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Аквариумните растения изпълняват няколко жизнено
важни задачи в аквариума. Те са важен елемент от от
естествения цикъл на пречистване. Със съдейтвието на
микроорганизми, органичните субстанции като отпа-
дъци от рибки и неизядена храна се преработват, за да
могат растенията да ги усвояват като храна. В процеса
на фотосинтеза растенията произвеждат кислород и
обогатяват водата с този жизнен елемент.
Растенията правят аквариума да изглежда естествен и
екзотичен. Отблясъците на светлината по водата и по-
люшването на растенията имат уникален чар. Расте-
нията осигуряват на аквариумните обитатели укрития,
храна, природни условия и възможност да създават те-
ритории.
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Само растенията осигуряват създаването
на аквариум близо до природата и пре-
създават нейната екзотика. Растенията
осигуряват на рибките и други водни оби-
татели укрития и възможност за форми-
ране на територии. Това премахва стреса
при рибките. Растенията също може да
служат за храна за някой животни – 
въпреки, че някой собственици не се рад-
ват на това. 

Рибките се чувстват по-добре в опти-
мално озеленен аквариум. Те ще радват
аквариста с техните живи, разкошни цве-
тове.
Познаването на нуждите на аквариумните
растения и поддръжката им съобразно
тях е необходимо условие за успешното
им отглеждане. Те най-вече се нуждаят от:
• Светлина
• Балансирано подхранване
• Добавяне на CO2

Едно от най-големите предимства на ес-
тествения цикъл на пречистване е нама-
ляването на обичайните усилия за под-

дръжка. Вие ще можете дълго ще се на-
слаждавате на своя аквариум или езерце.

ЕСТЕСТВЕН ЦИКЪЛ НА ПРЕЧИСТВАНЕ
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СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ – КОРЕКТНАТА СВЕТЛИНА
Растенията могат да произвеждат ком-
плекс от молекули (въглехидрати/захари),
те ги синтезират от въглероден диоксид
(CO2) и вода използвайки слънчева енер-
гия. Чрез този процес наречен фотосин-
теза, растенията произвеждат и кислород
от който рибките се нуждаят за да дишат.

За да фотосинтезират растенията се нуж-
даят от светлина с определен състав. Спе-
циалната флуоресцентна лампа sera plant

color осигурява светлина в червено/синия
спектър. Това перфектно отговаря на 
изискванията на растенията и подсилва
естествените цветове на рибките и расте-
нията. Тя може да се комбинира с другите
sera флуоресцентни лампи. Това дава
възможност да се задоволят изисква-
нията към светлина едновременно на риб-
ките и растенията. 



БАЛАНСИРАНО ПОДХРАНВАНЕ
За здравословен растеж аквариумните
растения се нуждаят от многобройни хра-
нителни вещества. Дори, ако само едно от
тези вещества липсва, това ще повлияе на
растежа им. 

В зависимост от вида на растението, мик-
роелементите и минералите се приемат,
през корените, през листата или през
двете. По тази причина наторяващите таб-
летки (напр. sera florenette A) се поставят
в дънния субстрат, а течните торове (напр.
sera florena) се добавят към водата. За да
осигурите комплексно подхранване, в за-
висимост от видовете растения който от-
глеждате е необходимо да добавяте таб-
летизирани и течни торове. Някой редки и
чувствителни хранителни вещества и мик-
роелементи не могат да останат стабилни
в аквариума дълго време, те трябва да се
добавят ежедневно. Това става с така на-
речените ежедневни торове, като sera
flore daydrops или sera flore NPKdrops.
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Аквариумните растения се нуждаят от
минерални вещества в различни коли-
чества. За това те са разделени на мак-
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Макроелементи са:

Азот (N)

Фософор (P)

Сяра (S)

Калий (K)

Калций (Ca)

Магнезий (Mg)

Азота се усвоява от растенията под фор-
мата на нитрати (NO3) или амоний (NH4

+).
Той е един от важните елементи за строежа
на аминокиселините, структурни единици
на протеините. Фосфора се усвоява под
формата на фосфати (PO4

3-). Той е важен
за добиването на енергия в клетката. 

Азота и фосфора, като сложни съедине-
ния са налични в аквариума в следствие
на неизядената храна и органични замър-
сявания. Те първо трябва да бъдат прера-
ботени от микроорганизми (напр. sera bio
nitrivec) в съединения подходящи за ус-
вояване от растенията. Подхранването с
торове с фосфор и азот не е необходимо
за аквариум с рибки и други животни. До-
бавянето им е противопоказно и подпо-
мага растежа на неприятните водорасли. 

С фосфати и нитрати трябва да се под-
хранват аквариуми само с растения (т.нар.
аквариуми “Холандски стил”). sera flore
NPKdrops е идеален за тази цел. Напра-
вен специално за гъсто озеленени аква-
риуми с малко или без рибки. Съотноше-
нието между отделните елементи е
перфектно балансирано за нуждите на
водните растения.

Магнезия е основен компонент на хлоро-
фила (пигмента на зелените листа), и е из-
ключително важен за фотосинтезата. Ос-
таналите макроелементи също са важни
за растежа на водните растения.

МАКРО И МИКРОЕЛЕМЕНТИ



роелементи (растенията се нуждаят от
големи количества от тях) и микроеле-
менти (малки количества).

Микроелементи:

Желязо (Fe)

Мед (Cu)

Манган (Mn)

Цинк (Zn)

Бор (B)

Молибден (Mo)

Ванадий (V)

Тези микроелементи се използват в малки
количества, но те също са важни колкото
макроелементите. Например желязото е
част от ензим важен за син-
теза на хлорофил. Молиб-
дена участва във важни
процеси за усвояване на
нитратите. Мангана и ва-
надия са нужни за безпроб -
лемно активиране на
ензимите. Нито едно
растение не може
да расте без тези
елементи. 
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sera подхранващ дънен субстрат

sera подхранващ дънен субстрат се пос-
тавя директно под чакъла в зоните в
които смятаме да засадим повече расте-
ния, когато създаваме или пренареждаме
аквариум. Това осигурява условията
необхо дими на растенията за бърз растеж
и формиране на здрави корени. Расте-
нията са оптимално подхранени през на-
чалната фаза на растеж (4-6 седмици).
Основния дънен субстрат sera floredepot
съдържа смес от пречистен пясък, торф,
важни хранителни вещества и микроеле-
менти. sera floredepot с дълготраен
ефект изпуска напълно усвояеми храни-
телни вещества за растенията. Специал-
ната структура на дънния субстрат подпо-
мага образуването на здрави корени. 

sera Professional floreground е уникален и
иновативен активен дънен субстрат. В ком-
бинация с микроорганизми, напр. от sera
filter biostart, органичните замърсявания
бързо се преработват до подходящи за
растенията торове директно в корените на
растенията. Освен това, се осигурява ае-
рация на субстрата благодарение на спе-
циалната пореста структура, а това пред-
пазва от образуване на токсични зони на
гниене в дънния субстрат – идеална ос-
нова за стабилизиран аквариум и свежо
зелени растения.

АКТИВЕН ДЪНЕН СУБСТРАТ

O2 O2
O2
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sera ПОДХРАНВАЩИ ТОРОВЕ



sera торове за листно подхранване

sera florena осигурява на
аквариумните растения,
които приемат хранителни
вещества през листата ба-
лансирано подхранване с
желязо, минерали и мик-
роелементи. Специалния
производствен процес на
sera florena позволява
чувствителни елементи,
като напр. желязото да ос-
танат активни във вода до-
като растенията ги усвоят. 

sera торове за кореново подхранване

sera florenette A е депо
за хранителни ве-
щества, което бавно
освобождава минерали
и микроелементи на
корените. Една таб-
летка е достатъчна за
3-4 растения в продъл-
жение на около 4 сед-
мици – директен рас-
теж подпомогнат от
sera.
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Ускорители на растежа

sera floreplus съдържа
важни макроелементи кои -
то осигуряват здрав и 
стабилен растеж на расте-
нията. Ефекта от sera flo -
rena и sera florenette A е
оптимизиран. Този дирек-
тен поробител на растежа
се препоръчва през пър-
вата седмица от засажда-
нето или когато растенията
не са подхранвани дълго
време.

Всекидневно подхранване със sera 

sera flore daydrops е еже-
дневна добавка, която оси-
гурява на растенията чувст-
вителни жизнени елементи
които те консумират всеки -
дневно, но за да имат расте-
нията наситено зелени или
интензивно червени листа те
трябва да са налични пос -
тоян но.

sera flore NPKdrops е еже-
дневна добавка за гъсто за-
садени растителни аква-
риуми (Холандски стил) и
аквариуми с много малко
рибки. Осигурява основни и
жизненоважни за растенията
макроелементи – азот, фос-
фор и калий.



Единствено благодарение на
въглеродния диоксид или CO2
растенията растат, като за
кратко време синтезират орга-
нични съединения, чрез про-
цеса фотосинтеза (стр. 4) и така
нарастват. Растенията изпол-
зват чист въглерод (С), като го
извличат от СO2 в процеса фо-
тосинтеза. Освободения кисло-
род (O2) се изпуска в околната
среда. Недостига на CO2 води
до слаб растеж, бледи цветове
и хилави растения. През деня,
използвайки CO2 и вода, расте-
нията синтезират комплекс от
захари, които осигуряват тех-
ния растеж, и освобождават
кислород за останалите живи
същества в аквариума. Расте-
нията растат здрави и силни
само при наличие на доста-
тъчно CO2. Освен това нивото
на CO2 е важен стабилизатор
на карбонатната твърдост, и
съответно на нивото на pH.

O2

O2 O2
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Основното правило е: по-бързо растящи
растения, повече нужда от CO2. Следова-
телно, бързо растящите растения се нуж-
даят от добавяне на CO2, напр. много 
красивата Зелена Кабомба (Cabomba
aquatica) или декоративния Червен Лотус
(Nymphaea lotus). По-добър растеж на
растенията означава повече кислород и
повече консумация на хранителни ве-
щества нужни, и за неприятните водо-
расли. В следствие на това вие няма да
имате проблеми с неприятните водо-
расли.

Въглерода се консумира от растенията

Кислорода се изпуска навън

Изисквания на растенията от CO2

CO2 ПОДХРАНВАНЕ
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Принципно, CO2 се разтваря добре във
вода. Въпреки това CO2 е газ и трябва да
се използва специален метод за да се
разтвори оптимално. Така наречения CO2
реактор е специално конструиран за тази
цел. Ниския капацитет за разтваряне на
CO2 във вода е основния проблем на

много от често срещните реактори. Газта
не се разтваря напълно, CO2 излиза на
повърхността като балончета с газ и вече
не може да бъде използван. sera ви 
предлага различни високо ефективни 
реактори за инсталация във и извън 
аквариума.
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Как СO2 се разтваря във вода?

Преди време, използването на CO2 сис-
теми беше достъпно само за професио-
налисти. Със sera CO2 подхранващите
системи е възможно любители акваристи
също да осигуряват CO2 на своите расте-
ния – бързо, лесно и безопасно. В зависи-
мост от размера на аквариума и коли-
чеството на растенията, sera предлага
различни CO2 подхранващи системи.
sera CO2-Start е комплект идеален за
малки аквариуми или при малко растения.
Той сдържа sera CO2 diffusion reactor
(sera CO2 дифузионен реактор) и sera
CO2-Tabs plus – таблетки с CO2. Таблет-
ките се поставят в CO2 ректора и осво-
бождават CO2 който остава в контейнера
на реактора. CO2 се разтваря бавно и
преминава във водата без остатък.

sera CO2 СИСТЕМИ



sera flore CO2 fertilization system (sera
СО2-система за наторяване) се препо-
ръчва за големи аквариуми и за аква-
риуми с много растения. Тази подхран-
ваща система с широк набор от аксесоари
може да бъде инсталирана лесно и бързо.

Съдържание:
1) sera CO2 pressure gas bottle (sera CO2-

газова бутилка)
Бутилка за многократна употреба с
външен клапан и дръжка, 500гр. 

2) sera flore CO2 pressure reducer (sera
flore CO2 редуктор)
Адаптер за CO2 бутилка за еднократна
употреба

3) sera CO2 safety non-return valve (sera
CO2 възваратен клапан)

4) sera CO2 hose (sera CO2-маркуч), 5м

5) sera flore CO2 pressure diffuser (sera
flore CO2 ректор под налягане)
c вграден брояч на мехурчета

6) sera CO2 long-term indicator (sera CO2-
дългодействащ индикатор)

7) sera florena
Тор за растения, 100мл (стр. 9)

8) sera flore daydrops
50мл (стр. 9)

9) Подрък: 
Адаптер за бутилка за еднократна упот-
реба направен от масивен месинг

Частите на комплекта са подробно разяс-
нени в следващите страници. Те се прода-
ват и по отделно. 
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sera flore CO2 pressure reducer (sera flore
CO2 редуктор) позволява прецизно да се
редуцира налягането на газ в CO2 бутил-
ката от около 60 бара до 0-2.5 бара. Бла-
годарение на професионалното качество
на sera flore CO2 редуктор, дори малко
количество CO2 (30 мехурчета/мин.) може
да се дозира точно и постоянно. Това не
може да се постигне с редуцир вентил със
стандартно качество. Два големи маноме-
търа позволяват да проверите налягането
в бутилката и изходящото налягане. Като
опция има специален адаптер за бутилки
с CO2 за еднократна употреба. Високото
качество на редуцир вентила е задължи-
телно условие за безопасна работа на CO2
системата.

Аксесоари:
Прецизен фино регулиращ се иглен кла-
пан, бутилка и манометър за работното
налягане.

sera CO2 pressure gas bottle (sera CO2-
газова бутилка) с външен клапан. Висо-
кокачествената стомана гарантира макси-
мална безопасност. sera CO2-газова
бутилка се предлага със съдържание
500 гр. и 2 кг. Бутилката може да се из-
ползва многократно.

Аксесоари:
Обезопасителна дръжка за носене, сме-
няем клапан за налягане, ръкохватка и
скоби за закрепване към стена.

sera flore CO2 pressure diffuser (sera flore
CO2 ректор под налягане) с вграден
брояч на мехурчета за аквариуми до 300
литра. Уред с добър външен вид направен
от висококачествен акрил, който разтваря
много добре CO2 във вода. CO2 се раз-
тваря във водата, като минава под голямо
налягане (около 2 бара) през фино порест
керамичен диск. Фините мехурчета се раз-
тварят незабавно. Няма загуба на CO2 бла-
годарение на високата разтворимост на
CO2 във вода. Дифузера може да се раз-
глобява и е лесен за почистване. Керамич-
ния диск може да се маха и заменя с нов.
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sera flore CO2 active reactors
(sera flore CO2 активен реак-
тор) се предлага в два мо-
дела, за аквариум от 250 до
600 литра и за аквариум над
600 литра. Активните реактори
sera осигуряват изключително
висока ефективност благода-
рение на техния уникален прин-
цип на въртене. Технологията с
двоен ротор разтваря CO2 без
никакви загуби. Големи аква-
риуми може да се снабдяват с
CO2 бързо и икономично. По-
ради това,че разтварят изклю-
чително добре CO2, реакторите
на sera могат да се използват
и за малки аквариуми, както и
в случай на нужда от под-
аване на малко СO2.

Технологията с двоен ротор
разтваря CO2 във водата без
никакви загуби
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Инсталация в аквариума с отделна помпа
за вода

Интеграция в системата на външен фил-
тър

Инсталация извън аквариума с отделна
помпа за вода работеща в аквариума

sera flore CO2 active reactors (sera flore
CO2 активен реактор) може да се инста-
лират вътре или извън аквариума. За ин-
сталация извън аквариум е нужна допъл-
нителна помпа. Тя се свързва с реактора
с подходящ маркуч. За препоръчване е
инсталация извън аквариума, напр. в ак-
вариумния шкаф, реактора лесно се ин-
тегрира към системата на външен фил-
тър. Активите реактори на sera може да
се разглобяват, което позволява лесно да
се почистват и поддържат.



Вие може лесно и прецизно да преброите
CO2 мехурчетата преминаващи през реак-
тора със sera flore CO2 bubble counter
(sera flore CO2 брояч на мехурчета) из-
работен от висококачествен акрил. Тън-
ката дюза осигурява прецизно сепари-
ране на CO2 мехурчетата.

sera CO2 solenoid valve (sera CO2-магни-
тен клапан) се монтира между редуцир
вентила и останалите части на CO2 систе-
мата и дава възможност за автоматично
спиране и пускане на CO2. Подаването на
CO2 трябва да спре през нощта, защото
растенията не използват CO2 когато е
тъмно. Те дори произвеждат CO2. sera
CO2-магнитен клапан може да се свърже
с обикновен таймер. 

Най-удобния метод: seramic pH Controller
за автоматично подаване на CO2 – микро-
процесор контролира нивото на рН, чрез
автоматично подаване на CO2. sera pH
measuring electrode (sera pH-електрод)
включен в комплекта, измерва нивото на
рН в аквариумната вода. Отклонението
при нагласяне на нивото на рН се балан-
сира автоматично чрез добавяне на CO2.
Освен това, комплекта включва pH кон-
тролер, магнитен клапан, тест разтвор и
възвратен клапан. seramic pH Controller
е лесен за управление и може да се инте -
грира към всяка стандартна CO2 подхран-
ваща система. Подходящ е и за ефекти-
вен контрол на калциев реактор, и
дозиращи помпи.
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sera high quality safety non-return valve
(sera high quality възвратен клапан)
предпазва от проникване на аквариумна
вода в CO2 подхранващата система и пом-
пите за въздух.
• Тялото на клапана е направено от висо-

кокачествена пластмаса (2) със силико-
нов конус (4), пружина за налягане (3),
уплътнителен O-пръстен (5), може да
бъде разглобен за почистване

• Конектори с фаска (1) за шлаух с диа-
метър 4/6мм

• Съдържа 2 броя

sera CO2 safety non-return valve (sera CO2
възваратен клапан) предпазва водата от
аквариума да не потече към редуцир вен-
тила. Клапана трябва задължително да се
монтира между редуцир вентила и остана-
лите свързани устройства напр. реактора.

sera CO2 long-term indicator (sera CO2-
дългодействащ индикатор) постоянно
показва нивото на CO2 в аквариумната
вода. Комплекта съдържа контейнер,
течен индикатор и сравнителна таблица.

Какво количество и кога трябва да 
добавяме CO2 в аквариума?

Количеството CO2 което трябва да се до-
бави, зависи от консумацията на CO2 от
растенията и желаното ниво на рН. За на-
чало се препоръчва добавянето към ди-
фузера или реактора на около едно или
две балончета CO2 в минута за всеки 10
литра аквариумна вода. Оптималната
доза CO2 за минута може да бъде много
по-висока, като зависи от това доколко
силно реагират растенията с повишаване
на растежа и/или ако нивото рН е слабо
кисело (напр. рН 6.5). Нивото на CO2
лесно може да се следи със sera CO2-
дългодействащ индикатор. Като друга
възможност ние ви препоръчваме инста-
лирането на seramic pH Controller.
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Растенията не фотосинтезират през
нощта, но поемат кислород и изразход-
ват CO2. Добавянето на CO2 трябва да
се преустанови през нощта. Обикновен
таймер в комбинация със sera CO2 so-
lenoid valve (sera CO2-магнитен кла-
пан) са подходящи за тази цел. Препо-
ръчваме добавянето на CO2-Tabs да
става на сутринта.

Съвет от sera 

1

2

3

4

5

2

1

!!



Ако искате растенията ви да се развиват
и да осигурите бърз и здрав растеж, за-
саждайте растенията съобразно нашите
съвети:

Инструменти за внимателна грижа за
растенията

sera flore tool S ножица за растения и
sera flore tool P пинсета за растения са
направени от гланцирана неръждаема
стомана и позволяват директна и бърза
работа с чувствителните растения в
трудно достъпни места в аквариума. Това
улеснява работата по поддръжка и реду-
цира стреса за аквариумните обитатели.

Дънен нагревател

sera soil heating set позволява равно-
мерно нагряване на цялото дъно на ак -
вариума. Водата на дъното на аквариума
се нагрява слабо. В следствие на това, че
топлата вода е с по-малка плътност в
сравнение със студената ще започне леко
да се издига от дъното през дънния субс -
трат към повърхността. В същото време
по-студената вода в горните слоеве на ак-
вариума ще започне бавно да потъва на -
долу. Това води до постоянна циркулация
на водата в аквариума, което има няколко
положителни ефекта: 
• Хранителните вещества от горните

слоеве постъпват в дънния субстрат и
може да се усвояват от бактерии и рас-
тения. 

• Изходните продукти от метаболизма на
растенията и бактериите се премахват
от дъното. 

• Ускорява биохимичните процеси в дън-
ната зона. 

• Корените на растенията непрекъснато
се снабдяват със свежа вода. Постоян-
ното снабдяване с хранителни вещества
води до стабилен растеж на растенията. 
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ПРАВИЛНО ЗАСАЖДАНЕ



Дънен субстрат за растенията 

Изсипете специален дънен субстрат в ак-
вариума след като инсталирате sera soil
heating set. sera floredepot с включении
подхранващи таблетки и sera Professional
floreground активни дънни гранули (стр. 8)
са предложенията от sera. Двата дънни
субстрата са идеална комбинация. Доба-
вете пясък или чакъл върху дънния субс -
трат според собствения си вкус. Комбина-
ции позволяват да се създадат интересни
цветни ефекти. 

Подготовка на растенията

Новозакупените растения често са с
пръстен, който не им позволява да се
местят из аквариума в зоомагазина. Ко-
рените им често са обвити във вата. Мах-
нете пръстена и ватата преди да ги заса-
дите. Първо напълнете около две трети от
аквариума с вода. След това, с помощта
на ножицата за растения sera flore tool S
внимателно скъсете корените до около 
3см. Това спомага за бърз растеж на нови
корени, а това ще помогне на растенията
да растат по-бързо.
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Много от популярните аквариумни рас-
тения не са истински водни растения в
своите местообитания по света (напр.
Echinodorus, Anubias). В природата най-
често се срещат във влажните край-
брежните зони, като често през сухия
сезон остават напълно на сухо. Подвод-
ния начин на живот води до това, че вод-
ните растения имат по-малко структурни
елементи. Сухоземната им форма расте
по-силна и по-здрава. Този факт, често
се използва в развъдниците за водни
растения и там те се отглеждат надводно

(= сухоземна форма). В следствие на
това когато ги засадим в аквариум, над-
водно развъжданите растения се нуж-
даят от време за адаптация към новите
условия. В най-лошият случай, те губят
повечето си листа, но скоро порастват
нови. Наличието на достатъчно храни-
телни вещества (напр. sera florena) е
нужно, за да се подпомогнат растенията
по време на периода на адаптация. През
този период sera floreplus снабдява рас-
тенията с растежни стимулатори. 

Допълнение: аквариумно растение = Водно растение?

Засаждане на растенията

Изкопайте няколко дупки в дъното с
пръсти и или с пинсетата за растения sera
flore tool P. Внимателно сложете расте-
нията в тези дупки. От начало малко по
дълбоко от колкото трябва. После бавно
издърпайте растенията до финалната по-
зиция. По този начин корените ще бъдат
в правилна позиция и няма да стърчат над
дънния слой. Пъхнете в дънния слой
близо до корените на растенията по една
таблетка sera florenette A
на всеки 20 литра вода. 

Сега може да напълните
аквариума с вода.

!!
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Водораслите, с изключение на т.нар. си-
ньозелени водорасли също са растения
въпреки, че не са така желани в аква-
риума. Водораслите са естествена част от
всеки водоем, до момента в който не взе-
мат превес в него. Водораслите и расте-
нията имат сходни изисквания към 
нужните им хранителни вещества. Това оз-
начава, че те са директни конкуренти за
минерали и микроелементи. Вие трябва да
дадете предимство на висшите растения в
борбата за хранителни вещества, като
подпомагате здравословния им растеж.
Водораслите използват своя шанс и се
бързо се размножават когато растенията
не се чувстват добре. Резултатът е: Вод-
ните растения са допълнително засегнати,
било то от недостиг на хранителни ве-
щества или от бурно развитие на водо-
расли. 

Тъй като водораслите и водните растения
са сходни е трудно да се борите с водо-
раслите по директен начин. Важно е да се
отбележи, че sera използва профилактика
срещу водораслите. Водораслите и вод-
ните растения имат малки разлики в свет-
линния спектър, който използват за да 
фотосинтезират. Водораслите изпитват
недостиг на светлина, ако директно доба-
вим sera blackwater aquatan който съ-
държа субстанции филтриращи светли-
ната. Светлината която изискват водните
растения е достатъчна. Растежа на водо-
раслите е подтиснат значително. Изпол-
зването на UV-C системи, като sera fil bio-
active external filter + UV (sera fil bioactive
външен филтър + UV) или sera UV-C 
System 5 W (sera UV-C система 5W) е
добре доказано средство, особено срещу
плаващи водорасли.

АКВАРИУМНИ РАСТЕНИЯ И ВОДОРАСЛИ



Симптом Възможна причина

Много и дълги издънки, долните листа окап-
ват или разстоянието между листата става
много голямо

Слаба или неподходяща светлина

Листата са бледи или стъклено прозрачни Хлорофила (зеления пигмент на листата) не може
да се синтезира поради липса на желязо

Нови растения губят листата си веднага след
засаждане в аквариума

Виж “Допълнение: аквариумно растение = Водно
растение?” (стр. 20)

Растенията имат симптоми за недостиг на
хранителни вещества, въпреки че са доба-
вени торове

Освен възможната употреба на неподходящи 
торове, има вероятност да използвате активен 
въглен, като постоянен филтърен материал

Листата са бледо зелени, а листните жилки
са тъмно зелени

Характерен симптом за липса на mанган

Големи механични поражения върху расте-
нията

Пораженията причинени от охлюви и растител -
ноядни риби често причиняват големи проблеми

Дънния слой/корените загниват Когато има недостиг на кислород в грунда се фор-
мират зони на гниене

Бял слой върху листата на растенията Отсъствието на CO2 кара растенията да усвояват
свързан CO2 и това води до утаяване на варови
съединения върху листата

22

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
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Решение

sera plant color осигурява правилния светлинен спектър за водните растения. Подменете флуо-
ресцентните лампи максимум след една година, защото интензивността на спектъра им силно на-
малява

Регулярното подхранване със sera florena предотвратява недостига на желязо. Тествайте нивото
на желязо със sera Fe-Test (sera Fe-тест) за да проверите за недостатъчно снабдяване (желано
ниво: 0.2мг/л)

sera floreplus подпомага образуването на нови листа

Активния въглен трябва да се използва за кратко време в някой случаи напр. при премахване на
остатъци от медикаменти или при нежелано оцветяване на водата и в никакъв случай постоянно,
тъй като свързва минерали, витамини и микроелементи

Освен макро елементи, sera florena съдържа балансирани микроелементи, включително манган

На животните трябва да бъде предложена алтернативна растителна храна напр. sera flora и sera
Spirulina Tabs. Колониите от охлюви може да бъдат редуцирани, чрез капана за охлюви sera snail
collect

Регулярното сифониране с уреда sera gravel washer (sera уред за почистване) предпазва от на-
трупване на замърсявания в дънния субстрат. sera Professional floreground активен дънен субстрат
осигурява добро снабдяване на дъното с кислород и това предпазва от образуване на зони на гниене

Облекчете снабдяването на CO2 със sera CO2 System (sera CO2 система)
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