
Terrdrakon   -  rijk samengestelde hoogwaardige voedingsbodem voor het aquarium 
 
Verpakkingen 
Terrdrakon is verkrijgbaar in verpakkingen van 100gr, 200gr, 300gr, 400gr, 600gr, 800gr en 
1000gram, voldoende voor aquaria met een bodemoppervlak van respectievelijk 40x25cm, 60x35cm, 
80x35cm, 100x40cm, 120x50cm, 130x60cm en 150x70cm. 
 
 
Toepassingsgebieden 
Terrdrakon is een volledige en uitgebalanceerde voedingsbodem voor het aquarium, op basis van 
zwarte turf en klei, aangevuld met de voor planten noodzakelijke voedingszouten (mineralen). 
 
 
Benodigde hoeveelheid Terrdrakon 
1 gram Terrdrakon is voldoende voor 1 cm2 bodemoppervlak. 
Hieronder vindt u een overzichtje van benodigde hoeveelheden Terrdrakon voedingsbodem bij 
aquaria met de aangegeven bodemoppervlakte: 
 
    100 gram        voor        40 x 25 cm   
    200 gram        voor        60 x 35 cm  
    300 gram        voor        80 x 35 cm  
    400 gram        voor        100 x 40 cm  
    600 gram        voor        120 x 50 cm  
    800 gram        voor        130 x 60 cm  
  1000 gram        voor        150 x 70 cm 

Handleiding voor gebruik Terrdrakon 
• Breng eerst een derde deel van de zand/grind bodem aan in het aquarium. 
• De benodigde hoeveelheid Terrdrakon gelijkmatig uitstrooien over de aangebrachte laag 

zend/grind. 
• Breng het resterende deel van de zand/grind bodem aan, bovenop de laag Terrdrakon. Een  

toplaag van tenminste 4 cm dik is voldoende voor de meeste aquaria. 
Wanneer de toplaag onvoldoende dik is kunnen bijvoorbeeld discusvissen, grotere harnasmeervallen en andere 
vissen die in de bodem blazen of graven, de Terrdrakon voedingsbodem blootleggen wat kan resulteren in 
vertroebeling van het aquariumwater. 

• Leg daarna een stuk plastic of plastic zak op de zand/grindbodem en plaats daarop een 
ondiepe schaal of bord. Hierop geleidelijk water gieten en zo het aquarium vullen.  
 

 
Samenstelling (per kg drooggewicht) 
780 gram kleipoeder, 156 gram zwarte turf, 31 gram ijzeroxide, 24 gram kaliumsulfaat, 8 gram 
mangaanoxide, 2 gram sporenelementen (samengesteld uit:  
60,7% magnesiumsulfaat-heptahydraat, 24,4% ijzersulfaat-hydraat, 9,8%mangaansulfaat-hydraat, 
2,7% boorzuur, 0,7% zinksulfaat-heptahydraat, 0,6% kopersulfaat-pentahydraat, 0,4% nikkelsulfaat-
heptahydraat, 0,4% kobaltsulfaat-heptahydraat, 0,3% ammoniummolybdaat). 

 
 
Overige belangrijke aanwijzingen 
. 

- Donker en droog op kamertemperatuur (of koeler) bewaren. 
- Buiten bereik van kinderen bewaren. 
- De voedingsbodem met de nodige zorg behandelen, het materiaal kan vlekken geven bij 

morsen op kleding of vloerbedekking. 
 

Terrdrakon is ontwikkeld en gemaakt door DRAK Aquaristik Dr Andreas Kremser. 
In Nederland worden DRAK producten vertegenwoordigd door care4FISH (www.care4fish.nl). 


