
n Natuurgetrouw inrichten
n Succesvol houden

Zeewateraquariums



2

Inhoud
1. De tropische zee, extreem 

veelzijdige leefruimte ....................... 4
1.1 Levende stenen ............................... 5
1.2 Welke dieren zijn geschikt?.............. 5
2. Zeewater-biotoopsuggesties ........... 11
2.1 Biotoop: clownvis, anemoon ........... 12
2.2 Biotoop: rifpoelen ............................ 15
2.3 Biotoop: grondels, pistoolgarnalen ... 18
3. Techniek en filtering ......................... 21
3.1 Compact-aquariums voor 

een ge makkelijke start in 
de zeewaterwereld ........................... 21

3.2 Optimale verlichting ......................... 22
3.3 De juiste watertemperatuur.............. 23
3.4 Reiniging van het water.................... 24
4. De juiste standplaats ....................... 30
5. Zeezout: de levensbasis 

in het zeewateraquarium ................. 31
5.1 Leidingwater behandelen ................ 31
5.2 Klaarmaken van het zeewater.......... 32
5.3 Meten van het zoutgehalte .............. 32
6. Binnenopbouw ................................ 33
6.1 De bodemgrond .............................. 33
6.2 Levende stenen ............................... 34
7. Vullen met zeewater ......................... 35
7.1 Filtering en techniek starten ............ 35
7.2 Water bijvullen ................................. 35
8. Het wordt levendig .......................... 36
8.1 De eerste dagen – 

“de gewenningsfase” ...................... 36
8.2 Het plaatsen en wennen 

van de dieren ................................... 37
9. Regelmatige verzorging ................... 38
9.1 Het voederen ................................... 38
9.2 Water verversen ............................... 41
9.3 Voorzien van sporenelementen, 

calcium en macro-elementen .......... 42
9.4 Controle en correctie van de 

pH-waarde, carbonaathardheid 
en kooldioxide .................................. 46

9.5 Controle van ammonium, 
nitriet en nitraat ............................... 49

9.6 De watercontrole ............................. 52
9.7 Reinigen van de filtermedia ............. 54
9.8 Het verwijderen van te veel algen ... 54
9.9 Afzettingen verwijderen ................... 54
9.10 Verlichting controleren ..................... 54

10. U gaat op vakantie .......................... 55
11. Als er een dier ziek wordt ................ 56



3

Met een zeewateraquarium laat u het leven
van alledag ontspannen achter u. U duikt on-
der in exotische waterwerelden, bent oogge-
tuige van kleine avonturen en droomt van
fascinerende koraalriffen of fantastische
Zuidzeestranden. Dat is dan alsof u thuis
vakantie viert. Aquariums bevorderen ook
onze gezondheid en levensvreugde. Dat
wordt in studies aangetoond. Met een aqua -
rium voelt u zich gewoon beter.

Zeewateraquariums zien er fantastisch en
decoratief uit. Het lichtspel door de reflecties
van het water en de in de stroming wiegende
organismen bieden een uniek plezier – een
optisch hoogtepunt in elke woning.

Meer levenskwaliteit door aquariums
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1. De tropische zee, 
extreem veelzijdige leefruimte

De zeekusten in de buurt van de evenaar vor-
men niet alleen de geboortestreek van dui-
zenden vissoorten, maar ook van een tot op
heden niet eens bekend aantal ongewervel-
de dieren. De soortenrijkdom en de netwerk-
vorming van de soorten in het tropische ko-
raalrif zijn net zo ongelofelijk complex als het
tropisch regenwoud en zijn bewoners en in-
spireren elke aquariaan telkens weer op-

nieuw. Veel van de in het vlakke water van de
koraalriffen, de zeegrasweiden of in de man-
grove voorkomende soorten zijn uitstekend
geschikt voor de aquaristiek en kunnen zon-
der veel kosten en moeite gehouden worden.
Hun ongelofelijke kleuren en gedrag maken
de dieren, maar ook het hele aquarium tot
een echte blikvanger.

Kussenzeester Culcita novaeguineae in 
zeegrasweide bij Nieuw-Guinea

Ringvormig kustrif in
Zuidoost-Indonesië



Wanneer in het aquarium koralen, garnalen
en andere lagere dieren gehouden worden,
is de keuze aan vissen beperkt. Veel vissen
zijn rovers, die kleinere vissen, garnalen of
koraalpoliepen eten.

Maar ook vreedzame vissen kunnen proble-
matisch zijn: zo moeten zeepaardjes heel

vaak gevoederd worden, wat het water be-
lasten kan. Ook eten ze maar heel langzaam,
zodat andere vissen hun voeder vaak afpik-
ken. Verder hebben ze rustige wateromstan-
digheden nodig en kunnen derhalve niet in
een koraalrifaquarium met een sterke stro-
ming worden gehouden.

1.1 Levende stenen

Levende stenen zijn stukken rifsteen, die met de verschil-
lende erop groeiende plantaardige en dierlijke organismen
vochtig en met de juiste temperatuur vervoerd moeten
worden. Op die manier komen veel nuttige micro-organis-
men in uw aquarium terecht die een natuurlijk milieu be-
vorderen.

1.2 Welke dieren zijn geschikt?

voor het 
plaatsen

na het bezetten 
met koraaldieren

55



6

b.v. Lederkoralen (Sarcophyton spp., Lobophyton spp.,
Si nularia spp.)

Schijfanemonen (hier Discosoma spp.)

Zeeanemonen (b.v. symbioseanemonen voor anemoonvissen)

Sommige koralen herbergen in hun weefsel algen, zoge-
heten zoöxanthellen. Deze koralen worden niet gevoederd,
omdat ze van de zoöxanthellen alle benodigde voedings-
stoffen ontvangen. Andere soorten koralen, die zich niet
via de zoöxanthellen voeden, moeten gevoederd worden. 

De hieronder vermelde lagere dieren zijn bij een goede ver-
zorging van het water robuuste aquariumbewoners, zoals:

Koralen en andere lagere dieren



Koralen en andere lagere dieren
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Korstanemonen (hier Zoanthus spp.)

Met wat ervaring ook steenkoralen (hier Acropora 
Seriatopora spp.)

Zee-egels (Echinometra spp.) Slangster (Ophiorachna spp.)



Weinig eisende zeebewoners om mee
te beginnen
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Geschikte vissen, garnalen en kreeften, die ook goed in
een aquarium met lagere dieren gehouden kunnen wor-
den, zoals bijvoorbeeld:

Rifbaarzen (Chromis spp.)

Dwergbaarsjes (Pseudochromis fridmani)

Grondels (Cryptocentrus cinctus)
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Kardinaalbaarzen (Pterapogon sp., Sphaeramia)

Anemoonvissen (Amphiprion spp.)

Lipvissen (Macropharyngodon spp.)

Weinig eisende zeebewoners om mee
te beginnen



Doktersvissen (Zebrasoma spp.)

Pistoolgarnalen (Alpheus spp.)

Poetsgarnalen (Lysmata spp.)

10

Weinig eisende zeebewoners om mee
te beginnen
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2. Zeewater-biotoopsuggesties
sera doet u enkele voorstellen inzake bio-
toop-aquariums voor zeewater, waarin alles
op elkaar is afgestemd. In combinatie met
de sera marin voeder- en verzorgingsmidde-
len kun je een zeewateraquarium ook zonder
aquaristische ervaring met succes en op een
eenvoudige manier houden.

De sera biotoop-aquariums zijn op de kant-
en-klare, compleet uitgeruste sera marin
Biotop Cube 130 afgestemd. Natuurlijk kunt
u ook andere en grotere aquariums inrichten
met de sera biotoopsuggesties voor zeewa-
ter.

Niet elk dier kan in een aquarium worden ge-
houden. Dit kan komen door de afmetingen
van het dier, het soort voedsel of andere
voorwaarden waaraan voldaan moet worden.
Ook mogen er geen dieren van verschillende
herkomst met elkaar worden gecombineerd.
Er kunnen onnatuurlijke reacties of er kan
stress tussen de soorten ontstaan. 

Tot de minder geschikte dieren voor com-
pact-aquariums behoren b.v. steenkoralen.
Er is meestal een sterke en verschillend
wisselende stroming van het water voor no-
dig, evenals een intensieve verlichting. In
kleine aquariums is dat nauwelijks te verwe-
zenlijken. Wij raden de eenvoudiger te hou-
den zachte koralen aan.

Grote vissen kunnen uiteraard niet in com-
pact-aquariums worden geplaatst. Informeer
bij uw speciaalzaak altijd naar de uiteindelijke
afmetingen van een vis. Ook de rovers onder
de vissen behoren nu niet direct tot de ideale
bezetting. Het is beter dat die uit meer vre-
delievende vissen bestaat. Het zich concen-
treren op een of twee klein blijvende soorten
heeft een artistiek effect en je beperkt je er-
mee tot een deel van de biotoop. 
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Clownvissen leven symbiotisch met verschil-
lende anemonen samen. De vissen vinden
bescherming tussen de tentakels van de ne-
telende anemoon en zijn zelf immuun voor
het netelgif ervan. Ook hun nakomelingen
worden in de directe omgeving van de ane-
moon uitgebroed. Aan de andere kant profi-
teert de anemoon van de voederresten en de
uitwerpselen van de vissen. Bij dit hoofdbe-
standdeel van de biotoop passen azuren juf-
fertjes, poetsgarnalen en zee-egels.

Bouw op de achtergrond tot halve hoogte
van de achterwand van het aquarium grote
levende stenen op. Op de bovenste stenen
laat u later stralend groen wier Caulerpa (1)
groeien. De snel groeiende alg onttrekt scha-
delijke stoffen als ammonium en nitraat aan
het water. De alg moet regelmatig afgeoogst
worden, om niet alle andere organismen in
het aquarium te overgroeien. Verwijder daar-
toe telkens minimaal een derde van de
scheuten.

Voor de grote levende stenen plaatst u vlakke
levende stenen die ideaal geschikt zijn voor
de begroeiing met korstanemonen (2) en klei-
nere zachte koralen (3). Op de voorgrond
plaatst u centraal als blikvanger een tapijt-
anemoon (4), omgeven door fijn, helder zand.

Begin na het opbouwen van de stenen eerst
met de bezetting van de korstanemonen.
Een tot twee weken daarna moet de tapijt-
anemoon op de voorgrond worden geplaatst.
Let er bij de anemoon met name op dat het
bloemdier niet te groot is. Wij raden aan al-
leen kleinere exemplaren met een diameter
van maximaal 20 cm te plaatsen. Het is be-
langrijk dat de anemoon bij het transport
geen verwondingen opgelopen heeft en dat
de mondschijf van het dier intact is. De ane-
moon heeft een effen, zandige plaats nodig.
In het centrum hiervan moet zich een vlakke
steen bevinden waarop het dier zich vastzet-
ten kan. Onder bepaalde omstandigheden
kan de anemoon zich ook op de ruit op de
bodem van het aquarium vastzuigen.

Nadat de anemoon zich vastgezet heeft,
worden de clownvissen (5) erbij gezet.
Anemonen van het geslacht Stichodactylus
nemen de vissen van het soort Amphiprion
ocellaris in de regel goed aan. De vissen trek-
ken zich in de anemoon terug.

2.1 Biotoop: clownvis, anemoon

2

3

5

4

1
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Aanbeveling voor het bezetten: biotoop clownvis, anemoon

Clownvis 
Amphiprion ocellaris
1 , 1

Azuren juffertje  
Chrysiptera spp.
1 , 1

Tapijtanemoon 
Stichodactylus spp.
Op de voorgrond

Poetsgarnaal 
Lysmata amboinensis
2 stuks

Zee-egel  
Echinometra spp. of Colobocentrotus spp.
2 kleine exemplaren van ca. 2 cm

Caulerpa spp.
Enkele stekken 
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Zachte koralen, steenkoralen
Sinularia spp., Sarcophyton spp., Lobophyton
spp., Cap nella spp., Xenia spp.
Verschillende kleine kolonies met een diameter
van ca. 5 cm voor de korstanemonen plaatsen

Schijfanemonen 
Discosoma spp.
2 tot 3 groepen in verschillende kleuren 
tussen de zachte koralen plaatsen

Korstanemonen
Zoanthus spp., Protopalythoa spp., 
Para zo an thus spp.
Verschillende kleine kolonies met een diameter van
ca. 5 cm als begroeiing voor vlakke levende stenen

Levende stenen
10 tot 14 grote en 6 tot 8 kleine stenen,
in totaal ca. 15 kg

Heliopora spp.

Euphyllia spp.
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Bij eb zijn er veel dieren, waaronder schitte-
rende kleine vissen en zachte koralen, in
soms zeer kleine rifpoelen geïsoleerd. Deze
kleurige levensgemeenschap bestaat uit klei-
ne vissen (dwergbaarsjes, grondels), garna-
len, korstanemonen en zachte koralen.

Bouw eerst de levende stenen op in een
vorm als in de biotoop “clownvis, anemoon”
door veel spleten en kleine holletjes aan te
brengen. Deze dienen later voor de bevesti-
ging van fijngevoelige lagere dieren en als
schuilmogelijkheid voor kleine vissen.

Begin met de bezetting van de koraaldieren.
Zachte koralen (keniaboompjes) (1), korst-
anemonen (2) en schijfanemonen (3) worden
in de ontstane spleten geplaatst.
Het visbestand moet in dit geval tot klein blij-
vende soorten als azuren juffertjes (4) en
grondels (5) worden beperkt. Plaats niet
meer dan 2 exemplaren per soort. Indien de
mogelijkheid bestaat om de geslachten te
onderscheiden, plaats dan altijd een mannet-
je en een vrouwtje van elke soort. Als er geen
mogelijkheid is om het geslacht te bepalen,
kies dan steeds een klein en een volwassen
dier per soort. Op die manier bepalen de die-
ren een rangorde zonder te vechten.
2 poetsgarnalen (6) mogen ook niet ontbre-
ken. Omdat de soort Lysmata amboinensis
tweeslachtig is, heb je met twee dieren altijd
een paar.

2.2 Biotoop: rifpoelen

3

5

6

1

2

4
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Aanbeveling voor het bezetten: biotoop rifpoelen

Azuren juffertje
Chrysiptera spp.
1 , 1

Citroengrondel
Gobiodon citrinus
1 , 1

Kleine slangsterren
ca. 5 stuks

Koning Salomo-dwergbaars
Pseudochromis fridmani
1 , 1

Poetsgarnaal
Lysmata amboinensis
2 stuks

Zee-egel
Echinometra spp. of Colobocentrotus spp.
2 kleine exemplaren van ca. 2 cm
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Schijfanemonen
Discosoma spp.
2 tot 3 groepen in verschillende kleuren 
tussen de zachte koralen plaatsen

Levende stenen
10 tot 14 grote en 6 tot 8 kleine stenen,
in totaal ca. 15 kg

Zachte koralen
Capnella spp., Sinularia spp., Sarcophyton spp.,
Xenia spp.
Verschillende kleine kolonies met een diameter van
ca. 5 cm
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Grondels zoals die van het geslacht
Cryptocentrus, Valencienna, Flabelligobius of
Stonogobiops leven duurzaam samen met
pistoolgarnalen van het geslacht Alpheus. De
slechtziende garnalen maken gangen in het
sediment die ook voor de vissen als woning
dienen. Als tegenprestatie bewaken de vis-
sen de garnalen en voorzien ze zelfs van
voedsel. Het gaat om bijzonder dynamische
levensgemeenschappen, waarbinnen twee
volledig verschillende dieren, vis en garnaal,
een onderlinge verstandhouding ontwikkeld
hebben, een modelvoorbeeld voor een ge-
meenschappelijke evolutie.

Bouw de levende stenen dusdanig op, dat
de dieren in het voorste deel van het aquari-
um over een zandvlakte kunnen beschikken. 

Bij de pistoolgarnalen (1) zijn er meestal niet
veel soorten te kiezen: Alpheus bellulus en
A. randalli. Alpheus bellulus is een soort die
aanzienlijk sterker en actiever is en zich met
grotere grondels (2) als Cryptocentrus cinc-
tus verenigt. Het vrouwtje heeft een aanmer-
kelijk breder achterlijf dan het mannetje.
Grondels van het geslacht Stonogobiops le-
ven meestal met de rood-witte Alpheus ran-
dalli-garnalen samen.

Met een kleine levende steen, die in het
midden van de zandvlakte is geplaatst, maak
je een eerste schuilplaats voor grondels en
garnalen, idealiter graaft u met een vinger
een klein gat onder de steen. Zet de dieren
één voor één met behulp van een potje in het
aquarium. Draai het potje met de opening
langzaam naar de bodemgrond en keer het
daar precies om voor de steen waar het klei-
ne gat in het zand is. De garnaal glipt daar
nu direct in en begint met zijn bouwwerk-
zaamheden. Met de tweede garnaal gaat u
op dezelfde manier te werk. Ongeveer een
uur later kunt u de grondels met het potje bij
de kreeften plaatsen. Op die manier vinden
ze elkaar veel sneller dan dat u ze op een wil-
lekeurige plek in het aquarium doet. Wanneer
de kern van de symbiose een plaats veroverd

2.3 Biotoop: grondels, pistoolgarnalen

heeft, kan de rest van het bestand worden
geplaatst. Neem voor het inzetten van de
aquariumbewoners hoofdstuk 8 in acht. Met
een vangnet kunt u de garnalen en vissen in
het potje doen en dan zoals hierboven be-
schreven handelen.

1

2



19

Aanbeveling voor het bezetten: biotoop grondels, pistoolgarnalen

Grondel
Cryptocentrus cinctus of Stonogobiops spp.
1 , 1

Poetsgarnaal
Lysmata amboinensis
2 stuks

Pistoolgarnaal
Alpheus spp.
1 , 1

Zee-egel
Echinometra spp. of Colobocentrotus spp.
2 kleine exemplaren van ca. 2 cm

Caulerpa racemosa spp.
Enkele stekken 

Caulerpa spp.
Enkele stekken
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Zachte koralen
Capnella spp., Sinularia spp., Sarcophyton spp.,
Lobo phyton spp.
Verschillende kleine kolonies met een diameter van
ca. 5 cm

Schijfanemonen
Discosoma spp.
2 tot 3 groepen in verschillende kleuren 
tussen de zachte koralen plaatsen

Levende stenen
10 tot 14 grote en 6 tot 8 kleine stenen,
in totaal ca. 15 kg
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Aquarium met gebogen voor -
 ruit
Glas geslepen en gepolijst
Inhoud ca. 130 liter
Afmetingen: B 51 cm x 
H 66,5 cm x D 57 cm

Lichtkap met
2 aquariumlampen T5 elk PL-
24 W
Aktinisch blauw licht
Kleurneutraal daglicht
2 LED's voor maanlichtsimulatie
2 ventilatoren voor de koeling
van de elektronica
Ingebouwde voederklep
Openingen voor koelaanslui-
ting en accessoires

Binnenfilter met 4 kamers,
met
sera marin Protein Skimmer
PS 130
2 filtersponzen voor de mecha-
nische filtering
sera verwarmer 100 W
sera siporax 2.000 ml voor de
biologische filtering met een
filteroppervlak van 540 m2

sera stromingspomp STP
1000
sera UV-filter 5 W

100 ml sera aquatan water-
zuiveringsmiddel
100 ml sera marin bio reef-
clear bioculturen voor de di-
recte, biologische afbraak van
schadelijke stoffen

3. Techniek en filtering

De sera marin Biotop Cube 130 is met zijn
complete plug-in-uitrusting direct bedrijfs-
klaar en direct biologisch actief. Het aquari-
um bevat alle techniek die u nodig heeft.

3.1 Compact-aquariums
voor een gemakkelijke start in de zeewaterwereld

3

2

2.1

2.2
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2
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De sera marin Biotop Cube 130 is compleet
uitgerust voor een 130-liter-aquarium, desge-
wenst met een passende onderkast.

Voor het inrichten van grotere zeewateraqua-
riums geven wij u de volgende tips:

Voor de belichting van zeewateraquariums
worden tl-lampen, halogeen-metaaldamp -
lampen (HQI) resp. de opvolgers daarvan HCI
resp. CDM of een combinatie van beide ge-
bruikt.

Bij het gebruik van tl-lampen mag het water
niet dieper dan 50 cm zijn. Door het gebruik
van de sera combi-reflectoren wordt de lich-
topbrengst van de tl-lampen met ca. 100%
vergroot.

Bij tl-lampen moeten verschillende lichtspec-
tra met elkaar gecombineerd worden om
daarmee optimale lichtomstandigheden te
creëren. Voor het verlichten van de voor-
grond raden wij de sera deep sea aan. Deze
heeft alkinisch blauw zeewaterlicht en cre-
eert met zijn specifieke lichtspectrum van
380 – 450 nm lichtomstandigheden als in het
tropische rif. De groei en prachtige kleuren
van de lagere dieren worden door het blauwe
lichtspectrum zeer goed ondersteund. Voor
de achtergrond wordt de sera blue sky aan-
bevolen, om zo tropisch daglicht in het zee-
wateraquarium aan te brengen.

De sera aquariumlampen zijn er als T8- en als
T5-buizen. In de sera marin Biotop Cube 130
zijn de intensiever stralende T5-PL-lampen al
aangebracht.

3.2 Optimale verlichting

De sera marin Biotop Cube 130 wordt stan-
daard uitgerust met T5-PL-lampen (2.1) met
gemengde kleuren die voor een gemengde
bezetting van zachte koralen en vissen opti-
maal zijn.
Het bioactieve filtersysteem start direct met de
afbraak van schadelijke stoffen. Daardoor be-
spaart u zich een wekenlange “gewennings-
periode”. De vissen en andere levende wezens
kunnen er na korte tijd worden ingezet.
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De meeste aquariumvissen zijn gewend aan
watertemperaturen van ca. 25 °C. Daarom
moet het aquariumwater worden verwarmd.
De aquariumverwarmer moet dusdanig in het
aquarium worden geplaatst, dat hij goed
door water wordt omspoeld, opdat het water
gelijkmatig verwarmd wordt.
Het vereiste vermogen kan heel eenvoudig
worden vastgesteld: reken in gering ver-
warmde ruimtes op ca. 1,5 watt per liter wa-
ter. Indien het aquarium in een warme ruimte
staat, is 1 watt per liter water voldoende. Er
kan probleemloos een verwarmer met een
hoger vermogensniveau gekozen worden;
het stroomverbruik om een bepaalde hoe-
veelheid warmte te produceren is gelijk.

De staafvormige sera regelverwarmin-
gen zijn volledig waterdicht en geschikt
voor zeewater. De temperatuur kan met
het instelwieltje met afleesbare tempe-
ratuurschaal gemakkelijk worden inge-
steld. De sera regelverwarmingen zijn
in vele, trapsgewijs van 25 tot 300 Watt
zinvol verlopende sterktes te verkrijgen
en uitgerust met een protector.

Zo kiest u de juiste verwarmer:

3.3 De juiste watertemperatuur

Voor elke aquariumafmeting de juiste sera regelverwarming

Een sterkere verwarmer heeft een grotere
reserve aan vermogen, b.v. bij uitval van de
verwarming in huis.

Afmetingen aquarium

Liter

5 °C

10 °C

15 °C

!!
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De fysisch-chemische eigenschappen van
het zeewater vereisen een uitgebreidere 
manier van filteren dan zoetwater. In het wa-
ter opgeloste proteïne (eiwit), bijvoorbeeld
uitwerpselen van vissen, wordt door middel
van ingebrachte lucht uit het water verwij-
derd. Deze taak wordt verricht door de af-
schuimer (skimmer).

Taken van de afschuimer

Een afschuimer is het hoofdbestanddeel
voor de filtering in een zeewateraquarium.
Deze verwijdert de proteïne (eiwit) die door
micro-organismen, lagere dieren en vissen
voortdurend aan het water wordt afgestaan.
De afschuimer verwijdert zowel deeltjes als
zwevende stoffen en belucht het aquarium.
Indien de proteïne niet uit het water wordt
verwijderd, leidt dit tot een toename van
schadelijke stoffen als ammoniak, nitriet en
nitraat (bacteriële afbraakketen van de pro-
teïne). Het houden van zeewaterdieren in ge-
sloten systemen zou duidelijk bemoeilijkt of,
afhankelijk van de eisen die sommige soor-
ten stellen, onmogelijk gemaakt worden.

Functioneringsprincipe

De dispergatorpomp van de sera marin
Protein Skimmer zuigt het water uit het aqua -
rium of uit de filterkamer aan (1), vermengt
het in het centrifugale huis met lucht (2), die
door de daar ontstane onderdruk aangezo-
gen (3) en door het sera naaldrad tot heel fij-
ne luchtbelletjes verwerkt wordt. De fijne
luchtbelletjes bieden een groot oppervlak
waarmee de proteïne zich verbinden kan.

Dit water-lucht-mengsel wordt de binnenste
reactiekamer van de eiwitafschuimer inge-
pompt (4). De zijwaarts gerichte uitlaten (5)
laten het mengsel roteren, waarbij de lucht-
belletjes langer blijven zweven, waardoor de
flotaatopbrengst wordt verhoogd. In deze ka-
mer verbindt de proteïne zich met de lucht-

3.4 Reiniging van het water

3.4.1 Verwijdering van eiwitten 
en andere organische substanties 

3

6

5 2

1

7

belletjes. De belletjes komen aan het water-
oppervlak bijeen en hopen zich daar vervol-
gens al drijvende op tot een vast schuim. Dit
wordt door de smaller wordende stijgbuis
van de schuimpot naar de flotatiebeker ge-
stuurd en opgevangen (6). Het gereinigde
water stroomt onder uit de afschuimer in de
stijgbuis en via de daarmee verbonden afvoer-
slang (7) terug het aquarium resp. filter in.

4
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Afschuimers verlagen de belasting van het
water door eiwitstoffen en andere organische
substanties. Ze beluchten het aquarium en
voorzien het van zuurstof. Afschuimers moe-
ten regelmatig worden gereinigd, opdat af-
geschuimde afvalstoffen niet opnieuw in het
aquarium terecht kunnen komen.

Een sera marin Protein Skimmer is een
krachtige, energiebesparende en flexibel 
inzetbare dispergatorafschuimer. De sera 
marin Protein Skimmer 400 HO is ontwor-
pen voor aquariums tot 400 liter. Het appa-
raat kan als rugzakversie (hang on skimmer)
maar ook in een filter onder het aquarium
(pomp) worden aangebracht. Daarmee is het
optimaal geschikt voor alle aquarianen die
van een zoetwater aquarium op een zeewa-
teraquarium over willen stappen. De sera
marin Protein Skim mer 600 S wordt als filter
onder het aquarium (pomp) voor aquariums
tot 600 liter gebruikt.

Bij de sera marin Biotop Cube 130 is de
kleine, maar krachtige sera marin Protein
Skimmer PS 130 inbegrepen.

sera marin Protein Skimmer 400 HO

sera marin Protein Skimmer 600 S

sera marin 
Protein Skimmer PS 130
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3.4.2 Mechanische reiniging van het water

Bij de mechanische reiniging van het water
worden grotere en vaste vuildeeltjes (als voe-
der- en algenresten) tegengehouden zodat
het biologische filtermateriaal niet verstopt.
Deze grove (vuil)deeltjes worden in de sera
marin Biotop Cube 130 door filtersponzen
vastgehouden. Daarmee wordt de biologi-

sche effectiviteit van het filter duidelijk ver-
hoogd.

Om belasting van het water door afvalstoffen
te voorkomen en een hoog doorstromings-
percentage te waarborgen, moeten deze fil-
termedia regelmatig uitgewassen worden.

Nuttige bacteriën reinigen het zeewater door
biologische afbraak van schadelijke stoffen.
Daartoe behoren ook niet-afschuimbare sub-
stanties als ammonium, ammoniak en nitriet.
Het reinigingsproces verloopt in speciale fil-
termedia. Afhankelijk van het filter is er hier-
voor een eigen filterkamer zoals bij de sera
marin Biotop Cube 130.

2 bestanddelen zijn van cruciaal belang voor
de kwaliteit van de biologische reiniging van
het water:
1. Het filtermedium
2. De reinigingsbacteriën

Filtermedia zorgen voor optimale arbeids-
omstandigheden

Het filtermedium sera siporax is uniek voor
wat betreft de structuur van zijn oppervlak.
sera siporax biedt ideale omstandigheden
aan de verschillende soorten bacteriën uit
sera marin bio reefclear. Op het grote, ruwe
oppervlak hebben de bacteriën optimaal
houvast. Ze worden in voldoende mate van

zuurstof voorzien. Deze bacteriën verwerken
ammonium tot nitriet (een aeroob proces).
Het extreem hoge aandeel tunnelstructuren
met open poriën in sera siporax maakt het
mogelijk anaerobe bacteriën op een ideale
manier van voedingsstoffen en de geringste
hoeveelheden vers water te voorzien. De
bacteriën worden verder tot splitsing van het
nitraat gestimuleerd om voldoende zuurstof
te krijgen. Zo wordt ook nitraat continu ge-
reduceerd. Door de grote doorsnede van de
binnenruimte van de buisjes worden de af-
braakproducten snel afgevoerd, maar zonder
de bacteriën steeds weg te spoelen.

Filtermedia voor de vestiging van bacteriën
dienen een buisjesvorm te hebben. Zo kan
het water langs de binnenzijde van de
buisjes wegstromen. Er treedt geen ver-
stopping of verkleving op, waardoor het fil-
terproces wordt belemmerd.

3.4.3 Biologische reiniging van het water

Belangrijk:!!

1 liter 

sera siporax heeft 

dezelfde biologische 

afbraakcapaciteit als

ca. 34 liter keramisch

filtermateriaal
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Ammonium/ammoniak, nitriet en nitraat meet
u met de sera NH4/NH3-Test, sera NO2-Test
en sera NO3-Test.

Miljarden reinigingsbacteriën in vulkanisch
gesteente voor een duurzame afbraak van
schadelijke stoffen in het aquarium

sera marin bio reefclear bevat bacteriëncul-
turen in het fijnst gemalen vulkanische ge-
steente. Zo brengen ze de vestigingsruimte
direct mee en kunnen niet alleen in het filter,
maar in heel het aquarium direct met de rei-
niging van het water starten.

sera marin bio reefclear wordt gewoon op
sera siporax gedruppeld en direct in het
aquarium gedaan. Na het toedienen ervan
ontstaat een tijdelijke vertroebeling van het
water, die met de reinigende werking na ver-
schillende uren weer verdwijnt. Het vulkani-
sche gesteente bindt in deze tijd zwevende
stoffen die watervertroebeling veroorzaken en
maakt het water daarmee helderder dan ooit
tevoren. Om ervoor te zorgen dat dit positieve
effect langdurig behouden blijft, moet sera
marin bio reefclear regelmatig met tussen-
pozen van een week worden toegediend.
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De na de stroming aangesloten UV-C-een-
heid, zoals b.v. in de sera marin Biotop
Cube 130, zorgt voor permanent gezond
aquariumwater.

• Kiemen in het water, die een nadelig effect
op het dierenbestand kunnen hebben, wor-
den gereduceerd. Met name vrij zwevende
stadia van de verwekkers van witte-stip-
ziekte kunnen met de UV-C-straling getals-
matig worden gereduceerd. De verwekkers
worden aangepakt en een snelle toename
van deze kiemen wordt voorkomen.

• Alle soorten zweefalg worden zonder ge-
bruik van chemicaliën op betrouwbare wij-
ze verwijderd.

Aquariumbewoners en filterorganismen
ondervinden door het gebruik van UV-C-wa-
terzuiveringsapparaten geen schade. Om ef-
fect te hebben, moeten UV-filters 24 uur
draaien. Zo krijgt u duurzaam biologisch ge-
zond water. Alleen bij werkzaamheden in het
water wordt het apparaat uitgeschakeld.

De ideale aanvulling voor filters zonder inge-
bouwde UV-C-waterzuiveringsapparaten is
het sera UV-C-systeem 5 W voor maximaal
500 liter aquariumwater. Een krachtig en te-
vens uiterst zuinig UV-C-waterzuiveringsap-
paraat met multifunctionele aansluiting voor
filter en pompen. Het sera UV-C-systeem 
5 W kan in combinatie met een stromings-
pomp zoals de sera P 1200 worden gebruikt.
Het pompvermogen van de filterpomp moet
ongeveer de aquariuminhoud per uur bedra-
gen. Het UV-C-waterzuiveringsapparaat kan
niet zonder pomp worden gebruikt.

3.4.4 Het reduceren van kiemen door UV-filtering

sera UV-C-systeem 5 W
als aanvulling op filters zonder uv



3.4.5 Speciale sera filtermedia
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De standaarduitrusting van het sera binnen-
filter is voor zuiver en kristalhelder water vol-
ledig toereikend. Maar invloeden van buiten-
af kunnen het gebruik van extra filtermedia
noodzakelijk maken. 

In het binnenfilter van de sera marin Biotop
Cube 130 kunnen probleemloos andere fil-
termedia geplaatst worden. Het plaatsen en
verwijderen kunt u bovendien nog vergemak-
kelijken met de sera filterzakjes.

Het verwijderen van giftige stoffen

sera super carbon filterkool is bijzonder zui-
ver en heeft een groot oppervlak. In zeer kor-
te tijd absorbeert deze kool giftige stoffen uit
het aquarium. sera super carbon filterkool
blijft wegens het supergrote oppervlak ervan
6 weken actief. Daarna is de opnamecapa-
citeit uitgeput en moet de filterkool in ieder
geval uit het filter worden gehaald. Anders
kunnen opgenomen stoffen weer aan het
water worden afgegeven. sera super car-
bon beïnvloedt de pH-waarde niet en is fos-
faat- en nitraatvrij.

Het verwijderen van kiezelalgen

Silicaat stimuleert de groei van kiezelalgen in
het zeewateraquarium. In sommige gebieden
wordt silicaat door de waterleidingbedrijven
als corrosieremmende stof aan het leiding-
water toegevoegd. Daarmee beschermen de
waterleidingbedrijven de leidingen, maar
brengen indirect schade toe aan het water
van elk zeewateraquarium. sera marin sili-
cate clear bindt silicaat duurzaam en ont-
neemt op die manier de snelgroeiende kie-
zelalgen de bouwstof voor hun skelet. 

Met de sera SiO3-Test kan de concentratie
in het leidingwater of in het zeewateraquari-
um op eenvoudige wijze worden vastgesteld.



Let er bij het kiezen van een standplaats op,
dat het aquarium later niet meer gemakkelijk
kan worden verplaatst. Een ingericht en 
gevuld 100-liter-aquarium weegt (zonder
onderkast) ca. 150 kg! Wij adviseren om in
oude gebouwen, voordat het aquarium ge-
plaatst wordt, naar het draagvermogen van
de vloer te informeren. Houd er rekening
mee, dat naast het gewicht van het aquarium
het gewicht van de toeschouwers er nog bij
komt! Het gewicht loopt dan snel op tot meer
dan 300 kg op een klein oppervlak.

Ideaal zijn rustige, ver van het venster verwij-
derde plaatsen in de kamer. Door het raam
binnenvallend zonlicht bevordert de algen-
groei. Bovendien gaan de vissen scheef
staan, omdat – simpel gezegd – voor hen bo-
ven is, waar het licht vandaan komt.

In een donkere hoek van het vertrek komt het
aquarium optisch beter tot zijn recht en de
vissen worden minder vaak opgeschrikt door
snel langslopende personen, deuren die
opengaan enz.

Het onderstel

Indien u het aquarium niet op een onderkast
wilt zetten, heeft u een geschikt onderstel
nodig. Het moet stabiel zijn en precies wa-
terpas staan. Een waterpas komt dan goed
van pas.
De sera marin Biotop Cube 130 beschikt
over een vastgelijmd veiligheidsframe aan de
onderkant. Plaats het aquarium met het fra-
me aan de onderkant direct op een kast.
Gebruik geen extra ondergrond.
Voor aquariums zonder frame aan de onder-
kant is een veiligheidslaag en warmte-isolatie
nodig om spanning in het glas te vermijden.
De sera thermo-safe veiligheidsonderlaag
reduceert het gevaar van glasschade door
b.v. zandkorrels of spanningsscheuren die
door het “werken” van een houten kast op
kunnen treden.

4. De juiste standplaats
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Het gebruik van natuurlijk zeewater is niet
mogelijk en ook niet aan te bevelen. Zee -
water voor aquariums wordt met synthetisch
zeezout bereid, omdat zeebewoners stabiele
verhoudingen zonder sterke schommelingen
nodig hebben.

sera marin basic salt heeft een excellente
homogeniteit en lost snel en volledig tot
kristalhelder zeewater op. Door het natuur-
lijke buffersysteem in het zeezout blijft de
pH-waarde precies en betrouwbaar binnen
de grenzen. sera marin basic salt bezit na-
tuurlijke pH- en KH-waarden en is nitraat-,
silicaat- en fosfaatvrij. Met sera marin basic
salt behandeld zeewater heeft biologisch het
juiste calcium- en magnesiumgehalte.

sera marin reef salt heeft dezelfde eigen-
schappen als sera marin basic salt. Boven -
dien is het een met de natuur verbonden zee-
zout van de hoogste kwaliteit voor prachtige

riffen. De afzonderlijke chemisch zuivere
componenten worden dusdanig gemengd,
dat schadelijke stoffen worden vermeden. Er
kunnen steeds reproduceerbare resultaten
worden behaald. Bij het verversen van water
reageren zelfs zeer gevoelige organismen
niet gestrest, wanneer deze hoogwaardige
zouten worden gebruikt. In de behoeften van
de meest veeleisende lagere dieren wordt
voorzien en deficiëntieverschijnselen worden
op efficiënte wijze tegengegaan.

5. Zeezout: de levensbasis in het 
zeewateraquarium

Leidingwater bevat een groot aantal toevoe-
gingen en natuurlijke stoffen die het water
voor de mens geschikt maken, maar scha-
delijk voor de levende wezens in het zeewa-
teraquarium zijn.
In gebieden met nitraat- en/of fosfaatrijk lei-
dingwater is de aanschaf van een omkeeros-
mose-installatie of ionenwisselaar absoluut
aan te raden. Door deze reiniging van het wa-
ter wordt ca. 95% van de opgeloste schade-
lijke stoffen uit het water verwijderd.
Om de waterbewoners te beschermen en
aanwezige zware metalen en chloramine te
binden, behandelt u het water met sera
aquatan. Deze schadelijke stoffen kunnen
zelfs in omkeerosmosewater aanwezig zijn
en schadelijk zijn voor de dieren.

sera aquatan met de bio-protect formule
heeft veel voordelen voor de levende wezens
in het zeewateraquarium:

• Agressief chloor wordt direct
geëlimineerd

• Zware metalen worden direct
gebonden

• Prachtige kleuren en vitaliteit
• De slijmhuid en kieuwen wor-

den beschermd door huidbe-
schermende colloïden

• Minder stress en ondersteuning
van het zenuwsysteem door vi-
tamine B

De vissen en lagere dieren voelen zich in het
gezonde water zichtbaar beter, het verzorgen
van het aquarium vergt minder werk.

5.1 Leidingwater behandelen
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U kunt het zeewater het beste klaarmaken in
een geschikt en voldoende groot reservoir,
bijvoorbeeld een kunststof regenton (want
die is roestvrij). Volg daarbij de handleiding
voor het betreffende zeezout op.

Het nitraatgehalte van het water moet onder
10 mg/l liggen en fosfaat en silicaat moeten
niet aantoonbaar zijn. Voor de zekerheid test
u het water met de watertests (sera fosfaat-,
sera silicaat- en sera nitraat-Test). U kunt
ook uw waterleidingbedrijf om meetwaarden
vragen resp. deze op internet opzoeken.

Het zout wordt nu geleidelijk in het water ge-
strooid en erdoor geroerd tot een saliniteit van
ca. 35 pro mille (d.w.z. 35 gram per liter water)
is bereikt. Bij ca. 25 °C komt dat overeen met
een dichtheid van 1,023. Afhankelijk van de

opbouw heeft u ca. 130 – 150 liter zee water
nodig voor een 130-liter-aquarium. Hier voor
heeft u ongeveer 5 kg zeezout nodig.

Met behulp van een pomp in het reservoir
moet het zeewater ongeveer 24 uur goed in
beweging gehouden en belucht worden.
Daarna oogt het water absoluut helder.

5.2 Klaarmaken van het zeewater

De sera marin areometer wordt los drijvend
in het aquarium of in een groot glas gedaan
dat gevuld is met het te testen water. Hoe min-
der zout er in het water aanwezig is, des te die-
per de areometer in het water ligt. Op de ge -
integreerde schaal wordt de dichtheid van het
water aangegeven. In aquariums met lagere
dieren moet de dichtheid bij een watertem -
peratuur van ca. 26 °C 1,022 – 1,024 g/cm3

bedragen.

Indien nodig, voegt u meer zout toe of ver-
dunt het geheel met behandeld water. Het
zeewater wordt nog niet in het aquarium ge-
daan.

5.3 Meten van het zoutgehalte

Dicht-     Saliniteit           Saliniteit           Saliniteit
heid bij    33 ‰               34,5 ‰            36 ‰
16 °C 1,025 g/cm3            1,026 g/cm3           1,0265 g/cm3

20 °C 1,0235 g/cm3        1,025 g/cm3           1,0255 g/cm3

25 °C 1,022 g/cm3            1,023 g/cm3           1,024 g/cm3

28 °C 1,0215 g/cm3        1,0225 g/cm3       1,023 g/cm3

30 °C 1,020 g/cm3            1,0215 g/cm3       1,0225 g/cm3
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Voor het zeewateraquarium is grofkorrelig
koraalzand het best geschikt. Het is decora-
tief en draagt door het kalkgehalte ervan bij
aan het stabiliseren van de pH-waarde.

Maar enkele vissoorten (b.v. grondels) heb-
ben absoluut een zone met zandige bodem-
grond nodig, zodat ze zich voor hun nacht-
rust in kunnen woelen. Voor deze dieren
wordt op de bodemgrond een afgescheiden
zone met fijn koraalzand ingericht. 

De rest van het bodemoppervlak wordt met
een ca. 3 cm dikke laag grof koraalzand be-
dekt. Het is raadzaam, de verschillende bo-
demgrondsoorten met stenen van elkaar af
te bakenen, zodat er geen vermenging op-
treedt. Bij uw speciaalzaak is koraalzand met
een verschillende korreling verkrijgbaar.

Een andere belangrijke functie die de bo-
demgrond heeft, is extra vestigingsruimte
bieden aan aerobe bacteriën (die lucht nodig
hebben) in de bovenste lagen en anaerobe
bacteriën (die zonder lucht leven) in de on-
derste lagen. Deze reinigingsbacteriën in
sera marin bio reefclear breken net als in
het filter schadelijke stoffen af.

Het droge koraalzand moet eerst goed wor-
den uitgewassen. Stort het zand in porties in
een schone emmer en giet er ca. 4 – 5 liter
warm leidingwater op. Roer het zand met
krachtige, cirkelende bewegingen met de
hand om en giet het erop liggende water er
samen met het vuil af. Herhaal dit proces, tot
het zand schoon is. Breng het zand in het
nog lege aquarium aan.

6.1 De bodemgrond

6. Binnenopbouw



Nu heeft u de levende stenen nodig. Deze
kunnen zonder bezwaar enkele uren vochtig
getransporteerd en bewaard worden. Hoe
langer de stenen aan de lucht blootstaan,
hoe meer er aanhechtende biomassa afster-
ven kan. 

Let er bij het aanschaffen op dat de stenen
goed begroeid zijn en verschillende soorten
begroeiing hebben. Let ook op verschillende
vormen. Hoe uiteenlopender de aanhechten-
de begroeiing op de stenen is en hoe korter
deze bij de handelaar bewaard zijn, des te
meer verschillende diersoorten er aan hech-
ten. Deze diersoorten vindt u later weer terug
in uw aquarium. Was de stenen in geen geval
met zoetwater af.

De stenen moeten dusdanig op elkaar gesta-
peld worden, dat er kleine holen ontstaan,
waarin de dieren zich later terugtrekken kun-
nen. Aan de andere kant maakt een derge-
lijke open opbouw een goede en weinig ge-
remde circulatie van het water mogelijk.
Neem de tijd voor het opbouwen. De stenen

6.2 Levende stenen
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moeten geen schaduw op eronder liggende
stenen werpen, omdat een plaats in de scha-
duw niet geschikt is voor dieren die van licht
afhankelijk zijn. De opbouw moet stevig en
mag in geen geval wankel zijn, want vallende
stenen kunnen de bodem- of zijruit bescha-
digen. Laat de spleten tussen de stenen be-
staan, ze dienen als bevestigingsmogelijk-
heid voor fijngevoelige lagere dieren.

Voorbeelden voor de begroeiing van levende stenen met extra geplaatste lagere dieren in grotere zee-
wateraquariums



7. Vullen met zeewater
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Voordat u het aquarium met zeewater vult,
doet u bij aquariums met binnenfilters sera
marin bio reefclear over het in de biofilter-
kamer aangebrachte sera siporax. Bij bui-
tenfilters druppelt u sera marin bio reefclear
op de sera siporax, voordat het filter met
water gevuld wordt (zie ook bladzijde 26). Op
die manier bevinden de reinigingsbacteriën
zich direct op en in het poreuze filtermateri-
aal. Daar kunnen ze zich optimaal vermeer-
deren en snel met hun reinigingswerk starten.
Dat verkort de gewenningsperiode van het
aquarium aanzienlijk.

Met het gerijpte zeewater wordt het aquari-
um tot de altijd aangebrachte markering ge-
vuld. Het beste laat u het water in het begin
via een bord het aquarium instromen, omdat
anders de bodemgrond helemaal opgewoeld
wordt. Mocht er een rest in het kunststof re-
servoir overblijven, dan kan dit onder beluch-
ting bewaard en voor de eerste verversing
van het water gebruikt worden.

Net als bij elk ander aquarium verdampt het
water. Vul het water afhankelijk van de situ-
atie om de 2 – 3 dagen bij: gebruik daarvoor
met sera aquatan behandeld leidingwater,
omdat het in het zeewater aanwezige zout
niet meeverdampt. Als u geen water bij zou
vullen, neemt de saliniteit langzaam toe, wat
door de dieren slechts tot op een bepaalde
hoogte verdragen wordt. Zolang de saliniteit

tussen de 34 en 36 pro mille ligt, zult u geen
schade vast kunnen stellen. Maar hoe con-
stanter u de saliniteit bij de 35 pro mille
houdt, des te beter het voor uw dieren is.

7.2 Water bijvullen

Nadat u het aquarium gevuld heeft, start u
de filtertechniek. Sluit de apparaten in de vol-
gende volgorde op het stroomnet aan: stro-
mingspomp, UV-filter, afschuimer en verwar-
mer (stel de temperatuur in op 26 °C). U kunt
nu zien, hoe het water er bij de aan de bui-

tenkant aangebrachte stromingsverdeler uit-
stroomt en dat het water circuleert. In de af-
schuimer wordt er buitenlucht met het aan-
gezogen water vermengd. Het water wordt
vanaf nu steeds gereinigd.

7.1 Filtering en techniek starten 



8.1 De eerste dagen – de “gewenningsfase”

Met de levende stenen zijn er talloze kleine
dieren en zeker ook enkele mooie algensoor-
ten in het aquarium terechtgekomen. In de
tijd die nu volgt worden ze zichtbaar. Het valt
echter niet uit te sluiten dat sommige op de
levende stenen verblijvende dieren (b.v.
sponzen) niet overleven.

Mocht een lager dier zichtbaar niet goed ge-
dijen, verwijder het dan, opdat het water niet
te sterk belast wordt. In elk geval moeten uit
sera marin bio reefclear bacteriënculturen
worden toegevoegd die schadelijke stoffen
afbreken.
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8. Het wordt levendig

De verlichting moet elke dag gedurende 8 tot
10 uur zijn ingeschakeld. Zorg voor een tijd-
klok en programmeer deze overeenkomstig,
indien u het in- en uitschakelen van de ver-
lichting wilt automatiseren.

De kleine organismen kunnen na ca. 2 weken
voor het eerst met geringe hoeveelheden van
sera marin coraliquid worden gevoederd.
In deze gewenningsfase worden er in de eerste
2 weken geen dieren ingezet.

Vervang in de eerste 3 maanden elke week
ca. een derde van het water en doe dit altijd
met gerijpt zeewater (let altijd op de sali-
niteit!). Het is volkomen normaal dat er in de
eerste weken sprake is van een verhoogde
algengroei. Gewoonlijk ontstaat er eerst een
laagje met bruin en smerig ogende rode al-
gen, dat echter na enkele weken plaatsmaakt
voor een laagje groene algen. De groene al-
gen geven aan, dat nu de eerste organismen
geplaatst kunnen worden. Algaanslag kan



8.2 Het plaatsen en wennen van de dieren
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Sommige zeedieren mogen bij het overzetten
het water niet verlaten. Slechts enkele se-
conden in de lucht kunnen al gevolgen heb-
ben. Tot deze voor lucht gevoelige dieren be-
horen zee-egels, zeesterren en kogelvissen.
Zet niet alle lagere dieren en vissen er tegelijk
in. Begin met de lagere dieren en zet vervol-
gens de vissen erin.

Let er bij het kopen al op, dat deze dieren on-
der water in het transportzakje worden ge-
daan.

Informeer er bij uw speciaalzaak naar, hoe de
door u aangeschafte dieren in het aquarium
geplaatst moeten worden. Het overzetten in
een nieuw aquarium betekent voor de vissen
en lagere dieren een klimaatverandering.
Meestal kunt u als volgt te werk gaan:
Thuis worden de transportzakjes met de
nieuw aangeschafte vissen en lagere dieren
geopend en naast elkaar in een voorbereide
emmer geplaatst. Gedurende het half uur
daarna, wordt er aquariumwater in de zakjes
gedruppeld. Hiervoor kan een luchtslang
worden gebruikt, die met een slangklem nau-
wer wordt gemaakt.
Zo wennen de dieren niet alleen aan de
“nieuwe” watertemperatuur, maar vooral ook
aan de andere waterwaarden (zoutgehalte,
pH-waarde enz.).

sera aquatan versnelt het helings-
proces van de slijmhuid bij even-
tuele verwondingen door het
transport.

voorzichtig mechanisch met een kleine bor-
stel (b.v. een schone tandenborstel) worden
verwijderd. Het is zinvol om aansluitend een
deel van het water te verversen en met een
slang of met de sera bodemreiniger het wa-
ter samen met de algen weg te zuigen uit het
aquarium.

Met behulp van een loep zult u op de ruiten
kleine kreeftjes als zeugjes (Isopoda) en roei-
pootkreeftjes (Copepoda) kunnen ontdekken.
Deze zijn voor elk aquarium en zijn veelsoor-
tige levensvormen belangrijk en welkom. Ze
zijn met de levende stenen meegekomen.
Langzamerhand veroveren andere levensvor-
men die met de levende stenen zijn meege-
komen hun plaats. Zulke kleine organismen
en het aantal ervan maken deze gewennings-

fase evenals de latere werking van het aqua-
rium tot een spannende ontdekkingsreis in de
wereld van de kleine dieren.

Na 2 weken zet u de die-
ren erin.
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9. Regelmatige verzorging

De hoofdmaaltijden

Zeewatervissen hebben veel meer jodium en
andere mineralen nodig dan zoetwatervis-
sen. In het sera visvoeder zorgen meer dan
vijftig verschillende grondstoffen voor een
uitgebalanceerde, natuurlijke voeding van de
aquariumbewoners. Daardoor wordt het

weerstandsvermogen verhoogd en worden
deficiëntieverschijnselen voorkomen. Alle
sera voedersoorten zijn bijzonder fosfaatarm
en bijzonder goed verteerbaar, waardoor het
water niet met onverteerbare afbraakproduc-
ten wordt belast.

9.1 Het voederen

sera marin coraliquid, een
energierijk vloeibaar voeder
op planktonbasis, werd spe-
ciaal voor filterende lagere
dieren ontwikkeld.

sera marin GVG-mix is een
vlokkenvoeder met lekkere
hapjes voor zeewatervissen.
Het veelzijdige basisvoeder
bevat jodium en andere mine-
ralen uit zeewier, krill, plank-
ton en andere waardevolle
grondstoffen als muggenlar-
ven, dafnia en artemia-
shrimps.
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Voor de veelzijdige behoeften van kreeft -
achtigen heeft sera de innovatieve voeder -
soorten voor kreeftachtigen sera crabs na-
tural en sera shrimps natural ontwikkeld.
De waardevolle bestanddelen en de omzich-
tige verwerking maken van deze voedersoor-
ten het ideale hoofdvoedsel voor kreeft -
achtigen. De unieke samenstelling van de
voedingsstoffen ontstaat door uitsluitend
aquatische organismen te gebruiken, b.v.
zeewatervissen, gammarus, spirulina en zee-
algen als proteïne- en vetleveranciers. De
erin aanwezige proteïnes onderscheiden zich
door de samenstelling van aminozuren, die
ideaal voor kreeftachtigen is.

Voor vissen die hun voeder
tussen koraaltakken, in de
middelste waterlagen of op
de bodem zoeken, is sera
marin granulat een ideaal
voeder. Het zinkt langzaam,
wordt snel zacht en behoudt
toch lange tijd zijn vaste con-
sistentie. Daardoor wordt be-
lasting van het water in hoge
mate voorkomen.

sera marin gourmet nori is een ideale voe-
ding voor de meeste zeewatervissen en
kreeften en ook voor zee-egels. Binnen enke-
le seconden in het zeewater opgezwollen, is
dit een haast uniek voeder als in de natuur.
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Gezonde lekkere hapjes

sera Spirulina Tabs hechten
aan de ruit van het aquarium.
Het puur plantaardige tablet in
premium-kwaliteit bestaat voor
meer dan 20% uit de waarde-
volle spirulina-algen. Voor al-
genetende dieren als dokters-
vissen of slijmvissen zijn sera
Spirulina Tabs noodzakelijk.

sera FD Artemia Shrimps van
zachte zeewaterkreeftjes is
een gezond lekker hapje voor
alle zeewatervissen.

sera FD Krill is een voeder
van carotinerijke, kleine
kreeft jes die in de oceaan le-
ven en zich met plankton
voeden. sera FD Krill is zeer
rijk aan proteïne en ideaal
geschikt om vissen krachtig
te laten worden en het kuit-
gedrag te bevorderen.



9.2 Water verversen

Een wezenlijk bestanddeel van een succes-
volle verzorging is het regelmatig verversen
van 10% van het water per week na het ver-
strijken van de gewenningsperiode van 
3 maanden. Met het verversen van het water
moet tegelijk de bodemgrond worden gerei-
nigd. Met de sera bodemreiniger kan dit
karweitje eenvoudig en netjes worden uitge-
voerd.

Schommelingen in de saliniteit voorkomt u
door een markering aan de buitenkant op het
aquarium. De bak wordt telkens tot aan de
markering bijgevuld omdat er voortdurend
water verdampt. Het water wordt tevoren al-
tijd met sera aquatan van schadelijke stof-
fen ontdaan.

Het volgende is nodig:
•  Een gieter en twee schone emmers die al-

leen voor het aquarium bestemd zijn en
nog nooit met reinigingsmiddelen in aan-
raking zijn gekomen

•  Twee meter aquariumslang of liever de
sera bodemreiniger

•  Een handdoek of een vlakke bak voor
eventueel malheur

•  Trek, voordat u water ververst, de netstek-
kers er telkens absoluut uit; b.v. van de
verwarming, het filter en de verlichting

Zet eerst de twee emmers op de handdoek
of in de gereedstaande bak. Daarna laat u
het water van het aquarium in de emmers
lopen. Dat kan op verschillende manieren:

Veel aquarianen houden het ene einde van
de slang in het aquarium en zuigen het water
aan het andere kort aan. Deze methode ver-
eist echter enige oefening. Of het water loopt
niet, of je neemt ongewild een stevige slok
aquariumwater.

Het is eleganter om het water met de sera
bodemreiniger weg te zuigen. Daarbij ver-
richt u twee karweitjes in één keer tegelijk.
Met de sera bodemreiniger verwijdert u de
molm uit het aquariumgrind op een eenvou-
dige en grondige manier en ververst u tevens
een deel van het water.

Nadat het aquariumwater voor
zover nodig is afgetapt, kunt u
dan ook kleine reinigingswerk-
zaamheden uitvoederen.
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Belangrijke tip

Markeer bijvoorbeeld met plak-
band aan de buitenkant op de
aquariumruit tot waar het water
afgetapt moet worden.

!!
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Deze moeten om de omstandigheden in het
zeewateraquarium natuurgetrouw te houden
regelmatig nagedoseerd worden, vooral na
het water verversen. Alleen op die manier
maak je een optimale, gezonde groei van de
dieren mogelijk. Met name koralen, maar ook
slakken en schelpdieren onttrekken calcium-
verbindingen en sporenelementen aan het
water. Ook bacteriën in het sediment kunnen
door het uitvallen van deze elementen redu-
ceren.

9.3 Voorzien van sporenelementen, 
calcium en macro-elementen
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++ Calciumhydrogeencarbonaat

Indien de concentratie van het calciumhydro -
geencarbonaat te sterk daalt, kunnen zure of
alkalische invloeden de pH-waarde van het
aquarium abrupt veranderen, hetgeen op
grond van de sensibiliteit van de zeewaterbe-
woners absoluut voorkomen dient te worden.

Door regelmatig sera marin COMPONENT 1
Calcium en sera marin COMPONENT 2
Calcium pH-Buffer toe te dienen, lukt het zon-
der moeite om een gelijkmatige concentratie te
behouden. Het tweecomponenten-buffersys-
teem zit in twee flesjes. Voor beide bestandde-
len geldt, dat het om hoge concentraties gaat
die met elkaar gecombineerd niet houdbaar
zijn. In de natuur ligt de calciumconcentratie op
ongeveer 450 mg/l, de carbonaathardheid op
ongeveer 9 °dKH. In een aquarium is het raad-
zaam, de carbonaathardheid tot 10 °dKH te
verhogen. Met de sera Ca-Test en sera kH-
Test meet u de calciumconcentratie en carbo-
naathardheid op een betrouwbare wijze.

Waarom dalen deze waarden? Vooral koralen
en weekdieren scheiden door hun endosymbi-
otische algen calciumhydrogeencarbonaat af
als calciumcarbonaat, de bouwstof voor de ko-
raalskeletten en molluskschalen! Een groeiend
koraal onttrekt dus aan het water een deel van
het buffersysteem. Ook sommige weekdieren
zijn daartoe in staat. Zo onttrekken de steeds
geliefder wordende soorten reuzenmosselen
(Tridacnidae) calciumhydrogeencarbonaat aan
het aquariumwater om hun schaal te vergroten!
Ook in de bodemgrond aanwezige bacteriën
kunnen door hun stofwisselingsproductie lo-
kaal voor uitval zorgen.
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Veel stofwisselingsprocessen die zich in die-
ren en planten voltrekken, hebben katalysa-
toren nodig. Deze zetten aan tot reacties van
afzonderlijke bouwstenen en leiden tot de
vorming van bepaalde substanties die in het
organisme nodig zijn. Dergelijke biologische
katalysatoren worden enzymen genoemd. In
sommige van deze enzymen spelen zeldza-
me metaalionen een sleutelrol. Ze zijn afkom-
stig uit het zeewater en worden door de die-
ren of uit het water gehaald of via de voeding
opgenomen.

In de oplossingen sera marin COMPONENT 3
trace elements Anionics en sera marin
COMPONENT 4 trace elements Kationics
zijn sporenelementen voorhanden. Omdat
deze sporenelementen door dieren en plan-
ten worden verbruikt, is het regelmatig toe-
dienen ervan absoluut noodzakelijk.

Sporenelementen spelen niet alleen in enzy-
men een rol, ze zijn ook in bepaalde kleur-
pigmenten voorhanden. Bij steenkoralen
worden deze in het koraalweefsel gevonden,
vooral in die delen van de kolonies die direct
door de zon beschenen worden. Ver moe de -
lijk reduceren ze daarmee de invloed van het
felle zonlicht. Liefhebbers van steenkoralen
willen de kleuren van de in het aquarium ge-
houden dieren aanpassen aan de in de na-
tuur aanwezige of deze zelfs versterken. Dit
is mogelijk, zelfs onder de vergeleken met
natuurlijk zonlicht (ca. 5.000 Watt/m2) magere
aquariumverlichting. Gebleken is, dat een
verhoogde concentratie sporenelementen
onder aquariumomstandigheden tot een ver-
sterkte kleuring van steenkoralen leidt. Zo
ontstaat uit menig bruin ogend Acropora-ko-
raal een violet ogend koraal, en dat binnen
slechts enkele weken!

Sporenelementen++
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Tussen de veel voorkomende en zelden
voorkomende ionen liggen voor wat betreft
hun natuurlijke concentraties de zogeheten
macro-elementen. Hiertoe worden strontium
en magnesium gerekend. Van strontium is
bekend, dat de beschikbare ionen in het ske-
let van de steenkoralen ingebouwd en der-
halve achteraf toegediend moeten worden.
Magnesium wordt bij voorkeur door koralijne
algen opgenomen. Deze bevolken de leven-
de stenen als een violette laag, maar er zijn
ook talrijke soorten die eerder als een soort
boompjes groeien. Als er sprake van een
magnesiumaanbod van 1.250 – 1.300 mg/l
is, is aan de voorwaarden voor een goede
groei van deze algen voldaan. Beide metaal -
ionen zijn in een hoge concentratie in sera
marin COMPONENT 5 strontium resp. sera
marin COMPONENT 6 magnesium voor-
handen. Een overdosering moet voorkomen
worden, omdat het calciumgehalte op die

manier gereduceerd wordt. Veel zeewater-
aquarianen zijn zich hier niet van bewust,
maar met het toedienen van een te hoge do-
sis van met name magnesium, reduceren ze
het gehalte calcium. Calcium, strontium en
magnesium worden tot de aardalkalimetalen
gerekend. De groep onderscheidt zich door
overeenkomsten in de fysische, kenmerken-
de eigenschappen, wat zich in soortgelijke
chemische en fysische eigenschappen weer-
spiegelt. Derhalve is het absoluut noodzake-
lijk om zich door middel van watertests een
overzicht over de actuele waarden te ver-
schaffen en na het toedienen van conditio-
neringsmiddelen voor het water de toename
van de concentratie te controleren. Met de
sera Mg-Test meet u de magnesiumconcen-
tratie op een betrouwbare wijze.

Strontium en magnesium

Jodium blijft in water niet lang goed. Door
hoge concentraties van andere ionen wordt
het jodium eruit gekristalliseerd. Daarmee
wordt het aan het water onttrokken en is voor

de aquariumbewoners niet meer beschik-
baar. Een constant jodiumgehalte wordt door
dagelijkse toediening van sera marin COM-
PONENT 7 iodine bereikt.

Jodium

++
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De zeeën vormen het stabielste ecologische
systeem ter aarde. De zeebewoners hebben
zich miljoenen jaren aan constante fysische
en chemische parameters aangepast. Omdat
deze waarden in de natuur maar in geringe
mate schommelen, zijn de meeste zeebewo-
ners veel minder flexibel dan zoetwaterbe-
woners. Het aquariumwater moet derhalve
stabiele verhoudingen zonder sterke schom-
melingen vertonen.

pH-waarde

De pH-waarde vertelt of het water zuur (pH
onder 7), neutraal (pH = 7) of alkalisch (pH
boven 7) reageert. Met 8 tot 8,5 is de pH-
waarde in natuurlijk zeewater licht alkalisch.

In het aquarium is de pH-waarde ‘s morgens
lager dan ‘s avonds. Dat komt, omdat in de
loop van de dag kooldioxide (CO2) door de
algen opgenomen wordt. Door het zuurver-
bruik stijgt de pH-waarde in de loop van de
dag.

De pH-waarde van het aquariumwater moet
regelmatig gecontroleerd worden. Met de
sera pH-Test kan de pH-waarde op eenvou-
dige wijze worden vastgesteld. Met sera
KH/pH-plus kan de pH-waarde worden ver-
hoogd.

Bij een royale beplanting met macroalgen
(Caulerpa, Halimeda enz.) stijgt de pH-waar-
de op grond van de grote CO2-behoefte
soms tot waarden boven de 8,5.

9.4 Controle en correctie van de 
pH-waarde, carbonaathardheid en kooldioxide

pH

zuur neutraal alkalisch
5 6 7 8 9 10 11

7 8 8,5

Zoetwater Zeewater

Cau lerpa
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Carbonaathardheid (KH)

De in het water aanwezige carbonaathard-
heid (KH) werkt als buffer. Hierdoor kunnen
zuren geneutraliseerd worden waardoor
schommelingen van de pH-waarde in zekere
mate worden opgevangen. Om ervoor te zor-
gen dat het zeewateraquarium over voldoen-
de bufferwerking beschikt, mag de carbo-
naathardheid niet onder 8 °dKH zakken.

Met de sera kH-Test wordt de carbonaat -
hardheid snel en precies bepaald. Met sera
KH/pH-plus kan de carbonaathardheid een-
voudig en veilig worden verhoogd.

kH

zuur neutraal alkalisch
5 6 7 8 9 10 11

8 8,5

Zeewater

ddee  KKHH  vveerrhhooggeenn
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CO2 wordt in het zeewateraquari-
um alleen in calciumreactoren ge-
bruikt. Dit apparaat wordt in de re-
gel in de bak onder het aquarium
geplaatst en het voorziet het aqua-
rium van calciumhydrogeencarbo-
naat. Het water binnenin de calci-
umreactor wordt door middel van de
ingebrachte CO2 aangezuurd en lost
het in het apparaat binnengebrachte
calciumcarbonaat op. Oplosbaar
calciumhydrogeencarbonaat komt
als reactieproduct vrij. De hoeveel-
heid (in de calciumreactor opgeno-
men) water uit de onderfilterbak
komt overeen met de afgegeven
hoeveelheid.

De CO2-toevoer in de calciumreactor
kan het beste worden geregeld via
een pH-regelaar als de seramic pH
Controller. Het apparaat onderbreekt
de CO2-toevoer, zodra de ingestelde
pH-waarde bereikt is. Om ervoor te
zorgen dat calciumcarbonaat in cal-
ciumhydrogeencarbonaat wordt om-
gezet, heb je minimaal een middels
CO2 gereduceerde pH-waarde nodig
van 6,5 en voor een grotere capaciteit
onder bepaalde omstandigheden
een pH-waarde van 6,0. Deze pH-
waarde kan met de seramic pH Con -
troller automatisch aangehouden
worden, wanneer de pH-meetsonde
zich in de calciumreactor bevindt.



Ammonium/
ammoniak

Nitraat Nitriet 

Heterotrofe -
bacteriën

Nitrobacter -
bacteriën

Nitrosomonas -
bacteriën

Uitwerpselen van de
vissen, voederresten,

afgestorven algen

Directe afbraak van schade-
lijke stoffen in het filter met 
sera marin bio reefclear

Directe afbraak van scha-
delijke stoffen in het

aquarium met 
sera marin bio reefclear
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Organische afvalstoffen in het aquarium lei-
den tot een stikstofbelasting van het water.
Tot deze afval worden uitwerpselen van de
vissen, niet gegeten voeder en afgestorven
algen gerekend evenals een gestorven dier.

Stikstof komt in het aquarium in verschillen-
de vormen voor. Stikstofhoudende schade-
lijke stoffen in het aquarium zijn overtollig ei-
wit, ammonium resp. ammoniak, nitriet en
nitraat.

De nuttige bacteriën in sera marin bio reef-
clear verwerken afgestorven plantenresten,
voederresten en uitwerpselen van de vissen
van ammonium via nitriet tot ongevaarlijk ni-
traat. Macroalgen zoals b.v. Caulerpa verla-
gen vervolgens de nitraatwaarde duidelijk.

Organische afvalstoffen bevatten eiwitstoffen
(proteïnes), waaruit door biologische afbraak
ammonium resp. ammoniak gevormd wordt.
De verhouding van relatief onschadelijk am-
monium tot giftige ammoniak wordt door de
pH-waarde bepaald. Hoe hoger de pH-waar-
de is, des te meer ammoniak er aanwezig is.
Omdat de pH-waarde in het zeewater altijd
groter is dan 7, moet het ammoniumgehalte
bijzonder zorgvuldig gecontroleerd worden.

Met de sera ammonium/ammoniak-Test
wordt de totale concentratie ammonium en
ammoniak bepaald. Indien er meer dan 
0,2 mg/l vrije ammoniak gemeten wordt,
moet direct een deel van het water worden
ververst en moet sera marin bio reefclear
worden toegediend.

9.5 Controle van ammonium, nitriet en nitraat



De biologische afbraak van nitriet
(o.a. door Nitrobacter-bacteriën)
resulteert in nitraat. Ook voor deze
stap hebben de bacteriën zuurstof

nodig. Nitrosomonas- en Nitrobacter- bac te riën
leven in het aquarium in alle zuurstofrijke delen.
Daartoe behoren de bovenste lagen bodem-
grond, het filter en de randzones van de leven-
de stenen. Zuurstofrijk water is dus niet alleen
voor vissen en lagere dieren belangrijk.

Biologische omzetting van nitriet naar nitraat
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De volgende stap in de stikstof-
kringloop bestaat uit de biologi-
sche omzetting van ammonium
resp. ammoniak tot nitriet door

Nitrosomonas-bacteriën. De bacteriën hebben
hier zuurstof voor nodig. Daarom wordt dit
proces aeroob genoemd (met zuurstof). Nitriet
is voor vissen en lagere dieren zeer giftig.

Verhoogde ammonium-, nitriet- of nitraat-
waarden berusten of op fouten resp. slordig-
heden bij het verzorgen van het aquarium of
op onvoldoende vestigingsruimte voor nuttige
bacteriën. Het nitraatgehalte van het aquari-
umwater wordt met de sera nitriet-Test be-
paald. Bij waarden van meer dan 0,3 mg/l
moet een deel van het water worden ververst.

Het ammonium- en nitrietgehalte kunnen met
sera marin bio reefclear worden verlaagd.
sera marin bio reefclear bevat ammonium
en nitriet afbrekende bacteriën en werkt der-
halve puur biologisch. Het vloeibare product
wordt gewoon in het aquarium en direct op
het filtermedium gedaan (zie bladzijde 26).

Biologische afbraak van ammonium/ammoniak tot nitriet

Nitriet

Ammonium/
ammoniak

Nitraat

Nitriet



Kristalhelder, biologisch gezond 
aquariumwater

5151

Nitraat is duidelijk minder giftig
dan ammoniak en nitriet. Toch be-
rokkent het vanaf een concentra-
tie van 20 mg/l al schade aan ge-

voelige koralen. Bovendien stimuleert het de
groei van de ongewenste draad- en blauwal-
gen. Macroalgen, zoals b.v. Caulerpa, ont-
trekken nitraat aan het water en verlagen de
belasting duidelijk. Het nitraatgehalte wordt
gemeten met de sera nitraat-Test.

De bacteriële afbraak van nitraat kan alleen
in zuurstofarme zones plaatsvinden. Daar
onttrekken de bacteriën zuurstof aan het ni-
traat. Dit proces wordt als anaeroob (zonder
lucht) resp. anoxisch (zonder zuurstof) aan-
geduid. Als reststof ontsnapt er onschadelijk
stikstofgas dat de atmosfeer in gaat. De bio-
logische afbraak van nitraat vindt plaats in
de bodemgrond, maar voornamelijk in de fil-
termedia zoals sera siporax.

Afbraak van nitraat door macroalgen

Nitraat
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9.6 De watercontrole

Waarde
Wanneer meten?

Ideale waarde Waarde te hoog – verlagen            ⇓
Waarde te laag – verhogen            ⇑

pH
wekelijks

KH
Carbonaat -
hardheid
wekelijks

Ca
Calcium
wekelijks

Geleidbaarheid
wekelijks

Dichtheid
wekelijks

NH4/NH3
Ammonium/
ammoniak
wekelijks

NO2
Nitriet
wekelijks

8,0 – 8,5

8 – 12 °dKH

400 tot 450 mg/l

50 – 54 mS/cm

1,022 – 1,024 g/cm3 bij 25 °C

ideaal: 0,0 mg/l
vanaf 0,02 mg/l gevaarlijk 
afhankelijk van de pH-waarde

ideaal: 0,0 mg/l

0,3 – 0,9 mg/l NO2 (komt overeen
met 0,1 – 0,3 mg/l NO2-N):
belasting van het water
vanaf 0,9 mg/l NO2 (komt overeen
met 0,3 mg/l NO2-N):
gevaarlijk voor de vissen 
3,3 mg/l NO2 (komt overeen met 
1,0 mg/l NO2-N): 
levensgevaar voor de vissen

⇓ • Het water gedeeltelijk met zuur water
verversen

• CO2 toedienen

⇑ • sera KH/pH-plus

⇓ • Een deel van het water verversen

⇑ • sera KH/pH-plus

⇓ • Een deel van het water verversen

⇑ • sera marin COMPONENT 1+2
Calcium toedienen

⇓ • Een deel van het water verversen met
water met een wat lagere geleidbaarheid

⇑ • In porties sera zeezout toedienen, tot
de correcte waarde is bereikt

⇓ • sera marin bio reefclear toedienen
• Filter controleren
• Met mate voederen
• Controleren of er vissen of andere 

dieren ontbreken
• Een deel van het water verversen
• Oorzaak wegnemen

⇓ • Een deel van het water verversen
• Na 12 – 24 uur opnieuw een deel van

het water verversen

⇓ • Een deel van het water verversen 
(pH-waarde meten)

• Zones met stilstaand water door het plaat-
sen van de stromingspomp vermijden 

• sera marin bio reefclear toedienen
• Filter controleren/reinigen
• Visbestand reduceren
• Met mate voederen

⇓ • Een deel van het water verversen

⇑ • In porties sera zeezout toedienen, tot
de correcte waarde is bereikt
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Waarde
Wanneer meten?

Ideale waarde Waarde te hoog – verlagen            ⇓
Waarde te laag – verhogen            ⇑

NO3

Nitraat

wekelijks

Mg
Magnesium
wekelijks

PO4
Fosfaat
wekelijks

Cu
Koper
Vers water
De vissen voelen
zich niet goed

O2
Zuurstof
om de 
2 weken

Cl
Chloor

Water 
verversen

De bak
(op)nieuw 
inrichten

ideaal: maximaal 20 mg/l
vanaf 20 mg/l

meer dan 100 mg/l

ca. 1.300 mg/l

max. 0,1 mg/l
ideaal: onder 0,05 mg/l

ideaal: 0,0 mg/l (elke aantoonbare
hoeveelheid is voor lagere dieren
acuut levensgevaarlijk resp. dodelijk)

meer dan 1,0 mg/l: voor alle levende
wezens in het zeewateraquarium
dodelijk

meer dan 6 mg/l: voldoende 
zuurstof aanwezig

onder 0,02 mg/l

⇓ • In het biofilter 1 liter sera siporax per
100 liter water. Het filter daartoe met
sera marin bio reefclear activeren

• Vaak een deel van het water door 
nitraatarm water vervangen

• Het visbestand evt. reduceren
• Met mate voederen
• Afschuimen
• Een deel van het water verversen

⇓ • Een deel van het water verversen

⇑ • sera marin COMPONENT 6 
magnesium toedienen

⇓ • Een deel van het water verversen
• Macroalgen plaatsen
• Met mate voederen
• Visbestand reduceren

⇓ • sera aquatan toedienen
• Een flink deel van het water door 

kopervrij water vervangen; vers water
met een dubbele dosis sera aquatan
behandelen

⇑ • Snelle verhoging met 
sera O2 plus

• Water beluchten

• Oorzaak vaststellen en wegnemen
⇓ • sera aquatan neutraliseert de 

werking van chloor
• sera marin bio reefclear toedienen
• Water krachtig beluchten



De tl-lampen moeten ui-
terlijk na een jaar worden
vervangen. Voor het men -

selijk oog is het geleidelijk afnemen
van de lichtsterkte niet zichtbaar.

9.10 Verlichting controleren

Mechanische filtermedia worden
eenmaal per week uitgewassen.
Omdat grove deeltjes door de me-
chanische filtermedia (sponzen)
onderschept worden, hoeft het bio-
logische filtermedium sera siporax
slechts om de 3 tot 6 maanden uit-
gewassen te worden. Gebruik hier-
voor uitsluitend zeewater dat vrij-
komt na het verversen van het water.

De filtermedia worden net zo lang in
het afgetapte zeewater uitgewassen,
tot er geen organisch afval meer vrij-
komt. Het nu ontbrekende water
wordt door nieuw, behandeld en ge-
rijpt zeewater vervangen. Het toedie-
nen van sera marin bio reefclear
vult het verlies aan nitrificerende bac-
teriën aan, dat met het verversen van
het water gepaard gaat.

9.7 Reinigen van de filtermedia
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Wanneer in uw aquarium macroal-
gen als Caulerpa groeien, moet u
de groei van dit soort algen goed
in de gaten houden. Het snelgroei-
ende wier Caulerpa kan de lagere
dieren compleet overwoekeren.
Ga bij het verwijderen van deze
algen behoedzaam te werk en
verwijder niet te veel algen in
één keer.

Bij de “bladeren” van de algen
gaat het om zogeheten “thal-
li”. Deze bestaan uit een en-
kele cel, die zijn nitraathou-

dende celsap aan het water afgeeft,
wanneer de alg er onvoorzichtig uit-
getrokken wordt. U kunt het beste als
volgt te werk gaan: 

Het rizoom (dat is de wortelstok
waaruit de afzonderlijke thalli groeien)
bezit naast de thalli broze plaatsen,
waarop de alg behoedzaam afgebro-
ken kan worden. Het on gewenste
deel van de Caulerpa-algen wordt di-
rect uit het aquarium verwijderd. Let
erop dat u daarbij de alg niet bescha-
digt, omdat er anders toch nog on-
gecontroleerd celsap uitvloeit.

9.8 Het verwijderen van te veel algen

Mochten er zich tussen de
momenten waarop het
water in het aquarium ver-
verst wordt b.v. te veel af-
gestorven algen- of voe-

derresten afzetten, verwijder deze
dan zo snel mogelijk, bijvoorbeeld
met de sera stofzuiger. Niet verwij-
derde afzettingen belasten het water
in hoge mate.

9.9 Afzettingen verwijderen
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Het hangt van de vissoorten af, of de vissen
dagelijks gevoederd moeten worden. Klein
blijvende bodembewoners zoals grondels
kunnen enkele dagen zonder voeder. Ze vin-
den voldoende voedsel tussen de levende
stenen of groeiende planten. Maar grotere, vrij
zwem mende vissen verbruiken meer energie
bij het zwemmen en hebben daarom regelma-
tig voeding nodig.

Wij adviseren u om bij langere vakanties een
verzorgingsschema voor “de verzorger tijdens
de vakantie” te maken. Daarin moet het regel-
matig toedienen worden vermeld van sporen-
elementen, calcium en macro-elementen
(vanaf bladzijde 42) voor de lagere dieren en
het bijvullen van (verdampt) water tegen te
grote schommelingen van de dichtheid.

Voor het voederen bereidt u dagelijkse porties
voor. Indien u de mogelijkheid heeft om een
voederautomaat te gebruiken, kunt u met de
sera feed A plus al naargelang het aantal vis-
sen tot 30 dagen automatisch voederen. sera
marin granulat is uitstekend geschikt voor
voederautomaten. Het zachte en langdurig
zijn vaste vorm houdende granulaat zinkt
langzaam en blijft lang genoeg in het water
zweven en de vissen kunnen het dus volledig
opeten. De waardevolle bestanddelen worden
optimaal verteerd, zodat het water niet onno-
dig belast wordt.

10. U gaat op vakantie

Om voordat uw vakantie begint de vissen te
versterken, geeft u uw vissen een extra portie
sera fishtamin. Zo blijven uw vissen fit, ge-
zond en monter.



Lagere dieren

Indien de omstandigheden waaronder ze ge-
houden worden goed zijn, treden bij lagere
dieren zelden ziektes op. Toch moet er op en-
kele punten gelet worden. 

Wanneer de watertemperatuur boven 30 °C
uitstijgt, wordt de kalksynthese van de steen-
koralen verstoord. Bovendien sterven de in
het koraalweefsel levende symbiotische algen
(zoöxanthellen) af en daarmee ook de kora-
len.

Kreeftachtigen verschalen regelmatig. Voor de
opbouw van een nieuwe schaal moet het wa-
ter 400 – 450 mg/l calcium bevatten; de car-
bonaathardheid moet 8 – 10 °dKH bedragen.

Kwijnt een lager dier ondanks optimale ver-
zorging toch weg, dan moet het dier op uit-
wendige parasieten onderzocht worden. Deze
parasieten kunnen soms erg klein zijn en al-
leen ‘s nachts tevoorschijn komen. De dieren
moeten met sera crabs natural en sera
shrimps natural gevoederd worden, om mis-
vormingen bij het verschalen te voorkomen.

Planaria zijn witte of rode, ca. 5 mm lange
platwormen. Door het slijm dat ze afscheiden
kunnen ze zeeanemonen, koralen enz. be-
schadigen. De wormen worden met een slang
uit het aquarium weggezogen. Soms helpt het
om ‘s nachts een sterke zaklamp boven het
aquarium te houden. Veel planaria verzamelen
zich dan in het licht en kunnen dan gemakke-
lijker worden verwijderd. Bekijk de lagere die-
ren nauwkeurig, voordat u ze aanschaft! Bij
kleine, bruinachtig-rode, ovale vlekken gaat
het in de meeste gevallen om planaria. 

Borstelwormen (Polychaeta) zijn weliswaar
eigenlijk aaseters, maar toch worden schijf-
anemonen en steenkoralen er soms door aan-
gevreten. Bovendien ontnemen ze hun de
prooi, waarbij ze met hun scherpe vangappa-
raten de fijngevoelige (honkvaste) dieren be-
schadigen. Je kunt ze met visvlees lokken en
ze er dan uitvangen. Omdat borstelwormen
overwegend ‘s nachts actief zijn, moet deze
maatregel in het donker worden toegepast.

Let op: de wormen niet aanraken, de borstels
breken af en kunnen huidirritaties tot gevolg
hebben!

Kleine borstelwormen verbergen zich overdag
in de bodemgrond en kunnen verwijderd wor-
den door een tamelijk groot gedeelte van de
bodemgrond (ca. 30 – 50%) weg te zuigen en
met zoetwater uit te spoelen. Over het alge-
meen is een dergelijke, incidentele reductie
van het bestand voldoende.

11. Als er een dier ziek wordt 
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Veel slakken eten zeeanemonen, koralen enz.
aan. In een koraalrifaquarium moet wel iedere
slak voorzichtig met een pincet worden ver-
wijderd. Sommige huisjes- en naaktslakken
voeden zich uitsluitend met fijngevoelige la-
gere dieren.
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Vissen

Maar bij vissen optredende ziekten worden
met sera diergeneesmiddelen op een be-
trouwbare wijze bestreden. Het gevaar van
een uitbrekende ziekte wordt door een opti-
male verzorging en het regelmatig toedienen
van vitamines met sera fishtamin sterk gere-
duceerd. Wij adviseren om sera fishtamin di-
rect voor het voederen op het voeder te drup-
pelen en dit ca. een minuut in te laten trekken.

De belangrijkste bij zeewatervissen optre-
dende ziektes en de behandeling daarvan
worden hieronder beschreven.

Cryptocaryon wordt bestreden met sera
costapur F of sera med Professional
Protazol (gebruiksaanwijzing in acht nemen).
sera costapur F is voor enkele lagere dieren
schadelijk (b.v. steenkoralen, slakken, gar -
nalen) en moet uit voorzorg alleen in een 
quarantainebak worden gebruikt.

Roofzuchtige garnalensoorten, b.v. de mar-
mergarnalen (verschillende Saron-soorten),
kunnen zeeanemonen regelrecht versnippe-
ren. Bij interesse moeten deze ‘s nachts ac-
tieve dieren apart gehouden worden.

Ziekten door parasitaire micro-organismen
(bacteriën, eencelligen) treden praktisch alleen
op na voorafgaande aantasting door chemi-
sche stoffen (b.v. ozon, waterstofperoxide,
fosfaat) en worden in goed verzorgde aquari-
ums haast nooit geconstateerd.

Bestrijden van de vermelde parasieten met
diergeneesmiddelen is alleen in een quarantai-
nebak mogelijk, omdat de diergeneesmiddelen
natuurlijk geen onderscheid tussen “gewenste”
en “ongewenste” lagere dieren kunnen maken.

De aandoening met Oodinium ocellatum
(koraalvisziekte) wordt op betrouwbare wijze
bestreden met sera med Professional
Protazol. Neem de gebruiksaanwijzing in
acht a.u.b.

Het wimperdiertje (ciliaat) Cryptocaryon irri-
tans doet denken aan de zoetwaterparasiet
Ichthyophthirius en wordt daarom ook als
“zeewaterichthyo” aangeduid. De sympto-
men zijn witte puntjes met een doorsnede
van maximaal een millimeter en intensief
schuren van de vissen.



sera med Professional diergeneesmiddelen –
uiterst werkzaam en goed te verdragen
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In nauwe samenwerking met de werkgroep
van de bekende parasitoloog, professor Dr.
Heinz Mehlhorn (Heinrich-Heine-Universiteit
Düsseldorf/Duitsland) is het sera gelukt, een
serie unieke, uiterst werkzame en daarbij vrij
op de markt verkrijgbare diergeneesmidde-
len op de markt te brengen. De producten
zijn vooral bestemd voor de ervaren gebrui-
ker die, wanneer hij een speciale ziekte ge-
diagnosticeerd heeft, snelle en specifieke
hulp door uiterst werkzame medicamenten
zoekt. 

sera med Professional Tremazol bevat het
uitermate effectieve Praziquantel, dat ook in
de geneeskunde en diergeneeskunde met
succes tegen aandoeningen met wormen
wordt toegepast. Het gepatenteerde, uiterst
werkzame oplossingscomplex van werkza-
me stoffen zorgt voor een effectieve verde-
ling van de op zich moeilijk oplosbare sub-
stantie in het water, waardoor de werkzame
stof zeer snel bij de verwekker terechtkomt. 

Het werkingsspectrum van sera med Pro -
fessional Tremazol bestrijkt niet alleen de
kiem- (Dactylogyrus sp.) en huidwormen
(Gyrodactylus sp.), maar ook lintwormen (b.v.
Bothriocephalus sp.). Behalve door de goede
werking ervan onderscheidt het preparaat
zich vooral doordat het zeer goed te verdra-
gen is en het is geschikt voor de behandeling
van zeewatervissen in een quarantainebak.

Bacteriële ziektes kunnen op verschillende
manieren zichtbaar worden. De belangrijkste
symptomen zijn huidvertroebelingen en vin-
rot. De bacteriële ziektes moeten in een qua-
rantainebak met sera baktopur resp. sera
baktopur direct volgens de gebruikersinfor-
matie worden behandeld.
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Omdat veel lagere dieren het middel niet verdragen, moet
de behandeling in een quarantainebak plaatsvinden.

Vissen raken door een ziekte erg verzwakt. Na de behan-
deling van de ziekte moet er met sera fishtamin absoluut
een vitaminekuur gegeven worden om de vissen te ver-
sterken. Wij adviseren om sera fishtamin direct voor het
voederen op het voeder te druppelen en dit ca. een minuut
in te laten trekken.

Door het gebruik van diergeneesmiddelen kunnen ook
nuttige bacteriën geschaad worden. Daarom moet er na
iedere behandeling met een diergeneesmiddel sera marin
bio reefclear worden gebruikt (volgens de gebruikersin-
formatie). sera super carbon verwijdert na de behande-
ling resten van diergeneesmiddelen uit het water.

Poetsvissen en poetsgarnalen helpen ectoparasieten te
voorkomen. Ook sommige netelende soorten koralen (b.v.
hoornkoralen) hebben bij visziekten een positief effect.

Uitvoerige informatie omtrent het herkennen en behande-
len van visziekten vindt u in de sera infobrochure “Gezonde
aquariumvissen”.

De belangrijkste maatregelen om ziektes te voorkomen
zijn goede, constante wateromstandigheden en een ge-
varieerde voeding evenals het gepast toedienen van vita-
mines.

Behandeling en daarna
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