Roetalg
Tijdens de Discussie na de jaarvergadering in januari j.I. (zie het verslag daarvan) kwam o.m. ook de 'roetalg' naar voren waarvan een der leden al jaren last had. Onder de raadgevingen die hij kreeg was ook: 'Stuur eens een monster van deze alg met aanhangend water naar onze vriend dhr. de Vries in Santpoort. U krijgt absoluut antwoord.'
Het lijkt ons leuk en leerzaam om u het geschrevene dat over en weer verstuurd werd ook eens in ons MINORNIEUWS voor te schotelen.

Hier volgen de, authentieke, brieven: 
Sinds kort ben ik lid van de Aquarium- en Natuurvereniging MINOR te 's-Gravenhage. Het lijkt me goed u te vertellen, dat ik al vele jaren aquariaan in hart en nieren ben. Ik tob echter al zo'n 1 jaar met een probleem wat men in de volksmond 'Roetalg' noemt (of de benaming juist is weet ik niet).
Op de laatste MINOR-avond raadde men mij aan uw hulp in te roepen. Ik wil u eerst vertellen hoe mijn bezit (roetalg) eruit ziet. Wel, de kleur is donkergrijs/zwart en het laat zich het eerst op de bladranden van de planten zien (rouwrandjes). Lobelia cardinalis en Heteranthera zosteraefolia worden het eerst aangetast. Het breidt zich daarna uit op Synnema triïlorum, (oude naam voor Hygrophiladiïformis, K.) Ludwigia-soorten, Alternanthetó rosaefolia, Cryptocorynen, Hygrophila guianensis, Rotala indica e.a. Ook geeft het slijmerige slierten, die door de filteruitstromer, in het water wapperen en daarna ook loslaten (het water wordt dan enigszins troebel). Het laat zich, voor enige uren, gemakkelijk verwijderen door het af te zuigen met een dunne slang (weinig waterverlies).
Het laat zich beslist niet tussen 'duim en wijsvinger' vangen. Je kunt spreken van een 'snotterige substantie'. Na het waterverversen, hetgeen ik regelmatig iedere week doe, ontstaat er veel luchtbelvorming op de planten. Mijn aquarium meet 1.30 m lang, 45 cm hoog en 55 cm diep. De achter- en zijwanden zijn aan de buitenkant met schoolbordenzwart behandeld. De wekelijkse waterverversing is ongeveer 50 liter. De verlichting brandt dagelijks 12 uur en is samengesteld uit vier (4) buizen namelijk 1 x Osram77,1 x Philips 83, 1 x Airam (nieuwe Finse buis 'Zonnespectrum') en 1 x Philips 83, allemaal 40 Watters. U zult zich afvragen wat ik al tegen dit
goedje gedaan heb. Nu, daar gaan we dan:
1	Tien maal de 'bak' afgeplakt (donker gezet).   Kortste  periode  2  dagen   en langste periode 4 1/2 dag. Planten krijgen een grote klap.
2	Na het afplakken soms het licht langzaam opgevoerd bijv. eerste week 1 buis aan, tweede week 2de buis erbij, derde week 3de buis erbij en vierde week laatste buis aan. Ook heb ik het geprobeerd na het afplakken alle buizen tegelijk weer aan te zetten.
3	Met weinig en veel thee in het aquarium geprobeerd.
4	Over oestergrit gefilterd (200 liter Eheim)
5	Over kool gefilterd.
6	Over watten gefilterd.
7	Over turf gefilterd.
8	Roestige spijkers in de bodem gestopt.
9	Turf extract aan het water toegevoegd.
10	Tip van de heer W. A. Tomey: Vreselijk veel watervlooien in de bak loslaten en goed doorluchten. Filter buiten werking zetten. Voor uw informatie, het leek wel een bak waar een winkelier watervlooien uit verkoopt.
11	Tip van de heer Beenen: laat maar zo'n veertig appelslakken los en je bent er van af (hopelijk). Ja, ja, was het maar waar.
12	Uitgekookte turf in een nylonkous en als 'worst' in het aquarium.
13	Om de dag 90% van het water ververst en dit ongeveer 4 weken volgehouden.
14	Jaar geleden is de bak opnieuw ingericht, geheel nieuwe bodem er in en planten (die ik in de oude bak ook had staan)   met   aluin   ontsmet.   Na   het aluinbad goed nagespoeld.
15	Een Hypostomus plecostomus losgelaten.
16	Met   de   watertemperatuur   gespeeld, laagste 20 graden en hoogste 32 graden. Geen verschil geconstateerd.
17	90% van het water vervangen door regenwater. Na vier weken weer begonnen met Haags leidingwater (50 liter per week) in te brengen.
18	Een  weinig   Substral   aan   het  water toegevoegd om de planten een extra opkikkertje te geven.
19	Voor langere perioden (zeker 3 maanden) met andere T. L. buizen gewerkt, kleur Philips 32, 57 en 33.
20	Ik heb niets gedaan, dus hopen op zelfvernietiging. Ja, de planten vernietigen zichzelf.
21	Meer waterplanten in de bak (Elodeadensa en Limnophila sessiliflora).
22	Over Diatomeeënaarde gefilterd
Ik geloof dat ik alles opgesomd heb. De vissen voelen zich prima maar hun baas niet meer. Dit gedoe kostte me eind 1978 met de Huiskeuring zelfs het graag begeerde Bondsdiploma. U zult zich kunnen voorstellen, dat de ellende te lang duurt. Hopelijk kunt u me één of meerdere tips geven die, mag ik wensen, resultaat zullen brengen. Voor uw onderzoekingen doe ik u drie watermonsters toekomen en wel: a van het Haagse leidingwater.

b van het aquariumwater met zo weinig mogelijk 'ROETALG'.
c van het aquariumwater met zo veel mogelijk 'ROETALG'.
Op dit schrijven kwam een, voorlopig, antwoord via een aan onze Cees gerichte brief. Ook deze brief krijgt u nu geheel kompleet voorgeschoteld.

Beste Cees,
Ontvangen werden 3 flesjes t.w. 1 met Haags leidingwater, 2 bakwater met weinig 'ROETALG' en 3 bakwater met veel roetalg. pH ± 6-7 14 DH. Dit laatste leende zich voor microscopisch onderzoek. Deze zgn. roetalg bleek te bestaan uit een conglomeraat van schimmelvlokken, zwavelbacteriën, ronde algen met een diameter van ong. 10 u en dit alles gebed in een matrix van slijm. Deze slijmmatrix had een blauwgrijze kleur (vandaar de naam 'roetalg', die overigens nergens opslaat). In deze slijmmassa een gekrioel van allerlei rottingsbacteriën en monaden. Voeg daarbij nog een fikse zwavelwaterstofstank en dan is het wel duidelijk wat er aan de hand is.
De blauwgrijze kleur is een colloidale toestand van FeS (zwavelijzer), fijn verdeeld in het slijm. De algen behoren tot de Chlorococcaceae en komen normaal voor in zoetwater op ondergedompelde voorwerpen.
Deze 'Roetalg' is dus, populair gesproken, een verzameling van coccale groenalgen, rottingsbacteriën, schimmeldraden en ééncelligen in de vorm van zeer eenvoudige flagellaten, monaden. Dit geheel was doende eiwitrijke substanties te verwerken (uitgezonderd de groenalgen dan) onder gebrek aan zuurstof (anaëroob) 11 Hierbij ontstaat H2S (zwavelwaterstof). Met het aanwezige Ferroion ontstaat dan het blauwzwarte FeS. De Ferrozouten zijn waarschijnlijk in extra grote concentratie aanwezig, want als ik het goed uit het schrijven van de heer Mossel heb begrepen, heeft hij ook nog, als bestrijdingsmiddel van deze 'roetalg', spijkers in de bodemgrond gestopt. Verder heb ik wel een lijst gekregen van al
datgene dat op deze 'alg' is losgelaten, maar wat ontbreekt is een opgave van de hoeveelheid vissen en hun grootte en de samenstelling van de bodemgrond. Ook de temperatuur is onbekend, althans voor mij.
Al met al kan ik, afgaande op deze monsters en het bijbehorende schrijven constateren dat er ergens in het aquariumsysteem van de heer Mossel een heel klein rioolputje zit, dat niet goed doorloopt. M.a.w. ik verdenk sterk het filter. Klopt ook wel met zijn beschrijving, dat de vlokken uit de filteropening komen. Zo, met de aanwezige gegevens, kan ik hem aanraden het filter vaker te verschonen. Een pest van deze motorfilters is, dat men denkt dat ze veel langer kunnen draaien zonder schoonmaak dan eigenlijk het geval is. Zo gauw de output terug loopt moet al ingegrepen worden. En dit kan in het ene geval na een week zijn en in het andere geval na maanden, hangt geheel van de bak af.
Laat hij filtergrind 2 mm korrelgrootte nemen afgedekt met een dunne laag perlon watten.
Het geheel slibt niet te gauw dicht, wat wel het geval is met fijner filtermateriaal. Ook zou ik met een stokje de vlokken van de bladeren tikken en dusdanig filteren dat er een sterke stroom in de bak ontstaat (desnoods een sterker filter nemen, tijdelijk!) En dan verder flink doorluchten/l! Dit tot alles verdwenen is. Verder lijkt mij het interessant na te gaan hoe hij aan zoveel eiwit in zijn aquarium komt? Keert hij misschien een hele vlooienemmer in zijn bak om?
Overigens heb ik, om e.e.a. te controleren, deze 'roetalg' met het bijbehorende water aan zwak daglicht blootgesteld. Binnen 2 dagen was de blauwgrijze kleur verdwenen en na een week had ik een pracht culture van Scenedesmus spec. een ander Chlorococcale. Ook was de H2S-lucht weg. Het optreden van Scebedesnys in dergelijke hoeveelheden is een aanwijzing voor een hoog nitraatgehalte van het water. (Sterke vervuiling!)
Mocht e.e.a. niet tot resultaat leiden, dan kan hij mij weer schrijven, maar nu met volledige opgave van terzake doende gegevens, dus visbestand, temperatuur verloop, bodemgrond, etc.
Overigens mijn compliment voor zijn behandeling van de monsters. Bedankt  voor  de  moeite  en   tot  ziens. 
Commentaar
Nee, commentaar geeft de redactie nog niet. Wel bleek ons, na een telefoontje gepleegd te hebben met de heer ……., dat z'n aquarium er nu veel beter bij staat. De alg is bijna verdwenen en de plantengroei is weer op gang gekomen. Of dat nu is gekomen door de AIRAN-buis die hij heeft aangeschaft nadat de heer……… over deze heeft verteld?
Zeker is dat na plaatsing van deze buis de zaak er op vooruit is gegaan. Verder heeft hij ook z'n filter, dat hij voordien om de 14 dagen schoon maakte, na de laatst gehouden huiskeuring van A. V. LEERI niet meer schoon gemaakt. Ook was het niet zo dat de 'roetalgslierten' niet uit de filteruitstromer kwamen maar door deze uitstromer in beweging kwamen. Toen we het schrijven van de heer Mossel hadden gelezen, ging ons wel even door het hoofd hoeveel raadgevingen een aquariaan met moeilijkheden eigenlijk moet verwerken en welke narigheden hij daardoor kan krijgen.

J. H. ANSINK     (Rob deze man is overleden)



Roetalg
Wat is roetalg?
Net als blauwe alg is roetalg geen 'echte' alg. Roetalg is een samenstelling van schimmelvlokken, zwavelbacteriën en algen (Chlorococcaceae) gebonden in een slijmerige substantie. De grijze kleur in het slijm wordt veroorzaakt door een zwavelijzerverbinding. (zie HA, jaargang 50 nr. 3 september 1979)
Roetalg manifesteert zich eerst als een dun zwart randje op enkele blaadjes van b.v. Lobelia cardinalis. Die zwarte randjes zijn er gemakkelijk af te vegen, maar ze zijn na enkele uren al weer terug! Na vrij korte tijd heeft de alg zich uitgebreid en kunnen de blaadjes van b.v. een plantje als Rotala rotundifolia al geheel bedekt zijn. Weg hevelen helpt wel maar na enige uren is de ' alg,' weer terug en breidt zich weer verder uit.
Hoe weet men dat het roetalg is?
Het is vrij eenvoudig zekerheid te krijgen of een bak geïnfecteerd is met roetalg: men vult een jampot met aquariumwater en gooit daar een druppel koffiemelk in. (roeren) Wanneer er sprake is van roetalg ziet men na zo'n uur of twee grijze 'snotachtige'wolkjes in het jampotje ontstaan.
Ook bij 'goede' waterwaarden
Ondanks regelmatig water verversen en redelijke waterwaarden: pH 7, KH 4, GH <10, NO2 0, NO3 5 mg/l, PO4 < 0,1 mg/l, ging de roetalg ook mijn deur niet voorbij en de planten in een van mijn bakken waren op een gegeven moment behoorlijk bedekt met de alom bekende grijze slijmerige laag. Zoals gezegd, afhevelen helpt niet en filteren ook niet want laat blauwe alg zich nog wel met filteren over stro bestrijden, bij roetalg heeft een dergelijke behandeling geen resultaat. Ook een diatoomfilter biedt geen soelaas alhoewel door een dergelijk filter heel wat uit gefilterd wordt blijft er toch genoeg achter om weer een laagje te vormen.
Roetalg is besmettelijk
Want bij wijze van experiment heb ik een met roetalg besmet plantje in een 'schone' beplante bak geplant. Al na drie dagen was de plant ernaast aangetast en na ruim week was een kwart van het plantenbestand gedeeltelijk met roetalg bedekt. De waterwaarden van dit bakje waren ongeveer gelijk aan de eerstgenoemde bak.
Bestrijding van roetalg
In het genoemde artikel (HA sept. 79) worden maar liefst 22 verschillende toegepaste methoden beschreven echter zonder resultaat. In een ander artikel laat iemand in zijn bak 60 volwassen guppen los en de roetalg verdween. Persoonlijk vind ik 60 guppen een nogal eenzijdige visbezetting. Men kan ze natuurlijk verwijderen als de klus geklaard is maar wat gebeurt er dan daarna? Omdat blauwe alg en roetalg geen echte algen zijn maar bacteriën die een anaërobe omgeving prefereren    kunnen zij door toediening van (zuurstof) waterstofperoxide (H2O3) (anti-bacterieel!) bestreden worden. Een aantal jaren geleden heb ik   met succes blauwe alg bestreden d.m.v. waterstofperoxide in een 3%-oplossing.
Nu zijn vele aquarianen wars van chemische middeltjes en natuurlijk is waterstofperoxide een chemische stof maar wist u dat natuurhoning, dat zo'n puur natuur imago heeft, ook waterstofperoxide bevat? Bovendien laten wij d.m.v. waterstofperoxide geen chemische verbindingen los, die we later bijna niet meer uit ons aquarium kunnen verwijderen. Het waterstofperoxide (3%) werd toegepast in een dosering van 50 ml op 100 liter aquariumwater.
Verloop van de behandeling
Allereerst werd het waterstofperoxide vermengd met ongeveer een liter aquariumwater en deze oplossing werd heel langzaam verdeeld over de gehele bak. De verlichting werd gehalveerd om extreem assimileren van de planten te vermijden en na ongeveer 3 uur was de alg verkleurd van grijs naar bruin (oxidatie van de zwavelijzerverbinding?).
Volgende dag (24 uur later), is een groot deel van de alg verdwenen, alleen op de plekken die het zwaarst bealgd waren zitten nog wat resten alg. Zo nu en dan zie je een klodder roetalg voorbijgaan richting inlaat filter. Het water is
enigszins troebel en ruikt onaangenaam. Weer dezelfde hoeveelheid (50 ml op
100 l water) waterstofperoxide toegediend.
Na 48 uur is alle alg verdwenen zelfs  het Javamos is weer helemaal schoon.
Het water is   helder en ruikt niet meer zo vies. Weer   een   hoeveelheid
waterstofperoxide toegediend, dosering 16 ml op 100 liter water.
Resumerend: 1e en 2e dag dosering: 50 ml op 100 liter water, 3e (laatste dag)
16 ml op 100 liter water.
De volgende dag de verlichting, dus 24 uur na de laatste toediening, weer op
normale sterkte.
Na  een  week  10% water ververst en  het  potfilter schoongemaakt,  wat
overigens geen overbodige luxe bleek!
Nevenverschijnselen
Waarschijnlijk is de door mij gebruikte dosering wat aan de hoge kant en wordt
met een kleinere dosering (de helft of een derde en misschien wel nog minder)
hetzelfde resultaat bereikt.  Het duurt dan waarschijnlijk wat langer of de
behandeling moet herhaald worden.
Voor het vissenbestand was   deze dosering geen probleem er was een paar
uur na het toedienen wel een verhoogde activiteit te bespeuren.
Een aantal garnaaltjes hebben de behandeling niet doorstaan en Vallisneria en
Zosterella dubia hebben het moeilijk en ook bij Waterpest laat de behandeling
sporen na. Lobelia cardinalis, Amazone zwaardplanten, Crypto's en vooral
Javavaren zijn er zichtbaar van opgeknapt.
Inmiddels een paar maanden verder;
Het water is glashelder en het ruikt zoals 'gezond' aquariumwater meestal ruikt. Zosterella dubia groeit weer keihard en er is tot nu toe geen spoortje alg te bekennen.
Ook de met opzet besmette bakjes zijn roetalg vrij hetgeen betekent dat een behandeling met waterstofperoxide resultaat heeft.
Toch hou ik er rekening mee dat de roetalg terug kan komen want over de werkelijke oorzaak ervan tast men eigenlijk nog in het duister. Er zijn wel vermoedens: een te hoog ijzergehalte en/of te weinig zuurstof maar vooral het laatste valt te betwijfelen. Ook hebben een paar experimentjes aangetoond dat een met waterstofperoxide behandelde bak vatbaar blijft en door het planten van een met roetalg besmet plantje binnen de kortste keren weer met roetalg bedekt kan worden. Oppassen dus met nieuwe plantjes.
Rob Slinger.


