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Het nieuwe sera systeem
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Het nieuwe vĳververzor-
gingssysteem van sera 
lost alle problemen in 
de vĳver op met slechts 
een product per keer.
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1. Stap

Voorbeeld:
Water verzorgen

  Met een verbeterde formule 
van werkzame stoffen

  Eenvoudig en effectief 
in gebruik

  Wetenschappelijk 
getest
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Verkeerde waterwaar-
den, ziekten en vooral 
algen vormen de be-
langrĳkste problemen in 
de vĳver. Hier helpt het 
vĳververzorgingssys-
teem voor permanent, 
ongestoord plezier bĳ 
de vĳver.

Test waterwaardenTest waterwaardenTest waterwaarden

Waterwaarden 
in orde Waterwaarden niet in orde

Water verzorgen

1.1.1.1.1.1. Water 
stabiliseren

2.2.2.2.2.2. Water 
geschikt maken

3.3.3.3.3.3. Evenwicht tot 
stand brengen

4.4.4.4.4.4. Filtermedia 
activeren

Algen verwijderen

1.1.1.1.1.1. Water 
stabiliseren

2.2.2.2.2.2.
Draadalgen/
zweefalgen 
bestrijden

3.3.3.3.3.3. Voedingsstoffen 
limiteren

4.4.4.4.4.4. Groei 
voorkomen

Waterwaarden 
optimaliserenoptimaliseren

1.1.1.1.1.1. Water 
stabiliseren

2.2.2.2.2.2. Schadelijke stoffen 
verwijderen

3.3.3.3.3.3. Zuurstof 
toevoegen

4.4.4.4.4.4. Vertroebelingen 
voorkomen

Ziekten genezen

1.1.1.1.1.1. Water 
stabiliseren

2.2.2.2.2.2. Water 
voorbereiden

3.3.3.3.3.3. Ziekten 
behandelen

4.4.4.4.4.4. Resten 
verwijderen

  Met een verbeterde formule 
van werkzame stoffen

  Eenvoudig en effectief 
in gebruik

  Wetenschappelijk 
getest
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De basisvoorwaarde om de bewo-
ners van de leefruimte in de vĳver 
het hele jaar door het optimale leef-
klimaat te bieden, is het kennen van 
de relevante waterparameters.

Liggen de waarden buiten het aan-
bevolen bereik, dan kan er direct 
tegengestuurd worden.

De KH-waarde testen
Het teststrookje compleet in het water dopen. Haal het er 
na een seconde uit en schudt het water eraf. 60 seconden 
wachten tot de kleur gestabiliseerd is. De kleuren bĳ dag-
licht met de kleurenschaal vergelĳken.

KH boven 5

Het water is stabiel en kan 
verzorgd of behandeld wor-
den.

KH onder 5

Het water is niet stabiel en 
moet voor de verzorging of 
behandeling met sera 
pond bio balance gesta-
biliseerd worden.
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Richtwaarden van het vijverwater
Waterpa-
rameters Betekenis Instel-

waarde

pH-waarde

Alle levende wezens in de vĳver reageren gevoelig op veranderingen van 
de pH-waarde. Een neutrale (7) tot licht alkalische (8) pH-waarde is voor 
de vĳverbewoners optimaal. Plotselinge veranderingen van de pH-waar-
de (o.a. “zuurgraadval”) zĳn zeer gevaarlĳk.

6,5 – 8,5

Totale 
hardheid (GH)

Deze wordt gevormd uit het geheel aan aardalkali-ionen en dient alle 
vĳverbewoners als mineraalbron. 6 – 16 °dGH

Carbonaat-
hardheid (KH)

De KH wordt door de in het water aanwezige concentratie van hydrogeen-
carbonaties gedefinieerd. Een voldoende hoge KH (min. 5 °dKH) stabiliseert 
gevaarlĳke schommelingen van de pH-waarde op een veilige manier.

5 – 10 °dKH

Zuurstofge-
halte (O2)

Van levensbelang voor alle vĳverbewoners om te ademen, maar ook be-
langrĳk voor afbraakprocessen. Per dag gemeten verandering van de ver-
zadiging door fotosynthese (tekort vooral ’s nachts en ’s morgens). Goede 
beweging van het water en koelere temperaturen bevorderen de verzadiging. 

> 4 mg/l
(beter 
> 6 mg/l)

Ammonium/
ammoniak 
(NH4/NH3)

Uitscheidings- en afbraakproduct, een bouwsteen van de stikstofkringloop 
en daarbĳ een gevaarlĳke giftige stof voor de vissen. Bĳ een goede bio-
logische activiteit idealiter niet aantoonbaar.

< 0,5 mg/l 
(beter 0)

Nitriet (NO2)
Uitscheidings- en afbraakproduct, bouwsteen van de stikstofkringloop 
en eveneens een gevaarlĳke giftige stof voor de vissen. Bĳ een goede 
biologische activiteit idealiter niet aantoonbaar.

< 0,5 mg/l 
(beter 0)

Nitraat (NO3)
Uitscheidings- en afbraakproduct, bouwsteen van de stikstofkringloop. 
Nauwelĳks giftige voedingsstof voor de planten, die echter in hogere 
concentraties de algengroei bevordert.

< 50 mg/l

Fosfaat (PO4)
Uitscheidings- en afbraakproduct. Nauwelĳks giftige voedingsstof voor 
de planten, die echter – juist in hogere concentraties – de belangrĳkste 
bevorderaar van ongecontroleerde algengroei is. 

< 1 mg/l

Koper (Cu)
In een lage concentratie is het al een giftig zwaar metaal, maar het is ook 
een noodzakelĳk sporenelement evenals een werkzaam bestanddeel van 
enkele geneesmiddelen en biocides.

< 0,1 mg/l
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Elke regenbui en elke keer dat een deel van 
het water ververst wordt, kan tot het binnen-
komen van zware metalen en chloor leiden. 
sera KOI PROTECT vangt deze schadelĳke 
stoffen evenals giftig ammoniak snel en effec-
tief op. Zo verandert vers water direct in vĳ-
verwater dat geschikt is voor de vissen.

2. Stap Water 
 geschikt maken:
 sera KOI PROTECT

na regenbuien, na het 
verversen van een deel 

van het water en bij 
nieuw ingerichte 

vijvers

bij een 
carbonaathardheid 

onder 5
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De kwaliteit van het water 
is de cruciale factor voor 
het welbevinden van alle 
vijverbewoners. 
Invloeden van buitenaf 
zoals regen en de 
organische belasting 
veranderen de 
waterwaarden en kunnen 
tot onbalans leiden. Door 
het gericht verzorgen van 
het vijverwater is het 
mogelijk, de 
waterwaarden duurzaam 
en zonder veel kosten en 
moeite te stabiliseren, 
zodat er al helemaal geen 
problemen ontstaan. Ut
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Water verzorgen

het welbevinden van alle 

waterwaarden en kunnen 
tot onbalans leiden. Door 
het gericht verzorgen van 

waterwaarden duurzaam 
en zonder veel kosten en 

Stabiele waterwaarden vormen de basisvoor-
waarde voor helder water dat geschikt is voor 
de vissen. sera pond bio balance stabiliseert 
de waterwaarden door de omzichtige verho-
ging van de carbonaat- (KH) en totale hardheid 
(GH) en voorkomt daarmee gevaarlĳke schom-
melingen van de pH-waarde (vooral “zuur-
graadval”).

1. Stap Water 
 stabiliseren:
 sera pond bio balance



Bĳ elke reiniging van het filter gaan ook de 
nuttige filterbacteriën verloren. sera pond 
filter biostart bevat filterbacteriën en activeert 
het filtermateriaal direct. De vĳver blĳft schoon 
en het onderhoud wordt aanzienlĳk geredu-
ceerd.

4. Stap Filtermedia 
 activeren:
 sera pond filter biostart

na het reinigen van het 
filter, bij het vervangen 
van het filter en bij een 
nieuw ingerichte 
vijver

na het 
reinigen van 
het filter, het 
verversen van een 
deel van het water, 
bij nieuw ingerichte 
vijvers en voor het 
normale onderhoud

77
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In de vĳver ontstaan door uitscheidings- en 
afbraakproducten voortdurend gevaarlĳke 
giftige stoffen als ammoniak en nitriet. Het 
vloeibare biofiltermedium sera pond bio 
nitrivec bevat reinigingsbacteriën, die deze 
giftige stoffen afbreken en het biologische 
evenwicht herstellen.

3. Stap Evenwicht 
 tot stand brengen:
 sera pond bio nitrivec

reinigen van 

In de vĳver ontstaan door uitscheidings- en 
afbraakproducten voortdurend gevaarlĳke 
giftige stoffen als ammoniak en nitriet. Het 
vloeibare biofiltermedium 
nitrivec 
giftige stoffen afbreken en het biologische 
evenwicht herstellen.
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Waterwaarden optimaliseren

bij acute belasting door 
schadelijke stoffen

bij een 
carbonaathardheid 

onder 5

Gebruik: 

Het normale onderhoud 
van de vĳver is soms niet 
voldoende. Destabilise-
rende factoren, zoals 
overbezetting, het gebruik 
van geneesmiddelen, 
het binnenkomen van 
schadelĳke stoffen of 
grotere onderhoudswerk-
zaamheden kunnen tot 
acuut gevaarlĳke 
belastingspieken leiden, 
waarop snel gereageerd 
moet worden. Voor die 
gevallen biedt het sera 
vĳververzorgings-
systeem de passende, 
effectieve directe hulp.

Door ongunstige weersomstandigheden, over-
bezetting of geneesmiddelen kunnen er in het 
vijverwater massale belastingspieken met 
vistoxisch schadelijke stoffen als ammoniak, 
nitriet, zware metalen of chloor optreden. 
sera pond toxivec verwijdert in zulke nood-
situaties de giftige stoffen direct en biedt de 
vijver zo de mogelijkheid op een natuurlijke 
manier te regenereren.

2. Stap Schadelijke stoffen
 verwijderen:
 sera pond toxivec

Stabiele waterwaarden vormen de basis-
voorwaarde voor zuiver, helder water. Boven-
dien is het optimaliseren van waterwaarden 
alleen in stabiel water mogelijk. sera pond bio 
balance stabiliseert de waterwaarden door 
de omzichtige verhoging van de carbonaat- 
(KH) en totale hardheid (GH) en bereidt uw 
vijver daarmee voor op het optimaliseren van 
de waterwaarden. 

1. Stap  Water 
 stabiliseren:
 sera pond bio balance
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bij sterke bestraling 
door de zon

bij een acuut 
zuurstoftekort

Gebruik: 

Zuurstof wordt verbruikt door het ademen en 
door natuurlijke afbraakprocessen in de vijver. 
Onder bijzondere omstandigheden, zoals 
veel warmte of de ontbinding van veel orga-
nisch materiaal, kan er voor de vijverbewoners 
een levensgevaarlijk zuurstoftekort ontstaan. 
sera pond O2 plus werkt direct en effectief 
tegen het zuurstoftekort, voorziet de vijver-
bewoners van zuurstof en vermindert zo de 
stress van de vissen.

3. Stap  Zuurstof 
 toevoegen:
 sera pond O2 plus

Een natuurlijke bescherming van de vijver te-
gen het zonlicht is niet altijd mogelijk. Dat kan 
juist in de warme zomermaanden en bij helder 
water tot een overmatige en daarmee ge-
vaarlijke bestraling door de zon leiden. Aan 
het oppervlak zwemmende vissen kunnen 
door de zon verbranden. Ook de algengroei 
wordt door de directe bestraling door de zon 
enorm gestimuleerd. sera pond bio humin 
filtert de schadelijke UV-straling en biedt de 
vijver zo bescherming tegen het zonlicht.

4. Stap  Vertroebelingen 
 voorkomen:
 sera pond bio humin
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Draadalgen verwijderen

In principe is de 
aanwezigheid van 
draadalgen een indicatie 
voor gezond en schoon 
water. Pas wanneer ze zich 
buitensporig uitbreiden, 
klopt er iets niet. De algen 
veroorzaken dan grote 
problemen: de vissen raken 
in de buurt van de oever 
verstrikt in de groene, 
wattige netwerken, planten 
worden overwoekerd en 
kunnen nauwelijks meer 
groeien, 
inrichtingsvoorwerpen en 
technische apparaten 
worden overgroeid tot ze 
niet meer bruikbaar zijn en 
afgestorven algenmateriaal 
belast het water.

Stabiele waterwaarden vormen de basisvoor-
waarde voor zuiver, helder water. Bovendien 
is het verwĳderen van algen alleen in stabiel 
water mogelĳk. sera pond bio balance 
stabiliseert de waterwaarden door de om-
zichtige verhoging van de carbonaat- (KH) en 
totale hardheid (GH) en bereidt uw vĳver 
daarmee voor op het verwĳderen van 
de algen. 

1. Stap  Water 
 stabiliseren:
 sera pond bio balance

bij acute aantasting 
door draadalgen

bij een 
carbonaathardheid 

onder 5

* Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Gebruik: 

Met name sterke bestraling door de zon of 
een concentratie van voedingsstoffen voor 
de algen kunnen tot een grote vermeerdering 
van draadalgen leiden. Ze belemmeren niet 
alleen het zicht en storen de vissen bĳ het 
zwemmen, maar kunnen ook een aanzienlĳ-
ke belasting van het vĳverwater vormen. 
sera pond algokill* verwĳdert de draadalgen 
door het vrĳkomen van actieve zuurstof.

2. Stap Draadalgen 
 bestrijden:
 sera pond algokill*

*
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In het gesloten systeem van de vĳver kan er 
snel een concentratie van voedingsstoffen 
voor de algen ontstaan – met name fosfaat. 
sera pond phosvec bindt fosfaat direct en 
langdurig en limiteert zo overtollige voedings-
stoffen. Door de voedingsstoffenconcur rentie 
wordt overmatige algengroei voorkomen en 
langdurig gestopt.

3. Stap Voedingsstoffen 
 limiteren:
 sera pond phosvec

bij terugkerende 
algengroei

bij een te groot 
voedselaanbod

Tip: bij terugkerende algenproblemen en om de kiemdruk 
langdurig te verlagen, bieden de moderne, effectieve 
sera UV-C-systemen een elegant alternatief – voor 
glashelder water en gezonde vissen.

Gebruik: 

Ondanks alle inspanningen neemt in sommi-
ge vĳvers de algengroei toch altĳd weer toe. 
sera pond algenstop* verhindert nieuwe alg-
vorming en voorkomt de algengroei. Door de 
samenstelling wordt nieuwe algvorming ge-
durende een periode van maximaal 6 weken 
duurzaam voorkomen.

4. Stap Algengroei 
 voorkomen:
 sera pond algenstop* 

*
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Zweefalgen verwijderen

bij acute aantasting 
door zweefalgen

bij een 
carbonaathardheid 

onder 5

Ook zweefalgen mogen in or-
ganisch, gezond water niet ont-
breken. Maar komen, juist in de 
zomer, bepaalde factoren sa-
men, dan kan een plotselinge 
massale vermeerdering – de 
algenbloei – optreden. Het 
eerder heldere water wordt 
groen en troebel. 

De gevolgen zijn dat de on-
derwaterplanten slechts in be-
perkte mate zonlicht ontvangen 
en dat het water sterk belast 
wordt door de afgestorven 
algen en het daarmee gepaard 
gaande gevaarlijke zuurstofver-
bruik.

Stabiele waterwaarden vormen de basisvoor-
waarde voor zuiver, helder water. Bovendien 
is het verwĳderen van algen alleen in stabiel 
water mogelĳk. sera pond bio balance 
stabiliseert de waterwaarden door de omzich-
tige verhoging van de carbonaat- (KH) en 
totale hardheid (GH) en bereidt uw vĳver daar-
mee voor op het verwĳderen van de algen.

1. Stap  Water 
 stabiliseren:
 sera pond bio balance

Juist in de zomermaanden verstoort een door 
zweefalgen veroorzaakte algenbloei vaak het 
heldere zicht op de vĳvervissen. Vertroebe-
lingen veroorzaken snel een onbalans in het 
vĳverwater en brengen de vĳverbewoners in 
gevaar. sera pond crystal* zorgt voor een 
snelle remedie. De zweefalgen gaan klonte-
ren en kunnen dan door het filter tegenge-
houden en opgeruimd worden.

2. Stap  Zweefalgen 
 bestrijden:
 sera pond crystal*

* Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en 
de productinformatie.

Gebruik: 

*
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bij terugkerende 
algengroei

bij een te groot 
voedselaanbod

In het gesloten systeem van de vĳver kan er 
snel een concentratie van voedingsstoffen 
voor de algen ontstaan – met name fosfaat. 
Door het overmatige voedselaanbod groeien 
de algen ongecontroleerd. sera pond phosvec 
bindt fosfaat direct en langdurig. Door de 
voedingsstoffenconcurrentie wordt overma-
tige algengroei voorkomen en langdurig 
gestopt.

3. Stap  Voedingsstoffen 
 limiteren:
 sera pond phosvec

Ondanks alle inspanningen neemt in sommi-
ge vĳvers de algengroei toch altĳd weer toe. 
sera pond algenstop* verhindert nieuwe 
algvorming en voorkomt de algengroei. Door 
de specifieke samenstelling wordt nieuwe 
algvorming gedurende een periode van maxi-
maal 6 weken duurzaam voorkomen.

4. Stap Algengroei 
 voorkomen:
 sera pond algenstop* 

Tip: bij terugkerende algenproblemen en om de kiemdruk 
langdurig te verlagen, bieden de moderne, effectieve 
sera UV-C-systemen een elegant alternatief – voor 
glashelder water en gezonde vissen.

Gebruik: 

*
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Ziekteverwekkers bevinden zich vaak als heel gewone 
bestanddelen van de leefgemeenschap in de vĳver, 
maar kunnen ook met nieuwe bewoners en planten 
meekomen. Omdat vĳvers in de regel door meer en 
grotere vissen bevolkt worden dan vergelĳkbaar 
water in de natuur, kunnen de vaak ongunstige 
wateromstandigheden het optreden en de massale 
verspreiding van ziekten bevorderen. Niet behandelde 
ziekten kunnen het complete visbestand van een vĳver 
binnen de kortste tĳd vernietigen. 

Ziekten genezen

voor de 
behandeling met 

geneesmiddelen en 
bij stress

bij een 
carbonaathardheid 

onder 5

Stabiele waterwaarden vormen de basisvoor-
waarde voor zuiver, helder water. Bovendien 
is het behandelen van ziekten alleen in stabiel 
water mogelĳk. sera pond bio balance sta-
biliseert de waterwaarden door de omzich-
tige verhoging van de carbonaat- (KH) en 
totale hardheid (GH) en bereidt uw vĳver 
daarmee voor op een behandeling met ge-
neesmiddelen.

1. Stap  Water 
 stabiliseren:
 sera pond bio balance

Ziekten betekenen voor de vissen altĳd stress. 
Het zoutmengsel sera pond ectopur laat 
actieve zuurstof vrĳkomen, verhoogt het zout-
gehalte en reduceert zo de stress van de 
vĳverbewoners. De behandeling met genees-
middelen wordt voorbereid en ondersteund.

2. Stap  Water 
 voorbereiden:
 sera pond ectopur

Gebruik: 
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na de behandeling 
met een 
geneesmiddel 

bij ziekten van de 
vijverbewoners

Na een behandeling met geneesmiddelen 
moeten de resten van de medicamenten zo 
snel mogelĳk en volledig worden verwĳderd, 
om het water niet onnodig te belasten. De 
speciale actieve kool sera pond super 
carbon verwĳdert snel en pH-neutraal zowel 
resten van geneesmiddelen alsook andere 
gevaarlĳke giftige stoffen, die b.v. door de 
regen ongemerkt naar binnen kunnen spoe-
len (o.a. voor het milieu giftige stoffen, mest-
bestanddelen, herbiciden, pesticiden).

4. Stap  Resten 
 verwijderen:
 sera pond super carbon 

Gebruik: 

Tip: Preciezere instructies voor 
het vakkundig en veilig gebruik 
van de sera producten vindt u 
in de infobrochure “Gezonde 
vijvervissen”.

De kans op ziekten kan door goede omstan-
digheden waaronder de dieren worden gehou-
den verminderd worden, maar kan nooit volle-
dig uitgesloten worden. Wanneer de vissen 
eenmaal ziek geworden zĳn, is snel handelen 
van cruciaal belang. sera biedt een volledig 
assortiment aan werkzame diergeneesmidde-
len voor de behandeling van de meest voorko-
mende ziekten bĳ vissen in de vĳver. sera 
pond cyprinopur (voor de desinfectie), sera 
pond omnisan F (tegen ectoparasieten) even-
als sera pond omnipur (tegen bacteriën en 
verschimmelingen) zĳn door hun grote wer-
kingsspectrum in de vĳver, waar precieze diag-
noses niet altĳd mogelĳk zĳn, bĳzonder prak-
tisch in gebruik.

3. Stap  Ziekten 
 behandelen:
 sera pond cyprinopur
 sera pond omnisan F
 sera pond omnipur



Het nieuwe vijververzorgingssysteem 
van sera lost alle problemen 
in de vijver op met slechts een 
product per keer.

Test waterwaardenTest waterwaardenTest waterwaardenTest waterwaardenTest waterwaardenTest waterwaarden

Waterwaarden 
in orde Waterwaarden niet in orde

Water verzorgen

Wasser 
stabilisieren

Wasser 
aufbereiten

Gleichgewicht
herstellen

Filtermedien
aktivieren

Algen verwijderen

Wasser 
stabilisieren

Fadenalgen/ 
Schwebealgen 

bekämpfen

Nährstoffe
limitieren

Wachstum
vorbeugen

Waterwaarden 
optimaliseren

Wasser 
stabilisieren

Schadstoffe 
entfernen

Sauerstoff 
zufügen

Trübungen
vorbeugen

Ziekten genezen

Wasser 
stabilisieren

Wasser 
vorbereiten

Krankheiten 
behandeln

Rückstände 
entfernen

1.1.1.1.1.1. sera 
bio balance

2.2.2.2.2.2. sera
KOI PROTECT

3.3.3.3.3.3. sera  
bio nitrivec

4.4.4.4.4.4. sera  
� lter biostart

1.1.1.1.1.1. sera 
bio balance

2.2.2.2.2.2. sera algokill
sera crystal

3.3.3.3.3.3. sera  
phosvec

4.4.4.4.4.4. sera  
algenstop

optimaliseren

1.1.1.1.1.1. sera 
bio balance

2.2.2.2.2.2. sera  
toxivec

3.3.3.3.3.3. sera 
 O2 plus

4.4.4.4.4.4. sera  
bio humin

1.1.1.1.1.1. sera 
bio balance

2.2.2.2.2.2. sera  
ectopur

3.3.3.3.3.3.
sera cyprinopur 
sera omnisan F
sera omnipursera omnipur

4.4.4.4.4.4. sera  
super carbon
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