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Аквариумът – ваканция в къщи. Раз  ноц вет
ното оживление в аквариума и тай нст     
вената красота на водния свят ни отвличат 
от ежедневния стрес. Под дър жането на 
аква риум предлага много разнообразие, 
доставя удоволствие и в къщи винаги има 
нещо интересно за наблюдение.
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Ако съблюдавате основните правила от 
спровчника sera, създаването на приро
досъобразен аквариум и поддржката му 
няма да Ви отнеме много време. sera Ви  
подкрепя с екологични качествени про
дукти. Поже ла ваме Ви всичко хубаво и 
успех!
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В един аквариум в повечето случаи живеят 
различни видове декоративни рибки. При 
това трябва да се съблюдава как рибите 
живеят в тяхната естествена среда. Кои 
риби си подхождат и как трябва да се 
 подготви водата. Пона татък sera ще Ви 
даде някои препоръки как да изберете 
своите рибки или по какви критерии 
можете да изградите подводния свят на 
сладководните аква риуми. За морските 
аквариуми има специален спровочник на 
sera.

Желаете ли да отглеждате само един вид 
декоративни рибки? Моля информи рай те 
се предварително дали тези рибки са  
подходящи за Вашия аквариум. 

В този случай  се спирате на риби, които 
произхождат от една и съща природна 
среда. Вие можете да създадете част от 
водния свят, която не сте виждали никъде 
другаде. Пленителния биотопен аква риум 
има няколко предимства. Ри бите, рас
тенията и декорацията хармонизират едни 
с други. Всички рибки имат нужда от едни и 
същи характе ристики на водата. Поддъ р
жа нето на тези аква риуми е сътветно по 
лесно. И ако това Ви харесва, просто 
създай те в къщи част от водния свят на 
Амазонка, или от тропиците, или от езерото 
Малави. Това е като екскурзия във Вашия 
дом. Но нека да се занимаем първо с общия 
аквариум.

Аквариум за само един вид 
рибки

Биотопен аквариум

Общи аквариуми
Вие отглеждате декоративни рибки и  
растения от различни региони, просто 
защото ви харесват. Разбира се трябва да 
съблюдавате рибките да не са агресивни 
една спрямо друга и да имат сходни  
изсквания към състава и температурата на 
водата.

Най напред sera ще Ви представи някои 
декоративни рибки за общи аквариуми, 
които са подходящи за начинаещи. Накрая 
ще ви представим няколко варианта за 
биотопен аквариум.

 Декоративните рибки живеят в различ ни 
вод ни слоеве. Има видове, които плу ват 
пре димно горе, в средата или долу в 
аква риума. За да може да имате рибки 
във всички части на аквариума, опитай те 
да се съобразявате с това при избора им. 
Преди под бора на любимите Ви рибки 
трябва да знаете също, колко голям 
трябва да бъде аквариума. В сила е 
основ ното правило: за израст нали рибки 
– за всеки 1см дължина – по 1 литър 
вода.

Важен съвет

ИЗБОР НА ДЕКОРАТИВНИ РИБКИ И СРЕДА ЗА ТЯХ
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Почти невъзможно е да получиш представа 
за декоративните рибки от аквариумите в 
зоомагазина, особенно ако си начинаещ. 
Риби с различен цвят, фор ма и размери 
населяват аква риу мите на търговци те. 
Много от красивите рибки са лесни за 
отглеждане, а други са само за по 
опитните.

Както и в реалния живот, така и в под вод
ния свят всяка разновидност риби има  
специални особености и изисквания, с 
които не всички съквартиранти са съг ласни. 
За това е важно да се обмисли поведени
ето, необходимоста от спокой с твие, хра 
нене и спане на отделните видове, и да 
избе рем видове, които да си подхождат 
един на друг.

Живородките

От платите съществуват много разноцветни 
селекции.

Селекциите на мъжките гупи се отличават с 
пищни гръбни и опашни перки.

Хелерите са особено бързи, активни плувци.

очароват начинаещите и опитните аква рис
ти. Те са постоянно активни и много дру
желюбни. Многоцветни, активни риби, те 
живеят предимно в най горния, трети слой  
на аквариума.

Повечето декоративни рибки живеят в 
природата на пасажи, а в аквариумите 
могат да се отглеждат на групи по 6-8 
екземпляра. Благодарение на това ри  бк
ите видимо се чувстват подобре.

Важен съвет

ОБЩ АКВАРИУМ
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се придържат предимно в средните слоеве 
на водата. Показват изразено групово 
поведение и са толкова поатрактивни, 
колкото повече риби от този вид от 
глеждате.

Червения неон е със същите изисквания по отно
шение на отглеждането, както неоновите риби.

Рибите от семейство Hemigrammus са с раз л и  
ч на окраска. Те са миролюбиви пасажни риби.

Неоновите риби са предпочитани заради много
об разието си от цветове и могат да бъдат лесно 
отглеждани и от начинаещи.

са едри и многоцветни. Подвижността им 
прогонва скуката от аквариума. Осведо
мете се от Вашия специализиран прода вач 
за максималните размери на рибите. Някои 
барбуси [например сребърна акула (Balan
tio cheilus melanopterus)] са пре калено  
големи за любителските аквариуми.

Вишневите барбуси (Barbus titteya) са красиви, 
миролюбиви риби.

Тигровите барбуси са предпочитани заради 
 ивиците си. Тези пъргави риби не трябва да се 
отглеждат заедно с риби с дълги перки   
(например скаларии, селекциите с воалени 
перки), защото ще им изгризат опашките.

Данио показват изразен пасажен характер.

Харацините Барбуси и данио
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имат интересно поведение, но обикновенно 
не се препоръчват за начинаещи. Повечето 
поголеми видове са изразено агресивни 
и/или твърде пре тен циозни. За начинаещите 
лесни за отгле ж дане са скалариите и 
факелна апистог ра ма.

Търсят храна по дъното на аквариума през 
целия ден. Те са стадни рибки и не трябва 
да се живеят поединично. Моля, отгле ж
дай те поне по четири екземпляра от вид. 
Противоположно на мнението на някой  
акваристи бронираните сомчета не са 
“събирачи на отпадъци”, а се нуждаят от 
подходяща и балансирана храна както 
всички останали декоративни рибки.

Крибензиса има нужда от пещери, където да се 
крие и да хвърля хайвера си.

Апистограмите са много красиви рибки, които се 
социализират само с други риби със спокоен 
нрав.

Цихлидите Бронирани сомчета

7

Скалариите са лесни за отглеждане цихлиди. Препоръчваме да      не се отглеждат с неон и кардинал, 
защото те са деликатес за големите скалрии.
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се чувстват много добре в аквариум с богата 
растителност. Те са предимно мирни рибки и 
не са заплаха за останалите риби. Особеност 
при лабиринтовите риби е допъл нителното 
вдишване на въздух чрез един специален 
орган, така нарения ла би ринт (оттук и името 
на рибите). За това съвсем в реда на нещата 
е лабирин товата риба редовно да вдишва 
въздух на повърхността на водата.

Винаги е добре да комбинирате видовете, 
така че да има рибки във всички водни  
слоеве. Например: гупи, гурами, неон/ 
кардинал и бронирани сомчета или плати, 
барбуси, цихлиди “джуджета” и бронирани 
сомчета. И в двата случая включваме някол
ко растителноядни рибки. Дребни до сред
ни видове, например Анциструс (Ancistrus 
cf. dolichopterus) и Отоцинкулус (Otocinclus 
cf. affinis) са особенно подх одящи. Тези 
рибки постоянно остъргват водора  слите от 
стъклата на аквариума, камъните и листата 
на растенията. Живор одките (гупи, плати, 
молинезии, хелери и т. н.) също се хранят с 
водорасли.

Повечето декоративни риби се чувстват 
добре при температура на водата около 
25°C и неутрални стой ности на pH (6.5-7.5).

Бетите са разпространени в найразлични  
цветове. Мъжките воюват един срещу друг много 
интензивно, затова трябва в повечето случаи да 
се отглежда само един мъжкар с една женска. 
По отношение на другите риби бетите са много 
дружелюбни.

Колиза лалия се числят към найкрасивите  
аквариумни рибки. Естественият им вид е на 
синьо и червено райе; но междувременно се  
срещат и оранжевочервени селекции.

Двойка мозаечни трихогастери изглеждат много 
добре в аквариум с богата растителност.

Лабиринтовите рибки
Препоръчителни комбинации от 
риби



Колко растения трябва да  
бъдат засадени?

За да превърнете своя аквариум в източ 
ник на постоянна гордост и радост, моля 
обърнете внимание на следното основно 
правило, когато засаждате растения:

За аквариум с размери 100см х 40см са 
необходими около 80 растения.
(При снопче растения, такива без саксия, 
всяко отделно стъбло се счита за едно рас
тение.)

Растенията изпълняват  
няколко важни задачи в  
аквариума.

Различните нюанси на зеленото дават  
усещане за спокой ствие и хармония. 
Аквариум с красива растителност дей ства 
изключително успокояващо и е прекрасна 
атракция за вашия дом.

Заедно с бактериите в дънната настилка 
растенията образуват ефективна филтри
раща система. Растителноста в аквариума 
трябва да включва бързорастящи  
растения, като роголистник (Ceratophyllum 
demersum) или водни растения от родовете 
Elodea и Egeria тъй  като те бързо поглъщат 
азотосъдържащи замърсявания.
По време на фотосинтезата растенията 
поглъщат въглероден двуокис и обогатя
ват водата с кислород.
Растенията предоставят на рибките скри
валища и по този начин намаляват  
стреса. Младите рибки се нуждаят от гъста 
растителност, за да се крият от останали
те гладни обитатели на аквариума.

Зелени дробове на  
подводната природа

99

РАСТЕНИЯ:

дълбочина на 
аквариума  

(см)x
50

дължина на 
аквариума  

(см)
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Подходящи за предната част на аква риу ма 
са малки растения, които не пречат на 
гледката към вътрешността на аквариума. 
Височината им трябва да бъде под 15см.

В тази категория попадат повисоки рас те
ния. Растенията, подходящи за сред ната  
част на аквариума, се делят на две групи – 
т.нар. единични растения и групови растения.

Cryptocoryne nevillii Ехинодорус 
(Echinodorus grisebachii)

Сингапурски мъх 
(Vesicularia dubyana)

Анубиас 
(Anubias barteri)

Анубиас 
(Anubias sp.)

Папрат
(Ceratopteris 
thalictroides)

Сагитария 
(Sagittaria platyphylla)

Алтернантера рейнеки 
(Alternanthera reineckii)

Зелена кабомба 
(Cabomba aquatica)

Растения в средната част

2228° 2228° 2230°

2230° 2228°

 –

2028°

1522°

 –

2328°

 

2328°

ЕЕЕ

ГГГ

Растения в предната част
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Единичните растения се нуждаят от пого
лямо пространство около тях и най добре 
се развиват отделно. Груповите растения 
са потънки и изглеждат най добре, както 

показва и името им, когато са засадени в 
групички.

Е  = единични растения Г  = групови растения

Анубиас 
(Anubias barteri var. nana)

Елеохарис 
(Eleocharis pusilla)

Лилеопсис 
(Lilaeopsis novea 
zealandiae) 
(често се продава за 
Echinodorus tenellus)2228° 1826°

 –

1826°

Cryptocoryne ciliata Ехинодорус на Блехер 
(Echinodorus grisebachii 
“Bleherae”)

Лотос
(Nymphaea lotus)

2226° 2228° 2328°

Cryptocoryne crispatula 
или
Cryptocoryne wendtii

Microsorium pteropus

2328° 2228°

Ludwigia palustris  –

1826°

ЕЕЕ

Г Г Г

Елеохарис 

 много средно малко

 бързо средно бавно

Необходимост от 
светлина:

Скорост на растеж:
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Това са високи растения, които трябва да 
се поставят в задната част на аквариума 
или отстрани. В предната част на аквариу
ма тези растения пречат на гледката към 
вътреш ността на аквариума и отнемат 
твърде много пространство за плуване на 

рибките. Бързо растящите растения, като 
Роголистник (Ceratophyllum demersum) и 
водна чума (Egeria densa) са отлични източ
ници на кислород и премахват нитратите, 
които стимулират растежа на водораслите.

Апоногетон 
(Aponogeton crispus)

Водна чума
(Egeria densa)

Зелен мириофилум 
(Myriophyllum aquaticum)

428°

 –

2024° 1026°

Ехинодорус 
(Echinodorus martii)

1528°

Гигантска валиснерия 
(Vallisneria americana)

1530°

Растения в задната част

Водните растения трябва да се транспор
тират влажни. Завийте ги във влажен 
вестник или нещо подобно. 
Освен това има специални 
транспортни торбички за расте
ния, транспортните торбички на 
sera също са подходящи. 
Попитайте вашия зоомагазинер!
Може да намерите подробна 
информация за грижите за рас
тенията в sera справочника 
“Разкошни растения във вашия 
аквариум”.

Важен съвет
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Камъни
Базалтовите и гра нит
ните камъни са  
подходящи за  
използване в  
аквариуми със сладка 
вода. Въпреки, че са  
красиви, камъните  
съдържащи руда,  
нефт и метали не  
са подходящи.  
Изплакнете цялостно 
всеки камък с  
гореща вода и не 
използвай те твърде  
много камъни.  
Използвай те силикон,  
за да залепите  
каменните  
конструкции. Купете  
силиконови лепила от  
специализираните  
магазини. Силиконите,   
прода вани в магазини  
за строи телни  
материали,  
често съдържат  
замърси тели!  
Залепянето на 
камъ ните един 
за друг им пречи да се 
срутят от активните  
движения на рове щите 
около тях рибки.

Дърво
Корени за аквариум,  

които може да намерите  
в зоомагазина са  

подходящи за  
повечето  

сладководни  
аквариуми  

(изключение:  
аквариумите за  

Източно Африкански  
цихлиди). Специалните 

дървета за аквариум са 
живописни и трай ни.  

Те произхождат от  
блатата и са ефек тив но 

запазени. Ако са  
просмукани с вода, те  

не плават в нея.
Трябва да купувате  

корени и парчета  
дърво само от  

специализираните  
магазини!  

Дър ве тата, които сте  
събрали сами, могат  

да изгният и да 
отделят замърсители  
във вашия аквариум. 

Кокосовите черупки и 
рапаните също 

пред лагат интересна  
декорация и скривалища 

за рибите.

ДЕКОРАЦИИ
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Река Амазонка има най голямата по площ 
речна система и е най пълноводната река в 
света. Много пъстроцветни рибки произ 
хо ж дат от Амазонския басей н в Южна 
Амери  ка. Различните по форма рибки, 

екзотич ните форми на корените и скалите, 
както и свежите и здрави растения са тай
ната на sera Биотопния аквариум “Южна 
Аме рика”. Гарантирано привлича внима
нието с особено екзотичен външен вид.

Биотопните аквариуми пресъздават естест
  вените местообитания на декорат ивните 
рибки. Тези аквариуми изглеждат много 
екзотично и лесно се поддържат, защото 
всички обитатели произхождат от едно 

място. Вече описахме предимствата им на 
страница 4.
В този справочник ви даваме три примера 
за биотопен аквариум, кой то може да съз
д адете в аквариум с дължина 60 или 80см.

sera БИОТОПЕН АКВАРИУМ “ЮЖНА АМЕРИКА”

80

40

60

План на растенията в аквариума

35

8060

пя
съ

чн
а 

зо
на

пя
съ

чн
а 

зо
на



40

Местопо  
ложение Размер на аквариума / Брой на растенията

Ехинодорус 
на Блехер 
(Echinodorus 
grisebachii 
“Bleherae”) 1 1

Echinodorus  
parviflorus

1 2

Сагитария
(Sagittaria  
platyphylla)

1 3

Зелена 
кабомба
(Cabomba 
aquatica) 2 2

Echinodorus 
“red devil”

3 5

3 4

Лилеопсис
(Lilaeopsis 
mauritiana)

3 5

üb
er

al
l

Зона в 
аквариума Дължина на аквариума / Брой на рибките

Го
рн

а

Апистограма какаду 
(Apistogramma cacatuoides)

1

1

1

1

Го
рн

а/
 

ср
ед

на

Тернеция
(Gymnocorymbus ternetzi)

4 6

Го
рн

а/
 

ср
ед

на
Hyphessobrycon erythrostigma

– 5

Д
ън

о

Леопардово сомче
(Corydoras sterbai)

4 6

Д
ън

о

Отоцинкулус 
(Otocinclus sp. cf. affinis)

5 7

Размер на аквариума / Декорация

тъмен пясък (леко червеникъв)

слой 
около 
5см

фин, бял пясък

за  
“пясъчна 
пътека”

плосък камък, червен  
(или подобен)

5-7 
броя

10 -12 
броя

корен, среден размер

1 1

Настилка на дъното

Растения Рибки

А

З
ад

ен
 п

ла
н

Б

З
ад

ен
 п

ла
н

В

З
ад

ен
 п

ла
н

Г

З
ад

ен
 

пл
ан

Д

С
ре

де
н 

пл
ан

Е

П
ре

де
н 

пл
ан

 

Ж

П
ре

де
н 

пл
ан

 

Лилеопсис
(Lilaeopsis
novae 
zealandiae)

60 80

60 80

60 80

15
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В Централна Америка рибките живеят в 
бистра, течаща вода. Живородките (напр. 
хелери и плати) са пъстроцветни и пъргави 
рибки. За това винаги нещо интересно се 
случва в sera Биотопния аквариум “Цент

рална Америка” дарявай ки ни с нови преж
ивявания. Новородените рибки, които ще 
се “появяват” от време на време винаги ще 
поддържат интереса към Биотопния аква
риум “Централна Америка”.

sera БИОТОПЕН АКВАРИУМ “ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА”

80

40

60

План на растенията в аквариума

35

8060

пя
съ

чн
а 

 
зо

на

пя
съ

чн
а 

 
зо

на
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Размер на аквариума / Декорация

тъмен пясък (леко червеникъв)

слой 
около 
5см

фин, бял пясък

за  
“пясъчна 
пътека”

плосък камък, зелен  
(или подобен)

10-12 
броя

15 -17 
броя

Местопо  
ложение Размер на аквариума / Брой на растенията

Бакопа 

(Bacopa  
caroliniana)

3 4

Сагитария 

(Sagittaria 
platyphylla)

2 4

1 2

Зелена 
кабомба 

(Cabomba 
aquatica) 2 3

Echinodorus 
“reni”

1 1

Лобелия 

(Lobelia  
car dinalis)

3 4

Echinodorus 
tenellus

4 6

Настилка на дъното

Растения Рибки

üb
er

al
l

Зона в 
аквариума Дължина на аквариума / Брой на рибките

Го
рн

а

Хелер
(Xiphophorus helleri)

–

–

2

3

Го
рн

а/
 

ср
ед

на
Плата

(Xiphophorus maculatus)

1

2

2

3

Д
ън

о

Коридорас 
(Corydoras melanistius)

5 5

Д
ън

о

Анциструс 
(Ancistrus sp. cf. dolichopterus)

– 2

А

З
ад

ен
 

пл
ан

Б

З
ад

ен
 

пл
ан

В

З
ад

ен
 

пл
ан

Ж

З
ад

ен
 

пл
ан

Е

С
ре

де
н 

пл
ан

Г

П
ре

де
н 

пл
ан

 

Д

П
ре

де
н 

пл
ан

 

Echinodorus 
“red devil”

60 80

60 80 60 80
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Декоративните рибки произхождащи от 
Азия живеят във вирове и слаботечащи 
води, бедни на кислород. Във връзка с това 
лабиринтовите рибки (напр. колиза) имат 
инересно поведение. Те “вдишват” жиз не но 

важния кислород над водната повърхност. 
Различните по цветове и форми азиатски 
декоративни рибки в sera Биотопния  
аквариум “Азия” ни вдъхновяват отново и 
отново.

sera БИОТОПЕН АКВАРИУМ “АЗИЯ”

80

40

60

План на растенията в аквариума

8060

35пя
съ

чн
а 

 
зо

на

пя
съ

чн
а 

 
зо

на
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Размер на аквариума / Декорация

тъмен пясък (леко червеникъв)

слой 
около 
5см

фин, бял пясък

за  
“пясъчна 
пътека”

бамбукови пръчки  
(X в плана на растенията)

– 4

корен, висок            корен, дълъг
(или подобни)

по 1 по 1

Местопо  
ложение Размер на аквариума / Брой на растенията

Хигрофила 

(Hygrophila  
difformis) 1 2

Хигрофила
(Hygrophila  
polysperma) 2 3

Cryptocoryne 
nevillii

2 3

Валиснерия
(Vallisneria  
nana) 2 3

Лотос
(Nymphaea  
lotus) 1 3

2 3

1 1

Aegagrophila 
linnaei

2 3

Cryptocoryne  
wendtii

2 3

Cryptocoryne  
wendtii

2 3

Настилка на дъното

Растения Рибки
Зона в 

аквариума Дължина на аквариума / Брой на рибките

Го
рн

а

  1

Бета

1

  1

Колиза

Го
рн

а

Меланотения 
(Melanotaenia praecox)

– 6

Го
рн

а/
 

ср
ед

на 3

3

3

3
Го

рн
а/

 
ср

ед
на

Сиамски алгояд
(Crossocheilus siamensis)

3 4

Д
ън

о

Кули
(Pangio kuhlii)

3 5

Д
ън

о

Амано скарида
(Caridina multidentata)

5 7

Колиза
(Colisa lalia)

Бета
(Betta splendens)

А

З
ад

ен
 

пл
ан

Б

З
ад

ен
 

пл
ан

И

З
ад

ен
 

пл
ан

В

З
ад

ен
 

пл
ан

Д

Ср
ед

ен
 

пл
ан

Г

С
ре

де
н 

пл
ан

Й

С
ре

де
н 

пл
ан

Е

П
ре

де
н 

пл
ан

 

Ж

П
ре

де
н 

пл
ан

 

З

П
ре

де
н 

пл
ан

 

Microsorium 
pteropus

Cryptocoryne
“green gecko”

Барбус
(Barbus oligolepis)

60 80

60 80 60 80
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Най важните технически съоръжения, необ
  ходими, за да се симулира естествената 
среда на повечето тропически растения и 
риби, са:

Осветление
Луминесцентните лампи sera T8 бяха раз
работени съобразно найновите проучва
ния на светлинните технологии. Качеството 
„Произведено в Германия” гарантира най
ниска консумация на електроенергия до 
сега. Използвайки найновите флуо
ресцентни вещества, лампите произ
веждат светлина която водораслите не 
използват. Вие ще намерите информа
ция за идеалната комбинация от 
лампи sera за вашия аквариум от 
зоомагазините или брошурата на 
sera “Луминесцентни лампи за 
аквариума и терариума”.

• осветление (LED, PLT5, T8),
• нагревател,
• вътрешен или външен филтър.

ОсветлениеТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

външен 
филтър

нагревател

осветление

=  2.6 cm

осветление

нагревател

вътрешен
филтър
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Оптималната температура на водата за 
повечето аквариумни рибки е около 25°C. 
Затова водата в аквариума трябва подо
баващо да се отоплява. 
Нагревателят трябва да се инсталира на 
място, където има течение на водата, за да 
се разпредели равномерно топлината в 
аквариума.
Необходимата мощност може много лесно 
да се определи: пресметнете в слабо  
отоплените помещения около 1,5 вата за 
литър вода. Ако аквариумът се намира в 
добре отоплено помещение, достатъчен е  
1 ват за литър вода. Нагревателят може да 
се избере в помощна версия без оглед 
консумацията на ток, която остава еднаква 
при създаването на определено колич ес т
во топлина.

Вертикално закрепващите се sera 
aquarium heaters (sera нагревател с 
термостат) са напълно потопяеми и 
устой чиви на морска вода. 
Регу лира нето на темпера ту рата се 
извършва много лесно с регули
ращото колело и темпера турната 
скала. sera нагре вател с термос
тат могат да бъдат намерени в 
много, целесъ образно градиращи 
мощности от 25 до 300 вата, об о
рудвани с протек тор.

Има подходящ sera нагревател с термостат за всеки обем аквариум.

Как да изберем подходящ нагревател:

Нагревател

Един помощен нагревател има поголям 
топлинен резерв, напр. при прекъс ване 
на отоплението в жилището.

Нашият съвет

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

25 50 75 100 150 200 250 300

25W 50W 50W 75W 100W 150W 200W 250W

25W 50W 75W 100W 150W 200W 250W 300W

75W 100W 150W 200W 300W 2 x
200W

2 x
250W

2 x
300W

T T     

 T =

T 

Размери на аквариума

Литри

5°C

10°C

15°C
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Природосъобразно  
филтриранеТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Схематично изобразяване на водна филтрация в аквариум с филтърни материали sera, 
които се поставят във вътрешен или външен филтър.

Чиста вода

sera biofibres или sera фил
тъ рна гъба събират едрите 
частици и натрупан ите замъ
рсявания.

sera филтърна вата или sera 
филтърно кече задъ ржат 
пофинните частици мръ со
тия. sera филтърно кече 
също може да се използва 
за механична предфилт ра
ция в комбинация със sera 
филтъ рна гъба.

Рибни екскременти
Растителни частици

Хранителни отпадъци

Механично  
почистване

Пречистващите бактерии от 
sera filter biostart се засел ват 
в sera siporax Professional и 
веднага започват биологич
ното разг раж дане във фил
търа. Пре чис тващите бакте
рии във вулканичните скали от 
sera bio nitrivec филтрират 
водата в аквариума.

Амоний /амоняк
(NH4/NH3)

Нитрити (NO2)

Нитрати (NO3)

Подхранване на растенията

Чиста вода

Биологично  
пречистване на  

водата
Финално механично 

пречистване



sera филтриране на водата както в природата

терии) гарантират, че замърсявания, като 
отпадъци от риби и мъртви растения ще 
бъдат разградени по биологичен път. 
На същия принцип работи и пречистването 
на водата в аквариума, чрез филтърните 
системи sera. 

В природата, водата се пречиства меха
нично преминавайки през земните пласто
ве. На дъното микроорганизми разграждат 
органичните отпадъци до торове за расте
нията. През пролетта водата нахлува в 
поточета, реки и езера. Там, огромно коли
чество микроорганизми (пречистващи бак

23

Механично пречистване на водата
При механичното пречистване на 
водата големи и твърди замъ рси
тели, като остатъци от храна, час
т и ци от водорасли и растения се 
задържат, за да не задръстят био
логичните филтри ращи матер иали.

sera biofibres или sera филтърна 
гъба събират ефективно едрите 
отпадъци. В същото време те  
предпазват следващите филтърни 
материали от запушване, така по в и
шават биологичната ефек т ивност 
на филтъра.

sera филтърна вата съдържа 
плътни фибри, които задържат по 
дребните отпадъци за дълго време 
без степване или запушване. sera 
филтърна вата може да бъде из 
ползвана многократно след из пи
ране във вода от аквариума.

sera филтърно кече пази да не 
преминават памучни лакна и да 
повредят мотора. В зависимост от 
предназначението на филтърната 
система, sera филтърно кече може 
да изпълнява функциите на sera 
филтърна вата.
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sera siporax Professional е поста
вен във филтъ ра и осигурява иде
ална среда за развитие на много 
видове пречист ващи бактерии. 
Пречист ването на замърсяванията 
в аква риума вече е стартирано. 
След механичната предфилтрация 
отпадъците от рибките, парчета 
растения и неизя дена храна се 
разграждат до амоний . В големите 
неравности и шупли бактерииите 
имат благоп риятна среда за разви
тие в колонии на голяма площ. В 
празни  ните на шуплите минава 
вода и осигурява достатъчно кис
лород. Тези бактерии превръщат 
амония в нитрити (процес изис
кващ наличие на кислород).

Тунелната структура на sera siporax 
Professional с извънредно голяма част от
ворени пори дава идеална възможност на 
анаеробните бактерии да се снабдяват с 
хранителни веще с т ва и минимално ко ли
чест во свежа вода. Във вътрешността на 
тунела средата е бедна на кислород, при 
което нитритите се разгражда до нитрати. 
По нататък бакте риите се стимулират да 
разграждат нитратите за да получат необ
ходимото коли чество кислород. Така ко ли
чест во то нит рати непрекъснато се редуци
ра. Оста тъ чните количества нитрати се 
консу мират от растенията.

Чрез голямото вътрешно сечение на тръ
бите продуктите на разграждането се 
транспортират бързо навън, без да п роми
ват постоянно бактериите.

Природосъобразно филтриране

Филтърната среда за развитието на бак
те риите трябва да има тръбовидна фор
ма. Така водата вътре в тръбите може да 
се оттича. Не настъпва задръст ване или 
нас лоя ване, което пречи на процеса на 
филтриране.

Важно:

Природосъобразно  
филтриранеТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

1л  

sera siporax 

Professional има  

същата биологично  

разграждаща сила 

колкото 34л керамичен  

филтърен  

материал

По редки смени на водата със  

sera siporax Professional
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При отглеждане на риби от тро 
п ическите рай они с мека вода 
трябва аквариумната вода да  
премине през слой  sera super peat 
филтърен гранулат от черен торф. 
sera super peat отделя в аква риу м
ната вода равномерно за прод ъл 
ж ително време ценни хуминови 
киселини и пречистващи еле менти. 
sera super peat понижава карбо
натната твърдост и pH-стой нос ти те 
в зависимост от същест вуващите 
стой ности във водата. Стой нос
тите остават постоянни за продъл
жителен период от време в слабо 
кисе линен обхват. sera super peat 
задържа растежа на гъбички,  
бактерии и алги.

След лечение, вие трябва да уве
личите количеството на sera super 
carbon за кратък период. Не 
използвайте активен въглен по 
време на лечението, и предвари
телно го махнете от филтъра. В 
противен случай активните състав
ки на лекарството ще бъдат абсор
бирани. Благодарение на голямата 
си повърхност, активния въглен 
sera super carbon остава активен 
до шест седмици. След този пери
од капацитета му намалява и при 
всички случаи трябва да се махне 
от филтъра. В противен случай 
абсорбираните вещества може 
отново да навлязат във водата. 
sera super carbon не променя 
нивото на рН и не съдържа фосфа
ти и нитрати. 

Специални филтърни среди на sera

sera super peat и sera super carbon не 
бива да бъдат използвани заедно. Фил   
т ърът с активен въглен би могъл да аб 
со рбира веднага всички ценни мате  
риали от торфа. Сложете sera super 
peat вместо sera super carbon.

Внимание: 
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Растенията изискват малки коли
чества фосфати като храна. 
Наличието на много фосфати 
предизвиква развитието на водо
расли. sera phosvec Granulat 
отстранява лес но и сигурно фос
фатите с дългот раен ефект.

sera biopur и sera biopur forte са 
пригодени като sera siporax Pro
fessional за заселване на почист
ващи бак терии за биологично раз
граждане на вредните вещества. 
Тези фил търни среди се препо
ръчват тога ва, когато се изисква 
минимално разграждане на вред
ните вещ ес т ва, например при гъс
то заса дените с растения ак ва риу
ми с малко риби. Както е посочено 
на страница 24, sera siporax Pro
fessional има 34 пъти повисока 
ефективност в сравнение с други 
кера мични филтърни мате риа ли. 
Това прави sera siporax Profes
sional из клю чи тел но изгоден при 
тази ефект ив ност.

Природосъобразно  
филтриранеТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ



Само при “оптимално” течение 
почистващите бактерии могат да 
се размножат оптимално и имат 
време да разградят вредните 
вещества.

Течението на водата трябва да 
снабдява бактериите с достатъч
но кислород и хранителни веще
ства. При силно течение замърся
ванията не могат да бъдат разгра
дени напълно. Пречистващите 
бактерии нямат достатъчно време, 
за да се размножат оптимално. В 
резултат на това водораслите 
започват бурно да растат и удо
волствието от аквариума е разва
лено. В случай на силно течение 
рибките не могат да проявят 
естественото си поведение.

Подходяща мощност за  
помпата и филтъра

27

Размерите на филтъра могат да варират в 
зависимост от размерите на аквариума. 
Подобре поголеми, отколкото помалки. 
За какъв обем аквариум е предназначен 
филтъра може да видите на неговия ети
кет.

Оптимални размери на филтъра
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sera fil 60/120 са лесни за поддръжка, 
високоефективни вътрешни филтри за 
малки аквариуми съответно до 60/120л. 
Имат голяма камера за филтърни пълнежи 
(около 200/350см3) за оптимална филт ра
ция на водата, възможно най доброто  
биологично пречистване, което ви осигу
рява кристално прозрачна и здравословна 
аквариумна вода.

Филтърната камера на sera fil 120 е  
снабдена с новия високоефективен биоло

sera филтриране на водата за малки аквариуми

г ичен филтърен пълнеж sera siporax mini 
Professional. Този филтърен пълнеж оси
гурява много добри качества на водата, 
чрез биологична филтрация.

Големият набор от аксесоари позволява да 
инсталирате филтрите на различни  
позиции в аквариума.
Може да увеличите обема на филтъра, 
чрез закупуване на допълнителна филтъ р
на камера.

sera siporax mini Professional

Филтърна камера

Филтърна камера

Долна камера

sera super carbon активиран въглен

Едрите отпадъци се събират по  
повърхността на филтърната гъба

Мощна аквариумна  
помпа за оптимален дебит на водата

sera fil internal aquarium filters  
(вътрешните аквариумни филтри sera fil)

Природосъобразно  
филтриранеТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
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sera филтриране на водата за големи аквариуми

За пречистването на водата в поголемите 
аквариуми с доказани качества са две  
филтърни системи:
•  Вътрешни филтри са включени в sera 

Biotop Nano Cube 60 и sera marin Biotop 
Cube 130

Предимства
•  максимален обем на филтъра на малко  

пространство
• модерна паралелна филтърна техника
•  плътно приляга за стъклото, не заема много място
•  вписва се добре в пей зажа на аквариума

•  Външните филтри като sera fil bioactive 
130, 130 + UV, 250, 250 + UV, 400 + UV са 
създадени, за да почистват водата в 
поголеми аквариуми съответно до 130, 
250 или 400 литра

Четирикамерният филтър на sera Biotop 
Nano Cube 60 включва
• мрежа
•  филтърна гъба за механична филтрация
•  sera siporax Professional 1,000мл за био

логична филтрация с полезна площ 270м2

• sera heater 50 W (sera нагревател 50W)
•  sera flow pump STP 1000 (sera помпа за 

вода STP 1000)
•  50мл sera filter biostart бактериални  

култури за незабавно стартиране на  
биологичното пречистване

Четирикамерният вътрешен филтър в sera 
marin Biotop LED Cube 130 включва
•  sera protein skimmer PS 200 (sera  

протеин скимер PS 200)
• филтърна гъба за механична филтрация
•  sera siporax Professional 2,000мл за био

логична филтрация с полезна площ 540м2

• sera нагревател 100W
• sera помпа за вода STP 1000
•  sera UVC System 5 W (sera UVC систе

ма 5W)
•  100мл sera marin bio reefclear бакте риа л

ни култури за незабавно стартиране на 
биологичното пречистване

Вътрешни филтри са включени в  
sera Biotop Nano Cube 60 и sera marin Biotop Cube 130 
налични и с найновата ЛЕД технология. 
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С новата генерация външни филтри, sera 
осигурява кристална и биологично чиста 
вода с постоянно качество.
С помоща на уникалната структура на sera 
siporax Professional (270м2 полезна площ за 
л) и sera filter biostart, филтъра става биоло
гично активен веднага след стратирането. 
Освен това sera fil bioactive + UV external fil
ters (sera fil bioactive външен филтър + UV 
лампа) намалява развитието на водорасли и 
патогени.

sera bioactive filter system за незабавен 
старт и премахване на органичните  
отпа дъци вътре във филтъра
•  Парчета от растения и неизядена храна, 

както и отпадъците от рибките се съби рат 
във филтърната filter mat (floss) и гъбата.

•  Пречистващите бактерии и ензими в sera 
filter biostart разграждат натрупаните 
отпадъци до амоний , кой то в последст вие 
се разгражда от бактериите в sera bio 
nitrivec.

•  Пречистващите бактерии изискват специ
а лна среда за работа във филтъра. 
Биологично активния филтърен пълнеж 
sera siporax Professional осигурява най 
добрата среда за развитие върху площ от 
270м2 на литър (моля, виж страница 24).

Просто излей те нужното за аквариума коли
чество sera filter biostart върху сухия sera 
siporax Professional. sera filter biostart 
съдържа високоактивни, оптимално съчета
ни мик роорганизми, перфектно балансира
ни за филтърния пълнеж sera siporax 
Professional. Филтъра става активен ведна
га след стартирането си. Същевременно 
добавете sera bio nitrivec в аквариумната 
вода за да започне веднага разграждането 
на замъ рси телите.

Природосъобразно  
филтриранеТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

UV-C лампа
 

Филтърна  
подложка
 
Филтърна гъба

sera siporax
Professional

sera fil bioactive external filters 
(sera fil bioactive външен филтър)
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• Незабавно готов за употреба
• Лесен за стартиране
• Лесен за почистване
• Ниска консумация на енергия
• Тиха работа
• Дълъг живот
• Бързо разграждане на амоний  и нитрити

1. Мулти функционален клапан
 • Връзка за маркуч
 • Въртящи се вход и изход за водата
 •  Клапа за регулация на дебит, както и за 

спиране на водата
2. Глава на филтъра
 • Помпа и кабел
 •  UVC лампа за прозрачна вода без не

прият ни водорасли (130 + UV, 250 + UV,  
400 + UV)

 • Помпа за лесно и удобно стартиране
 •  Сгъваема дръжка за удобен транспорт 

(130, 130 + UV)
 • Заключващи скоби
3.  Филтърна подложка и филтърна гъба за 

механична филтрация
4. Кофи за филтърни пълнежи
 • Махат се отдело
 •  Дръжки за полесно поставяне и  

почистване
5.  sera siporax Professional биологичен 

филтърен пъл неж и sera filter biostart 
за биологична филтрация

 •  1 литър sera siporax Professional в sera 
fil bioactive 130 за повече от 200 литра 
аквариумна вода

 •  2 литра sera siporax Professional в sera 
fil bioactive 250 и 400 за повече от 400 
литра аква риумна вода

6. Филтърна кутия
 •  С гумени крачета за безопасно поста

вя не и шумова изолация
 • Със заключващи скоби

• Незабавно биологично активен
•   34 пъти по ефективен филтърен
 пълнеж*

• Намалява растежа на водораслите
• Намалява патогените
*  в сравнение с обикновен керамичен 

филтърен материал

++

Предимаства на sera fil bioactive external filters
(sera fil bioactive външен филтър)
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sera bioactive filter system схема

Природосъобразно  
филтриранеТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

 Модел Мощност   Макс. дебит
 sera fil bioactive 130 + UV 16W / UVC 5W 300л/ч
 sera fil bioactive 250 + UV 32W / UVC 5W 750л/ч
 sera fil bioactive 400 + UV 36W / UVC 5W 1,100л/ч
 sera fil bioactive 130 11W 300л/ч
 sera fil bioactive 250 22W 750л/ч



sera UVC System 5 W (sera UVC система 5W)

Идеална добавка към външен филтър без 
вградена UV-C система.

•  Надежднно премахва всички видове плу
ващи водорасли (зелени, цъфтеж на 
водата) без да използва химикали

•  Намалява размножаването на водора с
лите

•  Намалява патогените и цъфтежа на 
водата, причинен от бактерии

Мощен, но изключително икономичен UV-C 
пречиствател с многофункционални връ з
ки за филтри и помпи.

sera UV-C пречисвател може да бъде 
използван в комбинация с помпа за вода, 
напр. sera P 1200, или с външен филтър, 
напр. sera fil bioactive 130 или 250. 
Ефективността на помпата е еквивалентна 
на водата, която изпомпва за час. UV-C 
пречиствателят не може да работи без 
помпа.

sera UV-C пречиствателят не наранява 
обитателите на аквариума и филтърните 
организми. Ще имате постоянно биоло  
г ично здравословна аквариумна вода до 
500 литра.

sera UVC система 5W 
 за сързване към филтър без 

вградена UV-C система

3333
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В много ситуации се изисква вкарване на 
въздух в аквариума. В тези случаи имате 
нужда от мощните помпи за въздух, напри
мер за задвижваните с въздух
• камъчета за въздух
• филтри
• уреди за почистване на аквариум
• дънни филтри

sera air 110 plus разполага с един, sera air 
275 R plus с два и sera 550 R plus с четири 
извода с една при всички случаи напълно 
самостоятелна мембранна система. С това 
sera air plus са идеални за повече от един 
аквариум. sera air 275 R plus и 550 R plus 
регулират мощността електронно – тук не е 
нужно помалко прецизното регулиране, 
чрез притискащи клеми на маркуча. 
Помпите от серията sera air plus са отлич
на изработка и прите жават сертификати 
TÜV/GS, както и знака CE. Изключително 
здравите стени и шумои золиращият корпус, 
които се състоят от устой чив на удар и 
траен ABS – изкуствен материал, PVC и 
други пластмаси. Елас т ичните подпорни 
крачета се грижат за дълготрай ната, без
шумна и без вибрации работа.

Камъчета за въздух и връзки 
за задви ж вани с въздух уреди

Комплекта sera air set “S” е идеален за 
експлоатация със sera air 110 plus. Съдържа 
2м силиконов маркуч, кой то по отношение 
на обикновените е много поеластичен и 
дълготраен. Също има едно подходящо 
камъче за въздух, регулатор, както и обра
тен клапан.

sera предлага подходящи за sera air 275 R 
plus комплекти sera air set “M”. 4м силико
нов маркуч, 2 камъка за въздух, 2 обратни  
клапана и един регу латор позволяват неза
висимо функ циони ране на два аква ри ум с 
помпи, филтри или на подемновъз ду ш ните 
филтри (напр. sera L 150 или L 300).

Въздухът  
като двигател

Мощни помпи за въздух:
sera air 110 / 275 R / 550 R plus

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
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Вътрешни филтри с въздух
sera internal filter L (sera вътрешен филтър 
модел L) за аквариуми до 60, 150 или 300 
лит ра е много мощен и тих при работа. 
Въздухът се разпределя равномерно. 
Специално разработената гъба улавя и  
най малките частици. Многопорестата 
структура предлага идеални условия за 
живот на бактериите, разграждащи вред
ните вещества. sera вътрешен филтър L е 
особенно подходящ при отглеждане на 
малки рибки.

Дънни филтри
sera gravel cleaner (sera дънен филтър) 
отстранява грижливо утай ки и мръсотия 
от грунда на дъното на аквариума, без да 
се сменя водата. sera дънен филтър е 
подходящ за аквариуми с височина 60см и 
се свързва с една помпа за въздух, напр. 
sera air plus.

Уреди за почистване
sera gravel washer (sera уред за почист
ване на дъно) отстранява отпадъците в  
чакъла. Заедно с това можете да смените 
частично водата. sera уред за почистване 
на дъно – триъгълен е особено подходящ 
за малки аквариуми, почиства лесно и по 
ъглите, и между растенията. Височина 14см, 
дължина на кантовете 7см. sera уред за по
чистване на дъно – кръгъл с кръгла форма 
е особено подходящ за големи по върх нос
ти. Височина 24см, диаметър  5.7см.
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Автоматична хранилка
sera feed A plus – автоматична хранилка  
за сигурен начин за хранене на вашите 
аквариумни рибки. Рибките винаги изгле ж
дат гладни, но не прехранвай те. Приятели 
или роднини често прехранват рибките. 
Докато не сте си в къщи хранилката храни 
рибките ви 1-6 пъти на ден до 30 дни в 
зависимост от настрой ките, които напра
вите. Тя е идеална за малки рибки, които 
растат бързо и е поздравословно да да се 
хранят на малки порции по на често през 
деня. sera vipagran е особенно подходяща 
храна за тази цел.

За добър вид отвътре
Дори в случай  на добра грижа за аква ри
ума, не може да се избегне тънкия слой  
водорасли и бактерии развиващи се по 
стък л ото. Светло зелени точки често  
развалят гледката в аквариума. sera glas 
clear TA6 магнитни чистачки почистват 
стъклото бързо и ефективно. Без драско
тини по стък лото дори след дългогодишна 
употреба. Четката е направена от високо
качествена твърда пластмаса. Покритието 
на срещупо ложния край  е от меко кече.

За поколението
sera breeding container (sera контей нера за 
развъждане) има обем от 2.5 литра вода и 
предлага на младите рибки много плава
телно пространство. Така се гарантира  
бърз и здрав растеж. С малко sera bio
fibres, sera контей нера за развъждане е 
изключително подходящ и за хвърляне на 
хай вера.

Необходими  
помощнициТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ



Тук важна роля играе оформлението на 
жилищното пространство.

Ако аквариумът функционира биологично, 
няма граници за въображението Ви при 
избора на форма за аквариум. Има три ъ
 гъ лни, шестоъгълни и осмоъгълни аква
риуми, както и индивидуални специални 
изработки (напр. със закръглено панора м
но фасадно стъкло).

Изцяло стъклени аквариуми
Стъклата са залепени едно за друго 
директно със силикон.

Аквариуми с частична рамка
Алуминиева рамка в основата и на горната 
част, рамките са залепени, а не само 
закрепени за стъклото.

Аквариуми с цялостна рамка
Стъклата за залепени към стабилна 
метална рамка. Тези аквариуми са по 
обезопасени и здрави.

Аквариумни комплекти
В този случай всичко е включено и балан
сирано оптимално. Аквариума, капака и 
филтъра са оптимално съвместими един с 
друг. Това прави аквариума много здрав и 
устойчив. Филтъра е напълно екипиран за 
незабавно, биологично разграждане на 
замърсяванията (моля, виж стр. 29). Капак 
с аквариумни лампи и отвор за хранене 
също са включени. sera Cube са налични и 
с найновата ЛЕД технология. Те веднага 
са готови за употреба.

Шкафове за аквариуми
За много модели аквариуми се предлагат 
подходящи шкафове, в които има доста  
тъ чно място за принадлежностите и аква
риумната техника.
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РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ АКВАРИУМИ



38

Правилното местоположение
При избора на местоположението имай те 
предвид, че едно преместване на аква
риума впоследствие е много трудно. Един 
оборудван и пълен 100литров аквариум 
(без шкафа) тежи към 150кг! В постарите 
сгради препоръчваме преди поставянето 
на аквариума да се осведомите за  
товароносимостта на пода. Съблюдавай те 
и това, че допълнително към теглото на 
аквариума се прибавят и наблюдателите! 
Теглото тогава се изчислява на над 300кг. 
върху малка площ.

Идеални за целта са спокой ните, отда
лечени от прозорците места в стаята. 
Слънчевата светлина стимулира растежа 
на алгите. Освен това рибите заемат  
диагонална позиция, защото, казано опрос
 тено, за тях “горе” е откъдето идва све тли
ната.

В някой  тъмен ъгъл на помещението  
аквариумът оптически изглежда подобре 
и рибите порядко се плашат от пре
минаващи хора, отварящи се врати и т.н.

Включване към мрежата

Във всички случаи ще имате нужда от 
контакт с много гнезда в близост до  
аквариума за включване на филтъра, 
нагревателя, осветлението и т.н. Включ
ването в контакта трябва да бъде по  
възможност над аквариума, за да не може 
да навлезе вода в контакта (например при 
смяна на водата или доливане).

Поставката
Ако не желаете да поставяте аквариума 
върху шкаф, се нуждаете от специална 
поставка. Трябва да е стабилна и да бъде 
абсолютно хоризонтална. Тук много помага 
нивелира.
Моля поставете предпазна подложка и 
термоизолация за да предотвратите  
спукване на аквариума. sera thermo-safe 
подложка за кавариум предпазва дъното  
от спукване напр. в случай  на неравности 
по дървения шкаф. sera Biotop Cubes не се 
поставя върху подложка, защото има  
предпазна рамка на дъното.

МЯСТО И ПОДГОТОВКА НА АКВАРИУМА
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Почистване и тестване на  
упл ътненията
При предлагането на аквариуми днес  
безопасността е с ранг на стандарт. Все  
пак проверете за евентуални фабрични 
дефекти стъклата и местата за слепване. 
Силиконовите шевове трябва да бъдат  
чисто направени и между силиконовата 
маса и стъклото не трябва да има  
цепнатини. Този контрол може най добре  
да се проведе в хода на почистването, а 
именно.

•  Аквариумът се почиства основно преди 
подреждането, за да се отстранят еве н
туални химикали използувани при произ
водството. Във връзка с това ще ви 
трябват една или две нови кофи, които 
още не са били в съприкосновение с по 
чист ващи препарати или други химикали 
и ще се използват изключ ително за  
поддръжка на аквариума.

•  Стъклата, включително капакът, в ни 
ка къв случай  не трябва да бъдат чис
тени с химически препарат за почис т
ване на стъкла, дори и от външната  
страна. При впръскване почистващият 
препарат може лесно по невнимание да 
попадне в аквариума.

•  Почиствай те аквариума само с топла 
вода и кърпа или гъба, на която сте  
сложили малко sera pHminus. Вни
мание: много от гъбите вече са импрег
нирани с почистващ препарат от произ
водителя и затова не са подхо дящи за 
аквариум!

След почистването аквариума се пълни с 
вода и се наблюдава 2 до 3 часа. Ако през 
това време не протече, значи е добре 
залепен.

БИОЛОГИЧНО ЧИСТ АКВАРИУМ
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•  Планирай те достатъчно въз  
мож ни скривалища за вашите 
риби. Особено предпочитани са 
кухините, които много лесно се 
изграждат от плоски или проби ти 
камъни (моля, виж страница 13).

•  Големите растения се лока
лизират в задната част на  
аквариума, в противен случай  
ще скрият гледката. В преден 
план трябва да се посадят  
нискостеблените и образува
щите тревната настилка расте
ния.

•  С подходящ декоративен мате
риал техническите съоръжения 
в аквариума (филтър, нагре
вател и др.) се скриват по такъв 
начин, че стават “невидими”  
или минимално забележими. 
Нагревателят трябва да е  
срещу струята вода от филтъра 
за да се разпределя равномерно 
топлината.

•  Осигурете достатъчно свободно 
пространство за плуване на 
рибите.

Преди да подредите аквариума, трябва да 
помислите за оптималната структура.  
Една скица, в която са обозначени всички 

камъни, корени и растения е добра база за 
планиране на ландшафта в аквариума.

sera – The CD е идеална възможност. Вие 
може да заменяте всички растения и деко
рация, колкото искате. После може да 
премахнете промя на та, която не харесвате. 
Ако не сте сигурни може да запазите пре
зентацията. Така може да запазите и в  
последствие сравнявате различни вариан
ти на аквариу ма, които харесвате.

ПЛАНИРАНЕ НА ЛАНДШАФТ ЗА АКВАРИУМ
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Дънната настилка е основа за успеш
ното поддържане на риби и растения.  
Тя пре дла га на бактериите, разграждащи 
вредните вещества, много територия за за 
се лване. Освен това поддържа растенията.
Насипете в аквариума подхранващата 
настилка sera floredepot с максимална 
дебелина 2см. Върху него се сипва 5см слой  
от прясно измит фин чакъл за аквариуми.
sera floredepot осигурява хранителни ве 
щес тва на растенията във фазата на  
расте жа им (4-6 седмици), които са необхо
дими за здравината на корените и зелени
ната на листата при расте нията.
Разпределете sera floredepot в зоните, 
където сте планирали да засадите  
растения (виж скицата на стр. 40).

Като покривен слой  се използва  
финнозърнест (24мм) чакъл за аквариум 
или речен пясък с размер на песъчинките 
около 1.5мм. Молим Ви да внимавате за 
това и в никакъв случай  да не използвате 
чакъл с остри ръбове (напр. базалтов 
чакъл или печен керамичен чакъл), защото 
гмур кащите се риби могат се да наранят.
Чакълът трябва да е тъмен, в никакъв слу
чай  чисто бял. Светлият чакъл дразни 
рибите и ги стресира. Освен това пищните 
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цветове на декоративните рибки изпъкват 
подобре на тъмен фон. 
Купувай те чакъл за аквариум само от  
специализираните зоомагазини, в никакъв 
случай  от строит елните. Трябва да сте 
сигурни, че няма да внесете вредни  
вещества в аквариума. Измивай те основно 
чакъла на течаща вода преди употреба.

  Полагане на дънната  
нас тилка1

 Декорация и техническо 
оборудване
Сега можете да инсталирате филтъра 

(на снимката sera fil 60) (моля, виж  
страница 28) и sera aquarium 
heater (sera нагревател с тер
мос тат). Изгра дете малък под
во ден ландшафт от добре из ми
ти те камъни и от из митите с 
гореща вода корени от специа
лизиран магазин. Така рибките 
могат да изгра дят своята тери
тория, а също и да се крият.

5СЪЗДАВАНЕ НА АКВАРИУМ В          СТЪПКИ
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 Правилно пълнене на  
вода и пречистване
Правилно пълнене на вода

За да не може водата да завихри чакъла и 
настилката, поставете първо плоска чиния 
върху чакъла. След това налей те хладка 
вода (24-26°C) отгоре, докато съдът се 
напълни до 2/3. sera precision thermometer 
(термометър sera Precision) улеснява кон  
т роли ра нето на температурата.

Подходяща за рибите вода
Водата от чешмата без да е обработена с 
подобрител за вода не е подходяща за 
аквариумните обитатели. Хлорът и другите 
вредни вещества като й они на метали и 
различни соли са опасни за рибите,  
растенията и микроорга низмите.

sera aquatan веднага се свърз
ва с тежките метални й они, 
избис тря водата и неутрализира 
дей  ст  вието на разтворените 
соли и на агресивния хлор. sera 
aquatan предпазва слизестата 
мембрана на рибите чрез ценен 
витамин B комплекс, както и 
защитен колоид за кожата.

sera blackwater aquatan е  
обогатител за вода с естествен 
торфен екс т ракт, микроелемен
ти и хуминова киселина, и е 
изкл ючително под ходящ за 
всички риби от меките тропиче
ски води като харацини, барбу
си, сомчета и южноамерикански 
цихлиди. sera blackwater aqua
tan забавя растежа на неже
ланите бакте рии, гъби и алги.

Много важно е и биологичното обогатя
ване на водата със sera bio nitrivec. sera bio 
nitrivec се състои от различни пречист ващи 
и разграждащи вредните веще с тва бакте

рий ни култури, които в рамките 
на няколко часа раз виват естес
твена микро ф лора, а с това и 
функциони ращо разгра ждане 
на вредните ве щества. При  
употреба на sera bio nitrivec 
първите рибки можат да бъдат 
пуснати след 24 часа в новообза
ведения аквариум. (моля, виж 
страница 45)!

Важни стой ности на водата в началото
Основните решаващи критерии за водата 
са на първо място карбонатната твърдост 
на водата (KH) и pHстой ността. Двете 
стой ности трябва непременно да се про
верят преди пускането на рибките и  
евентуално да се регулират.
Идеалните стой ности на pH за различните 
видове риби са различни. Във Вашия  
специализиран магазин ще разберете кои 
стой ности на pH са идеални за желаните от 
Вас риби. В енциклопедията включена в 
диска sera – The CD ще намерите подроб
на информация за изискванията на рибите 
по отношение стой ностите на водата. sera – 
The CD още при избора на рибки проверява 
дали стой ностите са подходящи за тях.

3

4

5СЪЗДАВАНЕ НА АКВАРИУМ В          СТЪПКИ



Така че, моля първо проверявай те кар бо
нат  ната твърдост със sera kH-тест и я по 
вишете, ако е необходимо със sera KH/pH-
plus съобразно инструкциите за употреба. 
В последствие нивото на pH трябва да 
бъде проверено със sera pHтест или 
електронен sera pH meter (sera pH метър).
Необходимото ниво на pH можете да 
 регулирате лесно и надеждно със sera  
KH/pH-plus, или sera pHminus според  
инфор мацията за употреба.
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Карбонатната твърдост стабилизира pH
стой ностите. Тя редуцира колебанията, 
които могат да бъдат причинени примерно 
от процеси на разграждане в аквариума и 
от консумацията на въглероден двуокис от 
растенията. Карбонатната твърдост се из
мерва в “немски градус на карбонатна 
твърдост – (°dKH)”. В общите аквариуми 
стой ността й  трябва да бъде между 5 и 
10°dKH.

 Засаждане на растенията 
 

1)  Скъсете леко корените с ножиците sera 
flore tool S преди да засадите растение
то (фиг. 1) и премахнете загнилите или 
наранени листа.

2)  След това с пръст направете дупка в 
чакъла обогатен със sera floredepot 
(рис. 2).

3)  Внимателно пъхнете корените в дупката 
(фиг. 3) и ги затрупайте с пясък. Притиснете 
пясъка и ги издърпайте леко нагоре с 
помощта на пинсетата sera flore tool P, 
така че корените да се ориентират надолу.

  

4
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Правилно торене на  
расте нията
С добре работещата система от 
продукти за наторяване sera, 
успешното поддържане на  
растенията е много лесно. Като 
стимулатор за растежа през 
първите 4-6 седмици сложете 
sera floreplus. Колкото по 
бързо растат растенията,  
толкова порано могат да 
съдей стват за биологичното 
пречистване на водата и да 
осигурят кислород за рибите. 
Веднага след това се започва с 
редовното торене.
Някои растения (напр. кабом
ба) поемат хранителните ве 
щес тва през листата. Тези  
растения трябва да бъдат торе
ни със sera florena.
Други растения, напр. от род 
анубиас и криптокорина поемат 
хранителните вещества през 
корените. Тези растения се  
поддържат идеално със sera 
florenette A. sera florenette A 
им дава хранителни вещества, 
дозира ни за продължителен 
период.

Въглеродният двуокис (CO2) за всички  
растения е много важно хранително веще с
тво. Но нуж дата от въглероден двуокис е 
твърде различна. Много бавнорастящи  
растения (напр. анубиас) имат незна
чителна нужда от въглероден двуокис. 
Поразлична е ситуацията при бърз ора стя
щите растения (напр. кабомба, мириофи
лум), както и декоративните червеноли ст 
    ни растения (напр. Nymphaea lotus): тук 
торенето с въгле роден двуокис е край но 
наложително за успешното под държ ане на 
растенията в един прод ължи телен период.

Комплекта sera CO2Start е подходящ за 
подхранване с CO2 на малки аквариуми. За 
поголеми аквариуми се нуждаете от sera 
flore CO2 fertilization system (sera flore 
СО2система за наторяване). Тази систе
ма съдържа пълен комплект екстремно 
устойчиви на дифузия части с много високо 
качество. Включва природосъобразна, пре
зареждаща се бутилка за CO2 от 450 гр., 
която може да пълните при вашия достав
чик.
seramic pH Controller регулира дозиране
то на CO2 автоматично. Микропроцесор 
регу ли ра нивото на pH непрекъснато и го 
поддържа постоянно дозирай ки CO2.

55СЪЗДАВАНЕ НА АКВАРИУМ В          СТЪПКИ
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Прехвърлянето в нов аквариум означава 
за рибите смяна на климата. Изключете 
осветлението в аквариума. Избягвай те 
ярката светлина.

 Пускане на рибите
Най накрая аквариумът е поставен, 

декорацията и растителността са подгот
вени; филтърът, нагревателят и осве тлен
ието функционират според изис к ванията. 
Тестовете sera показват добро качество на 
водата. Сега се пускат първите риби. 
Същевре менно стартирай те биологи чното 
разгра ж дане на вредните вещества.

•  Напълнете аквариума с вода 
до 2 см. от ръба. След това 
добавете sera aquatan (pH 6.5 
– 7.5). Включете филтъра.

•  Добавете sera bio nitrivec 
един час след като сте доба
вили sera aquatan. sera bio 
nitrivec ускорява активацията 
на филтърните бактерии. 

•  Първите риби може да се 
добавят най скоро след 24 
часа (започнете с водорасло
ядни и дънни рибки).

•  През следващите няколко дни 
тествайте за амоний и нитри
ти. sera toxivec бързо неутра
лизира високите им нива.

•  През следващите 7 дни доба
вяйте sera bio nitrivec. От 
тогава нататък го използвайте 
ежеседмично, след почиства
не на филтъра или смяна на 
водата.

•  Останалите животни може да 
се добавят след 8 дни.

•  В периода на стартиране на 
аквариума хранете ограниче
но използвайки продукти от 
семейството на sera vipan: 
sera vipan люспи за рибките 
на повърхността и sera 
vipagran, меки гранули за 
риби от средните слоеве. sera 
vipachips за всички дънни 
риби.

След 30 минути може 
да прехвърлите риб
ките с sera fish net 
(sera кепче). Водата 
от торбич ката непре
менно из лей те в  
мивката!

Отворете торбичка
та и запретнете мно
гократно краищ ата й  
така, че торбичк ата 
сама да стои отво
рена в аква риума. В 
тече ние на половин 
час добавяй те вода 
от аквариума на  
порции в торбичката 
до обем два или три 
пъти поголям от 
пър воначалния и 
обем.

Поставете торбич ка
та с рибите в аква
риума (отвора наго
ре) и се убедете, че 
торбичката плува.

5
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sera – The CD 2.0: Създай  мечтания аква
риум

Вие лесно може да комбинирате пъст
роцветни рибки и разкошни растения за да 
създадете екзотичен подводен свят.

sera – The CD съществува от 1999. С 
неповт орими възможности досега, sera – 
The CD 2.0 представлява многократно 
подобря вана софтуерна програма за съз
даване на аквариум. 

sera – The CD: подредете 
лесно аквариума

sera ви предст
авя лесни за под
дръжка био 
т оп ни аквариуми в CD, които  
вие може да достроите по свой вкус. Освен 
това вие може да съчетаете 140 вида 
рибки и 50 вида растения. За да не  
сгрешите sera – The CD автоматично све
рява съвместимоста между размера на  
аквариума, рибките, растенията, дънната 
настилка, скалите и корените. sera – The 
CD осигурява много възможности, като:

•  Основното което трябва да знаете за 
аквариума

•  Клипче за изграждане на аквариум  
стъпка по стъпка

•  Полезни съвети за поддръжка на  
аквариума

•  Енциклопедия с информация за рибки и 
растения

•  Списък с продукти за купуване при 
изграждане на аквариум

Стартова страница
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ПЛАНИРАНЕ С КОМПЮТЪР



Добавяне и  
махане на рибки

Енциклопедия

sera онлай нлаборатория
Със sera онлай нлабора тория поддръжк
ата на ак ва риума е много лесна и доставя 
истинско удовол ствие. Вие учите лесно, 
като на игра как да тествате и обработвате 
водата. Вие можете постоянно да конт
ролирате качеството на водата във Вашия 
аквариум, а също и на езерната вода. Това 
има решаващи пре дим ства:

•  устой чиво добро каче с т во на водата
•  помалко проблеми с ал ги те
•  помалък разход на време при поддърж

ане на аквариума

Убедете се в това в Интернет на

Лесно оформяне на дизай н 
(Drag-and-drop) само с помо

ща на мишка

www.seralabor.com
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