
Natuurlijk Moerings

Een complete productlijn met natuurlijke waterverbeteraars!



Hoe werkt het?
De testset van Moerings is geschikt om de pH, GH en KH waarde van 
het water van vijvers en aquaria op een zeer nauwkeurige wijze te 
meten. De testfles kan gebruikt worden om het water op te vangen, 
hierdoor is het gemakkelijk om het water te laten testen.
Met deze druppeltest is nauwkeurig te bepalen wat er gecorrigeerd/
geadviseerd  dient te worden om het vijverwater weer in optimale 
conditie te brengen.

Goed voor 100-200 watertesten
Zeer nauwkeurige druppeltest
Duidelijke kleur uitslag

Voordelen van Moerings Aqua Test?

Moerings Aqua Test Nauwkeurige druppeltest van de pH, GH en 
KH waarde



Moerings Mineral Power

Hoe werkt het?
Door Moerings Pond Pro aan het vijverwater toe te voegen, 
worden goede bacteriën in het water gebracht die onmiddellijk 
alle voedingsstoffen wegwerken die anders ter beschikking staan 
van ziektekiemen. 

Hierdoor wordt het risico op ziekmakende bacteriën verlaagd. 
Omdat de Probiotica bacteriën heel actief zijn, zullen ze de vijver 
snel domineren en zorgen voor een gezonde en stabiele microflora 
van uw vijverwater. De afvalstoffen die in vijvers gevormd worden 
en zorgen voor vertroebeling van het water, vervuiling van het 
filter en een voedingsbodem zijn voor ziektekiemen, worden op korte 
termijn afgebroken. Het resultaat is een heldere en zuivere vijver 
met een gezonde en hygiënische samenstelling van het water. 
Zorg ervoor dat geen andere bacterie toevoegingen worden 
gedaan voor een perfecte werking.

Moerings bacteriën stimuleren en ondersteunen de vereiste stik-
stofcyclus in de filters. Als er door omstandigheden toch medicatie 
vereist is, gelijk na behandeling weer Moerings Pond Pro toe voe-
gen om de microflora snel weer stabiel te krijgen.

Resultaat?
De resultaten zijn vanaf 1 tot 4 weken na behandeling zichtbaar. 
Moerings Pond Pro blijf je tijdens het vijverseizoen toedienen. 
Voor kundig advies, vraag voor het juiste behandelingsplan 
bij uw vijverspecialist.

Veilig?
Moerings Pond Pro is neutraal, volledig biologisch afbreekbaar en vei-
lig voor mens en dier. Een overdosis heeft geen nadelige gevolgen en 
zorgt hooguit voor een tijdelijke langere nawerking van de bacteriën. 
Wij adviseren de aanbevolen opstart- en onderhoudsdoseringen.

Gebruiksaanwijzing - Opstartdosis:
20 ml. Moerings Pond Pro per 1.000L. Dit 2x herhalen om de 3 dagen.
 
Gebruiksaanwijzing - Onderhoudsdosis:
15 ml. Moerings Pond Pro per 1.000 liter per week, goed schudden 
voor gebruik. Moerings Pond Pro aanlengen met vijverwater in een 
schone gieter, en dit goed verdelen met een sproeikop over 
het wateroppervlak.

Hoe werkt het?
In leidingwater zitten weinig tot geen mineralen. Moerings Mineral 
power tabletten bevatten 63 soorten mineralen. De mineralen 
worden door hun bruis effect van de tablet verdeeld en opgenomen 
door het water. Moerings Mineral Power zorgt voor een perfecte 
groei voor zuurstof- en waterplanten, heldere vijver, binding van 
vuildeeltjes en stimuleert bacteriële ontwikkeling vooral bij 
gebruik van Moerings Pond Pro.

Gebruiksaanwijzing
Opstart 1 tablet voor 2m³ water 1x per week voor 4 weken, 
daarna onderhouden 1x per maand.

Voordelen van Moerings Mineral Power?
        Zorgt voor uitstekende zuurstofplantengroei 
        Zorgt voor kristalhelder water

Een kristal heldere vijver
Houdt de vijver schoon
Breekt afvalstoffen af
Houdt de vissen gezond
Ideaal voor de zwemvijver
Maakt vijverwanden vrij van film laag, en onderhoud dit

Voordelen van Moerings Pond Pro?

Zorgt voor een uitstekende 
zuurstofplantengroei.

Breekt afvalstoffen af en zorgt voor 
een kristal heldere vijver.

Moerings Pond Pro



Producten
op natuurlijke 

basis voor jouw 
vijver!

Hoe werkt het?
De gemiddelde karbonaathardheid of KH-waarde moet liggen tus-
sen 5–10. Deze waarde geeft de verbinding aan tussen calcium, 
magnesium en CO² waarde.

De CO² waarde is belangrijk voor zuurstofplanten. Dus is de KH 
waarde hoog genoeg, dan is er ook voldoende CO². Door het ge-
bruik van Moerings KH Plus verhoogt u de karbonaathardheid.  
Bij een sterke afwijking van de ideale waarde kunnen de meeste 
natuurlijke processen in uw vijver niet plaatsvinden. Een goede 
KH-waarde is van belang voor helder water en gezonde plan-
ten. De planten onttrekken mineralen en door regenval zakt de 
KH-waarde weg. Het is dus van belang om Moerings KH Plus met 
regelmaat toe te dienen. Moerings KH Plus is een zuiver en natuur-
lijk topproduct. Wij gebruiken hiervoor producten die food proof 
zijn. Deze producten hebben een zeer goede werking en houden de 
waardes goed vast.

Gebruiksaanwijzing - dosering
25 ml (1 maatbekertje) verhoogt 900 liter vijverwater met 1 KH.
Dit is een indicatie. Bij sterk vervuilde vijvers kan de verhoging 
minder zijn. Belangrijk is om dit goed te meten.

1 liter zorgt voor een verhoging van 4 KH bij 8.000 liter water
2,5 liter  zorgt voor een verhoging van 4 KH bij 20.000 liter water
5 liter  zorgt voor een verhoging van 4 KH bij 40.000 liter water
10 liter  zorgt voor een verhoging van 4 KH bij 80.000 liter water

Veilig?
Moerings KH Plus is volledig biologisch afbreekbaar en veilig voor 
mens en dier.

Zorgt voor gezonde vissen en planten
Zorgt voor een betere plantengroei
Houdt lang de KH waarde vast
Zorgt voor helder water
Houdt de PH waarde stabiel

Voordelen van Moerings KH Plus?

Houdt lang de KH waarde vast en zorgt 
voor gezonde vissen en planten.

Moerings KH Plus



Hoe werkt het?
De gemiddelde waterhardheid of GH-waarde moet liggen tussen 
8–12. Deze waarde geeft aan hoeveel mineralen, waaronder calcium 
en magnesium, er in het water zijn opgelost. Deze mineralen zijn 
noodzakelijk voor CO² transport, het binden van schadelijke stoffen 
ter voorkoming van verzuring van het vijverwater en essentieel 
voor de groei van alle waterplanten. 

Door het gebruik van Moerings GH Plus verhoogt u de waterhard-
heid. Bij een sterke afwijking van de ideale waarden kunnen de 
meeste natuurlijke processen in uw vijver niet plaatsvinden. De 
planten onttrekken mineralen en door regenval zakt de GH-waarde 
weg. Het is dus van belang om Moerings GH Plus met regelmaat 
toe te dienen.

Moerings GH Plus is een zuiver en natuurlijk topproduct. Wij ge-
bruiken hiervoor producten die food proof zijn. Deze producten 
hebben een zeer goede werking en houden de waardes goed vast.

Gebruiksaanwijzing - dosering
25 ml (1 maatbekertje) verhoogt 900 liter vijverwater met 1 GH.
Dit is een indicatie. Bij hoge PH en of KH waarden of sterke vervuiling 
van het water kan de verhoging minder zijn. Belangrijk is om dit 
goed te meten.

1 liter  zorgt voor een verhoging van 4 GH bij 8.000 liter water
2,5 liter zorgt voor een verhoging van 4 GH bij 20.000 liter water
5 liter  zorgt voor een verhoging van 4 GH bij 40.000 liter water
10 liter  zorgt voor een verhoging van 4 GH bij 80.000 liter water

Veilig?
Moerings GH Plus is volledig biologisch afbreekbaar en veilig voor 
mens en dier.

Verhoogt hoeveelheid mineralen en zouten
Zorgt voor een goede CO² transport
Zorgt voor een betere plantengroei
Houdt lang de waardes vast
Zorgt voor helder water
Voorkomt verzuring

Voordelen van Moerings GH Plus?

Producten
op natuurlijke 

basis voor jouw 
vijver!

Zorgt voor een goede Co² transport 
en verbeterd de plantengroei.

Moerings GH Plus



Hoe werkt het?
Moerings Bio Boost is een zuiver en natuurlijk topproduct. Dit 
product heeft een zeer goede werking. Moerings Bio Boost is een 
product dat rijk is aan mineralen en aan calciumcarbonaat. Het 
product zorgt ervoor dat de sliblaag verminderd en het microbio-
logisch leven op de bodem wordt geactiveerd. Tevens verbetert de 
Moerings Bio Boost het mineraal gehalte. Door het regelmatig toe-
dienen van Moerings Bio Boost, breekt de slibvorming af tot enkele 
centimeters per jaar.

Toepassingen:
• Door regelmatige dosering wordt de biologische afbraak  

van het slib bevordert, dit tot enkele centimeters per jaar 
• Versnelt de biologische vertering van het bladafval,  

resten van planten en uitwerpselen van vissen
• Voor behandeling van troebel water

Gebruiksaanwijzing - dosering
50 ml/per m² wateroppervlakte bij eenmalig gebruik. Het product 
gelijkmatig over de vijver verdelen. Het product kan 4 keer per jaar 
toegediend worden, per behandeling 25 ml/per m².

1 liter  is geschikt voor vijvers tot 20 m²
2,5 liter is geschikt voor vijvers tot 50 m²
5 liter  is geschikt voor vijvers tot 100 m²
10 liter  is geschikt voor vijvers tot 200 m² 

Veilig?
Moerings Bio Boost is niet giftig en niet schadelijk voor vissen, 
rivierkreeftjes en andere levende wezens. Dit is een 100% natuur-
lijk product.

Herstelt het bodemleven
Zorgt voor helder water
Houdt de PH waarde stabiel
Verbetert het mineraal gehalte
Zorgt voor gezonde vissen en planten
Verwijdert de sliblaag tot enkele centimeters
Verhoogt het zuurstofgehalte, waardoor de bacterie 
wordt geactiveerd

Voordelen van Moerings Bio Boost?

Herstelt het bodemleven en 
verwijderd de sliblaag in je vijver.

Moerings Bio Boost

Hoe werkt het?
Moerings Vijveraarde is op basis van tuinturf, veenmosveen, 
klei, kokos en zand en betreft de originele kwekerskwaliteit. De 
vijveraarde is voorzien van alle noodzakelijke ingrediënten om de 
ontwikkeling van alle vijverplanten te stimuleren.

Uitbundige groei en bloei
Uitstekende doorworteling
Originele kwekerskwaliteit

Voordelen van Moerings Vijveraarde? 

Moerings Vijveraarde Zorgt voor een optimale groei en bloei van alle 
vijverplanten.



Hoe werkt het?
Moerings vijverlava is een hoogkwalitatieve gewassen lava. Het is 
een substraat met hoge porositeit dat zowel op de vijverbodem als in 
helofytenfilters gebruik kan worden. De vijverlava is verkrijgbaar in 
8-16 mm en 16-32 mm.
Moerings Vijverlava is ideaal als verankeringssubstraat voor 
zuurstofplanten en moerasplanten. Dit poreuze substraat maakt een 
goede doorstroming van zuurstofrijk water mogelijk voor gezonde 
wortels en een goede groei. Moerings Vijverlava wordt ook gebruikt 
om plantmanden met waterlelies, geplant in Moerings Bio Korrel of 
Moerings Vijveraarde af te dekken.

Biologisch filtersubstraat met hoge porositeit
Ideaal bodemsubstraat voor alle type vijvers
Positieve invloed op het biologisch evenwicht

Voordelen van Moerings Vijverlava ?

Moerings Vijverlava Uitstekend vijver- en filtersubstraat wat 
resulteert in kristal helder water.

Hoe werkt het?
Moerings Bio Korrel is een natuurlijke fosfaat absorberende korrel, 
wat in staat is fosfaten uit het water te halen. Tevens is het een 
uitstekend alternatief voor vijveraarde, laat bovendien alle vijver-
planten optimaal groeien. 

Veilig?
Moerings Bio Korrel is een volledig natuurlijk
ijzerhoudend materiaal. 

Een optimale plantengroei
Binding van fosfaten
Kristal helder water
Geen gebruik van vijveraarde

Voordelen van Moerings Bio Korrel?

Moerings Bio Korrel Zorgt voor een optimale plantengroei 
en gezond, helder water.



Een complete productlijn met natuurlijke waterverbeteraars!


