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Su bitkileri akvaryum içerisindeki birçok önemli görevi ger-
çekleştirir. Doğal arınma döngüsünde önemli bileşenlerdir.
Balık dışkısı veya tüketilmemiş yemler gibi organik madde-
ler, mikroorganizmaların da yardımıyla bitkiler için besin ola-
cak şekilde işlenir. Fotosentez sırasında bitkiler, oksijen üre-
terek suyun oksijen bakımından zenginleşmesini sağlar.
Bir akvaryumun egzotik ve dekoratif görünümünü yalnızca
bitkiler sağlar. Su yansımaları nedeniyle oluşan ışık huzme-
leri, bitkilerin salınımıyla birlikte eşsiz bir görünüm oluşturur.
Bitkiler doğada var olan koşulları sağlar, akvaryum sakinleri
için bölgeler, sığınaklar ve besin oluşturur.
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Yalnızca bitkiler sayesinde doğal ortama
yakın ve onun egzotik güzelliğini yansıtan bir
akvaryum kurulabilir. Bitkiler, balıklar ve diğer
akvaryum sakinleri için saklanma imkanı sağ-
lar ve bölgeler oluşturur. Bu sayede balıkların
stresi azalır. Ayrıca bazı hayvanlar için yem
görevi görür – akvaryum sahipleri bu durum-
dan pek memnun olmasa da. 

Balıklar, iyi şekilde bitkilendirilmiş bir akvar-
yumda iyi hisseder ve daha sağlıklı şekilde
yaşar. Tüm çeviklikleri ve muhteşem renkle-
riyle akvaryum sahiplerini neşelendirecekler-
dir.
Su bitkilerini başarılı şekilde yetiştirmek için
ihtiyaçlarını bilmek ve karşılamak gereklidir.
Özellikle:
• Işık
• Dengeli besin gübrelemesi
• CO2 beslemesi

Bu doğal arındırma döngüsü ne kadar iyi ça-
lışırsa, akvaryum da o kadar bakım gerektirir.

Akvaryumunuz hatta havuzunuzdan daha
fazla keyif alacaksınız.

Doğal arındırma döngüsü
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Bitkiler kompleks moleküller üretebilir (kar-
bonhidrat/şeker). Işık enerjisini kullandıkları
sırada gelişimleri için karbondioksit (CO2) ve
su gereklidir. Fotosentez denilen bu işlem sı-
rasında, bitkiler ayrıca balıkların nefes alması
içi gerekli olan oksijeni de üretir.

Akvaryum bitkileri fotosentez yapabilmek için
bir miktar ışığa ihtiyaç duyar. Özel sera plant
color floresan lambaları kırmızı/mavi renkli

ışık verir. Akvaryum bitkilerinin ihtiyaçlarını
mükemmel bir şekilde karşılar ve balıklar ile
bitkilerin renklerini zenginleştirir. Diğer sera
floresan lambalarıyla birlikte sorunsuz şekilde
kombine edilebilir. Böylelikle hem balıkların
hem de bitkilerin ihtiyaçlarını aynı yoldan kar-
şılama imkanını size sunar.

Işık enerjisi – doğru aydınlatma



Dengeli besin gübrelemesi
Su bitkileri, sağlıklı ve renkli bir gelişim için
yüksek sayıda besine ihtiyaç duyar. Sadece
tek bir besin eksik olsa dahi gelişim etkilenir.

Bitkiye bağlı olarak, eser elementi ve mineral
alımı yapraklardan, köklerden veya her ikisin-
den de yapılabilir. Bu nedenle, dip malzeme-
sine konabilen tablet gübreler (örn. sera flo-
renette A) ve suya eklenebilen sıvı gübreler
(örn. sera florena) bulunmaktadır. Tam bir
destek sağlamak için tablet ya da sıvı gübre-
leri kullanmak, akvaryumunuzdaki bitki tü-
rüne göre değişiklik gösterir. Bazı besinler
veya eser elementleri akvaryum içerisinde
uzun süre kalmaz bu nedenle her gün eklen-
melidir. Bu ekleme sera flore daydrops veya
sera flore NPKdrops gibi günlük gübreler ile
yapılabilir.
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Günlük gübreKök gübresi

Büyüme hızlandırıcı

Toprak gübresi

CO2 gübresi Akvaryum bitkiler
için NPKdrops

Aktif dip malzemesi

Yaprak gübresi



Su bitkileri, farklı miktarlarda mineral be-
sinlere ihtiyaç duyar. Bu nedenle makro
besinler (yüksek oranda gereksinilen) ve
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Makro besinler:

Nitrojen (N)

Fosfor (P)

Sülfür (S)

Potasyum (K)

Kalsiyum (Ca)

Magnezyum (Mg)

Nitrojen bitkiler tarafından nitrat (NO3) veya
amonyum (NH4

+) olarak alınır. Amino asit olu-
şumu ve proteinlerin temel birimleri için 
gereklidir. Fosfor, fosfat (PO4

3-) olarak alınır.
Hücrelere enerji sağlamak için önemlidir.

Nitrojen ve fosfor içeren bileşenler, tüketilme-
miş yem ve organik atıklar sayesinde zaten
suda yeteri kadar bulunur. Ancak öncelikle
mikroorganizmalar tarafından (örn. sera bio
nitrivec) bitkilerin kullanabileceği bir forma
dönüştürülmeleri gerekir. Hayvanlarla dolu
olan bir akvaryumda ek fosfat ve nitrat güb-
resine ihtiyaç yoktur. Eklenmesi halinde ters
etki yaparak istenmeyen yosun gelişimine
neden olur.

Fosfat ve nitrat sadece akvaryum bitkilerine
eklenmelidir (Dutch stili akvaryum olarak da
bilinen). sera flore NPKdrops bu kullanım
için idealdir. Balıksız ya da az balık bulunan
yoğun bitkilendirilmiş akvaryumlar için hazır-
lanmıştır. Tek elementler arasındaki oran su
bitkileri için mükemmel şekilde dengelenmiş-
tir.

Magnezyum, klorofilin (yeşil yaprak renklen-
diricisi) merkez bileşenidir ve fotosentez için
çok önemlidir. Su bitkilerinin gelişimi için
diğer makro besinler de gereklidir.

Önemli besinler ve eser elemenleri



bazen eser elemenleri olarak da anılan
mikro besinler (düşük oranda gereksinilen)
olarak gruplandırılır.

Eser elementler:

Demir (Fe)

Bakır (Cu)

Manganez (Mn)

Çinko (Zn)

Bor (B)

Molibden (Mo)

Vanadyum (V)

Bu eser elemenleri çok küçük miktarlarda alı-
nır fakat makro elementler kadar önemlidir.
Örneğin demir, klorofil sentezi için gerekli
olan bir enzim parçasıdır. Mo-
libden, çok önemli olan nitrat
işlemini gerçekleştirir. Man-
ganez ve vanadyum sorun-
suz bir enzim aktivitesi için
gereklidir. Bu maddeler ol-
madan bitki gelişimi
gerçekleşmez.
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sera dip malzemesi gübresi

sera dip gübresi, akvaryum kurulurken ya da
yeniden dekore edilirken bitkilendirilmiş alan-
larda akvaryum çakılı ya da kumunun altına
dağıtılır. Böylelikle bitkilerin hızla büyümesi ve
güçlü köklerin oluşması için gerekli olan şart-
lar sağlanır. Bitkiler büyüdüğü sırada (4 ila 6
hafta arası) başlangıç aşamasında bitkiler en
iyi şekilde beslenir.
Temel dip malzemesi sera floredepot yıkan-
mış kum, kömür ve önemli besinler ile eser
elementlerinin karışımından oluşur. sera flore-
depot uzun süreli etkisiyle bitkilere besin
sağlar. Dip malzemesinin özel yapısı güçlü
köklerin oluşmasını sağlar.

sera Professional floreground eşsiz ve ye-
nilikçi bir dip malzemesidir. Mikroorganizma-
larla birlikte kullanıldığı taktirde örn. sera 
filter biostart, bitki köklerindeki organik atık-
lar doğrudan bitki besinlerine dönüştürülür.
Ayrıca özel delikli yapısı sayesinde dip mal-
zemesinin havalanmasını sağlar ve böylece
dipte zehirli kök alanlarının oluşması önlenir
– sabit bir akvaryum ve mükemmel bitkiler
için ideal bir temel.

Aktif dip malzemesi

O2 O2
O2
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sera gübreleri



sera yaprak gübresi

sera florena besinlerini yap-
raklardan alan su bitkileri için,
demir, mineral ve eser ele-
mentlerinden oluşan dengeli
bir besin sağlar. Özel üretim
prosedürü sayesinde, sera
florena demir gibi bitkiler
sudan alana kadar suda aktif
kalan hassas besinleri sağlar.

sera kök gübresi

sera florenette A mine-
ralleri ve eser elemenleri
köklere yavaş yavaş
veren bir besindir. Bir
tablet 3 – 4 bitki için yak-
laşık 4 hafta boyunca ye-
terlidir – sera ile destek-
lenen büyüme gelişimi.
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Büyüme hızlandırıcı

sera floreplus bitkilerin sağ-
lıklı ve hızlı gelişimini sağla-
yan makro elementleri içerir.
sera florena ve sera flore-
nette A’nın etkileri geliştiril-
miştir. Bu büyüme katkısının,
ilk haftalarda ya da bitkilerin
yetersiz besin aldığı sıralarda
kullanılması tavsiye edilir.

Günlük sera besin eklemesi

sera flore daydrops günlük
gübre, bitkiler tarafından her-
gün tüketilen ve sağlıklı bir ge-
lişim, canlı yeşillik veya yoğun
kırmızı renkler için eksik olma-
ması gereken önemli madde-
leri sağlar.

sera flore NPKdrops günlük
gübre, mükemmel bitkili ak-
varyumlara (Dutch stili akvar-
yumlar) ve içerisinde az balık
bulunan akvaryumlara, bitkiler
için çok gerekli olan makro be-
sinler, nitrojen, fosfor ve potas-
yum sağlar.



Sadece karbondioksit, veya kı-
saca CO2, bitkilerin gelişimleri
için yaptıkları fotosentez sıra-
sında (sayfa 4) organik bileşen-
leri oluşturmasına izin verir. Bu
amaç için saf karbon (C) kulla-
nan bitkiler, fotosentez sırasında
CO2’den ayırır. Oksijen (O2) çev-
reye yayılır. Yetersiz CO2 miktarı
bitkilerin az gelişimine, zayıf gö-
rünümüne ve soluk renklere
neden olur. CO2 ve su kullana-
rak, bitkiler gelişimleri için ge-
rekli olan kompleks şeker mole-
külleri ve akvaryumda yaşayan
diğer canlılar için oksijen üretir.
Bitkiler sadece yeterli miktarda
CO2 olması durumunda sağlıklı
şekilde büyür. Ayrıca CO2 sevi-
yesi, karbonat sertliği ve buna
bağlı olarak pH değeri için
önemli bir dengeleyicidir.

O2

O2 O2
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Genel kural: bitki ne kadar hızlı büyürse, CO2
ihtiyacı o kadar artar. Özellikle hızlı büyüyen
bitkilere ek CO2 desteği gerekmektedir, örn.
güzel yeşil Cabomba (Cabomba aquatica)
veya dekoratif Kırmızı Kaplan Lotusu
(Nymphaea lotus). Bitki ne kadar iyi büyürse,
o kadar çok oksijen tüketir ve daha fazla
yosun besini tüketir. Böylelikle rahatsız edici
yosunlarla başınız daha fazla derde girmez.

Bitkilerin tükettiği karbon

Oksijen bırakılır

Su bitkileri için gerekli olan CO2

CO2 gübresi
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Genellikle, CO2 suda iyi çözünür. Fakat daha
iyi bir çözünürlük elde etmek için, gaz su içe-
risinde özellikle çözünmelidir. CO2 reaktörleri
özellikle bu amaç için tasarlanmıştır. Su içe-
risinde düşük oranda CO2 çözülmesi birçok
reaktörün sorunudur. Gaz tamamen çözün-

mez ve CO2 su yüzeyine baloncuk olarak
çıkar ve akvaryum için bu durum kayıp olur.
sera akvaryumun içine veya dışına yerleştiri-
lebilen yüksek etkili reaktörler sağlar.
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CO2 suda nasıl çözünür?

Eskiden, CO2 sistemleri sadece profesyonel
kullanıcılar için mevcuttu. sera CO2 sistemleri
sayesinde akvaryum hobisiyle ilgilenen her-
kesin bitkilerine kolayca, hızla ve güvenle
CO2 sağlaması mümkün. Akvaryumun bü-
yüklüğüne ve bitki yoğunluğuna bağlı olarak
sera farklı CO2 gübreleme sistemleri sunar.
sera CO2-Start takımı, küçük veya az bitkili
akvaryumlar içi uygundur. sera CO2 yayma
reaktörü ve sera CO2-Tabs plus içerir. Tab-
letler CO2 reaktörü içerisine yerleştirilir ve re-
aktörün saklama haznesine CO2 bırakır. CO2
reaktör duvarlarından yavaşça geçer ve her-
hangi bir kayıp olmadan su içerisinde çözü-
nür.

sera CO2 sistemleri



sera flore CO2 gübreleme sistemi daha
büyük ve daha sık bitkilendirilmiş akvaryum-
lar için tavsiye edilir. Bu gübreleme sistemi
harici aksesuarla birlikte hızla ve kolaylıkla
kurulabilir.

İçindekiler:
1) sera CO2 basınçlı gaz şişesi

500 g dış vanalı yeniden kullanılabilir şişe
ve şişe kulbu

2) sera flore CO2 basınç düşürücü
Tek yollu CO2 şişeleri için adaptör

3) sera CO2 güvenli geri dönüşsüz valf

4) sera CO2 hortumu, 5 m

5) sera flore CO2 basınç difüzörü
entegre baloncuk sayaçlı

6) sera CO2 uzun süreli test

7) sera florena
Bitki gübresi, 100 ml (sayfa 9)

8) sera flore daydrops
50 ml (sayfa 9)

9) Ücretsiz: 
Tek yollu şişe için masif pirinçten yapılmış
adaptör

Setin parçaları ilerleyen sayfalarda ayrıntılı şe-
kilde açıklanmıştır. Yetkili bayilerde ayrı olarak
satılmaktadır.
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sera flore CO2 basınç düşürücü CO2 gazı
şişesindeki CO2 besleme basıncını yaklaşık
60 bar’dan 0 ile 2,5 bar’a kadar düşürür. sera
flore CO2 basınç düşürücünün, profesyonel
kalitesi sayesinde, küçük miktarlardaki CO2
seviyesi (30 baloncuk/dakika) bile sürekli ola-
rak ayarlanabilir. Standart kalitedeki basınç
düşürücülerde bu mümkün değildir. İki büyük
manometre hem besleme basıncının hem de
düşürülen basıncın görüntülenmesini sağlar.
Opsiyonel olarak bulunan özel adaptör, tek
yollu şişelerin bağlanmasını sağlar. Yüksek
kaliteli bir basınç düşürücü CO2 sistemini gü-
venle kullanabilmek için gereklidir.

Aksesuarlar:
Hassasiyet ayarlı iğne valfi, şişe ve çalışma
basınç manometresi.

sera CO2 basınçlı gaz şişesi harici vana.
Yüksek kaliteli çelik maksimum güvenliği ga-
ranti eder. sera CO2 basınçlı gaz şişesi 500 g
ve 2 kg olarak bulunmaktadır. Şişeler yeniden
doldurulabilir.

Aksesuarlar:
Güvenli taşıma sapı, kabartma basınç valfi,
çark ve duvar tutucusu braketi.

sera flore CO2 basınç difüzörü entegre ba-
loncuk sayacı ile 300 litre hacimli akvaryum-
lar içindir. Yüksek kaliteli akrilikten yapılmış
güzel şekillendirilmiş cihaz CO2’nin suda iyi
çözünmesini sağlar. CO2 yüksek basınç al-
tında (yaklaşık 2 bar) ince delikli renkli sera-
mik disk ile suda sıkıştırılır. İnce baloncuklar
hemen çözünür. Yüksek oranlı CO2 çözün-
mesi sayesinde CO2 kaybı yaşanmaz. Difüzör
tamamen sökülebildiği için temizlemesi ko-
laydır. Delikli seramik disk çıkarılabilir ve de-
ğiştirilebilir.
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sera flore CO2 aktif reaktörler
250 ila 600 litre arasındaki ve
600 litreden fazla kapasitesi olan
akvaryumlar için mevcuttur. sera
aktif reaktörler, eşsiz dönüş pren-
sipleri sayesinde oldukça yüksek
performans sağlar. Çift dönüş
teknolojisi CO2’yi herhangi bir
kayıp olmadan çözer. Büyük ak-
varyumlara yüksek miktarda CO2
ekonomik ve hızlı bir şekilde sağ-
lanabilir. Mükemmel CO2 çözme
performanslarının yanı sıra, bu
sera reaktörleri daha küçük ak-
varyumlar için ve daha düşük
CO2 gereksinimleri için de ol-
dukça avantajlıdır.

Çift dönüş teknolojisi CO2’yi herhangi
bir kayıp olmadan su içerisinde çözer
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Ayrı bir pompayla akvaryum içerisine monte
edilmesi

Fitre devresine entegreAyrı bir pompayla akvaryumun alt iç kısmına
monte edilmesi

sera flore CO2 aktif reaktörleri akvaryumun
hem içine hem de dışına monte edilebilir. Ak-
varyum içerisine monte edilmesi için bir
pompa gereklidir. Uygun bir hortumla reak-
töre bağlanır. Tercih edilen dış kurulum için,
örn. akvaryum kabinine, reaktör varolan filtre
devresine kolayca entegre edilir. sera aktif re-
aktörleri tamamen sökülebilir ve bu sayede
bakımı ve temizliği kolaydır.



Reaktör içerisindeki CO2 baloncuklarını, yük-
sek kalitede akrilikten yapılmış sera flore
CO2 kabarcık sayacı kolaylıkla ve tam olarak
sayabilirsiniz. İnce bir boru CO2 baloncukla-
rının tamamen ayrılmasını sağlar.

sera CO2 solenoid vana basınç düşürücü ve
CO2 aygıtları arasında CO2 beslemesini oto-
matik olarak kesmek için kullanır. Bitkiler ka-
ranlıkta CO2 tüketmediği için CO2 geceleri ka-
patılmalıdır. Gene de CO2 üretir. sera CO2
solenoid vana tüm zamanlayıcılara bağlana-
bilir.

En rahat yöntem: seramic pH Controller
otomatik CO2 eki için – mikroişlemci pH de-
ğeri ayarını otomatik CO2 gübrelemesiyle
kontrol eder. Kit içerisinde bulunan sera pH
elektrodu akvaryum suyundaki pH değerini
görüntüler. Ölçülen değerdeki sapmalar CO2
eklemeleriyle otomatik olarak dengelenir. Di-
ğerlerinin yanı sıra kit içerisinde pH kontro-
lörü, selenoid valf, test çözeltileri ve geri dö-
nüşsüz valf bulunur. seramic pH Controller
çalıştırılması kolaydır ve tüm CO2 gübreleme
sistemlerine entegre edilebilir. Kalsiyum reak-
törlerini ve doz pompalarını etkin şekilde
kontrol etmek için de çok uygundur.
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sera high quality güvenli geri dönüşsüz
valf CO2 gübreleme sistemlerini ve hava
pompalarını akvaryım suyunun girmesine
karşı korur.
• Silikon koni (4) ile yüksek kalite plastikten

yapılan (2) ve basınç yayı (3) ile O-ring hal-
kadan (5) oluşan Valf gövdesi temizlik için
sökülebilmektedir

• 4/6 mm çapında hortumlar için birleştirici
somunları (1) bulunan konektörler

• 2 parça içerir

sera CO2 güvenli geri dönüşsüz valf akvar-
yum suyunun basınç düşürücü içerisine gir-
mesini önler. Valf, basınç düşürücü ile bağlı
olan cihazlar, örn. reaktör, arasına monte edil-
melidir.

sera CO2 uzun süreli test akvaryum suyun-
daki CO2 seviyesini sürekli olarak görüntüler.
Kit içerisinde test haznesi, gösterge sıvısı ve
karşılaştırma çizelgesi bulunur.

Akvaryum içerisinde ne kadar ve ne
zaman CO2 eklenmelidir?

Bitkilerin CO2 tüketimine ve istenen pH de-
ğerine bağlı olarak, tam bir CO2 miktarı ge-
reklidir. İlk tahmin olarak, her 10 litrelik akvar-
yum suyuna dakikada bir veya iki CO2
baloncuğu difüzöre ya da reaktöre eklenme-
lidir. Bitkilerin artan gelişime ne güçlükte tepki
verdiğine ve/veya istenen pH değerinin asidik
oranda (örn. 6,5) olmasına bağlı olarak, en
uygun CO2 dozu daha yüksek olabilir. Sudaki
CO2 seviyesinin görüntülenmesi sera CO2
uzun süreli test ile kolaydır. Alternatif olarak,
seramic pH Controller monte edilmesi tav-
siye edilmektedir.

17

Bitkiler geceleri fotosentez yapmaz, ancak
CO2 oluşurken oksijen tüketir. Bu nedenle
geceleri CO2 eklemesi kesilmelidir. Bu
amaç için sera CO2 solenoid vana ile bir-
likte bir zamanlayıcı kullanılması uygundur.
CO2 Tabs eklemesinin sabahları yapılması
tercih edilmelidir.

sera İpucu

1

2

3

4
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Önerimize uygun şekilde akvaryuma ekledi-
ğiniz taktirde bitkilerin büyümesini ve sağlıklı
gelişmesini sağlayabilirsiniz:

Hassas bitki bakımı için gerekli aletler

sera flore tool S bitki makası ve sera flore
tool P bitki cımbızı paslanmaz çelikten yapıl-
mıştır. Hassas bitkiler üzerinde ve akvar-
yumda ulaşılması zor yerlerde doğrudan ve
hızlı şekilde çalışılmasını kolaylaştırmaktadır.
Akvaryum bakımı ve ölçümleri için gerekli
olan zamanı azaltır ve dolayısıyla balıklardaki
stres de azalır.

Alt ısıtıcı

sera soil heating set akvaryum zeminin ta-
mamının ısıtılmasını sağlar. Akvaryum dibin-
deki su hafifçe ısınır. Sıcak su, soğuk suya
göre daha az yoğunlukta olduğu için, ısınan
su alt zeminden ve çakılların arasından ya-
vaşça yükselerir. Aynı zamanda biraz daha
soğuk olan su üst katmanlardan aşağı doğru
batar. Böylelikle akvaryum içerisinde uzun
süreli olumlu etki sağlayan, devamlı su akımı
gerçekleşir:
• Su içerisindeki besinler, bitkilerin ve bakte-

rilerin kolaylıkla ulaşabileceği dip bölgeye
yerleşir.

• Bakteriyel ürünlerin ve bitki metabolizma-
larının atıkları dipten temizlenir.

• Dip bölgede hızlandırılmış biyokimyasal
işlem.

• Bitki köklerine sürekli olarak taze su verilir.
Sürekli besin verilmesi bitki gelişiminin de-
vamlı olmasını sağlar.

18

Doğru şekilde bitkilendirme



Bitkiler için dip zemin

sera soil heating set kurduktan sonra akvar-
yum içerisine özel bir dip zemin katmanı yer-
leştirin. Entegre gübreleme tabletli sera flore-
depot ve sera Professional floreground aktif
zemin granülü (sayfa 8) sera’da bulunmakta-
dır. Her iki dip malzemesini birbirleriyle uygun
şekilde kombine edebilirsiniz. Zevkinize göre
akvaryum çakılını ve/veya akvaryum kumunu
zemin bölgesine yerleştirin. Kombinasyonlar
değişik renk efektlerinin oluşturulmasını sağ-
lar.

Bitkilerin hazırlanması

Satın alınan bitkiler bazen satıcıların akvar-
yumlarında yüzmelerini engelleyen halkayla
birlikte gelir. Kökler bazen mineral yününe sa-
rılı olabilir. Bitkileri akvaryuma koymadan
önce halka ve mineral yününü çıkarın. Akvar-
yumun üçte ikisini suyla doldurun. sera flore
tool S bitki makasını kullanarak kökleri yak-
laşık 3 cm kısaltın. Böylelikle yeni kökler hızla
uzayacak ve bitkiler daha hızlı büyüyecektir. 
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Bilinen akvaryum bitkilerinin çoğu orijinal
kelime anlamındaki gerçek su bitkileri değil-
dir (örn. Echinodorus, Anubias). Genellikle
ülkelerinde kurak mevsiminde kuru şekilde
durgun sularıda yaşar. Sudaki durgunluk on-
ları desteklediği için su bitkileri daha az yapı
maddesine ihtiyaç duyar. Toprak yapısı
buna bağlı olarak daha güçlü ve daha can-
lıdır. Su bitkisi yetiştiricileri genellikle bu du-
rumdan yararlanır ve bitkileri su üzerinde

besler (= toprak oluşumu gibi). Ancak bu
arazide yetişen bitkiler, girdikleri yeni çev-
reye uyum sağlamak için bir adaptasyon sü-
resine ihtiyaç duyabilir. En kötü durumda,
tüm yapraklarını döker ve yenilerini çıkarır.
Bu yeniden adaptasyon sürecinde yeterli
miktarda besin (örn. sera florena) bitkiler
için hazır olmalıdır. sera floreplus adaptas-
yon süresince bitkileri canlandırıcılarla des-
tekler.

Ekstra: Akvaryum bitkisi = Su bitkisi?

Bitki ekleme

Parmağınızla veya sera flore tool P bitki
cımbızıyla dibe birkaç delik açın. Bitkileri bu
deliklere dikkatlice yerleştirin. Önce en dibe
yerleştirin. Daha sonra bitkileri son konuma
getirmek için hafifçe çıkarın. Bunu yaptığı-
nızda kökler doğru konumda yerleşir ve çık-
maz. Akvaryum suyunun her 20 litresi için bir
tablet sera florenette A köklerin yanına dip
zemine sıkıştırılır.

Şimdi akvaryum tamamen
doldurulabilir.

!!
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Bakımlı akvaryumlarda az popüler olmalarına
rağmen, mavi-yeşil yosunlar hariç, tüm yo-
sunlar da bitkidir. Temizlenmedikleri sürece
yosunlar su bünyesinin doğal bir parçasıdır.
Besin ihtiyaçları dikkate alındığında yosunlar
ve bitkiler aynı şeylere gereksinim duyar. Bu
durum mineraller ve eser elementler için de
rakip olduklarını gösterir. Sağlıklı bitki gelişi-
mini destekleyerek, bu yarışta bitkilere avan-
taj sağlayabilirsiniz. Yosunlar, sadece bitkiler
zayıfladıklarında şanslarını kullanır ve hızla
artmaya başlar. Sonuç: Su bitkileri eksik be-
sinlerden veya yoğun yosun gelişiminden
daha çok etkilenir.

Yosunlar ve su bitkileri benzer oldukları için
yosunlarla doğrudan savaşmak zordur.
Yosun oluşumunu önlemek için sera’nın kul-
landığı önemli bir fark vardır. Yosunlar bitki-
lere göre fotosentez sırasında daha çeşitli ışık
spektrumu gerektirir. Yosunlar, sera black-
water aquatan içerisinde bulunan ışık filtre-
leme maddeleriyle yetersiz ışık alacaktır. Bu
ışık su bitkileri için yeterlidir. Böylelikle yosun
gelişimi önlenir. sera fil bioactive diş filtre +
UV veya sera UV-C Sistemi 5 W kullanımı
yosun gelişimini en iyi şekilde önler.

Su bitkileri ve yosunlar



Belirti Olası neden

Uzun sürede oluşan filizler, düşük oranda
yaprak düşmesi veya yapraklar arasındaki
mesafenin artması

Işık çok zayıf veya uygun değil

Yapraklar soluk veya renksiz Demir eksikliğinden dolayı klorofil (yeşil yaprak
renklendiricisi) oluşmuyor

Yeni alınan bitkiler akvaryuma girdikten
sonra yaprak döküyor

“Ekstra: Akvaryum bitkisi = Su bitkisi?” bö -
lümüne bakın (sayfa 20)

Bitkiler gübrelenmesine rağmen eksiklik
belirtileri gösteriyor

Uygun olmayan gübrelerin kullanılmasının yanı
sıra, filtre malzemesi olarak aktif karbonun
kullanılması da buna neden olabilir

Yaprak damarları koyu yeşilken yapraklar
soluk yeşil renkli

Bu özellikli belirtiye manganez eksikliği neden
olur

Büyük bitki hasarları Salyangozlar veya bitki yiyen balıklar nedeniyle
oluşan hasarlar bazen çok ciddi sorunlar
oluşturabilir

Dip zemin/kökler çürüyor Oksijen azlığı nedeniyle zemin bölgesinde
çürük bölgeler oluşur

Yaprakların üzerinde beyaz bir katman
kalıyor

CO2 eksikliği bitkilerin beslenmesi için CO2
bağını kullanır, bu durum kireç yağışına neden
olur
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Sorun ve çözüm
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Çözüm

sera plant color su bitkileri için uygun ışık kompozisyonunu sağlar. Yoğunlukları azaldığı
için floresan lambalarını yılda en az bir kez değiştirin

Demir eksikliğini önlemek için sera florena düzenli olarak kullanılmalıdır. Demir seviyesinin
sera Fe-Test kitiyle izlenmesi yetersiz beslemeyi önler (istenen değer: 0,2 mg/l)

sera floreplus yeni yaprakların oluşumunu destekler

Aktif karbon yalnızca örn. tedavi kalıntılarının veya istenmeyen su renklerinin yok edilmesi
gibi akut durumlarda kullanılmalıdır ve asla sürekli olmamalıdır çünkü mineralleri, vitaminleri
ve eser elementleri öldürür

Makro besinlerin yanı sıra, sera florena manganezinde bulunduğu dengeli bir eser ele-
mentleri karışımı içerir

Hayvanlara alternatif bitkisel besin olarak sera flora ve sera Spirulina Tabs verilmelidir.
Zararlı bir salyangoz sera snail collect salyangoz tuzağı ile hızla ve kolaylıkla azaltılabilir

sera dip temizleyicisi ile düzenli temizleme, atık ürünlerin zeminde birikmesini önler. sera
Professional floreground aktif alt zemin, zeminin havalanmasını sağlar ve böylelikle çürük
bölgelerin oluşumu önlenir

sera CO2 sistemiyle uygun CO2 gübreleme
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