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Τα βακτηρίδια καθαρισμού 
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Τα ψάρια καταναλώνουν οξυγόνο, 
και παράγεται, ως ένα προϊόν  
μεταβολισμού, διοξείδιο του  

άνθρακα (CO2)

Στο φυσικό περιβάλλον των διακοσμητικών 
ψαριών μας, η φύση εγγυάται τις ιδανικές συν-
θήκες διαβίωσης. Σε ένα ενυδρείο χρειάζεται 
να υποστηρίξουμε τον βιολογικό κύκλο με 
κάποια συντήρηση.
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Τα βακτηρίδια καθαρισμού 
πρώτα μετατρέπουν  
ρυπογόνες ουσίες σε  

NH4/NH3  
(αμμώνιο, αμμωνία)

Υπερβολικές ποσότητες  
τροφής, απορρίμματα των 

ψαριών και σαπισμένα 
φύλλα και μέρη φυτών  

μολύνουν το νερό

Όταν διατηρείτε ένα ενυδρείο, είναι πολύ 
σημαντικό να δημιουργείτε ένα υδρόβιο περι-
βάλλον για τα ψάρια σας ακριβώς όπως το 
έχουν συνηθίσει στην φύση. Τις βάσεις για το 
παραπάνω τις θέτετε όταν ξεκινάτε να στήνετε 
ένα ενυδρείο. Oι ιδιότητες του νερού είναι 
εύκολο να ρυθμιστούν εάν το ενυδρείο σας 
κατοικείται από ψάρια που προέρχονται από 
το ίδιο φυσικό περιβάλλον. Εάν διατηρείτε 
ψάρια που προέρχονται από διαφορετικά 
μέρη του κόσμου, υπάρχει το ενδεχόμενο να 
έχουν εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις νερού. 
Κάτι τέτοιο κάνει την συντήρηση και την φρον
τίδα του ενυδρείου πολύ πιο δύσκολη. 

Ψάρια, φυτά και διακοσμητικά θα ταιριάζουν 
τέλεια μεταξύ τους εάν, για παράδειγμα, δη μιου
ργήσετε μια μικρογραφία του υποβρύχιου 
κόσμου των περιοχών του Αμαζονί ου ή της 
λίμνης Μαλάουι. Τα ψάρια χρειάζονται παρό-
μοια σύσταση νερού ανάλογη του βιότοπου απ’ 
τον οποίο προέρχονται. Αυτές οι προϋποθέσεις 
μαζί με την βοήθεια που σας παρέχουν τα βελ-
τιωτικά νερού της sera, κάνουν την περιποίηση 
του ενυδρείου σας πολύ πιο εύκολη υπόθεση. 
Τα ψάρια σας θα αισθάνονται καλά και συνή-
θως ζουν περισσότερο απ’ ότι στην φύση. Κάτι 
τέτοιο κάνει την ζωή με ένα ενυδρείο πολύ πιο 
ευχάριστη και διασκεδαστική.

Н sera έχει φτιάξει για εσάς κοινόβια ενυδρεία 
από 9 διαφορετικούς βιότοπους. Πληροφορίες 
για αυτά θα βρείτε στο Internet (www.sera.de) 
και στο sera – The CD, το οποίο συμπεριλαμ-
βάνει καταπληκτικές ταινίες και δυνατότητα 
σχεδίασης του ενυδρείου σας με ηλεκτρονικά 
μέσα. Το sera – The CD σας επιτρέπει να σχε-
διάζετε, από την αρχή, λειτουργικά ενυδρεία. 
Xρησιμοποιώντας το sera online laboratory 
μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η συντήρηση 
του ενυδρείου σας θα είναι εύκολη υπόθεση. 
Θα μάθετε με ευκολία πως να χρησιμοποιείτε 
τα τεστ και τα ρυθμιστικά νερού. Θα μπορείτε 
επίσης να παρακολουθείτε ανά πάσα στιγμή 
την ποιότητα του νερού του ενυδρείου σας και 
να λαμβάνετε άμεσα προτάσεις για βελτίωση. 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην 
σελίδα 18.

Ενυδρεία σύμφωνα με τα  
πρότυπα της φύσης με την  
sera – και τα ψάρια σας θα  
περνάνε περίφημα!



Έλεγχος του φίλτρου
Θα πρέπει επίσης να ελέγχετε εάν το φίλτρο 
και / ή οξυγόνωση του ενυδρείου λειτουργούν 
κανονικά. Καθαρίστε τα υλικά του φίλτρου 
(σελίδα 24) σε περίπτωση που από το φίλτρο 
εκρέει πολύ λιγότερο νερό απ’ την συνηθισμέ-
νη ποσότητα. Το στόμιο εξαγωγής του φίλτρου 
θα πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε η 
επιφάνεια του νερού να αναδεύεται ελαφρά. 
Κάτι τέτοιο μειώνει τις απώλειες σε CO2, δημι-
ουργώντας έτσι καλύτερες συνθήκες ανάπτυ-
ξης για τα φυτά και ταυρόχρονα περιορίζει την 
ανάπτυξη άλγης. 

Έλεγχος θερμοκρασίας
Οι σύγχρονοι θερμοστάτες θέρ-
μανσης ενυδρείων λειτουργούν 
πολύ αξιόπιστα. Όμως, σας συμ-
βουλεύουμε να ελέγχετε την θερ-
μοκρασία του νερού του ενυδρείου 
σας μέσω του ειδικού θερμόμετρου 
ενυδρείων μια φορά την ημέρα για 
να είσαστε σίγουροι ότι όλα είναι 
εντάξει. 

Τάισμα
Ταΐζετε τα ψάρια σας 2-3 φορές την ημέρα 
προσφέροντας τους ποσότητες που κατανα-
λώνουν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ταΐ-
ζετε νυκτόβια ψάρια και ψάρια που κολυμπούν 
στα χαμηλότερα επίπεδα νερού κατά την διάρ-
κεια της νύχτας. Περισσότερες πληροφορίες 
θα βρείτε στο Internet (www.sera.de) ή στον 
οδηγό της sera “Πώς να ταΐζετε τα ψάρια σας 
σύμφωνα με το πρότυπo της φύσης”.

Σχέδιο συντήρησης
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Ανάβοντας και σβήνοντας το φως
Н περίοδος φωτισμσύ θα πρέπει να διαρκεί 
περίπου 12 ώρες. Αυτή είναι περίπου και η 
διάρκεια μιας τροπικής ημέρας. Σε περίπτωση 
που αντιμετωπίζετε προβλήματα με άλγη 
μπορείτε να μειώσετε την περίοδο φωτός σε  
8 ώρες διάρκειας π.χ. σβήνοντας το φως για 
λίγες ώρες το μεσημέρι. Oι φωτοπερίοδοι 
μπορούν να ρυθμιστούν με ένα χρονοδιακό-
πτη.

Έλεγχος επιπέδου νερού
Ελέγχετε το επίπεδο του νερού και συμπλη-
ρώστε το νερό που έχει εξατμιστεί για να είσα-
στε σίγουροι ότι ο ξαφριστής νερού παραμένει 
σε λειτουργία και ότι ο θερμαντήρας δεν στε-
γνώσει εξ’ αιτίας των χαμηλών επιπέδων 
νερού. Αφαιρέστε μέρη φυτών που μπορεί να 
έχουν πιαστεί στο πλαίσιο εισαγωγής του 
εσωτερικού φίλτρου, ή στον σωλήνα εισαγω-
γής εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικό φίλτρο, και 
εφόσον η ροή του νερού έχει επηρεαστεί 
σημαντικά.

Καθημερινή φροντίδα
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Εβδομαδιαία φροντίδα
Αλλαγές νερού
Oι εβδομαδιαίες αλλαγές νερού αποτελούν το 
πιο σημαντικό μέτρο φροντίδας που υποστηρί-
ζει την βιολογική ισορροπία, ειδικά σε μικρά  
ενυδρεία. Σε πιο μεγάλα ή πυκνοκατοικημένα 
ενυδρεία, μερικές αλλαγές νερού κάθε 2 με  
3 εβδομάδες επαρκούν. Με καλή προετοιμα-
σία, μια αλλαγή νερού θα σας πάρει 15 με  
20 λεπτά, ανάλογα με την ποσότητα νερού 
που επιθυμείτε να αλλάξετε.
Σε περιπτώσεις ξαφνικού εκφυλισμού της  
ποιότητας του νερού, το sera toxivec αφαιρεί 
άμεσα τις τοξίνες από το νερό (πληροφορίες 
στην σελίδα 7). Περισσότερες πληροφορίες  
για το πως πραγματοποιείται μια αλλαγή 
νερού στην σελίδα 19.

Έλεγχος νερού
Ελέγχετε τις πιο σημαντικές παραμέτρους του 
νερού μια φορά την εβδομάδα. Περισσότερες 
πληροφορίες για τους ελέγχους νερού θα βρείτε 
στην σελίδα 10.

Λίπανση φυτών
Τα φυτά εκπληρώνουν σημαντικές λειτουργίες 
μέσα σε ένα ενυδρείο:
•  Παρέχουν στα ψάρια απαραίτητο οξυγόνο
•  Πραγματοποιούν την βιολογική διάσπαση 

των ρυπογόνων ουσιών
•  Αποτελούν καταφύγια και σημεία οριοθέτη-

σης περιοχών για τα ψάρια

Н sera έχει δημιουργήσει ένα ειδικό σύστημα 
φροντίδας για την βέλτιστη παροχή θρεπτικών 
συστατικών. Το sera florena είναι ένα λίπα-
σμα σε υγρή μορφή με καλά ισορροπημένα 
θρεπτικά συστατικά για υδρόβια φυτά τα 
οποία απορροφούν τα θρεπτικά συστατικά 
που χρειάζονται μέσω των φύλλων τους. 
Συμπυκνωμένο λίπασμα σε μορφή ταμπλέ-
τας, το sera florenette A παρέχει στις 
ρίζες των φυτών τα σωστά θρεπτικά 
συστατικά για περίπου 4 εβδομάδες. Λιπάνετε 
τα φυτά σας με sera florena ή sera florenette A 
μια φορά την εβδομάδα. Σε περίπτωση που 
τα φυτά σας δεν αναπτύσσονται σωστά, π.χ. 
μετά από κάποια μεταφορά ή πρόσφατο φύτε-
μα, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε 
sera floreplus, το “Turbo” των λιπασμάτων.

Θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά 
με την φροντίδα των φυτών στον οδηγό sera 
“Υπέροχα φυτά ενυδρείων” ή στο Internet 
(www.sera.de).



Oι λάμπες φθορισμού της 
sera σας εγγυούνται σταθε-
ρό και σωστό φως για το ενυ-
δρείο σας για μεγάλα χρονικά  
διαστήματα. Περισσότερες 
πληροφορίες θα βρείτε στον 
οδηγό της sera “Φυσικός 
φωτισμός για ενυδρεία και  
terrarium”.

Υπερβολική ποσότητα τροφής από λάθος
Н τροφή παραμένει στον πυθμένα του ενυ-
δρείου μια ώρα μετά από την στιγμή που την 
προσφέρατε, χωρίς τα ψάρια να δείχνουν 
κάποιο ενδιαφέρον. Σε αυτή την περίπτωση, 
σίγουρα έχετε προσφέρει υπερβολική ποσό-
τητα τροφής.

Μέτρα που πρέπει να παρθούν άμεσα:
Χρησιμοποιήστε το sera gravel cleaner ή το 
sera gravel washer (σκούπα βυθού) για την 
απομάκρυνση υπολειμμάτων τροφής (δες 
οδηγίες χρήσης για τρόπο λειτουργίας), και 
αλλάξτε περίπου 1530% του νερού στο ενυ-
δρείο. Βελτιώστε το φρέσκο νερό με sera 
aquatan και sera bio nitrivec (δες σελ. 22) 
και ελέγξτε τις παραμέτρους του νερού.

Σχέδιο συντήρησης
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Ετήσια φροντίδα
Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού
Μεταξύ άλλων, ο σωστός φωτισμός είναι ζωτι-
κής σημασίας γα την ανάπτυξη των υδρόβιων 
φυτών και την παροχή οξυγόνου στο ενυδρείο. 
Ακόμα και αν οι λαμπτήρες φθορισμού λειτουρ-
γούν ακόμα, μειώνεται η ένταση της ακτινοβο-
λίας που εκπέμπουν όσο παλιώνουν και άρα 
δεν επαρκούν για το βιοτοπικό ενυδρείο. Εμφά-
νιση άλγης ή φυτά που δεν ευημερούν είναι τα 
πρώτα ορατά συμπτώματα μειωμένης ή κακής 
ποιότητας φωτισμού. 
Εάν χρησιμοποιείτε δύο λάμπες φθορίου σας 
συμβουλεύουμε να αλλάξετε μια μετά από  
12 μήνες και την δεύτερη μετά από έναν ή δύο 
μήνες. Εάν αλλάξετε και τις δύο λάμπες μαζί, 
οι συνθήκες φωτός θα αλλάξουν πάρα πολύ 
ξαφνικά.

Φροντίδα ανάλογα την περίπτωση

Ïé ëáìdôPñåò ôçò sera åßíáé äéáèYóéìïé óôá dáñáêÜôù ìåãYèç

Ï êáôÜëëçëïò öùôéóìüò åßíáé ç âÜóç
ãéá ôçí õãéåéíP äéáâßùóç êáé ãéá ôá õdYñï÷á åîùôéêÜ ÷ñpìáôá

67
Öõóéêüò öùôéóìüò ãéá 
åíõäñåßá êáé terrarium
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Αυξημένα επίπεδα ρυπογόνων ουσιών?
Oι έλεγχοι του νερού αποκαλύπτουν ότι τα 
επίπεδα ρυπογόνων ουσιών είναι υψηλότερα 
από τα επιτρεπτά ανώτατα όρια. Πιθανές αιτί-
ες, εκτός άλλων, μπορεί να είναι:
•  Υπερβολικός αριθμός ψαριών σε σχέση με 

το μέγεθος του ενυδρείου
•  Н χωρητικότητα του φίλτρου είναι μικρή
•  Υπερβολική παροχή τροφής

Гρήγορη βοήθεια για το ενυδρείο:
sera toxivec
•  Παρέχει άμεση προστασία στα ψάρια και τα 

ασπόνδυλα ενάντια σε δηλητηριάσεις από 
χλωρίνη, νιτρώδη, αμμωνία και βαριά μέταλ-
λα

•  Αφαιρεί άμεσα αυτές τις τοξικές ουσίες από 
το νερό του ενυδρείου

•  5ml (περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού) 
επαρκούν για 20 λίτρα 

Δεδομένου ότι χρησιμοποιείτε τακτικά το sera 
toxivec μπορείτε να μειώσετε την συχνότητα 
των αλλαγών του νερού.

Μετά από μια μεγάλης έκτασης 
ρύπανση του νερού, τα βακτηρίδια 
καθαρισμού του sera bio nitrivec 
χρειάζονται κάποια υποστήριξη από 
το sera filter biostart. Αυτά τα υψη-
λής απόδοσης ένζυμα και μικρόορ-
γανισμοί μειώ νουν την ποσότητα 
λάσπης και των δυσάρεστων οσμών. 
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Φροντίδα ανάλογα την περίπτωση

QuickClean

Formula

Αμεση βοήθεια
για το ενυδρείο σας



Σχέδιο συντήρησης
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Φροντίδα φυτών
Πολλοί νέοι ιδιοκτήτες ενυδρείων συνηθίζουν 
να αφαιρούν κάθε πεσμένο ή σαπισμένο 
φύλλο και κάθε κομματάκι βρώμας άμεσα από 
το ενυδρείο τους. Προσέξτε: Κάθε φορά που 
βάζετε το χέρι σας μέσα στο ενυδρείο δημι-
ουργείτε μια ανησυχία στους κατοίκους του. 
Επίσης, κάθε φορά που βάζετε το χέρι σας 
μέσα στο νερό του ενυδρείου, επικίνδυνες 
ουσίες, όπως υπόλοιπα σαπουνιού, λίπους 
κλπ. εισχωρούν στο νερό. 

Αφαίρεση άλγης
Πράσινη άλγη σε σχηματισμό κηλίδας μπορεί 
να αναπτυχθεί πάνω στο γυαλί του ενυδρείου, 
αλλά και σε γυαλιστερές πέτρες και φύλλα 
φυτών. Εάν εμφανιστεί τέτοιου είδους άλγη 
στο ενυδρείο σας, μην ανησυχήσετε. Н πράσι-
νη άλγη αναπτύσσεται μόνο σε περίπτωση 
που η ποιότητα του νερού το επιτρέπει. Ψάρια 
που τρώνε την άλγη, όπως τα Otocinclus ή τα  
Ancistrus, είναι κατάλληλα για την απομά-
κρυνση αλγών με φυσικό τρόπο. Μερικές 
φορές, μικρός αριθμός Swordtail ή Black 
Mollies επαρκεί για τον περιορισμό της ανά-
πτυξης των αλγών. Σας προτείνουμε επίσης 
να προσθέσετε περισσότερα φυτά ταχείας 
ανάπτυξης, τα οποία θα απορροφήσουν τα 
θρεπτικά συστατικά των αλγών από το νερό.

Με τον μαγνήτη για την άλγη sera glas clear  
TA6 ή με λίγο sera filter wool μπορείτε εύκολα 
να αφαιρέσετε πράσινη άλγη που αναπτύσσεται 
στο μπροστινό τζάμι του ενυδρείου σας. Δυστυ-
χώς, υπάρχουν και άλλοι τύποι αλγών, οι οποίοι 
είναι πιο επικίνδυνοι. 
Εφόσον επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για 
τις άλγες και τους τρό-
πους καταπολέμησης 
των θα βρείτε πληρο-
φορίες στο Internet 
(www.sera.de) στο 
τμήμα  “Επίλυση προ-
βλημάτων ασθενειών 
ή άλγης”. Μπορείτε  
να προμηθευτείτε το 
έν τυπο  sera algae 
check list από το εξει-
δικευμένο κατάστημα.

Φροντίδα ανάλογα με την περίπτωση
Καλύτερα να λάβετε μέτρα καθαρισμού για 
καθαρά οπτικούς λόγους μαζί με μια μερική 
αλλαγή νερού.

Συμβουλή

Midget Sucker Catfish (Otocinclus cf. affinis)

Bushy Mouth Ancistrus (Ancistrus cf. dolichopterus)

Black Molly (Poecilia sphenops)

Swordtail (Xiphophorus helleri)

Στρώμα αλγών

ãéá ôçí dñüëçøç äçìéïõñãßáò Üëãçò
ãéá ôçí áöáßñåóç Üëãçò

¸ëåã÷ïò Üëãçò
67®
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Όταν χρησιμοποιείτε το sera pH- 
minus για να καθαρίσετε τα τζάμια 
ή τεχνικό εξοπλισμό του ενυδρείου 
σας, σας παρακαλούμε να φοράτε 
λαστιχένια γάντια και να αποφεύ-
γετε οποιαδήποτε επαφή του προ-
ϊόντος με τα μάτια σας.

Σημαντικό:

Εναποθέσεις ασβεστίου
Μπορείτε να αφαιρέσετε 
εναποθέσεις ασβεστίου 
στον θερμαντήρα ή στους 
σωλήνες του φίλτρου με 
το sera pH-minus. Ενα-
ποθέστε λίγο sera pH- 
minus και αφήστε το να 
δράσει για μερικά λεπτά. 
Κατόπιν, απλά ξεβγάλετε 
το (αν χρειάζεται επανα-
λάβετε ή τρίψτε με sera 
filter wool).

Καθαρισμός των τζαμιών και καπακιών 
του ενυδρείου
Μπορείτε να αφαιρέσετε εναποθέσεις ασβε
στίου στα τζάμια και τα καλύμματα του ενυδρεί-
ου σας κατά την διάρκεια μιας αλλαγής νερού. 
Ζεστό νερό και sera pH-minus θα κάνουν τα 
τζάμια του ενυδρείου σας διάφανα. Ένα λερω-
μένο τζάμι μειώνει σημαντικά την ένταση του 
φωτός. Τα φυτά δεν θα αναπτύσσονται τόσο 
καλά. Για τον λόγο αυτό μην αφήνετε τα τζάμια 
του ενυδρείου σας σε αυτή την κατάσταση και 
πραγματοποιείτε αυτή την διαδικασία καθαρι-
σμού τακτικά και όποτε κρίνετε απαραίτητο. 

Φροντίδα ανάλογα με την περίπτωση

Νεκρά ψάρια
Απομακρύνετε νεκρά ψάρια άμεσα από το 
ενυδρείο σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέ-
πει να εντοπίσετε γρήγορα τα αίτια και να  
τα διορθώσετε. Πραγματοποιήστε εκτεταμέ-
νους ελέγχους στις παραμέτρους του νερού. 
Συγκεκριμένα, ελέγξτε την τιμή του pH, την 
ανθρακική σκληρότητα (KH), το χλώριο (Cl), 
αμμώνιο / αμμωνία (NH4/NH3), τα νιτρώδη 
(NO2), τα φωσφορικά (PO4), και τα επίπεδα 
χαλκού (Cu).

Καθαρισμός της εξωτερικής πλευράς των  
τζαμιών του ενυδρείου 
Καθαρίζετε την εξωτερική πλευρά των τζαμιών 
του ενυδρείου μόνο αφού το ενυδρείο είναι 
γεμάτο με νερό και το καπάκι κλειστό. Κατόπιν 
βάλτε λίγο sera pH-minus σε ένα απαλό πανί 
και προσεκτικά σκουπίστε τα τζάμια. Καθαρίστε 
κατάλοιπα με ένα στεγνό πανί.

Καθαρισμός της εσωτερικής πλευράς των 
τζαμιών του ενυδρείου 
Ακόμη και με μια καλή φροντίδα του ενυδρείου 
σας, μερικές φορές είναι αδύνατο να αποφύγε-
τε μια μικρή ανάπτυξη γλίτσας πάνω στο τζάμι 
του (π.χ πράσινη άλγη). 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
οι μαγνήτες sera glas 
clear TA6 παρέχουν 
γρήγορη και ολοκληρω-
μένη βοή θεια.
Н βούρτσα του εξαρτή-
ματος καθαρισμού απο-
τελείται από υψηλής 
ποι  ότητας συμπαγές 
πλα  στικό. Το κάλυμμα 
της εξωτερι κής πλευράς 
είναι κατασκευασμένο από μαλακή τσόχα. 
Αυτό εμποδίζει την δημιουργία γρα τσου νιών 
ακόμη και μετά από χρόνια χρήση.



Τα τεστ νερού της sera αποτελούν ένα 
“σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης” που σας 
επιτρέπει να παρακολουθείτε αποκλίσεις από 
τις ιδανικές τιμές των παραμέτρων του νερού. 
Εάν αυτές οι αποκλίσεις υπερβούν ένα μέγι
στο επιτρεπτό όριο, θα έχετε την δυνατότητα 
να αντιδράσετε εγκαίρως παίρνοντας τα απα
ραίτητα μέτρα. Με αυτό τον τρόπο, η φροντίδα 
του ενυδρείου σας δεν χρειάζεται πολύ κόπο 
και ο βιότοπος σας δεν θα υποστεί εκτεταμέ
νες μεταβολές. Τα sera test kits είναι μεγάλης 
ακρ ίβειας και εύκολα στην χρήση.

Τα sera test kits και τα sera water care
products προσαρμόζονται και ταιριάζουν 
μεταξύ τους. Για τον λόγο αυτό σας συστήνου
με να χρησιμοποιείτε τα επώνυμα προϊόντα 
της sera για εύκολη ρύθμιση των παραμέτρων 
του νερού.

Το sera aqua-test set περιέχει τα πιο σημα
ντικά διαλύματα ελέγχου του νερού: 
•  τιμής pH
•  γενικής σκληρότητας
•  ανθρακικής σκληρότητας
•  νιτρωδών

sera aqua-test box – το επαγγελματικό σετ 
περιέχει συστήματα ελέγχου του νερού για:
•  τιμή pH
•  γενική σκληρότητα
•  ανθρακική σκληρότητα
•  αμμώνιο / αμμωνία
•  νιτρώδη
•  νιτρικά
•  φωσφορικά
•  σίδηρο
•  χαλκό ή χλωρίνη

Oι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα την χώρα 
προέλευσης του κάθε ψαριού. Oι συνθήκες 
στον Αμαζόνιο είναι, για παράδειγμα, εντελώς 
διαφορετικές από αυτές της λίμνης Μαλάουι. 
Н διατήρηση των σωστών τιμών των παραμέ
τρων του νερού είναι ευκολότερη υπόθεση εάν 
στο ενυδρείο σας διατηρείτε ψάρια που προ
έρχονται από τον ίδιο βιότοπο αντί για ψάρια 
διαφορετικών προελεύσεων.

Τεστ νερού sera - έγκαιρη προειδοποίηση
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Τεστ νερού sera - έγκαιρη προειδοποίηση

Ενυδρείο “Λίμνη Μαλάουι”

1111

Ενυδρείο  
“Τροπικό δάσος”
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Γενική Σκληρότητα (GH)

Н γενική σκληρότητα του 
νερού καθορίζεται από την 
συγκέντρωση ασβ  εστίου 
και αλάτων μα  γνησίου. 
Επηρεάζει άμ εσα την ανά-
πτυξη ψαριών, μικρόορ-
γανισμών και φυτών. Τα 
περισσότερα είδη διακοσ
μητικών ψαριών που 
φυλάσσονται σε ενυδρεία 
προέρχονται από μέρη με 
“μαλακό” νερό.

Συχνότητα μετρήσεων
Μια φορά την εβδομάδα και με κάθε 
αλλαγή νερού

Iδανική τιμή νερού
Μεταξύ 6 και 16˚dGH
(εξαρτάται από τον αριθμό των ψαριών)

Εάν η τιμή είναι πολύ υψηλή
⇓ •  Φιλτράρετε με sera super peat ή προσθέστε 

sera blackwater aquatan, που περιέχει 
φυσικά εκχυλίσματα τύρφης, ιχνοστοιχεία 
και χουμικά οξέα, για ψάρια από μαλακά 
τροπικά νερά όπως characins, barbs, 
catfish και cichlids Νοτίου Αμερικής

 •  Μερικές αλλαγές νερού με μαλακότερο ή 
απιονισμένο (νερό αντίστροφης όσμωσης) 
νερό

Εάν η τιμή είναι πολύ χαμηλή
⇑ • Προσθέστε sera mineral salt

Ανθρακική σκληρότητα 
(KH)
Н ανθρακική σκληρότητα 
δημιουργείται από ενώ-
σεις ασβεστίου και μαγνη-
σίου με ανθρακικό οξύ. 
Δεσμεύει τα οξέα και με 
αυτό τον τρόπο αποτρέ-
πει μια ξαφνική πτώση 
της τιμής του pH, η οποία 
θα ήταν επικίνδυνη για τα 
ψάρια.

Συχνότητα μετρήσεων 
Μια φορά την εβδομάδα

Iδανική τιμή νερού
Μεταξύ 5 και 10˚dKH

Εάν η τιμή είναι πολύ υψηλή
⇓ •  Προσθέστε sera pH-minus
 •  Μερικές αλλαγές νερού με μαλακότερο ή 

απιονισμένο (νερό αντίστροφης όσμωσης) 
νερό

 •   Φιλτράρετε με sera super peat

Εάν η τιμή είναι πολύ χαμηλή
⇑ • Προσθέστε sera KH/pH-plus
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Αμμώνιο (NH4) / 
αμμωνία (NH3)
Υψηλά επίπεδα αμμωνίου 
υποδεικνύουν διαταραγ-
μένο ή ακόμη και ανεπαρ-
κή καθαρισμό του νερού 
από βακτηρίδια, π.χ. μετά 
από κάποια αλλαγή νερού 
ή σε κάποιο νέο στήσιμο. 
Εάν η τιμή του pH είναι με 
 γαλύτερη του 7, μια μεγα-
λύτερη ποσότητα αμμώνι-

ου θα μετατραπεί σε αμμωνία, η οποία είναι 
τοξική για τα ψάρια. Τα ψάρια θα διατρέξουν 
κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων στα βράγχια 
και ασφυξίας. Xαμηλά επίπεδα αμμωνίου της 
τάξεως του 0.02mg/l είναι επικίνδυνα. 

Συχνότητα μετρήσεων
Μια φορά την εβδομάδα και όποτε  
κρίνετε απαραίτητο (τα ψάρια δεν νοιώ-
θουν καλά)

Iδανική τιμή νερού
0.0mg/l NH3

Εάν η τιμή είναι πολύ υψηλή
⇓ •  Μέτρο πρώτης βοήθειας σε περίπτωση  

οξείας δηλητηρίασης από αμμώνιο – προ-
σθέστε άμεσα sera toxivec

 •   Μερική αλλαγή νερού (ελέγξτε το pH του 
νερού)

 •   Ρυθμίστε το νερό με sera aquatan, sera 
filter biostart και sera bio nitrivec

 •  Ελέγξτε το φίλτρο
 •   Φιλτράρετε με sera siporax Professional
 •  Ταίστε λιτά
 •   Προσθέστε περισσότερα φυτά

Τιμή pH

Н τιμή του pH σας δείχνει 
εάν το νερό που εξετάζετε 
είναι όξινο (τιμή μικρότερη 
του 7), ουδέτερο (7), ή 
αλκαλικό (τιμή μεγαλύτε-
ρη του 7). Н τιμή του pH 
είναι μια λογαριθμική τιμή, 
δηλαδή μια τιμή του pH=6  
υποδεικνύει 10 φορές 
περισσότερο οξύ απ’ ότι 

μια τιμή pH=7. Για να αποτρέψετε ερεθισμούς 
της βλενογόνου μεμβράνης των ψαριών σας, 
θα πρέπει να αποφεύγετε ακόμη και αποκλί-
σεις ενός βαθμού στην τιμή του pH. 

Συχνότητα μετρήσεων
Μια φορά την εβδομάδα

Iδανική τιμή νερού
6-7 για τα πιο πολλά είδη ψαριών και φυτών 
που προέρχονται από τροπικές περιοχές –  
7.58.5 για cichlids από τις λίμνες Μαλάουι  
και Τανγκανίκα.

Εάν η τιμή είναι πολύ υψηλή
⇓ •   Προσθέστε sera pH-minus
 •  Προσθέστε CO2 χρησιμοποιώντας το  

sera flore CO2 fertilization system
 •   Φιλτράρετε με sera super peat
 • Μερικές αλλαγές νερού με πιο όξινο νερό

Εάν η τιμή είναι πολύ χαμηλή
⇑ • Προσθέστε sera KH/pH-plus
 •  Μερικές αλλαγές νερού με πιο αλκαλικό 

νερό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρ-
χει ανιχνεύσιμη ρύπανση από αμμώνιο.  
Ρυθμίστε με διπλή δόση sera aquatan για  
να προστατεύσετε την βλενογόνο μεμβρά-
νη των ψαριών



Nιτρώδη (NO2)

Τα νιτρώδη αποτελούν 
ένα ενδιάμεσο στάδιο για 
την διάσπαση ρυπογόν 
ων ουσιών (NH4/NH3 σε 
NO2). Σε πολύ υψηλές  
συ γκεντρώσεις δρουν σαν 
δηλητήριο για το αίμα. 
Όποια ανιχνεύσιμα επίπε-
δα νιτρωδών αποτελούν 
μόλυνση για το νερό. 

Συχνότητα μετρήσεων
Μια φορά την εβδομάδα και όποτε  
κρίνετε απαραίτητο (τα ψάρια σας δεν 
νοιώθουν καλά). 

Ιδανική τιμή νερού
0.0mg/l NO2

Εάν η τιμή είναι πολύ υψηλή
0.30.9mg/l NO2 – μόλυνση του νερού
⇓ • Άμεσα μέτρα – προσθέστε sera toxivec
 •  Πραγματοποιήστε μια μερική αλλαγή 

νερού, καθαρίστε τον πυθμένα με το sera  
gravel washer, βελτιώστε το νερό με sera 
aquatan και sera bio nitrivec

 • Ελέγξτε το φίλτρο
 • Φιλτράρετε με sera siporax Professional
 • Ταίστε λιτά
 • Ελέγξτε μήπως κάποιο ψάρι έχει πεθάνει

Από 0.9mg/l NO2 – σοβαρή και εκτεταμένη  
μόλυνση νερού
Τα ψάρια σας κινδυνεύουν
⇓ • Άμεσα μέτρα – όπως παραπάνω
 •  Απομακρύνετε την αιτία μόλυνσης του νερού

 3.3mg/l NO2 και άνω – μεγάλος κίνδυνος για 
την ζωή των ψαριών σας
⇓ • Πρώτη άμεση ενέργεια – Προσθέστε διπλή 

δόση sera toxivec
 •  Αλλάξτε άμεσα 30% του νερού και προχω-

ρήστε όπως παραπάνω
 •  Αλλάξτε πάλι 30% του νερού μετά από  

12-24 ώρες και προχωρήστε όπως παρα-
πάνω

Nιτρικά (NO3)

Τα νιτρικά αποτελούν το 
επόμενο βήμα στην διά-
σπαση των ρυπογόνων 
ουσιών (NO2 σε NO3). 
Μπορούν επίσης να εισέλ-
θουν στο ενυδρείο σας 
μέσω του νερού της βρύ-
σης. Εάν τα επίπεδα νιτρι-
κών είναι πολύ υψηλά, τα 
φυτά και τα ψάρια σας δεν 

θα αναπτύσσονται καλά, και άλγη θα αναπτυχθεί 
γρήγορα.

Συχνότητα μετρήσεων
Μια φορά την εβδομάδα και όποτε κρίνετε 
απαραίτητο (αυξημένη ανάπτυξη αλγών)

Iδανική τιμή νερού
Μέγιστο 20mg/l NO3

Εάν η τιμή είναι πολύ υψηλή
Από 20mg/l NO3
⇓ •  Χρησιμοποιήστε 1 λίτρο sera siporax 

Professional για κάθε 100 λίτρα νερού 
στο ενυδρείο

 •  Επιπρόσθετα ενεργοποιήστε το φίλτρο με 
sera filter biostart

 •  Προσθέστε γρήγορα αναπτυσσόμενα φυτά
 •  Πραγματοποιήστε μερικές αλλαγές νερού 

χρησιμοποιώντας νερό με χαμηλά επίπεδα 
νιτρικών

 •  Μειώστε των αριθμό ψαριών και την  
ποσότητα της προσφερόμενης τροφής

Άνω των 100mg/l NO3
⇓ •  Αντικαταστήστε άμεσα 30% του νερού και 

ακολουθήστε την διαδικασία που σας  
περιγράψαμε παραπάνω
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Οξυγόνο (O2)

Το οξυγόνο είναι α πα ραί
τη  το για τα ψάρια και τους 
υπόλοιπους οργανισμούς 
ενός ενυδρείου. Τα φυτά 
επίσης χρειάζονται μικρές 
ποσότητες οξυγόνου κατά 
την διάρκεια της νύχτας. 
Ανεπάρκεια οξυγόνου δη 
μιουργεί αναπνευστικά 
προβλήματα στα ψάρια. 

Σε σοβαρές περιπτώσεις, ψάρια και άλλα ωντα-
νά μπορεί να πεθάνουν από ασφυξία. 

  Συχνότητα μετρήσεων 
Κάθε δεκαπενθήμερο, πρωί βράδυ, και 
όποτε τα ψάρια σας δεν αισθάνονται 
καλά. Τα επίπεδα θα πρέπει να είναι  

 υψηλότερα το βράδυ απ’ ότι το πρωί. 

Iδανική τιμή νερού
Mεγαλύτερη τωv 4mg/l O2

Εάν η τιμή είναι πολύ χαμηλή
⇑ •  Αυξήστε άμεσα τα επίπεδα οξυγόνου με 

sera O2 plus
 •   Οξυγονώστε το νερό με μια αεραντλία 

(sera air plus) και μια αερόπετρα (sera air 
set)

 •   Αυξήστε την ανάδευση της επιφάνειας με 
ένα εσωτερικό φίλτρο sera (e.g. sera fil 
60/120)

 •   Απομακρύνετε τις αιτίες που προκαλούν 
την ανεπάρκεια οξυγόνου

Σίδηρος (Fe)

Ο σίδηρος είναι ένα από 
τα πολλά σημαντικά θρε-
πτικά συστατικά όλων 
των υδρόβιων φυτών. 
Xαμηλά επίπεδα σιδήρου 
επηρεάζουν αρνητικά τα 
φυτά. Όμως, πολύ υψηλά 
επίπεδα σιδήρου είναι 
επιβλαβή για ψάρια και 
για μερικά είδη φυτών.

Συχνότητα μετρήσεων
 Μια φορά την εβδομάδα και όποτε  
κρίνετε απαραίτητο (αυξημένη ανάπτυ-
ξη αλγών, περιορισμένη ανάπτυξη 
φυτών).

Iδανική τιμή νερού
0.51.0mg/l Fe

Εάν η τιμή είναι πολύ υψηλή
⇓ •  Μερική αλλαγή νερού, ρύθμιση νερού με 

sera aquatan & sera bio nitrivec

Εάν η τιμή είναι πολύ χαμηλή
⇑ •  Λιπάνετε με sera florena & sera florenette A 

Παρακαλώ σημειώστε: Λόγω της αργής απε-
λευθέρωσης θρεπτικών συστατικών, τα οποία 
δεσμεύονται άμεσα από τις ρίζες, δεν μπορεί-
τε να ανιχνεύσετε την περιεκτικότητα σιδήρου 
των ταμπλετών λίπανσης με τα τεστ.
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Διοξείδιο του άνθρακα 
(CO2)
Το CO2 είναι ένα ση μα ντι
κό θρεπτικό στοιχείο για 
όλα τα φυτά. Επίπεδα 
CO2  μεταξύ 10 κα ι  
40mg/l έχουν αποδειχτεί 
ότι είναι τα ιδανικότερα. 
Τα ψάρια του ενυδρείου 
σας θα αισθάνονται πολύ 
καλά.

Συχνότητα μετρήσεων
Καθημερινά (χωρίς πολύ κόπο, χρησι
μοποιώντας sera CO2 long-term in  di-
cator)

Ιδανική τιμή νερού
Μεταξύ 10 και 40mg/l CO2, και για ευπαθή 
ψάρια έως 20mg/l

Εάν η τιμή είναι πολύ υψηλή
⇓ •  Μειώστε την προσθήκη CO2
 •  Σε οξεία υπερδοσολογία οξυγονώστε χρη-

σιμοποιώντας αεραντλία (sera air plus) με 
αερόπετρα (sera air set)

 •  Το seramic pH Controller ελέγχει και ρυθ-
μίζει αυτόματα την χορήγηση CO2 για την 
λίπανση των φυτών

Εάν η τιμή είναι πολύ χαμηλή
⇑ •  Προσθέστε CO2 με το sera flore CO2 

fertilization system
 •  Μικρά ενυδρεία: sera CO2-Start

Xαλκός (Cu)

O χαλκός είναι πολύ τοξι-
κός για ψάρια, ασπόνδυ-
λα και μικρόοργανισ
μούς. O χαλκός μπορεί 
να εισέλθει στο ενυδρείο 
μέσω του νερού της βρύ-
σης ή μέσω θεραπειών 
που περιέχουν χαλκό. Το 
επίπεδο χαλκού πρέπει 
να ελέγχεται προσεκτικά 

για να αποφεύγονται υπερβολικές δόσεις. 

Συχνότητα μετρήσεων
 Με κάθε αλλαγή νερού (ελέγχετε το 
νερό της βρύσης), εάν τα ψάρια σας δεν 
αισθάνονται καλά και όποτε χρησιμο-
ποιείτε θεραπείες που περιέχουν χαλκό.

Ιδανική τιμή νερού
0.0mg/l Cu
άνω των 0.3mg/l Cu – θανατηφόρο για  
σαλιγκάρια
άνω του 1.0mg/l Cu – θανατηφόρο για όλους 
τους οργανισμούς του ενυδρείου

Εάν η τιμή είναι πολύ υψηλή
⇓ •   Πραγματοποιήστε εκτεταμένες αλλαγές 

νερού με νερό χωρίς χαλκό, ρυθμίστε το 
νερό του ενυδρείου με διπλή δόση sera 
aquatan, sera bio nitrivec και sera 
toxivec
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Xλώριο (Cl)

Το χλώριο συχνά υπάρχει 
στο νερό βρύσης και μπο-
ρεί να εισέλθει στο ενυ-
δρείο με κάθε νέο στήσιμο 
ή με κάποια αλλαγή νε 
ρού. Το χλώριο είναι καυ-
στικό στις βλεννογόνους 
μεμβ ράνες των ψαριών, 
ακόμη και σε μικρές 
δόσεις. Επιπλέον, επηρε-

άζει την διάσπαση των αποβλήτων στο φίλτρο 
αφού μειώνει των αριθμό των χρήσιμων 
βακτηριδίων καθαρισμού.

Συχνότητα μετρήσεων
Μετά από κάθε νέο στήσιμο, και όταν 
αλλάζετε ή προσθέτετε νερό (ελέγξτε το 
νερό της βρύσης).

Ιδανική τιμή νερού
Xαμηλότερη των 0.02mg/l Cl

Εάν η τιμή είναι πολύ υψηλή
⇓ •  Όταν πραγματοποιείτε μια αλλαγή νερού, 

γεμίστε έναν κουβά με νερό βρύσης χρησι-
μοποιώντας ένα καθαρό σουρωτήρι ή 
μπάρα ψεκασμού. Μετά, ρυθμίστε το νερό 
με sera toxivec πριν το τοποθετήσετε στο 
ενυδρείο σας. 25ml sera toxivec ουδετε-
ροποιούν 3.4mg/l χλωρίου σε 100 λίτρα 
νερού

 •  Ρυθμίστε το νερό του ενυδρείου σας με 
sera aquatan και sera bio nitrivec

Φωσφορικά (PO4)

Τα φωσφορικά εκ πλη ρώ
νουν σημαντικές λει τουρ γί
ες κατά την διάρκεια του 
μεταβολισμού όλων των 
κατοίκων του ε νυ δρεί ου. 
Όμως, πολύ υψηλά επίπε-
δα φωσφορικών δημιουρ-
γούνται σε ενυδρεία με 
πολύ μεγάλο πληθυσμό, 
από τροφή πλούσια σε 

φωσφορικά και από λιπάσματα φυτών που 
περιέχουν φωσφορικά. Σε συνδυασμό με υψηλά 
επίπεδα νιτρικών, τα υψηλά επίπεδα φωσφορι-
κών δημιουργούν υπερβολική ανάπτυξη αλγών. 

Συχνότητα μετρήσεων
Μια φορά την εβδομάδα και όποτε κρί-
νετε απαραίτητο (αυξημένη ανάπτυξη 
αλγών)

Ιδανική τιμή νερού
Όχι μεγαλύτερη του 1mg/l PO4
(ιδανικό – μέγιστο 0.5mg/l PO4)

Εάν η τιμή είναι πολύ υψηλή
⇓ •  Αλλάξτε 1030% του νερού μια φορά την 

εβδομάδα
 •  Προσθέστε φυτά που αναπτύσσονται γρή-

γορα
 •  Προσθέστε sera phosvec ως άμεσο μέτρο
 •  Προσφέρετε μικρές ποσότητες τροφής
 •  Xρησιμοποιήστε sera phosvec Granulat 

στο φίλτρο για μόνιμη απορρόφηση

17
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Έλεγχος του νερού μέσω Internet
Το εργαστήριο sera online laboratory α π λου
   στεύει την χρήση του ενυδρείου και είναι και 
διασκεδαστικό. Θα µάθετε χωρίς κόπο πως 
χρησιµοποιούνται τα test και τα βελτιωτικά 
νερού. Mπορείτε να ελέγχετε για πάντα το 
νερό του ενυδρείου, και φυσικά της λίµνης 
σας. 

Αυτό σας προσφέρει τα ακόλουθα πλεονε
κτήµατα:
•  Mόνιµα σωστή ποιότητα νερού
•  Λιγότερα προβλήµατα άλγης
•  Λιγότερος χρόνος για συντήρηση ενυδρείου

Διαπιστώστε το από µόνοι σας στο διαδύκτιο www.seralabor.com
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Αλλαγές νερού

Σας προτείνουμε να αλλάζετε σχετικά μικρές 
ποσότητες νερού, περίπου 20%, μια φορά την 
εβδομάδα. Μεγαλύτερες αλλαγές νερού (άνω 
του 50%) διαταράσσουν την ισορροπία του 
βιότοπου του ενυδρείου, και για τον λόγο αυτό 
θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε 
περιπτώσεις άμεσης ανάγκης όπως οξείας 
δηλητηρίασης από νιτρώδη ή χαλκό. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει οπωσδήποτε 
να χρησιμοποιήσετε sera toxivec (βλέπε 
σελίδες 13, 14, 16 και 17).

Н συχνότητα αλλαγών και η ποσότητα νερού 
που πρέπει να αλλαχθεί εξαρτάται από:
•  Το μέγεθος του ενυδρείου
•  Τον αριθμό και το μέγεθος των κατοίκων του 

ενυδρείου

Πότε, και με πόσο νερό?
Τα απόβλητα δεν μπορούν όλα να διασ πα  
 στ ούν εντελώς στο ενυδρείο σας. Oυσίες όπως 
τα νιτρικά και τα φωσφορικά, τα οποία σε 
μεγάλες ποσότητες είναι τοξικά στα ψάρια, 
εντοπίζονται σε κάθε ενυδρείο. Στην φύση, 
αυτές οι ουσίες ξεβγάζο νται ή διασπούνται 
από το νερό που ρέει. Εσείς θα μπορέσετε να 
επιτύχετε το ίδιο πραγματο ποιώντας τακτικές 
αλλαγές νερού.
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Αλλαγές νερού

Υπολογισμός των περιεχόμενων του ενυδρείου:

 60cm πλάτος x 30cm ύψος x 35cm βάθος
=  63,000cm3

=  63 λίτρα μικτός όγκος

ή 

 100cm πλάτος x 40cm ύψος x 40cm βάθος
=  160,000cm3

=  160 λίτρα μικτός όγκος

Παραδείγματα για ποσότητα  
νερού και συχνότητα αλλαγών:

Μεγάλες ποσότητες τοξικών ουσιών δη μιουρ
γού νται γρήγορα στον μικρό βιότοπο ενός  
ενυδρείου. Είναι λάθος να πιστεύετε ότι είναι 
δυνατό να περιμένετε 3 μήνες και μετά να 
αλλάξετε περισσότερο από μισό νερό του  
ενυδρείου. Σε τέτοια περίπτωση δεν θα πρέ-
πει να απορήσετε με την υπερβολική ανάπτυ-
ξη αλγών και με την κακή κατάσταση των 
ψαριών σας. 

Н προσθήκη sera toxivec και sera filter 
biostart  σας επιτρέπει να μην πραγματοποι-
ήσετε μια αλλαγή νερού όταν δεν έχετε χρόνο. 
Ὁμως, θα πρέπει να συνεχίσετε να ελέγχετε 
τις παραμέτρους του νερού με τα sera water 
test kits.

Μερικές αλλαγές νερού  
πραγματοποιούνται πολύ σπάνια

60cm

100cm

30cm

35cm

40cm

40cm

O παρακάτω πίνακας είναι εφαρ-
μόσιμος σε κοινόβια ενυδρεία με 
κανονικό αριθμό ψαριών. Τα πα 
ρα   κάτω στοιχεία έχουν λειτουργή-
σει καλά στην πράξη.

   Μέγεθος ενυδρείου/ Ποσότητα που Συχνότητα
  περιεχόμενα πρέπει να αλλαχθεί   
     50-60 λίτρα 10-20 λίτρα εβδομαδιαία
   80-100 λίτρα      20 λίτρα εβδομαδιαία
 110-120 λίτρα 20-30 λίτρα εβδομαδιαία
 160-200 λίτρα 30-40 λίτρα εβδομαδιαία
 άνω των 250 λίτρων 20%       κάθε 15 ημέρες
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Προετοιμασία

Xρειαζόσαστε:
•  Ένα ποτιστήρι και δυο καθαρούς κουβάδες, 

τους οποίους θα χρησιμοποιείτε μόνο για το 
ενυδρείο σας. Δεν θα πρέπει να έχουν έρθει 
ποτέ σε επαφή με καθαριστικά 

•  Δυο μέτρα σωλήνα ενυδρείου ή, ακόμη 
καλύτερα, ένα sera gravel washer

•  Μια πετσέτα ή ένα ρηχό μπολ σε περίπτωση 
που χυθεί νερό

•  Αποσυνδέστε όλες τις πρίζες π.χ. του θερ-
μαντήρα, του φίλτρου, και του φωτισμού

Πώς να βγάλετε το νερό από το 
ενυδρείο

Όταν δουλεύετε με το sera gravel washer, 
σιγουρευτείτε ότι δεν καθαρίζετε μια περιο-
χή 5 εκατοστών γύρο από κάθε φυτό. Έτσι 
προστατεύετε τις εύθραυστες ρίζες των 
φυτών. 
Σημειώσατε, χρησιμοποιώντας κά ποια 
αυτοκόλλητη ταινία πάνω στο τζάμι του 
ενυδρείου, μέχρι ποίο σημείο επιθυμείτε να 
το αδειάσετε.

Σημαντική συμβουλή

Πρώτα βάλτε τους δυο κουβάδες πάνω στην 
πετσέτα. Κατόπιν αφήστε το νερό του ενυδρείου 
να τρέξει στους κουβάδες. Υπάρχουν δυο τρό-
ποι για να επιτευχθεί αυτό:

Πολλοί ιδιοκτήτες ενυδρείων κρατούν μια 
άκρη του σωλήνα μέσα στο ενυδρείο και μετά, 
απ’ την άλλη άκρη, ρουφούν για μικρό χρονικό 
διάστημα με το στόμα. Αυτός ο τρόπος όμως, 
χρειάζεται κάποια εξάσκηση. Μερικές φορές 
το νερό μπορεί να μην ρέει, ή μπορεί κατά 
λάθος να καταπιείτε μια μεγάλη γουλιά νερού 
ενυδρείου. 

Μπορείτε να απομακρύνετε το νερό καλύτερα 
με το sera gravel washer. Με αυτό τον τρόπο 
πραγματοποιείτε δύο ενέργειες συγχρόνως. 
Με το sera gravel washer θα αφαιρέσετε και 
θα απομακρύνετε με ευκολία βρώμα από το 
χαλίκι του ενυδρείου ενώ συγχρόνως θα  
αλλάξετε μέρος του νερού. 

Αφού αφαιρέσετε όσο νερό ενυδρείου χρειάζε-
ται, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και άλλους 
μικρότερης εμβέλειας καθαρισμούς.



Τώρα το ενυδρείο σας έχει γεμίσει με νερό βρύ-
σης, το οποίο όμως πρέπει να ρυθμιστεί ανά-
λογα με τις απαιτήσεις των διακοσμητικών 
ψαριών σας. Θυμηθείτε, οι προμηθευτές νερού 

δεν σκέφτονται τα ενυ-
δρεία καθώς προετοιμά-
ζουν το πόσιμο νερό. Н 
δουλειά τους περιορίζεται 
στο να μας προμηθεύουν 
με νερό κατάλ ληλο για 
κατανάλωση από ανθρώ-
πους. Το πό σιμο νερό 
πρέπει να έχει ωραία 
γεύση και να περιέ χει 
πολύ λίγα θρεπτικά 
συστατικά και παθογό-
νους μικροοργανισμούς, 
και δεν πρέπει να προκα-
λεί ζημιές στους σωλήνες. 

Έτσι, πολύ συχνά χημικά 
απολύμανσης όπως το 
χλώριο, χρησιμοποιούν

Πώς να ρυθμίσετε το νερό βρύσης

Αλλαγές νερού
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ται για να σκοτώσουν επικίνδυνα βακτηρίδια 
και παθογόνους μικροοργανισμούς. Για τον 
λόγο αυτό, το πόσιμο νερό είναι πολύ τοξικό 
και απειλητικό για την ευαίσθητη βλεννογόνο 
μεμβράνη των διακοσμητικών ψαριών. Ταυτό-
χρονα, το νερό αυτό δεν περιέχει καθόλου 
ευεργετικά βακτηρίδια. Το χλώριο επίσης  
μειώνει και τον αριθμό των βακτηριδίων καθα-
ρισμού ενός ενυδρείου.

Τα βελτιωτικά νερού της sera σας εγγυούνται 
ρύθμιση του νερού σύμφωνα με τα πρότυπα 
της φύσης. Γεμίστε ένα ποτιστήρι με νερό 
βρύσης και βελτιώστε το το με sera aquatan, 
sera bio nitrivec, sera mineral salt και ανά-
λογα με τον αριθμό ψαριών, με sera black-
water aquatan.

Προσθέστε sera toxivec κατευθείαν μέσα στο 
νερό του ενυδρείου για να αφαιρέσετε άμεσα 
όποια επίπεδα ρυπογόνων ουσιών έχουν 
απομείνει. 

sera toxivec
•  Προστατεύει άμεσα διακοσμητικά 

ψάρια και ασπόνδυλα από δηλητη-
ριάσεις από χλώριο, νιτρώδη, 
αμμωνία και βαριά μέταλλα 

•  Αφαιρεί άμεσα αυτές τις τοξικές 
ουσίες από το νερό του ενυδρείου

•  5ml (περίπου ένα κουταλάκι του 
γλυκού) αρκεί για 20 λίτρα

•  Δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για 
τα βακτηρίδια καθαρισμού του 
sera bio nitrivec 

sera aquatan 
•  Ουδετεροποιεί διαλυμένα άλατα 

και επικίνδυνο χλώριο
•  Δεσμεύει άμεσα βλαβερά ιόντα 

μετάλλων
•  Προστατεύει και σταθεροποιεί την 

βλεννογόνο μεμβράνη των ψα 
ριών χάρη στο πολύτιμο σύμπλεγ-
μα βιταμινών B

•  Μειώνει το στρες των ψαριών 
κατά την διάρκεια μεταφοράς και 
εισαγωγής τους σε ένα καινούργιο 
ενυδρείο

•  Κάνει το νερό κατάλληλο για ψά 
ρια και βιοκαλλιέργειες

•  Επιταχύνει την επούλωση πλη-
γών μετά από μικρούς τραυματι-
σμούς χάρη στα κολλοειδή που 
προστατεύουν το δέρμα



Σας προτείνουμε να προσπαθήσετε να ρυθμί-
σετε την θερμοκρασία του φρέσκου νερού 
περίπου στην θερμοκρασία του νερού που 
ήδη υπάρχει στο ενυδρείο. Όμως, αν το φρέ-
σκο νερό είναι ελαφρώς πιο δροσερό από το 
νερό του ενυδρείου, αυτό δεν θα προκαλέσει 
κάποια βλάβη στα ψάρια σας. 
Αντιθέτως: Πολλά ψάρια γίνονται πολύ πιο  
ευκίνητα αφού το νερό έχει δροσίσει (όχι 
περισσότερο από 1 με 2 βαθμούς Κελσίου). O 
μεταβολισμός και η ετοιμότητα για γονιμοποί-
ηση αυξάνονται. 

Η σωστή θερμοκρασία νερού

Προσθέτοντας νερό
Κατά την προσθήκη νερού, βεβαιωθείτε πως 
δεν ανακατώνετε το χαλίκι ή ότι δεν ξεριζώνο-
νται φυτά. Η χρήση ενός λάστιχου το κάνει 
ευκολότερο.

Αφού ολοκληρώσετε την δεύτερη ή τρίτη αλλα-
γή νερού, θα έχετε πλέον εξασκηθεί αρκετά 
έτσι ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται 
σε 15 με 20 λεπτά. Σε ένα ενυδρείο που διατη-
ρείται με αυτό τον τρόπο, τα διακοσμητικά σας 
ψάρια και τα υδρόβια φυτά σας, θα ζουν 
ωραία.

Ελέγχετε το νερό βρύσης μετά 
από τις ρυθμίσεις σας

Σημαντικό
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sera blackwater aquatan 

•  Εγγυάται συνθήκες νερού του ενυ-
δρείου σας παρόμοιες με αυτές 
που επικρατούν σε τροπικές περιο-
χές, χάρη στα φυσικά εκχυλίσματα 
τύρφης, στα ιχνοστοιχεία, στις βιτα-
μίνες και στα χουμικά οξέα

•  Xρησιμοποιήστε sera blackwater 
aquatan μαζί με sera aquatan  εάν 
έχετε π.χ. tetras, barbs ή άλλα είδη 
ψαριών γλυκού νερού

sera mineral salt
•  Εμπλουτίζει το νερό της βρύσης  

με βιολογικά σωστές αναλογίες 
μεταλλικών στοιχείων που υπάρ-
χουν στο φυσικό νερό

sera bio nitrivec 
•  Βιοκαλλιέργειες για το φίλτρο και 

το νερό του ενυδρείου
•  Διασπά αμμώνιο και νιτρώδη με 

φυσικό τρόπο
•  Με μακροχρόνια δράση

Όρια θερμοκρασίας:
Καφέ: τάση αύξησης 
Πράσινο: τρέχουσα θερμοκρασία
Μπλε: τάση πτώσης
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Υλικά και συντήρηση φίλτρου
Σχηματική περιγραφή καθαρισμού νερού ενυδρείων με τα υλικά φιλτραρίσματος της sera που  
χρησιμοποιούνται σε ένα εσωτερικό ή εξωτερικό φίλτρο.

Καθαρό  
νερό

Τα sera biofibres ή sera filter 
sponge συλλέγουν µεγαλύτερα 
σωµατίδια και απορρίµµατα.

Τα sera filter wool ή sera filter 
mat (floss) παγιδεύουν τα 
σωµατίδια της βρωµιάς. Το sera 
filter mat (floss) µπορεί επίσης 
να χρησιµοποιηθεί για µηχανικό 
προφίλτρο σε συνδυασµό µε 
το sera filter sponge.

Περιττώματα ψαριών
Μέρη φυτών

Υπολείμματα τροφής

Αρχικό μηχανικό  
φιλτράρισμα

Τα βακτήρια καθαρισµού του 
sera filter biostart αποικούν 
τους πόρους του sera siporax 
Professional και ξεκινούν άµεσα 
την βιολογική διάσπαση των το-
ξικών ουσιών µέσα στο φίλτρο. 
Τα βακτήρια καθαρισµού που 
βρίσκονται ήδη στην ψιλοτριµένη 
ηφαιστειακή λάβα του sera bio 
nitrivec καθαρίζουν αποτε
λεσµατικά το νερό στο ενυδρείο.
Αμμώνιο/αμμωνία (NH4/NH3)

Vιτρώδη (NO2)

Vιτρικά (NO3)

Θρέψη φυτών

Kαθαρό νερό

Βιολογικός  
καθαρισμός νερού

Τελικό μηχανικό  
φιλτράρισμα
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Υλικά φιλτραρίσματος για  
συγκεκριμένες περιπτώσεις
Το sera super peat απελευθερώνει με αργό 
ρυθμό στο νερό πολύτιμα χουμικά οξέα και 
ιχνοστοιχεία. Αυτό είναι ιδανικό για π.χ. 
discus, dwarf cichlids και πολλά είδη tetras.

Το sera super carbon χρησιμοποιείται για 
την αφαίρεση οργανικών υπολειμμάτων π.χ. 
μετά από κάποια θεραπεία αρρώστιας.

Το sera phosvec Granulat αφαιρεί τα φωσ
φορικά εύκολα και αξιόπιστα. Κατά αυτό τον 
τρόπο εμποδίζει την ανάπτυξη αλγών.

Εξοπλισμός φίλτρων της sera
sera fil 60/120 εσωτερικό φίλτρο ενυδρείου
•  μικρό και πολύ ισχυρό
•  για ενυδρεία μέχρι 60/120 λίτρα
•  μπορεί να επεκταθεί με επιπλέον θαλάμους 

υλικών

sera εσωτερικό φίλτρο 4 θαλάμων εντός 
του sera Biotop Nano Cube 60
•  συμπαγές και διακριτικό
•  μεγάλος όγκος φίλτρου λόγω του συστήμα-

τος των 4 θαλάμων
•  για ενυδρεία μέχρι 60 λίτρα

Τα εξωτερικά φίλτρα sera fil bioactive είναι 
οικονομικά, ισχυρά, εύκολα στην λειτουργία 
και άμεσα βιολογικά ενεργά!

sera fil bioactive 130 και 130 + UV
•  για ενυδρεία μέχρι 130 λίτρα

sera fil bioactive 250 και 250 + UV
•  για ενυδρεία μέχρι 250 λίτρα

sera fil bioactive 400 + UV
•  για ενυδρεία μέχρι 400 λίτρα

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα υλικά φιλ-
τραρίσματος της sera και τον εξοπλισμό φίλ-
τρων της sera θα βρείτε στον οδηγό της sera 
“Πως να στήσετε ένα ενυδρείο σύμφωνα με 
την φύση” ή στο Internet (www.sera.de).
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Καθαρισμός του φίλτρου και των 
υλικών φιλτραρίσματος
Α) Καθαρισμός του φίλτρου
Τα εξαρτήματα του φίλτρου καθαρίζονται 
τοποθετώντας τα κάτω από τρεχούμενο νερό 
βρύσης και χωρίς την χρήση κάποιου καθαρι-
στικού. Λεπτομερείς πληροφορίες για το πώς 
πρέπει να καθαρίζεται το φίλτρο θα βρείτε στις 
οδηγίες χρήσης.

B)  Καθαρισμός των βιολογικών υλικών φι -
λτ  ραρίσματος

Τα υλικά του φίλτρου που προορίζονται για 
εγκατάσταση των βακτηρίων καθαρισμού 
όπως τα sera siporax Professional, sera 
biopur forte ή τα σφουγγάρια του φίλτρου 
ξεπλένονται απαλά με νερό από το ενυδρείο 
και ποτέ δεν χρησιμοποιούμε απορρυπαντικά. 
Τα απορρυπαντικά καταστρέφουν σχεδόν όλα 
τα ωφέλιμα βακτήρια σε ένα ενυδρείο. Σε 
αυτήν την περίπτωση, δεν είναι δυνατή η δι άσ
παση των ρύπων για αρκετές μάλιστα εβδομά-
δες.

Είναι καλύτερο να ξεβγάλετε τα υλικά φιλτρα-
ρίσματος μέσα σε ένα κουβά γεμάτο με νερό 
ενυδρείου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
νερό που βγάλατε κατά την διάρκεια μιας 
αλλαγής νερού. O κουβάς δεν θα πρέπει να 
έχει έρθει ποτέ σε επαφή με κάποιο καθαριστι-
κό. Αυτό θα απομακρύνει το μεγαλύτερο μέ 
ρος της βρωμιάς, όχι όμως και όλα τα βακτή-
ρια. Σας συμβουλεύουμε να καθαρίζετε μόνο 
ένα τμήμα των βιολογικών υλικών φιλτραρί-
σματος την φορά, έτσι ώστε να περιορίζετε 
την απώλεια των βακτηρίων καθαρισμού. 
Μετά, προσθέστε στα υλικά φιλτραρίσματος 
λίγο sera bio nitrivec. Κατά αυτό τον τρόπο 
θα ενισχύσετε την γρήγορη ενεργοποίηση του 
βιολογικού καθαρισμού του νερού. 

Г)  Αντικατάσταση των μηχανικών υλικών  
φιλτραρίσματος

Τα sera filter wool, sera filter mat ή sera 
biofibres, για να αναφέρουμε κάποια από 
αυτά, συλλέγουν τα χοντρά και τα λεπτά  
σωματίδια σκόνης. Αυτά τα υλικά φιλτραρί
σματος θα πρέπει να ξεπλένονται με νερό  
ενυδρείου, ή σε περίπτωση μεγάλης ρύπαν-
σης, να αντικαθιστούνται.

Υλικά και συντήρηση φίλτρου

sera fil bioactive εξωτερικό φίλτρο

sera εσωτερικό φίλτρο 4 θαλάμων εντός 
του sera Biotop Nano Cube 60

 Καθαρισμός των υλικών φιλτραρίσματος των εσωτερικών και εξωτερικών φίλτρων της sera
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Bιολογικά υλικά φιλτραρίσματος
•  Ξεβγάλετε σε λίγο νερό ενυδρείου
  Σε περίπτωση κανονικού πληθυσμού ψαριών:
 κάθε 3-4 μήνες
  Σε περίπτωση ιδανικού πληθυσμού ψαριών: 
 κάθε 6-12 μήνες
•  Μετά: γρήγορη ενεργοποίηση του βιολογικού 

καθαρισμού του νερού με sera bio nitrivec

Μηχανικά υλικά φιλτραρίσμáτος
• Ξεβγάλετε σε λίγο νερό ενυδρείου
•  Αντικαταστήστε σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης
•  Όπως κρίνετε απαραίτητο (μειωμένη ροή νερού)

1

2

Συχνότητα καθαρισμού
Σε περιπτώσεις μεγάλης ρύπανσης σας προ
τείνουμε την αντικατάσταση του sera filter 
wool και sera biofibres coarse.
Ξεπλύνετε τα υλικά φιλτραρίσματος που χρη
σιμοποιούνται για την εγκατάσταση των 
βακτηριδίων καθαρισμού
•  Με κανονικό πληθυσμό ψαριών κάθε 3 με 

4 μήνες 
•  Με ιδανικό πληθυσμό ψαριών κάθε 6 με 

12 μήνες

Αυτό βέβαια εξαρτάται και από το μέγεθος του 
φίλτρου σε σχέση με το μέγεθος του ενυδρεί
ου. Εάν το φίλτρο είναι πολύ μικρό για ένα ενυ
δρείο με πολλά ψάρια θα πρέπει να το καθαρί
ζετε πιο συχνά. Σε αυτή την περίπτωση σας 
προτείνουμε να εγκαταστήσετε ένα βιολογικά 
πιο ισχυρό φίλτρο. Н συχνότητα καθαρισμών 
θα είναι πιο αραιά εάν τα διάφορα υλικά φιλ
τραρίσματος είναι τακτοποιημένα κατάλληλα.

Καθαρισμός εκτός προγράμματος
Σε περίπτωση σημαντικά μειωμένης ροής 
νερού επειδή έχει μπουκώσει το φίλτρο.

Προσθήκη ειδικών υλικών φιλτραρίσματος
Το sera super carbon (άνθρακας φίλτρου) 
και το sera super peat (κόκκοι τύρφης) γενικά 
πρέπει να αντικαθιστούνται κάθε 6 εβδομά
δες.

Ελέγχετε το επίπεδο νιτρωδών με το sera 
nitrite-Test (NO2) δυο φορές την εβδομάδα 
για τουλάχιστον 4 εβδομάδες αφού έχετε 
ξεβγάλει τα υλικά φιλτραρίσματος.

Εύκολη αλλαγή υλικών φιλτραρίσματος
Н προσθήκη και ή αφαίρε
ση υλικών φιλτραρίσματος 
γίνεται ευκολότερη με τα 
sera filter media bags. 
Τα υλικά φιλτραρίσμα
τος παραμένουν μέσα 
στο φίλτρο σωστά ταξι
νομημένα. O καθαρισ
μός των υλικών φιλτ ρα
ρίσμα τος είναι ευ κο λό
τε ρος.

 Καθαρισμός των υλικών φιλτραρίσματος των εσωτερικών και εξωτερικών φίλτρων της sera
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Το κατάστημά σας
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