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Nitraat verhogen

Benodigde waarde  -  gemeten waarde  =  Uitkomst 1

                                       -                 =

Uitkomst 1 x Aantal liters Aquariumwater / 100 =  te doseren ml

                      x                                                         / 100 =

Fosfaat verhogen

Benodigde waarde  -  gemeten waarde  =  Uitkomst 1

                                        -                                      =

Uitkomst 1 x Aantal liters Aquariumwater   / 5   =  te doseren ml

                     x                                                            / 5    =

Weeknr.

NO3

PO4

Of vul uw waarden in op onze website, www.hsaqua.nl

Algenvrij met HS aqua Balance
Voor een mooi beplant aquarium zonder algengroei is het belangrijk dat alle 
belangrijke voedingselementen zoals licht, CO2 en sporen- en macro elementen 
voldoende aanwezig en in balans zijn. Door het gebruik van HS aqua Floracell, HS aqua 
Flora Carbo, HS aqua CO2 installaties en door de keuze voor de juiste verlichting boven 
uw aquarium zijn vele van deze factoren eenvoudig te beïnvloeden. Echter door het 
voederen van de vissen kunnen de belangrijke macro elementen nitraat en fosfaat 
uit balans raken. Hierdoor stagneert de plantengroei en kan algengroei de overhand 
nemen. Door het terug in balans brengen van de nitraat- en fosfaat waarden  krijgen 
de planten in het aquarium een natuurlijke kans om de strijd tegen de algen te winnen.



NO3
P
O4

Doseringen
Verlagen
Het verlagen van de nitraat en/of fosfaat waarde is over het algemeen lastiger 
dan het verhogen omdat de waarde verlagende filtermaterialen geen concreet 
eindpunt bereiken. Indien u een verlagend filtermateriaal gebruikt is het dus van 
belang om continue te meten wanneer de gewenste waarde bereikt is. Zodra dit 
punt bereikt is dient u het verlagende filtermateriaal uit het filter te verwijderen. 

Verhogen
Zowel voor het verhogen van nitraat als fosfaat geldt dezelfde methode. Als eerste 
bepaalt u het verschil tussen de gemeten waarde en de gewenste waarde. Dit verschil 
vermenigvuldigt u met het aantal liters water in uw aquarium en deelt het totaal door 
100 voor het doseren van HS aqua Balance NO3 Plus. Voor het doseren van
 HS aqua Balance PO4 Plus deelt u het totaal door 5. Vervolgens doseert u de 
benodigde hoeveelheid van het gewenste HS aqua Balance product. 

Wat moet u doen?
•  Meet het nitraat gehalte met de HS aqua Test NO3 
•  Meet het fosfaat gehalte met de HS aqua Test PO4
•  Zoek de waarden in de tabel op en bepaal het kruispunt van 

   de twee gemeten waarden

Bevindt de gevonden waarde zich in het gele gebied dan zijn de nitraat en fosfaat 
waarden in uw aquarium goed en is de kans op algengroei minimaal. Het optimale 

bereik is het gele bereik met de rode lijn. Hier zijn de waarde in een optimaal laag bereik, 
maar zijn er toch voldoende mineralen aanwezig voor een gezonde plantengroei. Is dit niet 

het geval dan heeft u een aantal mogelijkheden; 

•  Als de nitraat waarde in uw aquarium hoger is dan 30 mg/l  en/of  het fosfaatgehalte hoger 
dan 3 mg/l is, dan raden wij u aan om eerst water te verversen.  Na het water verversen meet u 
opnieuw het nitraat- en fosfaat gehalte. 

•  Als uw nitraat / fosfaat balans in het groene bereik uit komt is de kans op de groei van groene 
algen bijzonder groot. U heeft meerdere opties om dit te verhelpen. U kunt de fosfaat waarde 
verhogen met HS aqua Balance PO4 Plus of u kunt de nitraat waarde verlagen door speciale 
filtermaterialen te gebruiken zoals HS aqua Balance NO3 Minus. Een combinatie van beiden is 
vaak de beste optie. 

•  Als de nitraat / fosfaat balans van uw aquarium in het blauwe bereik uit komt is de 
kans op blauwe algen bijzonder groot. U heeft meerdere mogelijkheden om dit 
te verhelpen. U kunt de nitraat waarde verhogen door HS aqua Balance NO3 
Plus te doseren of u kunt de fosfaat waarde verlagen door het doseren van 
HS aqua Balance PO4 Minus. Een combinatie van beiden is vaak 
de beste optie.
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