Mopani wel of niet Mopani hout.
Ik weet het niet zo zeker. Ik heb mijn aquarium ingericht en daarbij gebruik gemaakt van schitterende
stronken Mopani hout afkomstig uit Afrika (zie foto)
Het is erg decoratief in het aquarium met zijn meervoudige kleuren, maar dat was bij mij maar tijdelijk.
Het stond er nog maar een 4 tal weken in toen ik er een soort donslaag op kreeg.
Het hout was verdeeld in twee groepen, een groep was uitgekookt en de andere
groep zogezegd rauw in het aquarium. Beide groepen vertoonden gelijke
beelden. Het aquarium werd goor en daardoor kwam er te weinig licht op de
planten met als gevolg een slechte groei, nee ik vond het hout mooi maar de
resultaten WAARDELOOS. Ik kan niet zeggen dat ik tevredenheid was. Er kwam een laag grijsachtige
blubber op en ook na een aantal malen afpoetsen kwam het nog steeds terug. Ook kleurde het water
nog al goorachtig-bruin. Ik was dat niet gewend. Ik werkte vroeger altijd met kienhout of met een
andere product uit de natuur, Kurkschors. Het mooiste is dan nog dat we
Portugese kurkschors gebruiken die is nog beter dan de
Spaanse kurkschors Daar zitten wat meer looizuren in en
die dragen bij aan de bestrijding van algen en aan de
positieve pH. waarde van het water. Vroeger ging ik
Kienhout zoeken in Drente waar
de turfstekers bezig waren geweest. Die
hadden hele geulen in het land
gegraven om aan de turf te komen en die
konden de stukken hout die daar
al honderden jaren in de grond hadden
gezeten niet gebruiken en
gooiden ze opzij. Ook werden ze mee
genomen om de kachel te stoken.
Soms lagen er hele stapels en daar kon je
dan uitzoeken en met de mooiste stukken kon je dan je aquarium in richten. Ook de turven die daar
lagen, daar kon je uit het afval stukken turf halen
waar nog heel wat turfpluis in zat en dat was weer
goed voor bij de planten en om vis op te kweken.
Nadat ik nogal wat recensies over Mopani hout
heb gelezen, en daar zaten er erg veel bij met een
negatieve ervaring, heb ik besloten het uit de bak
te gooien en weer gewoon ouderwets met Kurk te
gaan werken. Het water was zo goor geworden
dat ik eerst de Diatom pomp op de bak heb gezet en nadat deze helder was ben ik weer aan het
herinrichten gegaan. Nu staat de bak er weer glashelder bij en zie het plantenbestand werkelijk
opleven. Ik kan me heel goed voor stellen dat het bij anderen heel anders gaat, maar ik heb nu al drie
maal slechte ervaring met dat hout mee gemaakt bij anderen die mij om raad vroegen dat ik nu heb
besloten om het niet meer te gebruiken. Toch moet ik bekennen dat het schitterend hout is en dat het
erg decoratief is in de huiskamer met daarop een epifyt plant.
Indien u het toch gaat gebruiken wens ik u veel sterkte toe en hoop ik dat het schitterend mooi gaat in
uw aquarium. Maar ik heb er mijn zakken van vol.
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