Hoewel tegenwoordig veel vijverhobbyisten bacteriën toevoegen aan hun vijverwater is dit
een nog steeds vaak gestelde vraag:

WAAROM MOET IK BACTERIËN TOEVOEGEN AAN MIJN VIJVER?
(Deze zitten er toch al in?)
Dat klopt inderdaad, alle vijvers bevatten na verloop van tijd bacteriën die de
meeste schadelijke stoffen kunnen omzetten in minder schadelijke stoffen. Er
wordt in de vijverwereld echter vaak maar op 2 stoffen gelet:

AMMONIA & NITRIET
Op zich is dit begrijpelijk omdat deze 2 stoffen altijd geproduceerd worden (stikstofcyclus)
en ze zijn uiterst schadelijk/dodelijk voor onze vissen. Bij een goed werkend filter zijn
ammonia en nitriet echter geen probleem. Alleen bij nieuwe vijvers of nieuwe
filterinstallaties zijn ammonia en nitriet een paar weken een probleem. Zodra het water en
het filter “gerijpt” zijn is dit probleem opgelost.
Spijtig genoeg worden de meeste bacterie producten wel hierop beoordeeld/getest. In het
verleden zijn er wel eens vergelijkende onderzoeken gedaan welk merk bacteriën het
snelst ammonia en nitriet konden afbreken, terwijl dit dus eigenlijk niet het grootste
probleem is.

Het zijn juist de andere bacteriën waar ik het over wil hebben! Microbelift bacteriën van
Ecological Laboratories, USA zijn namelijk uniek:
MICROBE-LIFT wordt gekweekt in de fles waarin het wordt verkocht. De reden hiervoor is
dat de organismen synergetisch groeien.
Het is eigenlijk een “ecosysteem in een flesje”.
Ze worden samen gekweekt omdat ze ook
samen hun werk moeten doen in de vijver.
Deze productie methode is uniek in de wereld
en is niet te kopiëren.

MICROBE-LIFT BEVAT FOTOSYNTHETISCHE BACTERIËN
Deze zijn zeer nuttig om de ecologie van uw vijver in balans te brengen. Deze bacteriën
kunnen zonlicht gebruiken als energiebron voor natuurlijke biologische processen die uw
vijver schoon en helder houden.
De fotosynthetische bacteriën zijn ook de oorzaak
van de typische paars/rode kleur (en de stank!).
In het begin van het kweekproces is de vloeistof
nog helder. Na een aantal dagen aan zonlicht te zijn
blootgesteld wordt de kleur paars/rood.
De fotosynthetische bacteriën gaan de voedingsstoffen gebruiken en produceren hierbij zwavelwaterstof (rotte eierenlucht) dat als slaapmiddel
werkt. Dit zorgt ervoor dat de flessen 3 tot 5 jaar (!)
houdbaar zijn.

In totaal bevat MicrobeLift Clean & Clear meer dan 30 verschillende bacterieculturen die
specifiek gekozen zijn voor een bepaalde voedingsbron. Deze bacteriën kunnen veel meer
afbreken dan alleen ammonia en nitriet, zoals:
Oliën, vetten, eiwitten, nitraat, dode plantenresten, afgestorven algen,
vogeluitwerpselen, visafval, niet gegeten voer, bodemslib, etc.

ZE HALVEREN HET VIJVERONDERHOUD!
Zij verbeteren bovendien het vijvermilieu zodanig
positief dat de nitrificerende bacteriën,
ammonia en nitriet afbreken, goed/beter
kunnen werken.

die

Zoals als eerder gezegd heeft elke vijver naar verloop van tijd zijn eigen bacterieculturen
opgebouwd. MicrobeLift gebruikt een mooi voorbeeld ter verduidelijking. De van nature
aanwezige bacteriën kunnen we vergelijken met het lokale voetbalelftal, het team van
MicrobeLift is een selectie van de beste spelers ter wereld…. Wie zou er winnen?

DOSEREN
Waarom dan (automatisch) doseren?

1. Gebruikersgemak!
Iedere maand doseren is iets wat langzaam kan verslappen, met een doseerpomp gaat het
vanzelf. Het enige wat de klant moet doen is af en toe de fles schudden en vervangen
wanneer het op is. (Bij grote verpakkingen vaak maar 1 x per jaar…)
We zien dit vooral bij anti-draadalg producten. Zodra de algen weg zijn stopt men normaal
met het handmatig doseren. De algen komen daarna snel weer terug. Met een
doseerpomp biedt men de gebruiker een algenvrije vijver zonder inspanningen!

DOSEREN
Waarom dan (automatisch) doseren?

2. Effectiviteit
Het grote voordeel van het dagelijks doseren van kleine hoeveelheden bacteriën (zoals
Microbe-Lift Clean & Clear) ten opzichte van een maandelijkse grotere hoeveelheid is dat
men het zogenaamde "Yakult/Actimel effect" creëert. Bij het maandelijks doseren van een
grote hoeveelheid gaan er bacteriën verloren die op dat moment geen voedsel vinden. Bij
een dagelijkse dosering worden meer dan 30 verschillende levende bacterieculturen in de
vijver gedoseerd die hongerig op zoek gaan naar voedsel.
De dagelijkse dosering blijft verder gelijk aan de maandelijkse dosering, het wordt in 30
kleine porties verdeeld.

Een ander mooi voorbeeld dat MicrobeLift gebruikt is het in topconditie houden van het
bacterieleven:
Als iemand een jaar lang iedere dag traint voor een marathon,
deze dan loopt en daarna direct stopt, kan hij het niveau van
zijn conditie niet meer houden. Zonder de dagelijkse stress van
de training begint zijn lichaam weer snel aan de mindere belasting
te wennen. Bacteriën zijn net zo. Als deze regelmatig de kans krijgen
onder druk te werken, gaan ze zich hierop aanpassen.
Wanneer bepaalde voedingsbronnen niet of minder aanwezig zijn zullen de bacteriën die
hier van leven het rustiger aan gaan doen. Op het moment dat deze voedingsbron zich
weer aanbiedt duurt het een tijdje voordat de bacteriën weer actief zijn en zich
vermeerderen (en krijgt men de bekende piek van een bepaalde stof). Door dagelijks alle
soorten bacteriën te doseren blijven alle culturen in topconditie.

WATER BEHANDELING
Ecological Laboratories heeft al vele projecten uitgevoerd over de gehele
wereld met zeer indrukwekkende resultaten. Eén van hun grootste
projecten was het behandelen van de Xiba rivier in China die weer tot
leven is gebracht! Stel je voor wat dit met een vijver kan doen...

VOOR…
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ZUIVELFABRIEK IN PANAMA CITY, PANAMA
DATE: APRIL 15, 2002

In Februari 2002, werd MICROBE-LIFT toegevoegd aan een vetvanger en
afvalwater bassin. De belangrijkste reden voor het gebruik van dit
product was het oplossen van de zware olie- en vetconcentraties in het
systeem en om de verschrikkelijke stank te bestrijden die het gevolg was
van het lozen van grote hoeveelheden melkproducten die in deze fabriek
werden verwerkt.
In April 2002 waren de vaste stoffen volledig opgelost en was de stank
nauwelijks meer waar te nemen. Het leven in het afvalwater bassin
kwam weer terug in de vorm van schildpadden en kleine vissen.

De tanks en bassins verkeerden in niet toelaatbare
omstandigheden. Er was een verschrikkelijke stank die tot in
de kleding trok en er was een grote hoeveelheid wormen en
vaste delen aanwezig in het water.

Het gehele bassin was bedekt met vet, olie en vaste deeltjes.

Binnen 5 dagen na het toedienen van MICROBE-LIFT werd de
stank aanzienlijk minder en ook de insecten en wormen
populatie werd veel kleiner.

Binnen enkele dagen na het doseren van MICROBE-LIFT
begon de dikke laag vet op te lossen en werd het water weer
meer vloeibaar.

Binnen 3 weken na dosering was de olie en vertlaag volledig
opgelost en begon het water van kleur te veranderen. Na
jaren van afwezigheid kwamen er weer schildpadden
terug naar de bassins.

De conditie van het bassin bleef
maar verbeteren. Alle geuren
waren verdwenen en ook de
insecten bleven weg.

6 weken na het doseren van Microbe-Lift was het systeem vrij van vaste
deeltjes en stank. De vetvanger waren stank vrij en er waren ook geen vaste
deeltjes meer waar te nemen. Er werden geen klachten meer ontvangen van
de nabij gelegen woongemeenschap.

Voor MICROBE-LIFT

Na MICROBE-LIFT

Een meer van 8000m² in Florida, USA. Aangelegd in het begin van de jaren 90’. Tussen
2004 en 2007 is er 3 keer massale vissterfte geweest. De vervuiling wordt vooral
veroorzaakt door kunstmest van de omliggende huizen, gemaaid gras, bomen en stof.
50% van de algen werd handmatig verwijderd voor de behandeling. De behandeling
begon in April 2007. In Augustus 2007 was ongeveer 85% van de algen verdwenen en
95% was weg in Oktober!

Vor MICROBE-LIFT

Nach MICROBE-LIFT

April 2007

Oktober 2007

MICROBE-LIFT CLEAN & CLEAR / GOLF
100% NATUURLIJKE, VEILIGE, en NUTTIGE BACTERIEN
• Eenvoudig te gebruiken
• Milieuvriendelijk
• Breekt organisch slib af
• Creëert en gezonde vijver omgeving
• Bevat fotosynthetische bacteriën die troebel water
reduceert door het laten uitvlokken en bezinken van
organische en anorganische deeltjes
• Verlaagt het biologisch zuurstof verbruik (BOD)
• Verbetert het opgeloste zuurstof gehalte
• Veilig voor al het wild leven in en om de vijver
• Veilig voor vissen en planten
• Breekt dode algen af
• Verwijdert vervelende geuren, waaronder waterstof sulfide
• Vermindert de opgebouwde hoeveelheid uitwerpselen en visvoer

CLEAN & CLEAR

MICROBE-LIFT CLEAN & CLEAR / GOLF
100% NATUURLIJKE, VEILIGE, en NUTTIGE BACTERIEN
Speciaal gemaakt voor grote vijvers en meren

GOLF
Verkrijgbaar in:
4 & 19 liter flessen

MICROBE-LIFT SLUDGE AWAY
(SLIBVERWIJDERING)
- Zorgt voor snelle & natuurlijke afbraak van bodemslib
- 80% sneller dan vergelijkbare producten
- Bindt fosfaten
- Helpt bij het helder worden van het vijverwater
- 100% actieve ingrediënten
- Verdeelt zich snel in het water
- Biologisch afbreekbaar

Microbe-Lift & het maanvis verhaal

Steffen Rothe (aquariaan, sierviskweker, eigenaar dierenwinkel, met meer dan 35 jaar ervaring)

In de loop der jaren heeft Steffen Rothe zijn aquarium systemen aangepast zodat hij naar
eigen zeggen een ongeëvenaard kweekproces heeft gecreëerd. Zijn kweekprogramma
brengt kerngezonde vissen voort van een zeer hoge kwaliteit. Deze vissen zijn na 18
maanden geschikt voor verkoop.

Normale kweekomstandigheden
1) 5 tot 10% vissterfte tijdens de broedtijd
2) Eerste kleurontwikkeling zichtbaar na 4 tot 6 maanden

3) Tijdens de kleurontwikkeling groeit het lijf maar blijven de vinnen achter vanwege het
energieverbruik voor de kleurontwikkeling
4) Na 14 maanden is er complete ontwikkeling van kleur en body en zijn de vissen
geslachtsrijp. Na 18 tot 18,5 maanden is de kwaliteit geschikt voor verkoop.

Microbe-Lift & waterkwaliteit verbeteren
Vanwege zijn jarenlange ervaring was Steffen niet geïnteresseerd in het MicrobeLift
concept en het voorstel om de waterkwaliteit te verbeteren, een snellere stikstofcyclus te
bereiken, ammonium te beheersen en nitriet en nitraat te verminderen. MicrobeLift claimt
dat ze nitraat sterk kunnen verminderen vanwege de uitzonderlijke de-nitrificerende
werking.
Volgens Steffen: „onmogelijk“…

Snelle stikstof cyclus en waterkwaliteitsverbetering
Om zijn standpunt te bewijzen (men kan niet zomaar een bewezen systeem verbeteren)
had Steffen besloten om een nieuwe kweek van maanvis baby‘s met het MICROBE-LIFT
concept te doen.
Hij volgde precies het MICROBE-LIFT-Programma volgens de aanwijzingen voor het
inrichten van een nieuw aquarium systeem, dan het plaatsen van de baby‘s, en het
doseren van MICROBE-LIFT / Special Blend en MICROBE-LIFT / Nite Out ll. Deze bestaat uit
een startdosering, gevolgd door een wekelijkse lage dosering (voor 4 weken) en dan een 2wekelijkse onderhoudsdosering.

Op dit punt in de 5e week van het behandelingsprogramma werd MICROBE-LIFT /
TheraP toegevoegd in dezelfde hoeveelheid als de MICROBE-LIFT / Special Blend.
Vanaf dit punt werd de ene week Special Blend gebruikt en de andere week
TheraP (wekelijkse behandeling). MicrobeLift geeft aan dat dit voor een
verbeterde reductie van organisch afval zorgt en als pro-biotica werkt tegen
eventuele ziekteverwekkers.
Volgens Steffen was dit verspilling van tijd en geld…

Wat Steffen zag:
1) Vanaf het begin waren de nieuwe baby‘s zeer actief met bewegingen als kleine bijen
(volgens Steffen) en niet de normale langzame bewegingen in zijn bestaande kweekproces.
2) In deze eerste weken verloor hij normaal 5 tot 10% van de kleine vissen. Met het nieuwe
MICROBE-LIFT programma gingen geen vissen verloren (geen enkele vis), en ze waren
allemaal gezond.
3) Kleurontwikkeling begon al na 8 tot 9 weken i.p.v. 4 tot 6 maanden.

4) Tijdens de kleurontwikkeling was er een evenredige ontwikkeling van body en vinnen
zonder zichtbaar verschil tussen body en vinnen. Dit was een wezenlijke verandering t.o.v.
de groei in zijn normale proces.
5) Na 6½ tot 7 maanden waren de vissen geslachtsrijp en volledig ontwikkelt qua kleur en
konden ze na 7-7½ maand worden verkocht. De vis kwaliteit die normaal na 18 maanden
werd bereikt werd nu met 11 maanden gereduceerd!

Besluit
Op basis van de resultaten met de MICROBE-LIFT- producten heeft Steffen zijn aquarium
systemen volledig op het MICROBE-LIFT concept draaien.
MICROBE-LIFT / Special Blend, MICROBE-LIFT / Nite Out II en MICROBE-LIFT / TheraP
worden nu voor opstart en onderhoud in elk systeem in zijn winkel gebruikt en wordt aan
alle klanten aanbevolen.

De grote vraag???
Steffen vroeg MicrobeLift uiteraard hoe dit mogelijk was – hoe kan MICROBE-LIFT vissterfte
verkleinen, groei verbeteren, en daarmee zijn vissen zo snel verkoop klaar krijgen?

HET ANTWOORD
1. Alles begint met de waterkwaliteit. Om de verklaring te beginnen is er een belangrijk
component in dit vraagstuk: het voer dat we de vissen geven. We gaan ervan uit dat de
keuze en het gebruik van het beste visvoer ideaal is voor de vissen en het aquatisch milieu.
-

-

-

Bedenk nu dat de meeste grote aquariums voorzien zijn van eiwitafschuimers om overmatig eiwit
te verwijderen dat niet door de biologie in het filter wordt afgebroken.
Vet is maar voor 10% biologisch afbreekbaar, met als gevolg een langzame, gelijkmatige opbouw
van vetbestanddelen (genaamd vetzuren). Deze bestanddelen zijn niet biologisch afbreekbaar door
de aquarium biologie.
Voeg daar nog voedingsvezels aan toe. Dit zijn langzaam en moeilijk afbreekbare bestanddelen die
zich geleidelijk opbouwen als vervuilers van het water, substraat en filter.

De bacteriën van MicrobeLift kunnen al deze langzaam en moeilijk afbreekbare stoffen
snel verwijderen, inclusief eiwitten en vetzuren!
Hierdoor wordt vergiftiging door vervuiling sterk gereduceerd. De MicrobeLift bacteriën
kunnen zelfs de spijsvertering van de vissen verbeteren. Verbeterde waterkwaliteit en
nitraat reductie zijn primaire factoren in het bereiken en behouden van gezonde vissen.

2. NITRIFICATIE & DE-NITRIFICATIE
MICROBE-LIFT / Special Blend en Nite Out II, die beide bij opstart en voor onderhoud
worden toegevoegd, versnellen de totstandkoming van de essentiële bacteriën voor zowel
afvalverwijdering als ammonium verwijdering (nitrificatie). In dit biologische proces word
organisch afval verwijdert, komt ammonium vrij en de ammonia wordt snel omgezet in
nitriet en nitraat.
Voorbeeld → biologische oxidatie van organisch afval naar → Ammonium → naar Nitriet →
Nitriet tot Nitraat. Dit is echter niet het einde van het verhaal! Met het omzetten van
nitriet tot nitraat is de stikstof cyclus afgesloten en is iedereen tevreden. Met water
verversen is het nitraat te beheersen en we weten allemaal dat nitraat geen echt probleem
vormt (zoals ammonium en nitriet dat doen). We maken ons dus niet druk om de gestage
opbouw van nitraat…

3. Alleen MicrobeLift kan nitraat verminderen als geen andere!
Eén van de belangrijkste factoren in het verbeteren van het water milieu is dat MICROBELIFT / Special Blend de giftige effecten van nitraat (stress, groeiremming) snel kan
reduceren (de-nitrificatie). Het nitraat wordt in het filtersysteem, in de biofilm en in de
eventuele bodemsubstraat omgezet in stikstof gas dat onschadelijk in de atmosfeer
verdwijnt. Geen enkel ander product kan dit belangrijke proces uitvoeren!
De gecombineerde capaciteit van de Microbe-Lift-Technologie om de waterkwaliteit te
verbeteren, om langzaam en moeilijk af te breken vervuilingen te verwijderen en om
nitraat te oxideren zijn van het grootste belang voor een verbeterde gezondheid van de
vissen. Geen andere technologie kan deze voordelen bieden!

Petco is de grootste huisdieren keten in Amerika (1100 winkels)

In 2004 werd de eerste test gedaan in 1 winkel ter vergelijk. Binnen 2 weken was er al
een betere waterkwaliteit.
In 2005 werd de test uitgebreid naar 30 winkels gedurende 2 jaar.

Het doel: minder onderhoud, minder dode vissen.

Binnen 30 dagen na het doseren van MicrobeLift was er al een verbeterde waterkwaliteit,
minder onderhoud nodig, minder vissterfte. De systeem verbeteringen en
kostenbesparingen overtroffen alle verwachtingen
1) Aquarium onderhoud werd al tijdens de eerste 30 dagen met 85% gereduceerd…
2) Nitraat waarden gingen van gemiddeld 125 mg/l (met water verversen) naar
gemiddeld 2 mg/l !
3) Vissterfte werd gereduceerd tot gemiddeld 45% voor alle 1100 winkels.

De Pond Zinger™ is gemaakt van veilige, niet giftige, polymeren en is speciaal ontwikkeld
om vijvers helder te maken, veilig algen te verwijderen en fosfaat te reduceren.
De Pond Zinger™ is eenvoudig te plaatsen bij een fontein, luchtsteen, in een waterval of in
een filter. De Pond Zinger™ lost dan langzaam op waardoor de werkzame stoffen vrijkomen
in het water om overtollige voedingsstoffen, zoals fosfor, te binden en te laten bezinken.

Pond Zinger

Pond Log

Het resultaat is een betere waterkwaliteit qua helderheid, minder fosfaten en algen,
geurvermindering, en minder zweefvuil. Het bezinksel kan door MicrobeLift Clean & Clear
verder worden afgebroken!
Onafhankelijke onderzoeken hebben aangetoond dat Pond Zinger 75-85% fosfor uit vijvers
kan verwijderen! 1 gram fosfor kan tot 100 gram algen produceren!
Er zijn 2 versies beschikbaar voor verschillende water volumes:
Pond Zinger: tot 45.000 liter, Mini Pond Log: tot 400,000 liter

VOOR
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In deze vijver werd in minder dan 2 maanden al het eendekroos verwijderd door het
verlagen van fosfaten!

Fosfor komt in het milieu het meeste voor in de
vorm van fosfaat.
Bij de zuivering van water wordt fosfaat doorgaans
niet goed verwijderd, zodat het zich wanneer het
in het oppervlaktewater terecht komt over grote
afstanden kan verspreiden.
Vanwege de constante toevoeging van fosfaat door
menselijke activiteiten en het overschrijden van de
natuurlijke concentratie, is de fosforcyclus sterk
verstoord.
De verhoogde fosforconcentraties in oppervlaktewateren doen de groei van fosfaatafhankelijke
organismen, zoals algen en eendenkroos,
toenemen. Deze organismen gebruiken grote
hoeveelheden zuurstof en zorgen ervoor dat er
geen zonlicht in het water kan komen. Hierdoor
wordt het water voor andere organismen
onleefbaar. (Bron: Lenntech.nl)

NTU (afkorting van Nephelometric Turbidity
Unit) is een maat voor de troebelheid
(turbiditeit) van een vloeistof.

Luchtbellen zorgen voor de gewenste circulatie om
de polymeren op te laten lossen in het water zodat
de voedingsstoffen en vuildeeltjes kunnen uitvlokken.
Een drijver geeft de locatie aan en laat de Pond
Zinger/Log in de stroom hangen.
Er kunnen meerdere Pond Zingers/Logs worden
gebruikt.

Bij een (drijvende) fontein zorgt
het instromende water en de
turbulentie van het sproeiwater
voor het gewenste mix effect om
de polymeren op te laten lossen in
het water.

Er kunnen meerdere Pond
Zingers/Logs worden gebruikt.

Alternatieve methode om Pond Logs te mixen in het water: Dirty Harry voorfilter, toegepast
als “cartridge filter”.

Water stroomt over en langs de Pond Logs voor het mixen en reageren.

Waterval Systemen
Voorbeeld: Koivijver
Deze koi vijver werd
extreem vervuild door
instromend regenwater
van een nabije
bouwplaats.
Er werden Pond Logs in
de stroming van de
waterval geplaatst –
(niet zichtbaar in dit
water).

De Pond Logs,
zichtbaar in de 2e en
3e trap, verwijderen
het zweefvuil uit het
water.
De vissen bleven
tijdens de behandeling
in het water.

Zoals hier duidelijk te
zien is verwijderen de
Pond Logs het vuil en
voedingsstoffen uit
het water.
Na 2 dagen
behandeling met de
Pond Logs was het
water helder en
waren de vissen in
goede gezondheid.

Een snelle, veilige en milieuvriendelijke methode voor helder water, vrij van algen!

Een nieuwe water tester (foto meter) die alle water
waardes voor zowel vijvers als zwembaden kan testen…

Standaard voorzien van enkele parameters maar uit te
breiden tot meer dan 40 verschillende parameters!
Je betaalt alleen voor de extra parameters die je wilt
toevoegen in de app store, waaronder:

GH / KH / PH
Ammonia / Nitriet / Nitraat
Koper
Fosfaat
Chloor (Vrij chloor, gecombineerd chloor, totaal chloor)
Zout
Etc…
Geschikt voor Apple en Android.

