Roetalg

HET GEBRUIK VAN REGENWATER EN ROETALG IN HET AQUARIUM

Meestal gebruiken de meeste aquariumliefhebbers het gewone water uit de kraan. Natuurlijk is dit als uitgangspunt goed water maar als ik zo bij de leden thuiskom en ik kijk naar mijn eigen aquarium zie ik meer algen dan planten.

Dat algen zo belangrijke rol speelde in onze liefhebberij dat wist ik wel,maar dat vele aquaria ware algenkwekerijen zijn dat vind ik toch wel raar. Ik denk dat we mogen stellen dat er drie mogelijke oorzaken te noemen zij voor deze plaaggeesten. Toch moet vooraf wel stellen dat algen eigenlijk de herstellers zijn van het milieu in ons aquarium. In principe moeten we blij zijn met de algen,alleen met welke algen zo je zeggen. Maar nu terug naar mijn uitgangspunt. Waarom krijgen we algen en wanneer slaan ze toe.

Over blauwe algen kunnen we kort zijn. Deze soorten zijn een aanwijsbaar bewijs van een vervuilingshaard in ons aquarium. Dit kan in de bodem zitten maar ook achter onze achterwanden. Daar kunnen we dus uiteindelijk onze tegen nemen, o.a warerverversen. Ook dat heeft echter zo zijn nadelen.

Maar we zullen ons beperken tot de meest voorkomende"groene"algen. Vooral kort-en langharige baardalgen en penceel algen zien we het meeste in de aquaria. Verder zien we regelmatig een watten-achtige soort die zich vooral nesteld in de voorgrondsbeplanting tegen de bodem en in de guirlandeachige plantenzoals Myriophyllum. Bij het voorkomen van dit soort algen is meestal overbemesting naar mijn idee de oorzaak. geef je daarbij nog een felle belichting dan krijg je een explosie van algen. Vooral bij baard- en penseelalgen is dit juist een eerste aanzet die tot herstel van het milieu zijn steentje bij draagt. De algen gaan de taak van de schaarse beplanting overnemen en proberen het over schot aan meststoffen te verwerken. 

Jammer genoeg gaat dit ook ten kosten van van de planten ,omdat op den duur ook belangrijke meststoffen voor planten uit het water verdwijnen. We zullen dus noodgedwongen moeten gaan bijmesten en zitten we weer in een nooit eindigende cirkel.

We kunnen de zaak ook omdraaien,namelijk als we planten te weinig voeding geven dan gaat ook de groei stoppen en het minimum aan grondstoffen is dan meestal net voldoende voor de algen en weer zitten we opgescheept met de groene plaag. Ook een te groot vis bestand (dus veel meststoffen) of een ruime voedering geeft weer problemen die tot algen leiden. Bij al die problemen blijkt steeds weer dat het totale zoutgehalte (minerale zouten) veel te hoog is. Dit wordt gemeten door middel van een 
MicroSiemensmeter

Ik ben aquaria tegen gekomen met een geleidbaarheid van boven de 100 microsiemens. Het water verversen d.m.v volledig onthard en ontzout water (demiwater) is natuurlijk wel mogelijk ,maarals je het gaat kopen is het een vrij dure oplossing. En om het zelf te maken d.m.v een kation-anion installatie is niet alleen tijdrovend maat het werken met de chemische stoffen zoutzuur en natronloog is niet zonder risico en je moet over allerlei meetapparatuur beschikken om geen ongelukken te maken in het aquarium. 

Ten eerste kun je dit water niet puur gebruiken maar moet je hetweer bijmengen met bestaand leidingwater.Dit soort moeilijkheden heeft mij er toe doen besluiten om het eerst eens met regenwater te proberen. Hoewel ik van alle kanten te horen kreeg dat het gebruik van regenwater veel  risico met zich mee zo kunne brengen ben ik er toe overgegaan om het hemelwater op te vangen. Nu is het altijd zo dat wanneer men dit soort water wil gaan gebruiken dat het juist niet wil gaan regenen. Maar de regen
goden waren me welgezing en het regende dagen aaneen. Toen het water dat van het dak afkwam na twee dagen van stortregen glashelder was durfde ik dit water pas op te vangen. Het bleef maar hozen en ik had binnen een paar uur zo'n 160 liter water tot mijn beschikking. Ik was klaar voor de grote strijd. Het regenwater was naar mijn idee uitermate geschikt voor gebruik. Wel had ik het opgevangen water nog door een zandfilter laten lopen en had geen zichtbare verontreiniging. De KH was 0 en ook de DH, de totale hardheid was niet meetbaar. De PH was 6,3 en de geleidbaarheid 30 microsiemens. Nitriet was niet meetbaar en het water was totaal reukloos. 

Kortom naar mijn mening prima aquariumwater. Om toch ieder risico uit te sluiten mengde ik het regenwater met leidingwater. In eerste instantie reageerden de vissen en de planten er goed op. Wel voegde ik koolzuur toe d.m.v. suiker en gist methode en alles leek zonder problemen verder te gaan. Na een aantal weken zag ik dat er zich problemen voor gingen doen. De koppen van de planten wergen geelachtig tot wit en de groei was er volledig uit. En toen kwamen de algen. Het ergst waren de baardalgen en in mindere mate de wattenalgen (pluisalg).Na een tijd was ik ten einde raad en gat net als alle anderen het regenwater de schuld. Er zat dus wel wat in het regenwater wat wel schadelijk was maar niet te meten. Verder ontstond er ook roetalg en al mijn planten kwamen er onder te zitten. De koppen vielen uit mijn guirlandeplanten en in de koppen van de Ludwigia's en de Stricta's kwamen helemaal vervormde en niet ontwikkelde blaadjes.

Ik besloot tot een alles of niets maatregel. De planten kwamen duidelijk iets te kort. De blaadjes werden geel tot wit en het zou dus wel een ijzer tekort zijn. Ik nam een flinke dosis ijzeroplossing en voegde daar een theelepeltje kalium aan toe. Toen ik deze oplossing in mijn aquarium deed was her water op slag roodbruin en leek wel bessenlimonade. Ik schrok wel wat maar kon mijn neiging tot later verversen toch onderdrukken. De eerste week veranderde er niets, maar daarna begonnen de 
planten weer een teken van leven te geven. De groene planten werden weer prachtig groen en de rode planten weer purperrood. De crypto's schoten de grond uit en ziedaar, de algen gingen op de terugweg. Eerst verdwenen de roetalgen en ook de baardalgen werden steeds witter en witter en begonnen te verslijmen. Het gekke was dat de baardalgen niet verdwenen van mijn zijwanden, maar allen van van mijn planten. Binnen een week groeiden mijn planten haast de bak uit en is het een lust voor het oog. Ik ben daarna steeds doorgegaan met het verversen van half regenwater en half leidingwater en ook voegde ik verhouding tot het ververste water een mestpreperaat toe (florapride) aangevuld met kalium en een ijzeroplossing. Mijn aquarium staat er nu prachtig bij en ik blijf van mening dat het regenwater toch niet zo slecht is als men over het algemeen aanneemt. Wel denk ik dat er zeer weinig voedingsstoffen voor de planten in zitten en er daar wat van moet worden toegevoegd. Mijn vissen zien er prachig uit en hoewel het nog geen voorjaar is "spelen" ze naar hartelust en zijn ze prachtig van kleur. De zwarte fantoomzalmen zijn gitzwart en de blauwe Badis hebben nu jongen. Dit kan toch nooit als het water zo slecht zo zijn? 

Wel moet u er rekening mee houden dat als u regenwater op wil vangen de goot goed schoon moet zijn en dat het enige uren flink heeft geregend. Verder zo ik uit voorzorg eerst nog filteren over een zand/kool mengbed voor u het in u aquarium gaat gebruiken. Op het moment heeft mijn aquarium een watersamenstelling die me heel goed lijkt:DH6, KH4, PH6,8 en een geleidbaarheid van 350 microsiemens. Het water is kristal helder met een lichtrode kleur,dit vanwege het toegevoegde ijzerpreperaat.Tijdens het weer opstarten na het toevoegen van het regenwater en de daarop volgende onstorting ben ik begonnen met licht vermindering maar draaid nu weer op het oude niveau.
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