy

Gecultiveerd
ECHINODORUS COMPACTA
Ook de Echinodorus compacta is een kruising die bij
Aquafleur gemaakt is. De plant heeft vrij ronde bladeren op
een lange steel. De kleur is roodbruin en de nieuwe bladeren
hebben een rode bladrand. De Echinodorus compacta
groeit rustig en kan als solitair gebruikt worden. De plant
heeft niet veel licht nodig en is ook geschikt voor kleinere
aquaria.
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P2020490

5 cm pot

+!7B5IJ7-abgeei!

2 Average

Gecultiveerd
ECHINODORUS CORDIFOLIUS MARBLE QUEEN
Deze grootbladige Echinodorus valt vooral op door de
bonte, geelgroene bladeren. Deze plant is zeer flexibel en
groeit goed bij weinig en bij veel licht. Bij veel licht blijft de
plant compacter. Omdat de plant erg fors kan worden is
deze plant vooral geschikt voor grotere aquaria.

2 Average

Nieuw soort zwaardplant, sterke groeier en past zich goed
aan in het aquariummilieu. Deze plant heeft lange, smalle
en stevige bladeren. Zoals alle zwaardplanten heeft deze
plant veel voeding en extra ijzervoeding nodig voor optimale
groei.

P2022110

5 cm pot

+!7B5IJ7-aeehff!

Zuid-Amerika
ECHINODORUS GABRIELII
Een traag groeiende Echinodorus met hartvormige
grasgroene bladeren. De bladeren hebben een zeer korte
steel. De plant groeit als een rozet, is ideaal om als solitair te
gebruiken en is ook geschikt voor kleinere aquaria.

2 Average

+!7B5IJ7-achfbc!

Centraal-Amerika
ECHINODORUS DECUMBENS

2 Average

P2020496

5 cm pot

P2020510

5 cm pot

+!7B5IJ7-cgebjb!

Gecultiveerd
ECHINODORUS HADI RED PEARL
Een roodbruin bladige Echinodorus met bruine vlekken in
het blad. Het voordeel van dit soort is dat de groeiwijze zeer
compact is en bij voldoende licht ook compact blijft. De
plant is dus geschikt voor kleinere aquaria en nano aquaria.
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P2020505

5 cm pot

+!7B5IJ7-cdcgfh!

1 Easy

Centraal-Amerika
P2020515

ECHINODORUS HARBII
Langzaam groeiende Echinodorus soort met ronde bladeren
op een steel, dit geeft een zeer decoratief effect. Bij juiste
belichting kleuren de groene bladeren naar rood/bruin. Alle
Echinodorus soorten hebben veel voeding nodig, ook in de
aquarium bodem.

5 cm pot

+!7B5IJ7-abgejd! +!7B5IJ7-achfdg!
PC220515

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcdab!
1 Easy

Gecultiveerd
ECHINODORUS HARBII ROSA
Deze plant is gekweekt bij Aquafleur door kruising van
bestaande soorten. De harbii Rosa is een stevig groeiende
plant en het beste geschikt als solitair. Het blad is licht
geelgroen en jonge bladeren hebben mooie roze vlekjes
welke verdwijnen als het blad ouder word. Deze plant is
makkelijk te houden maar vraagt veel voeding en extra
ijzervoeding.

1 Easy

Deze oude bekende is weer terug. De plant heeft mooie
langwerpige rood bruine bladeren. De plant groeit traag
en heeft net zoals veel andere Echinodorussen extra
ijzervoeding nodig. Doordat de plant traag groeit_is deze
ook geschikt voor kleinere aquaria.

2 Average

P2020493

5 cm pot

+!7B5IJ7-adjfdj!

Zuid-Amerika
ECHINODORUS HOREMANNII RED

P2020540

5 cm pot

+!7B5IJ7-cgecah!

Brazilië
P2020545

ECHINODORUS MARTII
Door zijn lichtgroene, licht golvende, tot 5 cm brede
bladeren en relatief snelle groei is de Echinodorus martii
zeer geliefd als aquariumplant. De donker groene nerven
tekenen mooi af tegen het blad. De Echinodorus martii, ook
bekend onder de naam Echinodorus major, heeft veel licht
nodig.
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P2020520

8 cm pot

5 cm pot

+!7B5IJ7-abgffe!

1 Easy

Zuid-Amerika
ECHINODORUS MIDI FLEUR
Een makkelijke Echinodorus, vooral bekend om de mooie
rood-roze bladeren die zodra de plant onderwater groeit
te voorschijn komen. De plant is makkelijk te houden, heeft
niet erg veel licht nodig en wordt onderwater niet erg groot.
Daarom is deze geschikt voor grote en kleinere aquaria.

P2020621

5 cm pot

+!7B5IJ7-achgia!

P2020547

ECHINODORUS MIX

5 cm pot

P2020548
8 cm pot

+!7B5IJ7-achffa! +!7B5IJ7-achfgh!

1 Easy

Zuid-Amerika
P2020555

ECHINODORUS OSIRIS
De Echinodorus osiris is al vele jaren een populaire
aquariumplant. De rozerood kleurige en lange elipsvormige
bladeren groeien makkelijk in ieder soort aquarium. Het
aquarium mag niet te klein zijn omdat de Echinodorus tot wel
4 cm groot wordt.

1 Easy

5 cm pot

+!7B5IJ7-aeahjf!

Gecultiveerd
ECHINODORUS OZELOT GROEN
Decoratieve Echinodorus met groene ovale bladeren met
daarop donkere tekening. Makkelijk, maar niet zo snel
groeiende soort. Zoals alle Echinodorus soorten vraagt ook
dit soort extra voeding en ijzervoeding bij de wortels.

P2020560

5 cm pot

8 cm pot

+!7B5IJ7-abgfif! +!7B5IJ7-achfib!
PC220560

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcdbi!
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P2020565

1 Easy

Gecultiveerd
ECHINODORUS OZELOT ROOD
Eén van de eerste soorten met een bruin vlekkenpatroon in
het blad. In combinatie met het mooie rode blad is dit een
uitstekende plant om als solitair te gebruiken. Daarnaast
is de plant makkelijk te houden en behoeft maar weinig
onderhoud.

P2020570

5 cm pot

P2020575

8 cm pot

+!7B5IJ7-abggai! +!7B5IJ7-achfji!
PC220570

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcdcf!
1 Easy

Zuid-Amerika
ECHINODORUS PARVIFLORUS
Makkelijk groeiende Echinodorus met helgroen breed blad
en lange stelen. Ook geschikt om uit een open aquarium te
laten groeien. Harde groeier, word groot als er voldoende
ruimte is. Zoals alle Echinodorus soorten vraagt ook dit soort
extra voeding en ijzervoeding bij de wortels.

2 Average

5 cm pot

+!7B5IJ7-achgae!

Gecultiveerd
ECHINODORUS PURPUREA
Dwerg Echinodorus die geschikt is voor kleine aquaria en
nano aquaria, maar ook zeer geschikt is om in groepen in
een groter aquarium te planten. De kleine spitse bladeren
zijn rood met een bruin vlekken patroon.

1 Easy

P2020590

P2020607

5 cm pot

+!7B5IJ7-adghbc!

Zuid-Amerika
ECHINODORUS RADICANS
De heldergroene bladeren van de Echinodorus radicans
staan op een vrij lange steel. Door de oudere bladeren
regelmatig onderaan de basis weg te knippen kun je de
radicans vrij compact houden. Radicans is ook geschikt om
uit een open aquarium te groeien, na verloop van tijd zal de
plant dan bloei aren maken.
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P2020600

5 cm pot

P2020605

8 cm pot

+!7B5IJ7-abggga! +!7B5IJ7-achgci!

2 Average

Gecultiveerd
ECHINODORUS RED DEVIL
Smalbladige, klein blijvende Echinodorus. De jonge bladeren
kleuren onder water rood. Solitairplant. Ook geschikt voor
kleinere aquaria. Zoals alle Echinodorus soorten vraagt ook
dit soort extra voeding en ijzer voeding bij de wortels.

2 Average

Deze nieuwe Echinodorus heeft een roze-rode bladkleur.
De plant vormt nieuwe bladeren vanuit het hart van de
plant, deze blijven vrij kort. Met maximaal 20 cm hoogte is
deze plant geschikt om als solitair in kleinere aquaria toe te
passen.

P2020593

5 cm pot

+!7B5IJ7-cdcgge!

Zuid-Amerika
P2020610

ECHINODORUS ROSE
Eén van de eerste bekende Echinodorus variëteiten. Rose
heeft mooie langwerpige geelrode bladeren met hier en
daar een donkerrode vlek. Deze plant is uitstekend als
solitair te gebruiken en word bij voldoende licht niet hoger
dan 3 cm.

2 Average

+!7B5IJ7-aiafig!

Gecultiveerd
ECHINODORUS RED WILD GRAS

1 Easy

P2022155

5 cm pot

5 cm pot

P2022005

Door de smalle, langwerpige bladeren is de Echinodorus
rubin zeer geschikt voor kleinere aquaria. De bladkleur is
bruin-rood tot donkerrrood waarbij de nerven duidelijk
lichter van kleur zijn. Voorheen was dit soort moelijk
verkrijgbaar, door moderne kweekmethodes is de rubin nu
bijna jaarrond te koop.

5 cm pot

+!7B5IJ7-achgec!
PC222005

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcddc!
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8 cm pot

+!7B5IJ7-abggie! +!7B5IJ7-achgdf!

Zuid-Amerika
ECHINODORUS RUBIN

P2020615

2 Average

Zuid-Amerika
P2020618

ECHINODORUS RUBRA
De meest bekende Echinodorus variëteit. De rubra groeit
rustig en heeft donker rood tot diep rood-bruine bladeren.
Als het soort eenmaal is aangeslagen groeit de de plant
makkelijk door. Bij voldoende licht is de maximale hoogte
300 cm en kan de rubra ook in kleinere aquaria gebruikt
worden.

5 cm pot

+!7B5IJ7-achggg!
PC220618

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcdej!
1 Easy

Gecultiveerd
ECHINODORUS SPECTRA
Een rustig groeiend Echinodorus soort met een heel
spectrum aan kleuren. Dit is afhankelijk van de groei
omstandigheden en kan uiteen lopen van lichtgroen, rose,
lichtpaars, geel tot oranje. Dit soort heeft wel veel licht
nodig voor een optimale kleur.

2 Average

5 cm pot

+!7B5IJ7-cgecbe!

Centraal-Amerika
ECHINODORUS TRICOLOR
Zeer decoratieve Echinodorus, heeft stevige lichtgroen, gele
bladen met bruinrode vlekken. Geschikt als solitair, en zeer
contrasterend. Vraagt om goede voeding voor optimale
groei.

1 Easy

P2020609

P2020611

5 cm pot

+!7B5IJ7-adbbgi!

Zuid-Amerika
P2020625

EGERIA NAJAS
Snel groeiende plant met gekrulde, grasgroene kleine spitse
blaadjes. De blaadjes staan dicht op elkaar aan een vlezige
steel. De plant concureert met algen en is ideaal voor een
starters aquarium. De plant heeft niet veel licht nodig maar
wil wel minimaal 22°C.
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Eco bos

+!7B5IJ7-adjfeg!

1 Easy

Zuid-Amerika
ELEOCHARIS ACICULARIS
Mooie en sterke voorgrondplant. Vormt een veld van
heldergroen, rechtopstaand, naaldachtig blad. Langzame
groeier welke gemakkelijk is te onderhouden. Ook geschikt
voor viskweekbakken.

P2020623

5 cm pot

+!7B5IJ7-achhad!
PC220623

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcdfg!
1 Easy

Kosmopoliet
P2020635

ELODEA DENSA
De meest bekende waterplant, zeer snel groeiend, bijna
woekerend neemt deze plant veel voedingsstoffen op. De
kleine groene spitse rechtstaande blaadjes staan aan een
vlezige stengel. Omdat de plant snel groeit geeft deze veel
zuurstof af aan het water. Deze plant is geschikt voor alle
soorten aquaria, inclusief koudwateraquaria en ideaal voor
beginners. Door regelmatig te snoeien houdt u de plant op
maat.

2 Average

+!7B5IJ7-abghdi!

Azië
ERIOCAULON CINEREUM
Zeer klein blijvend en traag groeiend gras. Deze plant heeft
stevige grasgroene blaadjes. Uniek zijn de bloemsteeltjes
die zelfs submers nog verschijnen. Met de juiste bemesting
is deze plant lang goed te houden.

2 Average

Eco bos

P2020629

5 cm pot

+!7B5IJ7-cigiij!

Azië
ERIOCAULON SP. VIETNAM
Traag groeiend gras achtig soort met mooie donkergroene
smalle bladeren. Omdat de plant zo traag groeit en niet
hoog wordt is deze plant zeer geschikt voor een nano
aquarium. De plant maakt geen uitlopers maar maakt jonge
spruiten vanuit de basis.
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P2020631

5 cm pot

+!7B5IJ7-daghcd!

Centraal Amerika
P2020651

FITTONIA ROOD
Een terrarium plant die ook kan worden gebruikt in het
paludarium en aquarium. Onder water heeft deze plant een
levensduur van ongeveer een maand. Door het rode of witte
blad met de groene nerven is dit soort echt afwijkend van
iedere andere aquariumplant en word daardoor toch vaak als
decoratie gekocht.

5 cm pot

+!7B5IJ7-achheb!

Centraal Amerika
P2020650

FITTONIA WIT
Een terrarium plant die ook kan worden gebruikt in het
paludarium en aquarium. Onder water heeft deze plant een
levensduur van ongeveer een maand. Door het rode of witte
blad met de groene nerven is dit soort echt afwijkend van
iedere andere aquariumplant en word daardoor toch vaak als
decoratie gekocht.

2 Average

+!7B5IJ7-abghgj!

Australië
GLOSSOSTIGMA ELATINOIDES
Deze plant is de perfecte bodembedekker, ook uitermate
geschikt voor kleinere aquaria. Glossostigma heeft wel veel
licht nodig voor optimale groei. Let op, dit tere plantje moet
u voorzichtig poten, daarna groeit deze gemakkelijk verder.

1 Easy

5 cm pot

P2020655

5 cm pot

+!7B5IJ7-abghhg!

Zuid-Amerika
GYMNOCORONIS SPILANTHOIDES
Met zijn vlezige stengels en vrij grove bladeren
is de Gymnocoronis één van de snelst groeiende
aquariumplanten. Bij voldoende voeding groeit deze plant
erg snel en moet dan regelmatig gesnoeid worden. De plant
kan met minder licht ook goed groeien en kan dan zeer goed
gebruikt worden als achtergrond beplanting in een starters
aquarium.
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P2020665

5 cm pot

+!7B5IJ7-abgiag!

1 Easy

Centraal-Amerika
HELANTHIUM BOLIVIANUM
Kleinblijvende amazone met helgroene smalle bladeren.
Deze plant maakt snel uitlopers en vormt dan een dichte
groep in het aquarium. Door zijn geringe hoogte ook erg
geschikt voor kleine aquaria.

2 Average

Laagblijvende goed groeiende plant met lichtgroene kleine
blaadjes. Hemianthus vormt snel een tapijt in het aquarium
en is makkelijk te houden en uitstekend geschikt voor de
kleinere aquaria en garnalen aquaria.

P2020673

5 cm pot

+!7B5IJ7-aeaiab!

Noord-Amerika
HEMIOGRAPHIS COLORATA
Deze terrarium plant kan ook gebruikt worden in het
paludarium en aquarium. De bladeren van deze plant
hebben een mooie hamerslag structuur in het blad. Deze
zijn donkergroen aan de bovenkant met paarse nerven._De
onderkant van de bladeren is paars. De levensduur
onderwater is enkele maanden.

2 Average

+!7B5IJ7-adbbhf!

Zuid-Amerika
HEMIANTHUS CALLITRICHOIDES

1 Easy

P2020544

5 cm pot

P2020675

5 cm pot

P2020670
Eco bos

+!7B5IJ7-abgica! +!7B5IJ7-abgibd!

Zuid-Amerika
HETERANTHERA ZOSTERIFOLIA
Dekoratieve stengelplant welke smalle dunne blaadjes aan
de stengel vormt. Bij voldoende licht zullen de blaadjes kort
op elkaar groeien. Dit soort kan wel 50 cm hoog kan worden,
maar door te snoeien houdt u deze plant laag en vormt deze
een perfecte voorgrondplant die wel voldoende licht nodig
heeft. Zeer geschikt voor een scape aquarium.
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P2020695

5 cm pot

P2020690
Eco bos

+!7B5IJ7-abgigi! +!7B5IJ7-abgifb!

1 Easy

Brazilië
HYDROCOTYLE LEUCOCEPHALA
Makkelijk en snelgroeiende plant, de ronde bladeren groeien
om en om aan de rechtopgaande steel. Als de bladeren het
wateroppervlakte bereiken vormen ze drijfbladeren, met
aan ieder blad nieuwe wortels. Een ideale schuilplaats en
eierafzetplek voor uw vissen.

1 Easy

Nieuwe variëteit, deze plant is zeer geschikt voor de
voorgrond en kleine nano aquaria. De plant groeit kruipend
en heeft ronde blaadjes op een kort steeltje. Makkelijke
groeier, zeer geschikt voor nieuw in te richten aquaria en
beginners.

P2020710

5 cm pot

+!7B5IJ7-bjcifc!

Zuid-Amerika
HYDROCOTYLE VERTICILLATA
Prachtige plant met helgroene ronde blaadjes met een
maximale afmeting van 2 cm. De blaadjes staan aan het eind
van het steeltje. Bij voldoende licht blijft deze plant onder de
10 cm. In tegenstelling tot de andere Hydrocotyle soorten
groeit deze erg rustig.

1 Easy

+!7B5IJ7-adbbfb!

Zuid-Oost Azië
HYDROCOTYLE TRIPARTITA

1 Easy

P2020702

5 cm pot

P2020715

5 cm pot

+!7B5IJ7-caghjf!

Zuid-Oost Azië
HYGROPHILA ANGUSTIFOLIA
Een zeer makkelijk groeiend Hygrophila soort met lancet
vormige bladeren. Omdat deze plant zo makkelijk groeit is
deze zeer geschikt als achtergrond plant. Onder water zal
het blad van groen naar rood/bruin verkleuren.
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P2020723

Eco bos

+!7B5IJ7-cjdcid!

1 Easy

Azië
HYGROPHILA CORYMBOSA
Makkelijk en snelgroeiende plant. De bladeren zijn redelijk
fors en roodgroen van kleur. Ideale starters plant, als de
plant te groot wordt kunnen de toppen eraf gesneden
worden en opnieuw in het substraat worden geplant.

1 Easy

P2020733

5 cm pot

+!7B5IJ7-adjfbf!

Zuid-Oost-Azië
HYGROPHILA CORYMBOSA THAILAND
Makkelijk groeiende Hygrophylla soort met smalbladig blad
dat frisgroen van kleur is. Deze plant maakt snel nieuwe
scheuten en is dan eenvoudig te stekken. U poot deze
Hygrophylla in groepjes voor een mooi effect.

P2020972

5 cm pot

P2020971
Eco bos

+!7B5IJ7-aciaef! +!7B5IJ7-aciadi!
PC220972

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcdgd!
1 Easy

Zuid-Oost-Azië
HYGROPHILA DIFFORMIS
Deze makkelijk groeiende plant heeft mooie ingesneden
bladeren. De bladkleur is lichtgroen. De plant is al lang
bekend in de hobby, met een hoogte van maximaal 50 cm
is deze plant vooral geschikt voor wat grotere aquaria, met
regelmatig snoeien houdt u de plant op maat.

1 Easy

P2020720

Eco bos

+!7B5IJ7-abgjbc!

Thailand
HYGROPHILA GUANENSIS
Makkelijk groeiende plant. Zeer geschikt als
groepsbeplanting. Decoratief door de groene brede
bladeren waarvan de bovenkant rood-bruin kleurt bij
voldoende licht. Plant heeft extra ijzer nodig voor optimale
groei (gebruik Colombo Flora FE tabs).

P2020735

5 cm pot

Eco bos

+!7B5IJ7-abgjdg! +!7B5IJ7-abffea!
PC220735

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcdha!
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P2020730

2 Average

Zuid Amerika
P2020755

HYGROPHILA LANCEA
Door de zeer smalle, lancetvormige bladeren van de
Hygrophylla lancea onderscheid deze plant zich van andere
planten. De plant blijft ook klein en groeit langzaam en is
daarom zeer geschikt voor kleine aquaria. De lancea is ook
geschikt als voorgrond beplanting in grotere aquaria, plant
dan wel in grotere groepen voor een mooi effect.

2 Average

+!7B5IJ7-bghdig!

Zuid-Oost Azië
HYGROPHILA PINNATIFIDA
Zeer aparte Hygrophila soort met gelobte bladeren die
onderwater cognackleurig tot bruin kleuren. Pinnatifida heeft
hechtwortels en kan daarom ook op decoratie materiaal
gebonden worden waarop het vastgroeit. De plant groeit
traag en compact, is echter niet de makkelijkste plant om te
houden dus ongeschikt voor beginners.

1 Easy

5 cm pot

P2020740

5 cm pot

+!7B5IJ7-bghcgd!

Zuid-Oost Azië
HYGROPHILA POLYSPERMA
Makkelijke, snelgroeiende plant met groene lancetvormige
bladeren. Een ideale beginnersplant, mag in geen
gezelschapsaquarium ontbreken. Moet veelvuldig gesnoeid
worden.

P2020750

5 cm pot

P2020745

Eco bos

+!7B5IJ7-abgjgh! +!7B5IJ7-abgjfa!
PC220750

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcdih!
1 Easy

Zuid-Oost Azië
HYGROPHILA ROSAE AUSTRALIS
Snelgroeiende plant met ronde, puntvormige bladeren.
Groeit ook onder niet optimale omstandigheden. Zeer
geschikt voor nieuwe aquaria en beginners. De groene
bladeren verkleuren in het aquarium naar een groen-rose
kleur.

P2020765

5 cm pot

+!7B5IJ7-abgjib! +!7B5IJ7-abgjhe!
PC220765

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcdje!
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P2020760

Eco bos

2 Average

Zuid-Oost Azië
P2022105

JUNCUS REPENS
Onbekende maar decoratieve en gemakkelijk groeiende
plant. De smalle bladeren kunnen rood kleuren bij
voldoende licht. De plant vormt snel bossen en past in elk
aquarium.

2 Average

5 cm pot

+!7B5IJ7-aaabge!

Zuid-Oost Azië
LAGENANDRA MEEBOLDII RED
De Lagenandra is familie van de Cryptocorynen en
onderscheidt zich door de meer robuste groei en vorm. De
meeboldii heeft mooie roodbruine bladeren die maximaal
30 cm lang worden. De plant is geschikt als solitair, groeit
traag en kan met minder licht toe. Door de trage groei is
meeboldii ook geschikt voor kleinere en nano aquaria.

P2020780

5 cm pot

+!7B5IJ7-cchdej!
PC220780

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chceaa!
1 Easy

Nieuw Zeeland
LILAEOPSIS NOVEA-ZEALANDIA
Ideale voorgrondplant, vormt een zode van heldergroene
smalle rechtopstaande blaadjes. De onderwatervorm heeft
een veel smaller blad dan de bovenwatervorm en groeit
langzaam.

P2020785

5 cm pot

+!7B5IJ7-abhacf!
PC220785

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcebh!
1 Easy

Zuid-Amerika
LIMNOBIUM LEAVIGATUM
Rustig groeiende drijfplant die makkelijk uitlopers maakt.
De bladeren zijn grasgroen, rond en ongveer 2 tot 3 cm in
doorsnee. Een ideale plant om wat schaduw in het aquarium
te krijgen.
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P2022370

Bakje

+!7B5IJ7-bghcih!

2 Average

Zuid-Oost Azië
LIMNOPHILA AROMATICA
De gekartelde rand van het rood-groene blad zorgt voor
een aantrekkelijke plant. De bladeren staan zonder steel op
de hoofdstengels en in paren tegenover elkaar. Bovenwater
ruiken de bladeren naar sinaasappel, daar komt de naam
aromatica vandaan. De Limnophila aromatica is al jaren in
de handel, toch kennen maar weinig mensen dit mooie soort.

1 Easy

P2020787

5 cm pot

+!7B5IJ7-achibj!

Zuid-Oost Azië
LIMNOPHILA HETEROPHYLLA
Deze plant mag in geen enkel aquarium ontbreken, groeit
snel en is zeer decoratief met fijne lichtgroene blaadjes. De
plant moet regelmatig worden ingekort. Heeft veel licht en
voeding nodig.

P2020795

5 cm pot

PC220795

+!7B5IJ7-chcece!
Zuid-Oost Azië
P2020793

LIMNOPHILA RUGOSA
De Limnophila rugosa heeft langwerpig ronde bladeren,
helgroen van kleur en groeit, eenmaal aangeslagen
makkelijk door. Deze plant komt het best tot zijn recht in
een groepsbeplanting in de middenzone van het aquarium.
Deze plant is makkelijk te stekken en zeer geschikt voor een
startersaquarium.

1 Easy

5 cm pot

+!7B5IJ7-cagiab!

Centraal-Amerika
P2020815

LOBELIA CARDINALIS
Decoratieve plant met fraaie groen, roze bladeren, zeer
geschikt om als “straatje” te planten. Door de langzame
groei is deze plant ook geschikt voor de kleinere aquaria en
kan dan in groepen of als solitair gebruikt worden.

5 cm pot

+!7B5IJ7-abhbaa!
PC220815

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcedb!
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Eco bos

+!7B5IJ7-abhafg! +!7B5IJ7-abhaej!
Aqua Plants

2 Average

P2020790

2 Average

Gecultiveerd
LOBELIA CARDINALIS DWARF
Kleinblijvende variëteit van de gewone Lobelia cardinalis,
zeer geschikt voor toepassing in kleinere en nano aquaria,
maar ook als tapijtje in grote aquaria. De plant word
maximaal 15 cm hoog. De mooie bladeren zijn paars aan de
onderzijde, donkergroen aan de bovenzijde, een aanrader
voor elk aquarium.

2 Average

+!7B5IJ7-bjcigj!

Gecultiveerd
LOBELIA CARDINALIS WAVY
Een traag groeiende Lobelia met golvende bladranden. De
planten groeien erg compact en zijn daarom zeer geschikt
voor kleine aquaria. Net zoals de gewone Lobelia cardinalis
is bij deze plant de bovenzijde van het blad groen, de
onderzijde roodpaars.

3 Advanced

P2020820

5 cm pot

P2020827

5 cm pot

+!7B5IJ7-cgeccb!

Noord-Amerika
LUDWIGIA GLANDULOSA
Een zeer mooie Ludwigia waarvan het blad aan de
onderzijde rood is en aan de bovenzijde donkergroen. Bij
voldoende licht en CO2 toevoeging zal het blad helemaal
roodkleuren. De bladeren zijn langgerekt afgerond en staan
in paren aan de bladstengel. De plant wordt ongeveer 50
cm hoog; hij is dus geschikt voor de achterzijde van het
aquarium, door regelmatig te snoeien houdt u de plant op
lengte.

P2020835

5 cm pot

PC220835

Aqua Plants

Noord-Amerika
P2020834

LUDWIGIA MULLERTII
De Ludwigia mullertii blijft duidelijk kleiner dan de L.
peruviana en L. glandulosa. Ook onderscheid het soort zich
door de roodgroene bladkleur. Ludwigia mullertii kan met
minder licht en CO2 toe en is dus meer geschikt voor een
starters aquarium dan de andere Ludwigia soorten.
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Eco bos

+!7B5IJ7-abhbei! +!7B5IJ7-abhbdb!
+!7B5IJ7-chceei!

1 Easy

P2020830

Eco bos

+!7B5IJ7-aghcci!

2 Average

Azië
P2020847

LUDWIGIA OVALIS
De Ludwigia ovallis onderscheid zich duidelijk door de
compactere groei, kleiner blad en de rose/oranje kleur van
alle andere Ludwigia soorten. Omdat dit soort niet heel
makkelijk groeit is een goede bemesting nodig.

1 Easy

Makkelijk groeiende plant met groen gekleurd blad en steel.
Ludwigia soorten groeien makkelijk en moeten regelmatig
worden ingekort en herplant. Plant in groepen voor een
mooi effect. Snelgroeiende soorten als deze nemen veel
voeding op en remmen algengroei.

P2020838

5 cm pot

+!7B5IJ7-achidd!

Zuid-Amerika
LUDWIGIA PALUSTRIS MINI SUPER RED
Een kleinbladige maar snel groeiende Ludwigia soort. Door
de donderrode kleur onder water is dit soort echt aan te
raden en geschikt voor alle typen aquaria.

1 Easy

+!7B5IJ7-cjddag!

Noord-Amerika
LUDWIGIA PALUSTRIS GROEN

2 Average

Eco bos

P2020831

5 cm pot

+!7B5IJ7-daghda!

Noord-Amerika
LUDWIGIA PALUSTRIS ROOD
Makkelijk en snel groeiende plant. Decoratief door het rood
gekleurde blad en steel. Hoe meer licht deze plant krijgt hoe
beter de vertakking en kleuring. Plaats deze plant in groepen
voor optimaal effect.
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P2020842

5 cm pot

P2020839

Eco bos

+!7B5IJ7-achige! +!7B5IJ7-achifh!

2 Average

Noord-Amerika
P2020845

LUDWIGIA PERUVIANA
De schitterende wijnrode bladeren maken van deze plant
een blikvanger in het aquarium, het is echter geen makkelijke
plant. Alleen bij voldoende licht en CO2 toevoeging zal de
plant echt goed gaan groeien. De plant wordt ongeveer
40 cm hoog en is dus zeer geschikt voor de middenzone
en makkelijk te snoeien. Deze plant is voor de gevorderde
aquariumhouder.

1 Easy

De ronde blaadjes zijn kenmerkend voor deze plant die ook
bij lage temperaturen gehouden kan worden. Lysimachina
kan zowel in een tropisch aquarium, koud water aquarium en
de buitenvijver groeien. De planten groeien zeer makkelijk
en zijn daarom een ideale starters plant.

Eco bos

+!7B5IJ7-abhbgc! +!7B5IJ7-abhbff!

P2020870

5 cm pot

P2020865
Eco bos

+!7B5IJ7-abhccd! +!7B5IJ7-abhcbg!

Noord-Amerika
LYSIMACHIA NUMMULARIA AUREA
De Lysimachia nummularia Aurea is de gele variant van
Lysimachina nummelaria met dezelfde groeieigenschappen
maar dan met geelkleurig blad. Aurea groeit trager dan de
gewone L. nummelaria.

P2020880

5 cm pot

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chceff!
Azië
P2020895

MARSILEA CRENATA
De Nederlandse naam van deze plant is klavertje vier.
Hiermee wordt de bladvorm goed omschreven. Het soort
is moeilijk aan het groeien te krijgen, lukt het dan groeit de
plant zeer rustig, blijft zeer laag en breidt zich langzaam uit
door middel van uitlopers. Door de geringe hoogte geschikt
voor kleine en nano aquaria.
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P2020875
Eco bos

+!7B5IJ7-abhcaj! +!7B5IJ7-abhbjd!
PC220880

3 Advanced

P2020840

Noord-Amerika
LYSIMACHIA NUMMULARIA

1 Easy

5 cm pot

5 cm pot

+!7B5IJ7-aeaibi!

1 Easy

Zuid Amerika
MAYACA SELLOWINIANA
Dit is een zeer fijn vertakte vom van Mayaca. De zeer dunne
naaldachtige blaadjes doen aan Myriophyllum denken maar
Mayaca groeit veel trager en is helgroen van kleur.

2 Average

P2020885

Mayaca heeft kleine naaldachtige blaadjes aan een dunne
stengel en is geschikt voor kleine en nano aquaria, De plant
wordt maximaal 30 cm hoog, door regelmatig snoeien,
waarbij de koppen weer geplant kunnen worden, blijft de
plant goed in vorm.

Eco bos

+!7B5IJ7-abhcda!

Centraal-Amerika
MICRANTHEMUM MICRANTHEMOIDES
De Micranthemum micranthemoides is een
rechtopgroeiende plant met zeer kleine helgroene blaadjes.
De plant groeit vrij rustig en kan kort gehouden worden
door de stengels regelmatig terug te knippen. De plant is
daardoor zeer geschikt als een tapijt in een scape aquarium
of nano aquarium.

1 Easy

+!7B5IJ7-cjddbd!

Centraal-Amerika
MAYACA VANDELLI

1 Easy

P2020883

Eco bos

P2020900

5 cm pot

+!7B5IJ7-adbbjj!

Europa-Azie
MICRANTHEMUM MONTE CARLO
Deze plant lijkt op de Micranthemum umbrosum maar groeit
veel makkelijker en is een echte bodembedekker. Regelmatig
snoeien is aan te raden voor een lange levensduur.

P2020905

5 cm pot

+!7B5IJ7-cfieci!
PC220905

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcegc!
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2 Average

Centraal-Amerika
MICRANTHEMUM UMBROSUM
Decoratieve plant met kleine, ronde, licht-groene blaadjes.
De scheuten van de planten zijn zowel kruipend als omhoog
groeiend. Door de opgroeiende scheuten te snoeien kan de
plant laag worden gehouden als een tapijt.

1 Easy

P2020890

5 cm pot

+!7B5IJ7-abhceh!

Zuid-Oost Azië
MICROSORUM PTEROPUS
Zeer sterke, lichtgroene plant voor alle aquaria. Deze plant
kan goed op hout, steen of achterwand bevestigd worden.
De wortelstok dient altijd boven het groeimedium uit te
komen. Ook geschikt voor paludaria.

P2020920

5 cm pot

P2020925
14 cm pot

+!7B5IJ7-achjej! +!7B5IJ7-achjdc!
PC220920

Aqua Plants

P2020915
Eco bos

+!7B5IJ7-chcehj! +!7B5IJ7-abhdai!
1 Easy

Zuid-Oost Azië
MICROSORUM PTEROPUS GIGANTEA
De Microsorium pteropus Gigantea is een spontane mutatie
gevonden in de jungle van Indonesie. De plant groeit snel
en wordt groot. De uiteinden van de bladeren vertakken
heel goed, daardoor onderscheid deze Microsorium zich
van de andere. Dit is echt een soort voor grotere aquaria.
De wortelstok dient altijd boven het bodemsubstraat uit te
steken, anders zal de plant langzaam afsterven.

1 Easy

P2020910

14 cm pot

+!7B5IJ7-bjcihg!

Zuid-Oost Azië
MICROSORUM PTEROPUS LATIFOLIA
De bladeren van de Microsorium pteropus Latifolia zijn
het grootst van alle Microsorium soorten. De lange en
brede bladeren zijn heldergroen van kleur. Daarbij zorgt de
donkergroene nerf voor een mooie bladtekening. Latifolia
soort is geschikt voor grotere aquaria. De wortelstok dient
altijd boven het bodemsubstraat uit te steken, anders zal de
plant langzaam afsterven.
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P2020928

5 cm pot

+!7B5IJ7-achjfg!

1 Easy

Zuid-Oost Azië
MICROSORUM PTEROPUS WINDELOV
De Microsorium pteropus Windelov is een spontane
mutatie, ooit gevonden in de jungle van Indonesië. De plant
onderscheid zich door de kleine geveerde uiteinden van de
bladeren. Net zoals alle Microsorium soorten kan dit soort
zeer goed op decoratie materiaal groeien. De wortelstok
dient altijd boven het bodemsubstraat uit te steken, anders
zal de plant langzaam afsterven.

2 Average

Deze plant heeft duizenden ontelbare zeer dunne
naaldachtige blaadjes aan een vlezige stengel. De
Myriophyllum matogrossense is de rode variant. De plant
moet gehouden worden in schoon water, vuil zal anders
tussen de blaadjes blijven hangen. Door regelmatig snoeien
houdt u de plant in vorm.

P2020940

Eco bos

+!7B5IJ7-abhdga!

Noord-Amerika
MYRIOPHYLLUM TETRANDRUM
Net zoals de rode Myriophyllum heeft deze plant duizenden
ontelbare zeer dunne naaldachtige blaadjes aan een vlezige
stengel. De plant moet gehouden worden in schoon water,
vuil zal anders tussen de blaadjes blijven hangen. Door
regelmatig snoeien houdt u de plant in vorm.

2 Average

+!7B5IJ7-achjgd!

Noord-Amerika
MYRIOPHYLLUM MATOGROSSENSE

2 Average

P2020930

5 cm pot

P2020945

Eco bos

+!7B5IJ7-abhdhh!

Zuid-Oost Azië
NOMAPHILA SIAMENSIS PARVIFOLIA
Een zeer compacte variëteit van de gewone Nomaphila. De
plant heeft bladeren die zeer kort op elkaar staan zoals sla.
Bij voldoende licht is de kleur donkergroen tot roodgroen.
Door de compacte groei is de plant zeer geschikt voor
kleinere aquaria en nano aquaria. Doordat de oude bladeren
afsterven word de onderkant van de steel kaal, plant
parviflora daarom niet helemaal vooraan maar achter een
bodembedekker.
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P2020963

5 cm pot

P2020725

Eco bos

+!7B5IJ7-adceei! +!7B5IJ7-cjdcja!

1 Easy

Zuid-Oost Azië
P2020970

NOMAPHILA STRICTA
Makkelijk groeiende plant die in ieder aquarium thuishoort
door de mooie bladvorm. Deze plant maakt snel zijscheuten
en afhankelijk van de licht condities kleurt het van
heldergroen naar roodbruin.

2 Average

Een zeer stevige Nomaphila met leerachtige bladeren. Dit
soort groeit langzaam en blijft donkergroen van kleur. De
jonge toppen zijn wel wat lichter van kleur maar zullen na
verloop van tijd ook donkergroen worden. Zeer geschikt als
achtergrond beplanting.

+!7B5IJ7-abhebe! +!7B5IJ7-abhecb!

P2020973

5 cm pot

De bladeren van de Nymphoides zijn lichtgroen en groeien
aan een steel. De plant vormt een rozet en heeft de neiging
snel bladeren tot aan het wateroppervlak te laten groeien.
Er vormen zich echter geen drijfbladeren. De langste stelen
zullen regelmatig gesnoeid moeten worden, de plant is dan
goed op maat te houden.

P2020955

5 cm pot

+!7B5IJ7-cedbch!

Afrika
P2020975

NYMPHAEA ZENKERI
De Nymphea zenkeri is geliefd om zijn roodgroene blad
met lichte spikkels. De bladeren zijn bijna rond, hebben een
gegolfde rand met een ingesneden driehoek daar waar de
bladsteel aan het blad zit. Als de omstandigheden optimaal
zijn kan de plant vrij fors worden, de bladeren zullen dan
regelmatig teruggesnoeid moeten worden.
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P2020968
Eco bos

+!7B5IJ7-adjfcc! +!7B5IJ7-adjffd!

Zuid-Oost Azië
NYMHPOIDES SP. TAIWAN

2 Average

Eco bos

Gecultiveerd
NOMAPHILA STRICTA FLEUR

1 Easy

5 cm pot

P2020965

Knol + plant

+!7B5IJ7-abheef!

2 Average

Noord-Amerika
NYMPHOIDES AQUATICA
De sierwaarde van de Nymphoides aquatica zit vooral
in de verdikkingen tussen de wortels en de bladstelen.
Deze lijken op een tros bananen. In het Nederlands heet
deze plant daarom de bananenplant. De licht hartvormige
bladeren zullen meestal zo snel mogelijk doorgroeien tot het
wateroppervlakte.

P2020960

Knol + plant

+!7B5IJ7-aeaicf!

Indonesië
P2021005

OPHIOPOGON KYOTO
Terrarium plant die ook in het paludarium en aquarium
gebruikt kan worden. De bladeren zijn donkergroen, dun en
maximaal 10 cm lang. De liefhebber kan deze plant dan ook
in een nano aquarium toepassen.

5 cm pot

+!7B5IJ7-abhfag!
PC221005

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chceig!
1 Easy

Noord-Amerika
P2021003

PENTHORUM SEDOIDES
Deze compact groeiende plant heeft mooie groene bladeren
met een licht golvende rand. De plant groeit makkelijk
bij weinig licht en maakt snel zijscheuten. De plant is niet
gevoelig voor snoeien en is daarom zeer geschikt voor een
starters aquarium.

2 Average

5 cm pot

+!7B5IJ7-dagheh!

Centraal-Amerika
P2022115

PHYLLANTUS FLUITANS
De phyllanthus is een tropisch drijfplantje dat kleine tot 1
cm grote blaadjes vormt. Bij voldoende licht worden de
groene blaadjes rood, oranje. De plant groeit rustig en
vermeerdert makkelijk. Ideaal voor open aquaria, drijft op
het wateroppervlak.
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Bakje

+!7B5IJ7-aeehgc!

2 Average

Zuid-Oost Azië
P2021007

POGOSTEMON ERECTUS
Pogostemon erectus is een nieuwe variëteit voor de
aquariumhobby. De plant is heldergroen en groeit compact,
de dunne naaldachtige bladeren krijgen onder water een
zilvergrijze gloed aan de onderzijde. Geschikt als solitair
maar ook voor groepsbeplanting.

2 Average

5 cm pot

+!7B5IJ7-bghdaa!

Thailand
P2021010

POGOSTEMON HELFERI
Ideale voorgrondplant die compact en langzaam groeit
en met uitlopers een zode vormt. De plant heeft smalle
kartelvormige blaadjes welke mooi lichtgroen van kleur zijn.

5 cm pot

+!7B5IJ7-aedbgb!
PC221010

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcejd!
2 Average

Australië
POGOSTEMON STELLATUS
Snel groeiende plant met lancet-vormig blad wat rood,
oranje van kleur is. Kan zowel solitair als in groepen worden
geplant, heeft veel licht nodig, niet te dicht op elkaar
planten.

P2020645

5 cm pot

+!7B5IJ7-abghfc!
P2020640

Eco bos

+!7B5IJ7-abghef!
3 Advanced

Zuid-Amerika
PROSERPINACA PALUSTRIS
De bladeren van palustris worden onderwater schitterend
oranje-rood waarbij de bladeren op smalle veertjes gaan
lijken. Als de plant is aangeslagen groeit deze rustig door en
is daarom geschikt voor kleinere aquaria en nano aquaria.
Het is aan te raden de koppen regelmatig te stekken voor
een optimale groei.
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P2022225

5 cm pot

+!7B5IJ7-bjciid!

2 Average

Zuid-Oost Azië
P2021020

ROTALA INDICA
Rotala indica onderscheidt zich door de helder groene,
ronde blaadjes die in paren om en om aan de stengels zitten.
De stengels groeien recht omhoog, maar vrij langzaam. Door
deze eigenschappen is dit soort zeer geschikt voor scape
aquaria, maar is ook heel goed te gebruiken in kleinere
aquaria.

5 cm pot

+!7B5IJ7-cchdbi!
PC221020

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcfaj!
1 Easy

Zuid-Oost Azië
P2021028

ROTALA INDICA ROOD
De Rotala indica rood heeft mooie rood/rose ovale blaadjes
die kort op elkaar aan de stengel groeien. De plant groeit
langzaam maar wel erg makkelijk en is daarom geschikt voor
alle aquaria.

3 Advanced

+!7B5IJ7-aghcec!

Zuid-Oost Azië
P2021025

ROTALA MACRANDRA
Rotala macrandra heeft karmijnrode papierachtige dunne
bladeren. Met de licht gegolfde bladranden is deze plant
zeer decoratief, De hoogte is maximaal 5 cm, door snoeien
houdt u de plant in vorm. Macandra heeft veel licht nodig en
is niet heel makkelijk te houden.

1 Easy

Eco bos

Eco bos

+!7B5IJ7-abhfee!

Zuid-Oost Azië
P2021035

ROTALA ROTUNDIFOLIA
Makkelijk groeiende stengelplant met oranje rode blaadjes.
De blaadjes zijn rond en maximaal 7 mm in doorsnee.
De plant is geschikt voor de middenzone en past in elk
aquarium.

5 cm pot

+!7B5IJ7-abhfgi! +!7B5IJ7-abhffb!
PC221035

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcfbg!
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P2021030

Eco bos

3 Advanced

Zuid-Oost Azië
P2021045

ROTALA WALLICHII
Sierlijke, langzaam groeiende plant met dunne groene
blaadjes. Heeft extra ijzer bemesting nodig voor groei en
kleur. Bij voldoende licht geeft deze plant een mooie en
goede vertakking.

1 Easy

P2021053

Makkelijk groeiende plant met lange tot 20 cm lange
bladeren. De plant vormt een rozet van waaruit nieuwe
bladeren komen. De plant maakt makkelijk nieuwe uitlopers
waaraan weer nieuwe plantjes groeien. Omdat de plant
rustig groeit zal deze niet snel het aquarium overwoekeren.

+!7B5IJ7-cjddca!

P2021051

De Salvinia is een drijvende varensoort, de sterke beharing
aan de bovenzijde van de bladeren zorgt ervoor dat de plant
niet volloopt met water en makkelijk blijft drijven. De plant
is groen aan de onderzijde, de bovenzijde ziet er grijzig uit
door de sterke beharing. De plant groeit makkelijk en kan
dan snel het oppervlak van het aquarium bedekken.

2 Average

Eco bos

Kosmopoliet
SALVINIA NATANS

Bakje

+!7B5IJ7-acibic!

Amerika
SAMOLUS FLORIBUNDES
Lichtgroen makkelijk groeiende plant, door de vorm ook
wel bekend onder de naam slaplant. Geschikt als voorgrond
plant in grote en kleine aquaria. Samolus kan goed groeien
bij lagere watertemperatuur en is daarom ook geschikt voor
koudere aquaria en ideaal als starters plant.
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P2021040
Eco bos

+!7B5IJ7-abhfjj! +!7B5IJ7-abhfic!

Noord-Amerika
SAGITTARIA NATANS

1 Easy

5 cm pot

P2021059

5 cm pot

+!7B5IJ7-adbhgc!

2 Average

Noord-Amerika
P2021069

SAURURUS CERNUUS
Ouderwetse aquariumplant die zeker niet vergeten mag
worden, in Nederland bekend als het Leidse plantje.
Geschikt voor tropische en koudwater aquariums. Saururus
cernuus groeit traag met hartvormige lichtgroene bladeren
en is zeer geschikt om een straatje in het aquarium mee aan
te planten.

1 Easy

+!7B5IJ7-adbhhj!

Fillipijnen
SCHISMATOGLOTTIS PRIETOI
Traag maar zeer makkelijke groeiende plant met helgroene
spitse bladeren. De planten hebben dezelfde groeiwijze als
een Cryptocoryne maar groeien veel compacter.

2 Average

5 cm pot

P2021077

5 cm pot

+!7B5IJ7-cijihd!

Zuid-Amerika
P2021080

STAUROGYNE REPENS
Deze nieuwe aquariumplant lijkt op de Hygrophylla
polysperma. Echter dit soort blijft veel kleiner en groeit veel
compacter. Bij voldoende licht zal dit soort klein blijven en
een tapijt vormen.

5 cm pot

+!7B5IJ7-ajjcdg!

Kosmopoliet
P2021085

SYNCHONIUM ROOD
Deze terrarium plant kan ook gebruikt worden in het
paludarium en aquarium. De hartvormige bladeren staan op
een vlezige steel. De steel is donker groen, het hart van het
blad is rose/rood naar de randen overgaand in donkergroen.
De levensduur onder water is enkele maanden.
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5 cm pot

+!7B5IJ7-abhgcj!

Kosmopoliet
P2021090

SYNGONIUM PIXII
Deze terrarium plant kan ook gebruikt worden in het
paludarium en aquarium. De hartvormige bladeren staan op
een vlezige steel. De steel is donker groen, het hart van het
blad is wit, naar de randen overgaand in donkergroen. De
levensduur onder water is enkele maanden.

5 cm pot

+!7B5IJ7-acicib!
PC221090

Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcfcd!
3 Advanced

Centraal-Amerika
P2021093

TONINA FLUVIATILIS
Een mooie compact groeiende stengelplant waarvan de
steelloze blaadjes van ongeveer 2 cm kort op de stengel
zitten. De plant is niet de makkelijkste maar met voldoende
voeding en CO2 lukt het wel om de plant goed aan het
groeien te krijgen. De plant is grasgroen van kleur en groeit
zeer rustig.

1 Easy

+!7B5IJ7-aghcfj!

Japan
P2021105

VALLISNERIA ASIATICA
De Vallisneria asiatica is in elk aquarium goed te houden. In
normale omstandigheden wordt de plant niet hoger dan 3
cm. De smalle dunne bladeren zijn groen en mooi gedraaid.
De plant vermeerderd door ondergrondse uitlopers.

1 Easy

Eco bos

Eco bos

+!7B5IJ7-abhggh!

Azië
P2021110

VALLISNERIA GIGANTEA
De reuzenvallisneria is de grootste van de familie, de
bladeren worden tot 80 cm lang en hebben een mooie
groenbruine kleur. Geschikt voor grotere aquaria.
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Eco bos

+!7B5IJ7-abhghe!

1 Easy

Azië
P2022265

VALLISNERIA NANA
In tegenstelling wat de naam doet vermoeden is de
Vallisneria nana helemaal niet zo klein, de bladeren zijn
dun maar kunnen zeer lang worden. De naam slaat dus op
dikte van de bladeren. Vallisneria nana is geschikt voor de
middenzone en achtergrond.

1 Easy

P2021115

De naam Vallisneria spiralis slaat op de bloeiwijze van
dit soort, als de plant bloeit vormt deze een hele dunne
bloemstengel die gekruld is. De bladeren van dit soort zijn
juist erg recht, dun en glad. Met de mooie heldergroene
kleur en lengte tot ongeveer 80 cm is dit soort zeer geschikt
voor de achtergrond van grotere aquaria.

Eco bos

+!7B5IJ7-aciced!

Azië
P2021120

VALLISNERIA TORTA
De kleinste van alle Vallisneria. De bladeren van torta zijn
mooi gedraaid, heldergroen en maximaal 20 cm hoog.
De plant is makkelijk te houden en zal na verloop van tijd
uitlopers met jonge plantjes vormen. Door de compacte
groei is dit soort uitstekend geschikt voor kleine aquaria.

1 Easy

+!7B5IJ7-ajjgbi!

Azië
VALLISNERIA SPIRALIS

1 Easy

Eco bos

Eco bos

+!7B5IJ7-acicfa!

Zuid-Oost Azië
P2021125

VESICULARIA DUBYANA
De Vesicularia dubyana is het meest bekende mossoort in de
aquariumhobby. Zeer goed bruikbaar op decoratiemateriaal
en op de achterwand. Dit mossoort groeit redelijk makkelijk,
kan met weinig licht toe en zal zich makkelijk vasthechten.

52

Bakje

P2021123

Eco bos

+!7B5IJ7-abhhae! +!7B5IJ7-aeegej!

1 Easy

Gecultiveerd
DECO COCONUT VESICULARIA 10X12X7CM
Kokosnoot begroeid met prachtig vesicularia mos. Zeer
decoratief in het aquarium en ideaal om te laten begrazen
door garnalen en als schuilplaats voor wat schuwere
vissoorten. Doordat de kokosnoot van keramiek is gemaakt
kan deze niet rotten en heeft daarom geen invloed op de
waterkwaliteit.

1 Easy

Keramische garnalenflat begroeid met prachtig Vesicularia
mos. Een torentje van 6 pijpjes aan elkaar zorgen voor
voldoende schuilmogelijkheden voor de garnalen. De
Vesicularia is een ideale ondergrond waarop garnalen
heerlijk kunnen grazen.

P2022345

Deco

+!7B5IJ7-ajjbca!

Gecultiveerd
DECO FISH HOUSE MOSS 10X5X5CM
Keramische vistunnel begroeid met prachtig Vesicularia mos.
Door de mooie begroeiing is de vistunnel zeer decoratief
in het aquarium. Een ideale schuilplaats voor wat schuwere
vissoorten.

1 Easy

+!7B5IJ7-adjfjb!

Gecultiveerd
DECO SHRIMP FLAT MOSS 8X5,5X7,5CM

1 Easy

P2021127

Deco

P2022335

Deco

+!7B5IJ7-agigdi!

Gecultiveerd
DECO STICK MICROS.VESICULARIA 10CM
Keramische stick omwikkeld met Vesicularia. In het midden
groeit een Microsorium. Ideaal om variatie in het aquarium
aan te brengen. Zeer geschikt voor nano aquaria
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P2020775

Deco

+!7B5IJ7-agegda!

1 Easy

Gecultiveerd
DECO AMPHORA ANUBIAS 12X7X9CM
Prachtige decorative amfoor met een Anubias. Door het gat
in de bovenzijde kan deze amfoor dienen als schuilplaats
voor garnalen en de wat schuwere vissen.

1 Easy

De keramische kokosnoot heeft, in tegenstelling tot
een echte kokosnoot, geen negatieve invloed op de
waterkwaliteit en wordt ook niet opgegeten. De kokosnoot
kan dienen als schuilplaats voor garnalen en de wat schuwere
vissen. Half weggewerkt tussen laagblijvende planten komt
de kokosnoot met de Anubias prachtig uit.

P2022015

Deco

+!7B5IJ7-daghgb!

Gecultiveerd
DECO PIPE ANUBIAS 12X7X7CM
Doordat de onderzijde schuin is afgesneden staat deze holle
pijp schuin in het aquarium. Dit geeft een bijzonder effect
waarmee de lay-out van het aquarium compleet anders
wordt. Varieer in de richting en het aquarium lijkt iedere keer
anders te zijn ingericht.

1 Easy

+!7B5IJ7-daghfe!

Gecultiveerd
DECO COCONUT ANUBIAS 10X12X7CM

1 Easy

P2022010

Deco

P2022025

Deco

+!7B5IJ7-daghhi!

Gecultiveerd
DECO COLOMN ANUBIAS 15X5X5CM
Decoratieve zuil met een Anubias op de top. Zo wordt het
wel heel makkelijk om hoogte verschil, op een mooie manier,
in het aquarium aan te brengen.
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P2022020

Deco

+!7B5IJ7-daghif!

1 Easy

Gecultiveerd
DECO POT ANUBIAS 15X8X5CM
Een pot met een mooie natuurlijke structuur die zo uit de
oudheid lijkt te komen. Samen met de Anubias zorgt de pot
voor een sfeervol onderwaterlandschap

1 Easy

Een steen om mee te bouwen, maar ook om makkelijk
hoogte verschil mee aan te brengen in het aquarium. De
Anubias die erop groeit geeft niet alleen de sierwaarde
aan deze steen, het zijn vooral de zichtbare wortels van de
Anubias die voor een mooi en verrassend geheel zorgen. De
L is de hoge steen

P2022035

Deco

+!7B5IJ7-dagiai!

Gecultiveerd
DECO STONE L ANUBIAS 15X8X5CM
Een steen om mee te bouwen, maar ook om makkelijk
hoogte verschil mee aan te brengen in het aquarium. De
Anubias die erop groeit geeft niet alleen de sierwaarde
aan deze steen, het zijn vooral de zichtbare wortels van de
Anubias die voor een mooi en verrassend geheel zorgen. De
S is de lage steen

2 Average

+!7B5IJ7-daghjc!

Gecultiveerd
DECO STONE S ANUBIAS 10X8X5CM

1 Easy

P2022030

Deco

P2022040

Deco

+!7B5IJ7-dagibf!

Gecultiveerd
WOOD ANUBIAS NANA BONZAI SIZE SSS
Decoratief stukje hout in de afmeting 8 tot 12 cm. Met
de kleinblijvende Anubias bonsai nana erop is dit stukje
geschikt voor nano aquaria. Het stukje hout met de Anubias
erop heeft minimaal 4 maanden in de kwekerij gelegen om
erop vast te groeien. Het hout heeft een goede invloed op
de waterkwaliteit.
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P2020177

Hout

+!7B5IJ7-bigjed!

1 Easy
WOOD VESICULARIA DUBYANA SIZE SSS
Decoratief stukje hout in de afmeting 8 tot 12 cm. Met
de traag groeiende Vesicularia erop is dit stukje geschikt
voor nano aquaria. Het stukje hout met de Vesicularia erop
heeft minimaal 4 maanden in de kwekerij gelegen om erop
vast te groeien. Het hout heeft een goede invloed op de
waterkwaliteit.

1 Easy

P2020174

Decoratief stukje hout in de afmeting 12 tot 18 cm. Met de
traag groeiende Anubias soort erop is dit stukje ook nog
geschikt voor een nano aquaria. Het stukje hout met de Anubias heeft minimaal 4 maanden in de kwekerij gelegen om
erop vast te groeien. Het hout heeft een goede invloed op
de waterkwaliteit. Dit formaat hout kan ook gebruikt worden
om een filter of verwarming te camoufleren.

Hout

+!7B5IJ7-adbgbi!

Gecultiveerd
WOOD BUCEPHAL.GREEN VELVET SIZE SS
Decoratief stukje hout in de afmeting 12 tot 18 cm. Met de
traag groeiende Bucephalandra erop is dit stukje ook nog
geschikt voor een nano aquaria. Het stukje hout met de
Bucephalandra heeft minimaal 4 maanden in de kwekerij
gelegen om erop vast te groeien. Het hout heeft een goede
invloed op de waterkwaliteit. Dit formaat hout kan ook gebruikt worden om een filter of verwarming te camoufleren

1 Easy

+!7B5IJ7-bigjfa!

Gecultiveerd
WOOD ANUBIAS SIZE SS

2 Average

P2020179

Hout

P2022367

Hout

+!7B5IJ7-cigifi!

Gecultiveerd
WOOD MICROSORUM PTEROPUS SIZE SS
Decoratief stukje hout in de afmeting 12 tot 18 cm. Met de
traag groeiende javavaren soort erop is dit stukje ook nog
geschikt voor een nano aquaria. Het stukje hout met de Microsorium heeft minimaal 4 maanden in de kwekerij gelegen
om erop vast te groeien. Het hout heeft een goede invloed
op de waterkwaliteit. Dit formaat hout kan ook gebruikt
worden om een filter of verwarming te camoufleren.
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P2020924

Hout

+!7B5IJ7-adbgdc!

2 Average

Gecultiveerd
WOOD MICROSORUM WINDELOV SIZE SS
Decoratief stukje hout in de afmeting 12 tot 18 cm. Met de
traag groeiende javavaren variëteit erop is dit stukje ook nog
geschikt voor een nano aquaria. Het stukje hout met de M.
windelov heeft minimaal 4 maanden in de kwekerij gelegen
om erop vast te groeien. Het hout heeft een goede invloed
op de waterkwaliteit. Dit formaat hout kan ook gebruikt
worden om een filter of verwarming te camoufleren.

1 Easy

Decoratief stuk hout met een afmeting tussen 18 en 28
cm. Op dit hout staat een Microsorium en Vesicularia op
een natuurlijke wijze te groeien. Het hout heeft minimaal 4
maanden in de kwekerij gelegen om zo natuurlijk mogelijk
eruit te zien.

P2020171

Hout

+!7B5IJ7-bghdgc!

Gecultiveerd
WOOD ANUBIAS-MICROSORUM-MOSS- L
Decoratief stuk hout met een afmeting tussen 36 en 46 cm.
Op dit hout staan een Anubias, Microsorium en Vesicularia
op een natuurlijke wijze te groeien. Het hout heeft minimaal
4 maanden in de kwekerij gelegen om zo natuurlijk mogelijk
eruit te zien.

1 Easy

+!7B5IJ7-adbgcf!

Gecultiveerd
WOOD MICROSORUM-MOSS- SMALL

1 Easy

P2020931

Hout

P2020169

Hout

+!7B5IJ7-acibee!

Gecultiveerd
WOOD ANUBIAS-MICROSORUM-MOSS- M
Decoratief stuk hout met een afmeting tussen 28 en 36 cm.
Op dit hout staan een Anubias, Microsorium en Vesicularia
op een natuurlijke wijze te groeien. Het hout heeft minimaal
4 maanden in de kwekerij gelegen om zo volgroeid mogelijk
eruit te zien.
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P2020168

Hout

+!7B5IJ7-acibdh!

1 Easy

Gecultiveerd
WOOD ANUBIAS-MICROSORUM-MOSS- S
Decoratief stuk hout met een afmeting tussen 18 en 28 cm.
Op dit hout staan een Anubias, Microsorium en Vesicularia
op een natuurlijke wijze te groeien. Het hout heeft minimaal
4 maanden in de kwekerij gelegen om zo natuurlijk mogelijk
eruit te zien.

1 Easy

Decoratief stuk hout met een afmeting tussen 48 en 60 cm.
Op dit hout staan 2 Anubiassen, Microsorium en Vesicularia
op een natuurlijke wijze te groeien. Het hout heeft minimaal
4 maanden in de kwekerij gelegen om zo natuurlijk mogelijk
eruit te zien.

P2020170

Hout

+!7B5IJ7-adcfaj!

Gecultiveerd
WOOD SUP.LARGE BEGROEID MET PLANTEN
Zeer groot stuk hout tot maximaal 120 cm lengte. Het hout
wordt compleet beplant met diverse planten. Na ongeveer
4 maanden in de kwekerij is het hout prachtig begroeid en
klaar om afgeleverd te worden. Dit hout maken we alleen op
bestelling.

1 Easy

+!7B5IJ7-acibca!

Gecultiveerd
WOOD ANUBIAS-MICROSORUM-MOSS- XXL

1 Easy

P2020167

Hout

P2020183

Hout

+!7B5IJ7-chhaeh!

Gecultiveerd
ZWEEF HOUT ANUBIAS SIZE SS
Decoratief stuk hout begroeid met een Anubias in de
maat 12-18 cm. Door de gemonteerde zuignap kan dit stuk
hout overal in het aquarium tegen de glaswand worden
bevestigd.
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P2020164

Hout

+!7B5IJ7-adjfga!

Noord-Amerika
ZWEEF HOUT BUCEPHALANDRA SIZE SS

P2020163

Hout

+!7B5IJ7-cijiia!

1 Easy

Zuid-Amerika
ZWEEF HOUT MICROS.PTEROPUS SIZE SS
Decoratief stuk hout begroeid met een java varen in de
maat 12-18 cm. Door de gemonteerde zuignap kan dit stuk
hout overal in het aquarium tegen de glaswand worden
bevestigd.

2 Average

P2020165

Hout

+!7B5IJ7-adjfhh!

Kosmopoliet
ZWEEF HOUT MICROS.WINDELOV SIZE SS
Decoratief stuk hout begroeid met een javavaren variëteit
in de maat 12-18 cm. Door de gemonteerde zuignap kan dit
stuk hout overal in het aquarium tegen de glaswand worden
bevestigd.
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P2020166

Hout

+!7B5IJ7-adjfie!

Easy Grow
available in
20 varieties

Ideaal voor
Aquascaping

Prijs etiket

Plant label informatie
Temperatuur

Maximale hoogte

Lichtbehoefte

1 Easy
2 Average
3 Advanced

Voorgrond planten

Land van herkomst
Nano Aquarium

Instructies achterkant

1) Verwijder de plant voorzichtig uit het bakje en spoel de gel eraf met leidingwater. 2) Knip de plant
in 6-8 stukjes met een scherpe schaar. 3) Plant de stukjes voorzichtig met een pincet in je substraat; de
plantjes groeien vervolgens makkelijk verder.
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2 Average

Zuid-Amerika
EASY GROW 01 DIDIPLIS DIANDRA
Prachtige plant die onderwater mooie geel/rode naaldachtige bladeren vormt. De rode stengels zorgen voor een
prachtig kleurcontrast. Het is niet een heel makkelijke plant,
maar na het aanslaan groeit de Didiplis diandra goed door.
Regelmatig stekken van de stengels zorgt voor een mooie
compacte plant.

1 Easy

Mooie en sterke voorgrondplant. Vormt een veld van heldergroen, rechtopstaand, naaldachtig blad. Langzame groeier
welke makkelijk is te onder-houden. Ook geschikt voor
viskweekbakken.

P2022380

EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcfeb!

Centraal-Amerika
EASY GROW 03 ELEOCHARIS PARVULA
De laagblijvende vorm van naaldgras, deze varieteit wordt
niet hoger dan 10 cm en is mooi grasgroen. Parvula groeit
redelijk makkelijk maar heeft veel licht nodig voor een
optimale groei. De plantjes zullen, als ze eenmaal zijn aangeslagen, makkelijk een zode vormen.

2 Average

+!7B5IJ7-cdcfde!

Noord-Amerika
EASY GROW 02 ELEOCHARIS ACICULARIS

2 Average

P2022375

EasyGrow

P2022385

EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcffi!

Centraal-Amerika
EASY GROW 04 GLOSSOST.ELATINOIDES
Deze plant is de perfecte bodembedekker, ook uitermate
geschikt voor kleinere aquaria. Glossostigma heeft wel veel
licht nodig voor optimale groei. Let op, dit tere plantje moet
u voorzichtig poten, daarna groeit deze dan makkelijk verder.
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P2022390

EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcfgf!

2 Average

Kosmopoliet
EASY GROW 05 HELANTHIUM TENELLUM
De Helantium tenellum is ook bekend onder de naam Echinodorus tenellus. Dit was echter een foute naam en is later
hersteld. Dit grasachtige soort blijft onderwater zeer klein
en groeit langzaam en daarom geschikt als tapijt en ook voor
kleine en nana aquaria. Voor een goede groei heeft de plant
wel veel licht nodig.

2 Average

Snelgroeiende, decoratieve plant met smalle blaadjes. Dunne stengels maar toch robuust. Bij voldoende licht roodkleurend. Plant moet regelmatig worden teruggeknipt.

P2022400

EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcfij!

Noord-Amerika
EASY GROW 07 MICRA.MICRANTHEMOIDES
De Micranthemum micranthemoides is een rechtopgroeiende plant met zeer kleine helgroene blaadjes. De plant groeit
vrij rustig en kan kort gehouden worden door de stengels
regelmatig terug te knippen. De plant is daardoor zeer geschikt als een tapijt in een scape aquarium of nano aquarium.

2 Average

+!7B5IJ7-cdcfhc!

Zuid-Oost Azië
EASY GROW 06 LUDWIGIA ARCUATA

1 Easy

P2022395

EasyGrow

P2022405

EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcfjg!

Azië
EASY GROW 08 MICRANTHEMUM UMBROSUM
Decoratieve plant met kleine, ronde, licht- groene blaadjes.
De scheuten van de planten zijn zowel kruipend als omhoog
groeiend. Door de opgroeiende scheuten te snoeien kan de
plant laag worden gehouden als een tapijt.
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P2022410

EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcgac!

1 Easy

Kosmopoliet
EASY GROW 09 RICCIA FLUITANS
Riccia is een makkelijk groeiende, zode vormende plant. De
helgroene kussentjes kunnen voor een zeer mooi stapsteen
effect zorgen. Omdat deze plant zeer makkelijk groeit is dit
een ideaal soort voor een starters aquarium, maar ook zeer
geschikt voor scape en nano aquaria.

2 Average

Sierlijke, langzaam groeiende plant met dunne groene blaadjes. Heeft extra ijzer bemesting nodig voor groei en kleur.
Bij voldoende licht geeft deze plant een mooie en goede
vertakking.

P2022420

EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcgcg!

Azië
EASY GROW 11 SAGITTARIA SUBULATA
Redelijk makkelijk groeiende plant welke uitlopers vormt en
daarmee een tapijt vormt. De blaadjes zijn smal en lichtgroen van kleur. In het begin veel stekjes als groep planten
waarop de uitlopers van de plant dan zelf een dichter tapijt
gaan vormen.

3 Advanced

+!7B5IJ7-cdcgbj!

Zuid-Amerika
EASY GROW 10 ROTALA WALLICHII

1 Easy

P2022415

EasyGrow

P2022425

EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcgdd!

Azië
EASY GROW 12 UTRICUL.GRAMINIFOLIA
Utricularia groeit zeer makkelijk, dit soort lijkt op Riccia maar
onderscheid zich doordat de plant losser groeit. Daarnaast is
het een vleesetend plantje dat vangblaasjes vormt waarmee
zeer kleine waterorganismen gevangen worden.
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P2022430

EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcgea!

1 Easy

Zuid-Oost Azië
EASY GROW 13 LEPTODICTYUM RIPARUM
Makkelijk groeiend mossoort met erg dunne steeltjes met
daarop kleine blaadjes. De kleur is groen tot licht bruin. De
lange steeltjes kunnen makkelijk gesnoeid worden zodat de
planten niet te groot worden.

1 Easy

De Vesicularia montagnei is bekend onder de naam ”Christmas moss” Deze naam heeft het plantje te danken aan de
afhangende takjes die op takken van een kerstboom lijken.
Montagne groeit makkelijk en is ook geschikt om op decoratie materiaal en de achterwand te bevestigen. Regelmatig
snoeien zorgt voor een mooie compacte groei.

P2022433

EasyGrow

+!7B5IJ7-cejfab!

Kosmopoliet
EASY GROW 15 TAXIPHYLLUM ALTERNANS
Traag groeiend mossoort dat vooral kruipt. De lichtgroene
blaadjes zijn smal en dun en vormen een mooi tapijt. Dit
soort is ook makkelijk in een paludarium te houden.

1 Easy

+!7B5IJ7-cejejf!

Azië
EASY GROW 14 VESICULARIA MONTAGNEI

1 Easy

P2022403

EasyGrow

P2022435

EasyGrow

+!7B5IJ7-cigjbj!

Australië
EASY GROW 16 TAXIPHYLLUM SP. SPIKY
Makkelijk groeiend mossoort waarvan de hoofdnerven wat
lichter van kleur zijn dan de blaadjes. Dit geeft een mooi
contrast. Dit soort kan goed tegen schaduw maar zal bij
meer licht makkelijker groeien en mooier van kleur worden.
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P2022437

EasyGrow

+!7B5IJ7-cigjcg!

1 Easy
EASY GROW 17 TAXIPHYLLUM FLAME
Rustig groeiend mossoort. De takken zijn mooi diepgroen
gekleurd. Dit soort groeit de hoogte in waarbij de groeiwijze
doet denken aan oplaaiende vlammen. Dit soort kan makkelijk gesnoeid worden.

P2022439

EasyGrow

+!7B5IJ7-cigjdd!

1 Easy
EASY GROW 18 VESICULARIA RETICULATA
Recht omhoog maar traag groeiend mossoort. De fijne
nerven en blaadjes zorgen voor een mooi “planten gordijn”.
Zoals de meeste mossoorten is deze makkelijk te snoeien.

P2022441

EasyGrow

+!7B5IJ7-cigjea!

3 Advanced
EASY GROW 19 ELATINE HYDROPIPER
Rustig groeiend plantje met kleine ronde groene blaadjes.
Dit soort is een echte bodem bedekker die niet woekert. De
plant is niet de makkelijkste maar kan wel bij lagere temperaturen gehouden worden. Veel licht is wel belangrijk.

P2022443

EasyGrow

+!7B5IJ7-cigjfh!

1 Easy
EASY GROW 20 RANUNCULUS INUNDATUS
Deze plant heeft mooie ronde, maar wel diep ingesneden,
bladeren. De bladkleur is helder groen. Hoe meer licht de
plant krijgt hoe compacter de plant blijft. De plant breid zich
makkelijk uit via uitlopers.
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P2022445

EasyGrow

+!7B5IJ7-cigjge!

1 Easy

Mix
AQ PLANT MIXDOOS A=BASIC

P2030000

54 potten

+!7B5IJ7-ageija!
P2030085

84 potten

+!7B5IJ7-bacidh!
1 Easy

Mix
AQ PLANT MIXDOOS B=LUXE

P2030005

54 potten

+!7B5IJ7-agejag!
P2030090

84 potten

+!7B5IJ7-baciee!
1 Easy

Mix
AQ PLANT MIXDOOS C=SUPER

P2030010

54 potten

+!7B5IJ7-agejbd!
P2030095

84 potten

+!7B5IJ7-bacifb!
1 Easy

Mix
AQ PLANT MIXDOOS D=ANUBIAS

P2030015

54 potten

+!7B5IJ7-agejca!
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1 Easy

Mix
AQ PLANT MIXDOOS E=ECHINOD.

P2030020

54 potten

+!7B5IJ7-agejdh!

1 Easy

Mix
AQ PLANT MIXDOOS F=CRYPTO

P2030025

54 potten

+!7B5IJ7-agejee!

1 Easy

Mix
P2030030

AQ PLANT MIXDOOS G

24x 8 cm potten

+!7B5IJ7-bacgfd!

1 Easy

Mix
AQ PLANT MIXDOOS V=VOORGROND

P2030075

54 potten

+!7B5IJ7-bachid!
P2030050

84 potten

+!7B5IJ7-bachgj!
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1 Easy

Mix
AQ PLANT ECO BOS MIX

P2030035
50 st.

P2030037

100 st.

+!7B5IJ7-bacgjb! +!7B5IJ7-bachah!
P2030053
150 st.

P2030055

200 st.

+!7B5IJ7-cdfgij! +!7B5IJ7-bachhg!
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SOCIALE BETROKKENHEID
Als planten en vis liefhebbers houden we van de natuur en spannen ons daarom zoveel mogelijk in om zo duurzaam
mogelijk te werken. We respecteren de mens, de natuur en het milieu.

MPS
Als klant kiest u steeds vaker voor eerlijke producten geteeld met respect
voor mens, dier en milieu. MPS ontwikkelt en beheert duurzame productie
en certificeert het proces. De MPS-certificering toont retailers en consumenten hoe milieuvriendelijk planten, bloemen en groenten worden geteeld.
Aquafleur bevordert een duurzame organisatie en dat is waarom we sinds
1998 deelnemen aan het MPS-programma.
Voor meer informatie kijk op : www.my-mps.com

MVO
In 2014 heeft Aquafleur een convenant gesloten met MVO Westland. Niet alleen om een veilige en prettige werkomgeving te bieden aan ons personeel
maar ook om mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt een kans
op werk te bieden.

CittaSlow
Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied
van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Het
bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving is het aller-belangrijkst voor een Cittaslow gemeenschap.
In 2015 is Aquafleur supporter van CittaSlow geworden waarmee we onze
inspanningen in duurzaamheid en kwaliteit onderschrijven. Supporter van
CittaSlow is niet vrijblijvend en zal regelmatig getoetst worden.

OFI
Van de leden van de OFI ( Ornamental Fish International ) wordt verwacht
dat ze hun uiterste best doen om de levende have, zoals siervissen en planten, waarmee ze werken zo goed en professioneel te behandelen. Het welzijn en de kwaliteit van de vissen en planten moet altijd voorop staan.

CO2 voetafdruk
Aquafleur heeft een groot gedeelte van haar dak vol gelegd met zonnepanelen waarmee per jaar 100.000 kWH groene energie wordt opgewekt.
We hebben ook veel geïnvesteerd in groen transport en andere energie
besparende maatregelen.
We meten onze CO2 voetafdruk jaarlijks en het lukt nog steeds om onze
CO2 uitstoot te verlagen.
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