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 Profesjonalny poradnik o stawach, z kontrolną listą glonów
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Staw, duży czy mały, zakłada 
się w każdym ogrodzie, patio 
czy nawet na balkonie.

Czynności związane z  pielęgnacją stawu 
mogą zabierać mniej czasu, jeśli zwrócimy 
uwagę na kilka ważnych punktów. Możemy 
zyskać wówczas więcej czasu na przyje
mności. Dlatego też, chcemy przedstawić 
Ci krótki przegląd dotyczący najważniej
szych aspektów prawidłowego planowania 
stawu, wymaganych zabiegów pielęgnacyj
nych, oraz utrzymania ryb i roślin w Twoim 
małym biotopie.

Spis treści
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Budowa nowego stawu

3

Spis treści

Planując budowę stawu powinniśmy wziąć 
pod uwagę fakt, że minimalna głębokość 
stawu musi wynosić 1 m, o ile zamierzamy 
trzymać w nim rybki. To jedyny sposób, któ
ry umożliwia zwierzętom przezimować bez 
żadnych problemów. Ponadto, staw powi
nien być możliwie jak największy, gdyż im 
większy staw tym lepiej utrzymuje się sam.
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Korzyścią stawów z  prefabrykatów jest 
trwałość, jak również to, że są szybkim roz
wiązaniem zwłaszcza dla małych ogrodów. 
Niemniej jednak, rzadko są głębsze niż 
80 cm i tym samym nadają się do trzymania 
ryb tylko w ograniczonym zakresie.

Staw na folii pozwala na większą indywidu
alność i może być dostosowany do warun
ków w ogrodzie. W razie potrzeby może być 
również później zmieniony. Niemniej jednak, 
wymaga dużej uwagi podczas montażu, 
ponieważ nawet mała nieostrożność może 
doprowadzić do poważnych konsekwencji.

Wspaniałe miniaturowe stawy

Stare ocynkowane rury lub drewniane deko
racyjne bale, okalające oczka wodne są 
 odpowiednie do tworzenia miniaturowych 
stawów na patio lub balkonie. Jeśli posadzi
my w nich ładne rośliny mogą być prawdzi
wą ozdobą. Pomimo, że takie zbiorniki są 
oczywiście za małe na trzymanie ryb, to są 
bardzo atrakcyjne ze względu na tętniącą 
życiem ekspozycję wody, również dzięki 
kolorom roślin.

4

Gotowa forma czy staw na folii?
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Dobrze zaplanowane

Przejrzysty szkic planowanego stawu po
może w realizacji projektu. Podczas plano
wania pamiętaj, że staw powinien posiadać 
kilka poziomych płaszczyzn dla roślin, na 
różnych głębokościach, ze względu na to, 
że trudno umocować rośliny na płaszczyźnie 
pochylonej, a  ponadto, rośliny preferują 
różne głębokości wody w zależności od ga
tunku. Wymagana wielkość folii do stawu 
jest łatwa do określenia. Powinniśmy zosta
wić dodatkowo 70 cm folii, jako zapas w ra
zie niedokładnego pomiaru. Zapas ten po
zwala również na wygodne zaprojektowanie 
krawędzi stawu. Kiedy dół na staw zostanie 
wykopany należy usunąć z niego ostre ka
mienie czy przedmioty. W przypadku niejed
norodnej ziemi wskazane jest użycie nie
wielkiej ilości piasku do wygładzenia 
nierówności.

Wskazówka:
Z ziemi wykopanej pod staw możesz utwo-
rzyć ładną wysepkę. Możesz również cieszyć 
się małym strumykiem uruchomionym 
w Twoim stawie, który zawsze będzie zaopa-
trywał wodę w świeży tlen. 

Mata ochronna położona pod oczkiem także 
zabezpiecza przed kamieniami, które mogły 
zostać przeoczone. Następnie układamy 
formę. Pamiętaj, aby jak najdokładniej wy
gładzić zagniecenia, w  przeciwnym razie 
może zostać w nich gnijący szlam.
W zależności od gustu, można użyć żwir lub 
większe kamienie jako podłoże do stawu 
albo jako dekorację – nigdy nie używaj ziemi 
ogrodowej czy wierzchniej warstwy gleby, 
gdyż może to doprowadzić do niekontrolo
wanego wzrostu glonów. 

Wskazówka:
Tak zwany poziom węża pozwala łatwo okre-
ślić wysokość krawędzi stawu, która powinna 
być ustawiona na tej samej wysokości w każ-
dym miejscu. W ten sposób unikniemy niees-
tetycznego widoku formy stawu po napełnie-
niu jej wodą. 
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Duża część pracy jest już wykonana – staw 
ostatecznie uzyskał swój kształt i  może 
 zostać napełniony wodą. Pamiętaj, że wo
da dla ryb i roślin jest tym, czym powietrze 
dla człowieka, dlatego powinniśmy przyło
żyć do tego szczególną wagę. 
Do pierwszego napełnienia dobrze jest 
użyć wody z kranu, która prawie nie zawie
ra substancji niepożądanych, niekorzystnie 
wpływających na ryby i rośliny. 

Woda ze studni

Skład wody studziennej bardzo mocno za
leży od warunków środowiska i tym samym 
może być trudnym do oszacowania zagro
żeniem.

Deszczówka

Woda deszczowa zawiera bardzo mało 
podstawowych minerałów. Z tego względu 
silne ulewy mogą niekorzystanie wpływać 
na jakość wody. Tym niemniej, małe ilości 
mogą być użyte jako uzupełnienie wody 
w stawie. Jednakże przed wlaniem wody 
do stawu należy dodać sera pond bio 
balance, aby zrekompensować niedobory 
minerałów oraz sera KOI PROTECT do 
wiązania szkodliwych substancji.

Woda z kranu

Surowe wymagania pod względem jakości, 
jakie musi spełnić woda z kranu czynią z niej 
idealną bazę na wodę do stawu zgodną 
z naturą. Należy dodać sera KOI PROTECT, 
aby uzdatnić wodę zgodnie z wymaganiami 
ryb i  roślin. Dzięki temu metale ciężkie 
i chlor, które mogą być obecne w wodzie, są 
wiązane i tracą swoje szkodliwe właściwo
ści. 
Jakość wody ma zasadnicze znaczenie dla 
utrzymania stawu w  przyjaznych warun
kach. Słaba jakość wody może powodować 

zahamowanie wzrostu roślin, rozkwit glo
nów a nawet choroby ryb. Aby temu zapo
biec najważniejsze parametry wody powin
ny być regularnie sprawdzane w każdym 
stawie, niezależnie od jego wielkości. sera
oferuje sera Quick Test, który do tego słu
ży. Po prostu włóż test do wody i po minucie 
odczytaj najważniejsze parametry. Poleca
my sera aqua test-set dla dokładniejszych 
pomiarów i sera KOI AQUA-TEST BOX dla 
doświadczonych posiadaczy oczka wodne
go.

W końcu woda!

Wskazówka: 
Sprawdź swój wodomierz podczas napeł-
niania stawu wodą. Można w ten sposób 
określić dokładną ilość wody – przyda się 
to przy dozowaniu środków leczniczych 
i produktów do pielęgnacji stawu. Dzięki 
temu można również określić maksymalną 
liczbę ryb, którą możemy umieścić w sta-
wie oraz wymagania odnośnie wydajności 
fi ltra.
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Wartość pH

Wartość pH dostarcza informacji czy woda 
jest kwaśna czy zasadowa. Zakres skali to 0 
– 14, idealna wartość w stawach to 7,0 – 
7,5. Parametr ten jest uzależniony od zmian 
powodowanych obecnością 
roślin lub deszczem, zatem 
wartości pomiędzy 6,8 i 8,2 
mogą być uznane też jako 
dobre.  

Poniżej znajdziesz krótki przegląd doty-
czący parametrów, które są ważne w 
stawie, ich oznaczeń i  sposobów ich 
korygowania: Wskazówka:  

Parametry wody w stawie są sil-
nie uzależnione od pory dnia, 
pogody i wielu innych czynników. 
Z tego względu powinny być 
sprawdzane zawsze o tej samej 
porze dnia.

Twardość wody

Twardość wody jest określa
na głównie przez twardość 
całkowitą i twardość węgla
nową.

Twardość całkowita (GH) 
jest defi niowana jako ilość rozpuszczonego 
wapnia i magnezu w wodzie. Te dwa mine
rały są niezbędne dla zdrowego rozwoju ryb 
i roślin.

Twardość węglanowa (KH) jest jednym 
z najważniejszych parametrów wody i  jest 
często określana razem z  wartością pH, 
którą jest w stanie stabilizować. Oznacza to, 
że buforuje zmiany i dzięki temu wartość pH 
nie dochodzi do poziomu, który byłby tok
syczny dla ryb. Wartość KH zawsze powinna 
być wyższa niż 5°dH.
Polecamy sera pond bio balance do zwię
kszenia twardości całkowitej i  twardości 
węglanowej, a  tym samym do stabilizacji 
wskaźnika pH. sera pond bio balance tak
że powinniśmy użyć po silnych opadach 
deszczu lub po zmianie wody.

7
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W końcu woda!

 NH +4
NH 3

 NO -2

 NO -3

Co to jest “równowaga biologiczna”?
Kiedy używamy potocznego zwrotu “równo-
waga biologiczna” w większości przypadków 
oznacza to tak zwany cykl azotowy. Kiedy ten 
cykl już się w stawie ustabilizuje, hodowcy 
mogą się już nie martwić tylko pozwolić siłom 
naturalnego oczyszczania się wykonać swoją 
pracę. Schemat obiegu azotu pokazany jest 
poniżej: 

1   Nadmiar pokarmu, odchody 
ryb i martwe szczątki roślin 
zanieczyszczają wodęzanieczyszczają wodę

2   Bakterie oczyszczające 
przekształcają najpierw 
zanieczyszczenia w NH4

+/NH3 
(jony amonu, amoniak)(jony amonu, amoniak)

3   Bakterie oczyszczające 
przekształcają NH4

+/NH3 w NO2
- 

(azotyny)(azotyny)

4   Bakterie oczyszczające 
przekształcają NO2

- w NO3
- 

(azotany) = składnik 
pokarmowy roślin

1

2

3

4

Rozpad substancji 
szkodliwych amoniaku 
(NH3), azotynów (NO2) 
i azotanów (NO3)
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Fosforany (PO4)

Stężenie fosforanów w stawie wzrasta pod
czas rozkładu roślin i w wyniku nadmierne
go karmienia. Fosforany są niezbędnym 
składnikiem pokarmowym roślin, niestety 
glony również czerpią z niego korzyści. Je
go wysokie stężenie może potęgować in
wazję glonów, dlatego poziom fosforanów 
powinien być regularnie kontrolowany 
i  w  przypadku zbyt wysokiego stężenia 
usuwany przy użyciu sera pond phosvec. 
Preprat ten trwale wiąże fosforany, skutecz
nie zapobiegając rozprzestrzenianiu się 
glonów.

Azotyny (NO2)

Azotyny są trucizną dla ryb, która w prawi
dłowo funkcjonującym stawie szybko ulega 
przekształceniu w azotany i tym samym nie 
oddziaływuje na zwierzęta. Azotyny nie 
występują w stawie ze zdrową równowagą 
biologiczną. W przypadku wykrycia azoty
nów tylko szybkie zastosowanie sera pond 
toxivec zabezpieczy ryby przed zatruciem.

W przypadku, gdy azotyny (NO2) lub jony 
amonu/amoniak (NH4/NH3) pojawią się 
w stawie, oznacza to, że biologiczna równo
waga jest zachwiana: nie ma wystarczają
cej ilości bakterii oczyszczających, które 
powodują rozpad szkodliwych jonów amo

nu lub azotynów. W  takiej sytuacji może 
pomóc sera pond bio nitrivec. Zawiera on 
żywe mikroorganizmy, które natychmiast 
mogą podjąć pracę. Co więcej, zawiera on 
wulkaniczną skałę mineralną, która zapo
biega zanieczyszczeniom i zmętnieniu wo
dy w stawie.
Mikroorganizmy powodujące obniżenie po
ziomu jonów amonu i azotynów nazywane 
są też “bakteriami filtracyjnymi”. Są dwa 
tego powody:

Z jednej strony są one odpowiedzialne za 
biologiczną filtrację poprzez usuwanie za
nieczyszczeń, z drugiej strony, do wykony
wania swojej pracy potrzebują odpowiednio 
dużo miejsca. Z tego też powodu tak ważne 
jest zapewnienie jak największej powierz
chni w filtrze do zasiedlenia się tam bakterii.
sera siporax pond wyjątkowo biologicznie 
aktywny, o wysokiej wydajności wkład fil
tracyjny zapewnia największą z możliwych 
powierzchni. Powierzchnia jednego litra 
sera siporax pond (25 mm) stanowi po
wierzchnie 200 m². sera pond bio nitrivec 
powinien być dodany do filtra zawsze przed 
pierwszym zasiedleniem oraz po każdym 
czyszczeniu. Ponadto, zalecamy regularne 
stosowanie sera pond filter biostart. Przy
spiesza to rozkład mułu oraz zapobiega 
nieprzyjemnym zapachom. Wysokoaktyw
ne mikroorganizmy i enzymy szybko rozkła
dają zwiędłe liście, martwe szczątki ryb, 
niezjedzony pokarm oraz wspomagają 
pracę  sera pond bio nitrivec.
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Technologia filtra

sera pond fil bioactive

  odpowiedni do działających strumieni

  może być wkopany w ziemię aż do po
krywy

  płukanie zwrotne (tzw. “backwashing”) 
– łatwe pośrednie oczyszczanie

  automatycznie wyświetlany wskaźnik 
zanieczyszczenia dla płukania lub 
czyszczenia

  szczelnie zamknięty dzięki pierścienio
wi blokującemu pomiędzy pokrywą 
a korpusem 

  komora filtra z  czterema gąbkami 
w szeregu dla stopniowej filtracji

Filtry ciśnieniowe

Oprócz wspomnianej już powyżej biologicznej filtracji, filtry do sta
wów czyszczą wodę również mechanicznie, czyli nieestetycznie 
unoszące się drobiny zatrzymywane są przez różne wkłady filtracyj
ne. Należy odróżnić filtr ciśnieniowy od filtra przepływowego. 
W przy padku filtra ciśnieniowego woda jest przeprowadzana przez 
komory pod wpływem ciśnienia.

10
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Filtry przepływowe

Zaletą fi ltra przepływowego jest to, że woda 
jest silnie nasycona tlenem dzięki specjalne
mu ułożeniu sit i mat fi ltra. Jest to konieczne 
zwłaszcza podczas lata oraz w przypadku 
gęstej obsady zwierząt i roślin. Filtry prze
pływowe zazwyczaj posiadają większą ko

morę przeznaczoną do fi ltracji biologicznej, 
a zatem zapewniają większą powierzchnię 
fi ltracyjną. Filtry przepływowe sprawdzają 
się szczególnie w przypadku stawów o po
jemności większej niż 10 000 litrów.

Innowacyjne systemy fi ltrów kompakto-
wych dla wszystkich stawów

  niewielki wkład pracy przy obsłudze, 
fi ltry oszczędzające przestrzeń ze 
zwielokrotnioną wydajnością oczysz
czania wody w stawach

  sera pond UV-C System 55 W (dołą
czony do sera KOI Professional 12000 
Pond Filter) do skutecznego usuwania 
bakterii i pływających glonów

  technologia równolegle ułożonych sit 
do stałego usuwania unoszących się 
drobin w  rozmiarze do 200 µm oraz 
zwiększania poziomu tlenu 

  gęsta struktura gąbki fi ltra do usuwania 
zmętnienia oraz unoszących się glonów

  biokomory zawierające matę matala
oraz sera siporax pond do biologicz
nego oczyszczania wody 

Kolejne zalety: 

  niski poziom fosforanów i azotynów dzię
ki szybkiemu pozbywaniu się cząstek 
brudu i odpadów

  łatwy montaż i  niewielki wysiłek 
w utrzymaniu 

  odpowiednie dla stawów o pojemności 
do 20 000 litrów wody oraz dla stawów 
z  Koi do 12 000 litrów (sera KOI Pro-
fessional 12000) lub dla stawów o po
jemności do 40 000 litrów wody i  sta
wów z  Koi do 24 000 litrów (sera KOI 
Professional 24000)

sera KOI Professional 12000 / 24000 Pond Filter

Dopływ wody

Sito ze stali nierdzewnej 200 µm

Wzbogacanie tlenem

Komora na zanieczyszczenia

Gąbka do fi ltra o gęstej strukturze

Zawór do usuwania resztek wody

Mata matala

Biofi ltracja z 10 l 
sera siporax pond

Ujście wody
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UV-C Clarifi cation
Ta technologia oczyszczania wody, począt-
kowo stosowana do przygotowania wody 
pitnej, w ostatnich latach została również 
zastosowana w stawach. Wyrażenie “UV” 
odnosi się do światła pewnej długości fal, 
tzw. światła ultrafi oletowego C. Światło UV-C 
ma korzystny wpływ na staw, zapobiega 
rozmnażaniu się glonów, patogenów oraz 
pleśni. Ponadto, komórki glonów zbijają się 

Technologia fi ltra

podczas wystawienia na promieniowanie 
UV-C, co znacząco ułatwia usuwanie mar-
twych glonów poprzez fi ltr. Ta technologia to 
doskonały sposób na pozbycie się zielonej 
wody bez użycia substancji chemicznych.

Pompy stawowe

Pompa stawowa jest potrzebna do funkcjo
nowania obu rodzajów fi ltrów. Pompy z linii 
sera pond PP są wyjątkowo dobrze dosto
sowane do tego celu. Wymagana wydajność 
zależy od pojemności stawu oraz od ilości 
zapotrzebowania na pokarm.

Pompy z serii sera pond SP są odpowiednie 
do małych systemów fi ltrujących, a  także 
mają zastosowanie również jako fontanny 
ogrodowe. Są łatwe do zainstalowania, a ze 
względu na różne końcówki dysz można 
wybrać taki rodzaj fontanny, który najbar
dziej będzie pasowała w Twoim stawie.

Wszystkie fi ltry stawowe sera mogą działać 
w  połączeniu z  sera pond UV-C System 
55 W. Jest on dołączony do sera KOI Pro-
fessional 12000 Pond Filter.
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Złota rybka  (Carassius auratus)
(do 30 cm)
Najbardziej popularna ryba żyjąca w stawie, 
jest łatwa w utrzymaniu. Złote rybki uwiel
biają światło słoneczne. Lepiej umieścić tyl
ko od 3 do 5 okazów, ponieważ szybko się 
rozmnażają. 

Szubunkin
(Carassius auratus var. shubunkin)
Szubunkiny są odmianą złotej rybki. Ich 
podstawowe ubarwienie jest niebieskopo
marańczowe z  czarnymi plamkami na 
grzbiecie. Mają takie same wymagania jak 
zwykłe złote rybki.

Staw oczywiście nie byłby 
stawem, gdyby nie 
ryby i rośliny, dzięki którym 
żyje.

Życie w stawie

Słonecznica  (Leucaspius delineatus)
(8 – 10 cm)
Są to małe, srebrzyście lśniące, ławicowe 
ryby, które lubią przebywać w strefach gę
stego obsadzenia roślinami. Uwielbiają jeść 
małe skorupiaki, owady oraz larwy.

Złota orfa  (Leuciscus idus)
(25 – 80 cm)
Ryby te również żyją w ławicach. Potrzebują 
dużo przestrzeni oraz tlenu. Zalecane jest 
dodatkowe napowietrzanie wody. 7 – 12 
tych ruchliwych ryb wystarczy, aby utrzymać 
staw wielkości 6 m² bez komarów.

Złote rybki oraz Koi są prawdopodobnie 
najbardziej znanymi rybami w naszych sta
wach. Niemniej jednak, jest wiele innych 
ryb, które znakomicie nadają się do hodow
li w stawach. Niektóre z nich wykonują na

wet specjalne zadania – zjadają larwy ko
marów, stając się tym samym skutecznym 
środkiem przeciw tym nieprzyjemnym 
owadom i dzięki temu umożliwiają niezakłó
cone spędzanie letniego czasu.
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Życie w stawie

Różanka  (Rhodeus amarus)
(6 – 8 cm)
Te karpiowate ryby są ciężkie w hodowli, 
gdyż samica wymaga małży skójek lub 
szczeżui do składania ikry. Ze względu na 
ich mały rozmiar są odpowiednie do małych 
stawów.

Sterlet  (Acipenser ruthenus)
(do 100 cm)
Jesiotry będąc rybami dennymi głównie 
spędzają dni i  noce nad żwirowym dnem 
wykopując robaki, ślimaki i skorupiaki z mu
łu.

Lin złoty  (Tinca tinca)
(25 – 30 cm)
Spokojne i łatwe w utrzymaniu 
liny są bardzo pożytecznymi 
rybami. Oczyszczają dno z nie
zjedzonych resztek pokarmu. 
Ślimaki wodne są ich ulubio
nym pożywieniem. Można je 
obserwować jedynie w płytkich 
obszarach o zmroku, bądź 
podczas karmienia.

Kiełb  (Gobio gobio)
(do 20 cm)
Te denne ryby ławicowe rosną 
wolno i  rzadko osiągają dłu
gość 20 cm. Kiełbie żywią się 
zamieszkującymi dno bęzkrę
gowcami. 
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Prawidłowe karmienie ryb

Ryby zawsze znajdą jakieś pożywienie 
w naturalnym stawie. Niemniej jednak kar
mienie jest konieczne. Należy brać pod 
uwagę nawyki żywieniowe i wymagania ryb 
związane z  porami roku. sera zapewnia 
Twoim rybom różne rodzaje urozmaiconych, 
naturalnych karm wysokiej jakości, boga
tych w witaminy, minerały, pierwiastki śla
dowe oraz zioła. Pokarm sera zapewnia 
zdrowy wzrost, żywotność oraz wspaniałe 
kolory.

15

Podstawową zasadą prawidłowego karmie
nia jest stosowanie wysokiej jakości po
żywie nia. Pokarm wysokiej jakości jest nie
malże całkowicie wykorzystany przez 
zwierzęta. Niskiej jakości pożywienie jest 
wydalane prawie niestrawione, co stwarza 
glonom idealne warunki do wzrostu.

Karmienie w przypadku
mieszanej obsady ryb

Pokarm sera pond flakes (prze
znaczony dla małych i  średniej 
wielkości ryb do ok. 8 cm), sera 
pond granulat (dla średniej wiel
kości ryb oraz większych niż 8 cm), 
sera pond color sticks dla wspa
niałego ubarwienia i sera pond mix 
royal (odpowiednio dobrana mie
szanka smakołyków przeznaczona 
dla wszystkich ryb) – to rodzaje 
pokarmów najbardziej odpowied
nich w tym przypadku.
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Nie zawsze możemy uniknąć wystąpienia 
choroby w stawie, nawet przy najlepszej 
opiece. Dlatego też poradnik sera “Zdrowe 
ryby w stawie” opisuje ten rozległy temat 

i wskazuje odpowiednie lecze-
nie.

Karmienie złotych rybek 

Musisz wypróbować, który pokarm Twoje 
ryby lubią najbardziej. Niektóre ryby są 
bardzo oswojone i po pokarm podpływają 
do powierzchni wody. Możesz je wówczas 
karmić pływającym pokarmem w płatkach 
sera goldy i dzięki temu również obserwo
wać. W przypadku gdy ryby są bojaźliwe 
powinny być karmione powoli tonącym                     
sera goldy gran. Karm ryby na przemian 
z sera goldy color spirulina, który wzmoc
nia wspaniałe ubarwienie.

Karmienie jesiotrów 

sera pond stör perlets został 
opracowany do karmienia tych 
imponujących ryb. Tonący granu
lowany pokarm utrzymuje swój 
kształt w wodzie przez długi czas 
oraz nie brudzi wody. Tym samym 
zaspakaja potrzeby żywieniowe 
przydennych jesiotrów.

16

Prawidłowe karmienie ryb
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Produkty z  serii sera KOI Professional 
umożliwiają takie karmienie jak robią to pro
fesjonaliści i hodowcy. Unikatowa metoda 
koekstrudacji, specjalnie opracowana do 
tego celu pozwala łączyć mieszanki pokar
mów zoptymalizowane do odpowiedniej 
pory roku ze rdzeniem składników, który 
optymalnie chroni zawarte 
witaminy dzięki specjalne
mu procesowi wykorzy
stującemu niską tem
peraturę.

Karmienie Koi

sera daje możliwość wyboru pokarmu 
z dwóch linii produktów przeznaczonych do 
karmienia tych królewskich ryb stawowych. 
Podstawowa linia zawiera: sera KOI ROYAL 
– podstawowy pokarm dostępny w różnych 
rozmiarach, sera KOI COLOR dla 
wzmocnienia wspaniałego koloru 
oraz sera KOI NATURE – suszone 
poczwarki jedwabników jako rary
tas.

sera KOI SNACK umożliwia wyjątkowy spo
sób karmienia. Ten unikatowy pokarm w for
mie pałeczek sprawi, że Twoje Koi szybko 
przyzwyczają się do karmienia ręką. Umoż
liwi Ci to wyjątkowy kontakt z Twoim zwie
rzęciem.

Wskazówka:
Regularne podawanie witamin 
sera KOI MULTIVITAMIN wzmac-
nia system odpornościowy ryb 
i  tym samym zapobiega choro-
bom. Nalej wymaganą ilość na 
kilka płatków pokarmu i podaj ry-
bom.

17
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Departament badań sera opraco
wał wyjątkowy pokarm, sera KOI 
Professional, który idealnie speł
nia wymagania żywieniowe Koi 
bio rąc pod uwagę ich rozmiar, tem
peraturę oraz porę roku.

Naturalne, wysokiej jakości składniki pokar
mu są poddane obróbce przez różnorodne 
metody w taki sposób, że żadne wartościo
we składniki nie zostają utracone. Podobnie 
jak to jest z  jedzeniem dla ludzi, również 
w pokarmie dla Koi znajdują się składniki, 
które muszą być ostrożnie przetwarzane 
w niskich temperaturach oraz takie, których 
pełne działanie ujawnia się tylko w wyso
kich temperaturach.

Innowacje departamentu badań sera:
sera KOI Professional – 

pierwszy ko-ekstrudowany pokarm

Metoda koekstrudacji, która pozwala na 
połączenie oddzielnie wyprodukowanych 
składników w jeden pokarm, składający się 
z pierścienia i  rdzenia, została specjalnie 
opracowana, aby spełnić wymagania Koi 
podczas każdej pory roku.

Metoda ta zapewnia dobre trawienie, niski 
stopień zanieczyszczenia wody oraz nie
wielki nakład pracy włożony w utrzymanie 
stawu podczas różnych pór roku.Pierścień

Mieszanka naturalnego pokar
mu potrzebna Koi, zoptymalizo
wana pod względem każdej 
pory roku.

Rdzeń
Zawiera sera Vital Immune 
Protect Formula, wypro
dukowany w  wyjątkowo 
delikatnym procesie przy 
zastosowaniu niskiej tem
peratury. Bogaty w witami
ny, naturalne minerały 
i  pierwiastki śladowe. 
Wzmacnia odporność na 
choroby.

Więcej szczegółowych informacji dotyczą
cych prawidłowego karmienia Koi znajdziesz 
w broszurze “sera KOI Professional”.

Prawidłowe karmienie ryb

mu potrzebna Koi, zoptymalizo
wana pod względem każdej Rdzeń

Zawiera 
Protect Formula
dukowany w  wyjątkowo 
delikatnym procesie przy 

wana pod względem każdej 
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Spirulina 
Color Food
powyżej 8° C

Pierścień: duża ilość spiruliny i  glonów 
Haematococcus dla wyraźnego rozgrani
czenia kolorów oraz jedwabistego połysku. 
Zapobiega nieładnemu zażółceniu się bia
łych wzorów Koi.
Rdzeń: VIP Formula + szczególnie duża 
ilość minerałów i pierwiastków śladowych.

Summer Food
powyżej 17° C

Pierścień: zbilansowany stosunek pomię
dzy węglowodanami a białkami zapewnia 
optymalne trawienie i  najlepszy możliwy 
wzrost wraz z minimalnym zanieczyszcze
niem wody. 
Rdzeń: VIP Formula + czosnek

Spring/Autumn 
Food
poniżej 17° C

Pierścień: szczególnie lekkostrawne skład
niki ułatwiają metabolizm, zapewniają do
brą kondycję ryb oraz przygotowują na 
bezpieczną hibernację.    
Rdzeń: VIP Formula + szczególnie duża 
ilość witaminy C. 

Winter Food
poniżej 12° C

Z podstawowymi kwasami tłuszczowymi 
omega3 i zredukowaną zawartością wę
glowodanów dla optymalnego zdrowia 
Twoich Koi podczas zimy. Szybko opada na 
dno, gdzie ryby przebywają w ciągu zimy 
i szukają pożywienia.
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Rośliny wodne wydają się być najważniejszą 
częścią stawu. Oprócz pięknego wyglądu 
służą także jako naturalny system oczysz
czania wody, ponieważ pochłaniają zanie
czyszczenia, takie jak: amon, amoniak, 
azotany oraz fosforany. Substancje te nie są 
więc dla ryb zagrażeniem. Rośliny i glony są 
bezpośrednimi konkurentami jeśli chodzi o 
składniki odżywcze, zwłaszcza dotyczy to 
azotanów i fosforanów. Zdrowe rośliny za
wsze wygrywają – glony nie mają z  nimi 
szans. Dostarczanie roślinom składników 
odżywczych i pierwiastków śladowych nie
obecnych w wodzie jest niezbędne dla ich 
zdrowego wzrostu, zatem rośliny muszą być 
nawożone regularnie. Dodaj sera pond flo-
rena concentrate prosto do wody w stawie, 
bądź umieść sera pond florenette Tabs 
przy korzeniach roślin (szczególnie wskaza
ne dla nowych roślin).

Najlepszy czas na sadzenie roślin 

Rośliny do swojego stawu możesz sadzić 
od wiosny do początku jesieni. Ze względu 
na wysokie temperatury rośliny będą bardzo 
szybko rosły w tym czasie. W stawie powin
ny występować zarówno rośliny podwodne, 
rośliny z pływającymi liśćmi i  takie, które 
wystają nad powierzchnią wody. Ogólna 
zasada jest taka, że rośliny podwodne 

Rośliny w stawach ogrodowych
powinny stanowić 1/3 całkowitej ilości roślin 
wodnych. Przede wszystkim w żadnym sta
wie nie powinno zabraknąć bezpośrednich 
konkurentów pokarmowych dla glonów, ta
kich jak pałka szerokolistna lub moczarka 
kanadyjska. 

Rośliny podwodne, a  zwłaszcza rośliny 
z  pływającymi liśćmi, najlepiej umieścić 
w koszyczkać do sadzenia. Najpierw rozłóż 

Pałka drobna  
(Typha minima)
Wysokość wzrostu: ok. 10 – 25 cm
Czas kwitnienia: lipiec – sierpień
Bylina zimozielona. Musi być mocno 
podcięta na wiosnę. Dobrze funkcjonuje 
z krwawnicą pospolitą i irysem.

Irys 
(Iris sp.)
Wysokość wzrostu: ok. 60 – 80 cm
Czas kwitnienia: maj – lipiec
Ta roślina jest pod ochroną.

Papirusik 
(Cyperus alternifolius)
Wyskość wzrostu: ok. 80 cm
Czas kwitnienia: lipiec– sierpień
Odpowienia do kwaśnej gleby. Roślina 
żyjąca w luźnych grupach bądź samot
nie. Nie przycinać. Dobrze funkcjonuje 
z pałką szerokolistną. 

Rośliny strefy brzegowej
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Rośliny bagienne

Krwawnica pospolita  
(Lythrum salicaria)
Wysokość wzrostu: ok. 80 – 150 cm
Czas kwitnienia: czerwiec – wrzesień
Przycinać wiosną, usuwać przekwitnięte 
kwiaty. Można rozmnażać przez sadzon
ki wczesnym latem.

Bobrek trójlistkowy  
(Menyanthes trifoliata)
Wysokość wzrostu: do 30 cm
Czas kwitnienia: maj – czerwiec
Sadzić w słonecznym miejscu!

Kaczyniec błotny 
(Caltha palustris)
Wyskość wzrostu: ok. 20 – 30 cm
Czas kwitnienia: marzec – czerwiec
Łatwy w  utrzymaniu, ale nie powinien 
być sadzony w zbyt zacienionych miej
scach, żeby nie wyrosły zbyt długie ło
dygi. Latem usuwać częściowo liście, 
aby zapobiec powstaniu pleśni.

Niezapominajka błotna  
(Myosotis scorpioides)
Wyskość wzrostu: ok. 20 – 40 cm
Czas kwitnienia: maj – październik
Skromna, z tendencją do rozprzestrze
niania się. Dobrze funkcjonuje z kaczyń
cem błotnym.

Jeśli chodzi o stawy, rośliny 
są pogrupowane według 
preferowanego przez nich 
miejsca na rośliny strefy 
brzegowej, bagienne, rośliny 
nadwodne oraz rośliny 
podwodne.

w koszyczkach matę do sadzenia, potem 
wypełnij je gruboziarnistym piaskiem lub 
żwirem (nigdy glebą!) i zawiń matę z powro
tem do środka. Następnie przykryj wierzch
nią warstwę w pojemniczkach kamieniami, 
aby uchronić rośliny przed wydostaniem się. 
W strefie bagiennej rośliny powinno się 
umocować za pomocą specjalnej maty do 
powierzni pochyłych. 
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Żabieniec (Alisma sp.)
Wyskość wzrostu: ok. 60 – 80 cm
Czas kwitnienia: czerwiec – sierpień
Przycinać regularnie, zwłaszcza w ma
łych stawach. Idealna do pokrycia zbior
nika bądź brzegów oczka.

Łączeń baldaszkowy  
(Butomus umbellatus)
Wysokość wzrostu: ok. 100 cm
Czas kwitnienia: lipiec – sierpień
Niekłopotliwy. Podcinać wiosną, jeśli 
wyrośnie zbyt obficie. Efektowny gdy 
sadzi się go w grupach.

Rośliny nadwodne

Czermień błotna (Calla palustris)
Wysokość wzrostu: do 30 cm
Czas kwitnienia: maj – lipiec
Nieukorzenione kłącza mogą być luźno 
umieszczone w stawie jako rośliny pły
wające.

Moczarka kanadyjska (Elodea sp.)
Wysokość wzrostu: do 100 cm
Głębokość wody: do 100 cm
Rosną szybko i wzbogacają wodę w tlen. 
Odpowiednie do sadzenia jako pierwsze.

Rośliny podwodne

Rośliny w stawach ogrodowych
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Lilie wodne

Lilie wodne są zapewne 
najlepiej znanymi i najpo
pularniejszymi roślinami 
z pływającymi liśćmi.
Tym niemniej, powinieneś 
wybrać gatunek odpo
wiedni do rozmiaru stawu, 
gdyż niektóre potrafią stać 
się bardzo duże. 
Ponadto, lilie wodne nie  
powinny pokrywać całej po
wierzchni wody, aby nie za
cieniały roślin podwodnych.

23
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Jak wspomniano wcześniej, czynności 
związane z utrzymaniem oczka wodnego 
nie wymagają zbyt dużego nakładu pracy, 
jeśli dostosujesz się do kilku podstawo
wych zasad. Jeśli chodzi o karmienie ryb 
pod uwagę powinny być wzięte niektóre 
aspekty związane z porami roku. Tutaj do
wiesz się jak cieszyć się swoim stawem 
przez cały rok: 

Staw w ciągu roku 

podłącz filtr. Nalej sera pond filter biostart 
na wkłady filtracyjne w celu zasiedlenia się 
na nich bakterii filtracyjnych.

Powinieneś sprawdzić najważniejsze para
metry wody i jeśli jest potrzeba odpowied
nio je dostosować (kontroluj zwłaszcza po
ziom KH!).

sera pond phosvec pomaga zapobiec roz
rostowi glonów poprzez usuwanie fosfora
nów, które powstają z nadmiaru pokarmu 
(zobacz również: “Jak zapobiegać rozrasta
niu się glonów?”). sera pond bio humin 
(dostarcza natychmiastową pomoc) doda
tkowo pomaga zacienić staw, jednocześnie 
zapewniając czysty, bursztynowy odcień 
wody. Zapobiega to rozrostowi glonów, 
a ryby czują się znacznie lepiej w krystalicz
nie czystej wodzie.

Dla ryb w stawie wiosna jest najbardziej 
krytycznym okresem. Temperatury, które 
czasami bardzo różnią się pomiędzy dniem 
a nocą, prowadzą do tymczasowego zablo
kowania trawienia. Dlatego też, ważne jest 
aby rozpocząć karmienie specjalnym, lek
kostrawnym pokarmem bogatym w witami
ny.

Pokarmy typu sera KOI Professional 
Spring/Autumn Food, sera KOI Professio-
nal Spirulina Color Food, sera KOI ROYAL, 
sera goldy, sera goldy gran, sera goldy 
color spirulina i sera KOI NATURE w tym 
przypadku nadają się idealnie.

Wiosna

Wiosna jest tą porą roku kiedy tworzysz 
podstawy, aby bezproblemowo utrzymać 
staw przez cały rok. Staranna pielęgnacja 
stawu wiosną redukuje ilość pracy wkłada
nej później w  ciągu roku. Najważniejszą 
sprawą jest gruntowne oczyszczenie. Naj
pierw usuń liście i  zwiędłe rośliny. Muł 
zgromadzony w ciągu ubiegłego roku musi 
zostać usunięty z dna stawu za pomocą 

urządzenia do usuwania zanieczysz
czeń na dnie stawu. Chroni to 

przed powstaniem gniją
cego osadu. Następnie 
należy podmienić 1/3 wo
dy. Po uzupełnieniu wody 
w stawie, dodaj sera KOI 
PROTECT oraz sera pond 
bio nitrivec. Ponownie 
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Lato

Poza regularnym sprawdzaniem parame
trów wody, latem trzeba zwrócić szczegól
ną uwagę na fi ltr. Jeśli tempo przepływu 
wody zwolniło się, filtr musi zostać wy
czyszczony. Nalej sera pond fi lter biostart 
na wkład fi ltracyjny po każdym czyszcze
niu. Rośliny do wzrostu potrzebują bardzo 
wielu składników odżywczych. Dlatego też, 
powinno się je nawozić regularnie za pomo
cą sera pond fl orena concentrate lub sera 
pond fl orenette Tabs. Tylko wtedy rozwiną 
się w pełnej okazałości. Co więcej, poziom 
KH w wodzie opada z powodu wysokiego 
spożycia składników odżywczych, dlatego 
też dodawaj regularnie sera KH/pH-plus.

Regularnie podmieniaj wodę w stawie, ale 
nie zapominaj też o uzdatnianiu wody za 
pomocą sera KOI PROTECT oraz sera 
pond bio nitrivec, oczywiście stosując się 
do wymagań ryb.

W przypadku kiedy widoczność dna jest 
ograniczona z powodu zmętnienia wody, na

Wspomaganie witaminami sera KOI 
MULTIVITAMIN wzmacnia system od
pornościowy i pomaga rybom zacho
wać zdrowie w okresie wiosennym.

25
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leży użyć sera pond crystal, 
który wiąże przeszkadzają
ce pływające cząsteczki, 
co ułatwia zebranie ich 
przez filtr. W wysokich tem
peraturach poziom tlenu 
może szybko spaść. Prze
ciwdziałać temu może stru
myk lub fontanna. sera O2 

plus zapewnia szybką pomoc w przypadku 
gwałtownego niedoboru tlenu, który może
my rozpoznać, gdy ryby oddychają szybko 
tuż pod powierzchnią wody.

Pomimo starannej dbałości o staw mogą 
pojawić się nagłe rozkwity glonów, zwłasz
cza wczesnym latem. Jak je zwalczyć prze
czytasz w rozdziale “Jak zapobiegać rozra
staniu się glonów?”.

Lato to okres, kiedy ryby są najaktywniej
sze i rosną najszybciej. Dlatego też, w tym 
czasie potrzebują pokarmów szczególnie 
bogatych w składniki odżywcze. Takie po
karmy to: sera KOI Professional Summer 
Food, sera KOI Professional Spirulina 
Color Food, sera KOI ROYAL, sera goldy, 
sera goldy gran oraz sera goldy color  
spirulina.

Jesień

Powinieneś przygotować swój staw na zimę 
już jesienią. Przytnij zwiędłe rośliny oraz 
usuń liście, które wpadły do stawu. 
Kiedy temperatura na stałe spadnie poniżej 
12° C należy wyłączyć filtr i wyczyścić go.

Ryby są przygotowywane do zimy dzięki 
tzw. “kondycjonowaniu pokarmem” póź
nym latem i  jesienią. Ponieważ zima jest 
najtrudniejszym okresem dla ryb, muszą 
być one przygotowane na czas hibernacji 
w bardzo niskiej temperaturze wody za po
mocą odpowiedniego pożywienia, bogate
go w składniki odżywcze, takiego jak: sera 
KOI Professional Spring/ 
Autumn Food czy sera KOI 
Professional Spirulina Color 
Food.

Staw w ciągu roku 
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Wskazówka:
Rośliny z twardymi łodygami, takie jak 
sitowie, pozwalają na wymianę gazów 
w zimie także wtedy, kiedy staw jest cał-
kowicie pokryty lodem. Z tego powodu 
powinny być przycinane tylko wiosną.
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Zima

Temperatura wody na dnie stawu wynosi 
nieprzerwanie 4° C w zbiornikach o mini
malnej głębokości 1 m (im bliżej powierzchni 
wody tym woda ma niższą temperaturę). 
Taka temperatura jest wystarczająca dla 
hibernacji ryb, niepotrzebne jest doda
tkowe ogrzewanie. Jednakże, w przypadku 
bardzo mroźnej zimy, kiedy lód utrzymuje 
się na powierzchni wody, może być ko
nieczne zachowanie części stawu bez lodu, 
aby zapewnić dopływ tlenu. W tym celu 
umieść pompę stawową tuż pod powierz
chnią wody. Upewnij się, że głębsze 
i tym samym cieplejsze warstwy wody 
nie wirują ku górze, w przeciwnym ra
zie istnieje niebezpieczeństwo, że ryby 
zamarzną na śmierć. Rozbijanie po
wierzchni lodu bądź chodzenie po nim 
nie powinno mieć miejsca, gdyż prze
szkadza to rybom w  hibernacji, a 
w najgorszym przypadku może dopro
wadzić do ich śmierci. 
Przy temperaturze poniżej 12° C 
możesz karmić ryby sera KOI Profes-
sional Winter Food, o ile zwierzęta 
nadal pobierają pokarm.
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Ogranicz dopływ światła słonecznego

Glony uwielbiają dużo światła słonecznego. 
Dlatego też, staw powinien być częściowo 
zacieniony. Jeśli jednak jest to niemożliwe, 
można łatwo nadać wodzie w stawie ciem
niejszej barwy poprzez zastosowanie sera 
pond bio humin.

Zwiększ maksymalnie ilość roślin

Rośliny bezpośrednią współzawodniczą 
z glonami. Jeśli są silne i  rosną zdrowo, 
glony nie mają podstaw do rozwoju. Regu
larne nawożenie sera pond fl orena con-
centrate oraz sera pond fl orenette Tabs 
pomaga roślinom w zdrowym wzroście.

Karm czysto 

Wysokiej jakości pokarm zostaje strawiony 
niemalże w całości a odchody ryb nie za
nieczyszczają wody. Dzięki temu nie wystę
puje nadmiar składników odżywczych do
stępnych dla glonów.

Technologia oczyszczania

Technologia UVC to jeden z najlepszych 
sposobów na zapobieganie rozwojowi glo
nów, zwłaszcza gdy obsadzenie roślinami 
w większym zakresie jest niemożliwe lub 
niepożądane (zobacz również: “UVC Clari
fi cation”, s. 12).
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Glony zawsze są elementem zdrowego 
stawu i stanowią niezbędne źródło składni
ków odżywczych dla małych organizmów. 
Jednakże, niekontrolowane rozmnażanie 

się może powodować poważne konse
kwencje dla stawu oraz zwierząt.
Można w prosty sposób uniknąć namna-
żania się glonów poprzez stosowanie na-
stępujących metod:

Jak zapobiegać rozrastaniu się glonów?

28
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Ważne:  
Wodę należy ustablilizować 
zanim zastosuje się środki 
zwalczające glony. W tym celu 
zaleca się użycie sera pond 
bio balance.
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Glony nitkowate

Glony te rosną głównie na skałach i roślinach, zwłasz
cza w strefi e brzegowej. sera pond algokill* zapewnia 
natychmiastowy efekt w zwalczeniu glonów nitkowa
tych w stawach, które są trwale niszczone poprzez 
uwalniany aktywny tlen. Co więcej, niedobór tlenu po
wodowany niszczeniem glonów jest rekompensowany 
właśnie poprzez sera pond algokill*, który rozsypuje 
się bezpośrednio na kłęby glonów. Produkt staje się 
natychmiast aktywny i  skutecznie działa w miejscu 
problemu.

Glony pływające

Pływające glony są widoczne jako zielona woda. W tym 
przypadku pomoc zapewnia wysoce efektywny sera 
pond algenstop*. Dzięki specyfi cznej kompozycji pre
parat ten rozkłada swoje działanie na długi okres czasu 
– ok. 1 do 6 tygodni. Tak więc stosując sera pond 
algenstop* możesz kontrolować rozrost glonów w sta
wie przez długi czas.

*  Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków 
ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać ulotkę i informacje 
dotyczące produktu.

Możesz zwalczyć glony bardzo łatwo, a nawet – co 
ważniejsze – długotrwale, stosując specjalne zestawy 
sera pond algovec Kits. W skład tych zestawów wcho
dzą: sera kH-Test, sera pond bio balance oraz odpo
wiednie środki zwalczające glony. Zestawy te zawierają 
wszystko czego potrzebujesz w przypadku nagłego 
rozrostu glonów. Ponieważ w wypadku inwazji glonów 
wymagana jest szybka pomoc, zaleca się zawsze trzy
mać w domu odpowiedni zestaw.

Wskazówka: 
Po zabiegu, resztki martwych 
glonów powinny zostać usu-
nięte ze stawu ręcznie bądź 
przy użyciu wkładu fi ltracyjne-
go o gęstej strukturze, z  tego 
względu, że podczas rozkładu 
mogły uwolnić się składniki 
odżywcze. Dlatego też, ich 
nadmiar powinien być za 
wszelką cenę usunięty, najle-
piej za pomocą sera pond 
phosvec, zaraz po zastoso-
waniu terapii przeciw glonom.

Pomimo zachowania wyjątkowej dbałości, w niesprzy
jających okolicznościach może dojść do silnego roz
mnożenia się glonów. Ważne jest wtedy, aby działać 
szybko, żeby nie doszło do zatrucia zwierząt lub nieod
wracalnego zanieczyszczenia wody.
Dwa różne rodzaje dokuczliwych glonów głównie 
występujących w stawach:
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Zapobieganie 
Typowe działania Jak pomaga sera

Ogranicz światło 
słoneczne

Zbuduj staw w częściowo 
zacienionym miejscu

sera pond bio humin

Zastosuj konkurencję 
pokarmową

Przyspiesz wzrost roślin sera pond florenette Tabs, 
sera pond florena 
 concentrate

Karm pokarmem 
wysokiej jakości

Używaj pokarmu tylko 
wysokiej jakości i tylko 
w ilości jaką zwierzęta mogą 
zjeść w krótkim czasie

np.: sera KOI Professional 
Spirulina Color Food, 
Spring/Autumn Food, 
Summer Food  
i Winter Food

Ograniczaj ilość 
pokarmu oraz 
pozbądź się 
zmętnienia

Regularnie usuwaj martwe 
szczątki roślin oraz resztki 
pokarmu, dostosuj 
wydajność filtra do rozmiaru 
stawu, zrównoważ filtrację 
biologiczną 

sera pond phosvec, 
sera pond crystal, 
sera pond filter biostart

sera pond filters:
sera pond fil bioactive, 
sera KOI Professional 
12000/24000

Stabilizacja i sprawdzanie wody w stawie
Typowe działania Jak pomaga sera

Uzdatnij wodę zgodnie z naturą sera KOI PROTECT, 
sera pond bio nitrivec, 
sera O2 plus

Ustabilizuj wodę sera pond bio balance

Regularnie sprawdzaj parametry wody sera water test kits

Zwalczanie glonów
Typowe działania Jak pomaga sera

Glony nitkowate sera pond algokill*, 
sera pond algovec Kit 1

Glony pływające sera pond algenstop*, 
sera pond algovec Kit 2

Jak zapobiegać rozrastaniu się glonów?

*  Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać 
ulotkę i informacje dotyczące produktu.
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 Unikalne połączenie: 
Zapobieganie i zwalczanie
Typowe działania Jak pomaga sera

Glony nitkowate i glony pływające sera UV-C System 24 / 55 W, 
sera KOI Professional 12000 Pond Filter
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