Layout 121  Low Roar (180 L)

af Marc Svensson
For dette layout blev titlen "Low Roar" valgt til at
repræsentere den sovende natur af undervandsliv
og dets kræfter. Mens det er roligt ved første blik,
har layoutet til hensigt at udtrykke en følelse af
"fare" og ærefrygt for betragteren, som en tiger
ude af syne i den mørke jungle, der er klar til at
hoppe på sit bytte til enhver tid.

Teknik
Akvarium:

ADA 90P90X45X45

Volumen:

180 L

Lys:

ADA Solar RGB LED 130W

Substrat:

ADA Amazonia Soil 9l. ADA power sand advanced 2l

Grus:

ADA colorado sand 0.5kg

Dekoration:

Blue Manten Stone 70kg , Redmoor wood

Filter:

ADA Super Jet ES600, JBL 901E

CO2:

30mg/l

Gødning (per
uge):

2ml Tropica Specialised Nutrition added daily

Tidsforbrug (timer
per uge):

12

Inspirationer kom fra både en mere klassisk
tilgang til en layout af naturakvarier, mens der blev
lagt større vægt på detaljeret brug af små rødder,
der ofte ses i mere dioramisk stil. Jeg ville ikke
personligt kalde det en fusion, men mere et
personligt bud på en klassisk tilgang.
Da layoutet blev oprettet, blev der lagt masser af
sten, før større stykker træ blev fikseret i en
naturlig ‚svejende’ bevægelse, der gik både ned
og op, hvilket skabte et konkavt design til layoutet.
oprindeligt blev filter wat skubbet mellem huller i
stenen for at hjælpe med at adskille jord og
kosmetisk sand. Stykker skulle også lægges oven
på de større træstykker for at undgå opdrift i
starten. Superlim blev brugt til at fastgøre små
stykker rødder for at tilføje detaljer og en følelse af
'alder' sammen med vandmoser og bregner.
I ryggen blev stilke placeret i en målrettet kaotisk
rækkefølge for at vise farve og skabe lag af
vildskab af smukke vandplanter.
Mængden af planter, der blev brugt i dette layout,
betød, at trimning og vedligeholdelse skulle
foretages regelmæssigt for at undgå, at
vandstrømmen stagnerede. For at hjælpe med at
bremse plantevæksten brugte jeg en meget slank
dosering af gødning ved kun at bruge 2 ml Tropica
Specialized om dagen til dette 180L akvarium 
dette er tydeligvis muligt, når det bruges sammen
med et næringsrigt substrat.
Generelt synes jeg, at layoutet blev meget godt.
Jeg var især tilfreds med balancen mellem planter
og layoutmateriale, der efter min mening endte
med at komplimentere hinanden smukt.
Layoutet rangerede 14.. plads i mellemkategori
ved 2020 EAPLC konkurrence.
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Planter brugt i dette layout
)

Hydrocotyle tripartita

(039B
TC)

2 stk.

)

Rotala rotundifolia 'H'ra'

(032C
TC)

3 stk.

)

Bucephalandra sp. 'Red'

(139A)

3 stk.

)

Bucephalandra pygmaea
'Bukit Kelam'

(139)

3 stk.

)

Cryptocoryne albida 'Brown'

(126B)

3 stk.

)

Ludwigia palustris 'Super
Red'

(035B)

3 stk.

)

Bolbitis heudelotii

(006)

5 stk.

)

Ceratopteris thalictroides

(005A)

3 stk.

)

Cryptocoryne parva

(106
TC)

3 stk.

)

Rotala rotundifolia 'Green'

(033A
TC)

3 stk.

)

Vesicularia ferriei 'Weeping'

(003B
TC)

5 stk.

)

Bucephalandra 'Kedagang'

(139B)

5 stk.

)

Myriophyllum
mattogrossense

(037
TC)

3 stk.

