Layout 77 (80 L)

af George Farmer

Teknik
Akvarium:

TMC

Volumen:

80 L

Lys:

2 x TMC 1500 (30W, 6500K) LED tiles

Grus:

TMC NutraSoil

Filter:

Fluval G3

CO2:

2530ppm

Gødning (per
uge):

21 ml Specialised Fertiliser

Tidsforbrug (timer
per uge):

12

Sidste år tilbragte jeg nogle måneder i udlandet i
forbindelse med mit arbejde og jeg fik lyst til at
lave et flot aquascape ved min hjemkomst. Dette
layout var tidskrævende at forberede og jeg lagde
hele processen ud på det engelske
www.ukaps.org/forum. Artiklen fik 50.000 besøg.
Oprindeligt ville jeg lave et iwagumi stenlayout,
men besluttede mig så for at bruge Manzanita og
forstenet træ. Jeg havde lyst til at forsøge mig med
en teknik, jeg nyligt havde hørt om vedrørende
mosser. Mossen findeles og fastgøres til dekor
materialet og vokser til udenfor vand, men i et
fugtigt miljø.
Jeg kontaktede Tropica, som anbefalede mig at
bruge en bioyoghurt til at blande med mossen. Så
jeg blendede mossen (Riccardia chamedryfolia og
Fissidens fontanus) tilsat yoghurt og osmosevand
med en stavblender. Derefter fordelte jeg ganske
enkelt denne mospasta på rødder og sten med
en pensel.
Alle de øvrige planter plantede jeg i vådt bundlag
(TMC NutraSoil) og dækkede akvariet med glas.
Jeg fugtede planterne med osmosevand tilsat en
smule flydende gødning med en vandforstøver
hver dag. Dette er kendt som 'drystart' metoden.
Efter 3 uger fyldte jeg akvariet med vand og til min
store lettelse blev mossen blev sidddende på
rødder og sten. De andre planter voksede fint
under drystart perioden, men visse arter klarede
ikke omstillingen til undervandsliv og smeltede
væk. Af den årsag vil jeg fremover kun bruge dry
start metoden til mosser. Blendermetoden med
yoghurt fungerede fantastisk og er perfekt til
meget fine, små planter som f.eks. Riccardia
chamedryfolia.
Senere i akvariets liv udskiftede og tilføjede jeg
nye planter. Den bedste tilførsel var Hemianthus
'Cuba' som på smukkeste vis blandede sig med
Eleocharis 'mini' og skabte en fin tekstur i
forgrunden.

Planter brugt i dette layout
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1)

Eleocharis acicularis
'Mini'

(132B
TC)

2 stk.

10)

Lindernia rotundifolia

(045)

1 stk.

2)

Eleocharis parvula

(132C)

1 stk.

3)

Hemianthus
callitrichoides 'Cuba'

(048B)

3 stk.

()

2 stk.

4)
5)

Riccardia chamedryfolia

(003D)

2 stk.

6)

Fissidens fontanus

(002F)

5 stk.

7)

Rotala 'Bonsai'

(033E
TC)

1 stk.

8)

Ludwigia palustris

(035B)

2 stk.

9)

Rotala 'Green'

(033A)

2 stk.

