
AQUARIUMPLANTEN
Made in Germany.

U wilt meer weten over PLANTIT! In-Vitro planten? 
Scan de QR-code en ontdek het online!

www.dennerleplants.com

DESIGNING LIVING HOMES.De plantenreeks PLANTIT! biedt een rijke verschei-
denheid aan verschillende plantensoorten, die voor een 
prachtig onderwaterlandschap zorgt in uw woonruimte. 

Naast vele voorgrondplanten en talrijke soorten mos, 
is er ook een aantrekkelijke selectie van midden- tot 
achtergrondplanten die mooi, compact en makkelijk 
groot worden.

De juiste locatie voor uw PLANTIT! planten vindt u 
op de verpakking:

De kleurcodering helpt onmiddellijk om de moeilijkheids-
graad en de behoeften van de plant te herkennen:

ALTERNANTHERA REINECKII 'LILA' 
Kleurrijk hoogtepunt uit Zuid-Amerika!
De achtergrondplant Alternanthera reineckii 'Lila'
is bijzonder geschikt voor een contrastrijke 
combinatie met felgroene planten.

Licht en 
CO2 behoefte laag

Voorgrond,
tot 10 cm

Middengrond,
10 – 30 cm

Achtergrond,
20 – 50 cm

Drijfplanten

Licht en 
CO2 behoefte gemiddeld

Licht, bemesting en
CO2 behoefte hoog



BETROUWBAAR
Kiemvrije productie: vrij van algen, slakken
en vrij van schadelijke stoff en. Bij uitstek geschikt 
voor gevoelige vissen en garnalen

EENVOUDIG
Direct planten in slechts een paar stappen.
Ideaal voor beginners en professionals!

DUURZAAM
De in-vitrocultuur is bijzonder milieuvriendelijk, het spaart 
natuurlijke bronnen en tijdens de productie wordt er 
alleen gerecycleerd verpakkingsmateriaal gebruikt.

PLANTIT! In-Vitro Cups – Made in Germany

CUTIT!
Snijd/scheur het plantenkussen in kleine stukjes.

CLEANIT!
Spoel de voedingsbodem onder stromend 
water af van de in vitro plant.

PLANTIT!
Plant de stukjes met een pincet.

INSTRUCTIEVOORDELEN
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AQUARIUMPLANTEN "IN GLAS".

In-vitrocultuur ( lat. "in een glas") bestaat al sinds 
vele decennia en is de meest moderne methode
om gezonde en vitale planten te produceren.

PLANTIT! planten worden in bekers in het laboratorium 
geproduceerd; kiemvrij, vrij van algen, slakken en 
schadelijke stoff en en zijn daarom ook uitermate 
geschikt voor garnalen.

Zonder acclimatisatiefase vormen PLANTIT! planten
onmiddellijk nieuwe wortels en scheuten in het aquarium.

"Klein wordt groot" - de kleine, compacte PLANTIT! plan-
ten zijn bijzonder productief:
Na slechts een paar weken, hebben ze zich 
tot fantastische volle exemplaren ontwikkeld.

PLANTIT! In-Vitro Cups zijn ideaal voor elk formaat aqua-
rium en elke inrichtingsstijl. Of het nu voor de aquarium 
beginner is of voor de professional, de DENNERLE PLANTS 
In-Vitro Cups zijn de perfecte keuze voor iedereen.

PLANTIT! IN-VITRO CUPS 


