
Nowy system pielęgnacji stawu 
sera rozwiązuje wszystkie problemy 
przy użyciu tylko jednego 

produktu na każdym etapie.

Systemowa ochrona stawu

Zrównoważone, 
łatwe kroki do utrzymania 
trwale czystego stawu
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Nowy system sera

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Nowy system 
pielęgnacji stawu sera 
rozwiązuje wszystkie 
problemy przy użyciu 
tylko jednego produktu 
na każdym etapie.

Krok 1

Przykład:
Pielęgnacja
wody

  z formułą ulepszonego
aktywnego czynnika

  łatwa 
i skuteczna aplikacja

  testowany 
naukowo
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Nieprawidłowe parame-
try wody, choroby i glo-
ny stanowią główne 
problemy w stawach. 
W takich sytuacjach, 
system pielęgnacji sta-
wu dostarcza wsparcia 
i zapewnia niezakłóco-
ną radość z posiadania 
własnego stawu.

Testowanie wodyTestowanie wodyTestowanie wody

Prawidłowe 
parametry wody Nieprawidłowe parametry wody

Pielęgnacja wody

1.1.1.1.1.1. Stabilizacja 
wody

2.2.2.2.2.2. Uzdatnianie 
wody

3.3.3.3.3.3. Budowanie 
równowagi

4.4.4.4.4.4.
Aktywowanie 

mediów 
fi ltracyjnych

Usuwanie glonów

1.1.1.1.1.1. Stabilizacja 
wody

2.2.2.2.2.2.
Zwalczanie glonów 

nitkowatych/ 
pływających

3.3.3.3.3.3.
Ograniczanie 
składników 
odżywczych

4.4.4.4.4.4. Zapobieganie 
wzrostowi glonów

Optymalizacja 
parametrów wodyparametrów wody

1.1.1.1.1.1. Stabilizacja 
wody

2.2.2.2.2.2. Usuwanie 
zanieczyszczeń

3.3.3.3.3.3. Zaopatrywanie 
w tlen

4.4.4.4.4.4. Zapobieganie 
zmętnieniu

Zwalczanie chorób

1.1.1.1.1.1. Stabilizacja 
wody

2.2.2.2.2.2. Przygotowanie 
wody

3.3.3.3.3.3. Zwalczanie 
chorób

4.4.4.4.4.4.
Usuwanie 

pozostałości 
po kuracji

  z formułą ulepszonego
aktywnego czynnika

  łatwa 
i skuteczna aplikacja

  testowany 
naukowo
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Testowanie wody

KH

0od


3od


6od


10od


15od


20od



Rozpoznanie odpowiednich para-
metrów wody stanowi podstawowy 
warunek wstępny dla zapewnienia 
mieszkańcom stawu optymalnych 
warunków życia w ciągu całego 
roku. 

W przypadku, gdy parametry 
wykraczają poza zalecany zakres, 
możesz je od razu skorygować.

Testowanie wartości KH
Całkowicie zanurz pasek testowy w wodzie. Wyjmij po 
1 sekundzie i strząśnij z niego wodę. Poczekaj 60 sekund 
na stabilizację kolorów. Porównaj w świetle dziennym 
kolory na pasku testowym z tabelą kolorów.

KH powyżej 5
Woda jest stabilna i może 
być poddana pielęgnacji 
lub odpowiedniej kuracji.

KH poniżej 5
Woda nie jest stabilna i mu-
si zostać ustabilizowana 
przy użyciu sera pond bio 
balance przed przystąpie-
niem do pielęgnacji lub 
kuracji.

 Pielęgnacja wody str. 6 - 7

 Optymalizacja str. 8 - 9

 parametrów wody

 Usuwanie glonów str. 10 - 13

 Zwalczanie chorób str. 14 - 15
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Zalecane poziomy dla wody stawowej
Parametry 
wody Znaczenie Pożądana 

wartość

Wartośc pH
Wszystkie organizmy w stawie są wrażliwe na zmiany wartości pH. Neu-
tralna (7) do lekko zasadowej (8) wartość pH jest optymalna dla miesz-
kańców stawu. Nagłe zmiany pH są bardzo niebezpieczne.

6,5 – 8,5

Twardość 
całkowita 
(GH)

Uzależniona jest od struktur alkalicznych ziem gruntowych i służy wszyst-
kim mieszkańcom stawu za źródło minerałów. 6 – 16°dGH

Twardość 
węglanowa 
(KH)

KH jest określona przez stężenie jonów wodorowęglanowych w wodzie. 
Wystarczająco wysoka KH (co najmniej 5°dKH) niezawodnie buforuje 
niebezpieczne zmiany wartości pH.

5 – 10°dKH

Poziom tlenu 
(O2)

Niezbędny do oddychania dla wszystkich mieszkańców stawu, ale istot-
ny także dla procesów rozkładu. Zmiany nasycenia w ciągu doby (niedo-
bory głównie w porze nocnej i rano) wynikają z procesu fotosyntezy. 
Prawidłowy ruch wody i niższe temperatury wspierają saturację.

> 4 mg/l
(lepiej 
> 6 mg/l)

Amon/
amoniak
(NH4/NH3)

Odpad i produkt rozkładu, składnik obiegu azotu i niebezpieczna trucizna 
dla ryb. Właściwa ilość bakterii nitryfikacyjnych zapewnia poziom bliski 
zeru.

< 0,5 mg/l 
(lepiej 0)

Azotyn (NO2)
Odpad i produkt rozkładu, składnik obiegu azotu i niebezpieczna trucizna 
dla ryb. Właściwa ilość bakterii nitryfikacyjnych zapewnia poziom bliski 
zeru.

< 0,5 mg/l 
(lepiej 0)

Azotan (NO3) Odpad i produkt rozkładu, składnik obiegu azotu. Lekko toksyczny skład-
nik odżywczy roślin, który w wyższych stężeniach wspiera wzrost glonów. < 50 mg/l

Fosforan (PO4)
Odpad i produkt rozkładu. Lekko toksyczny składnik odżywczy roślin, 
który, zwłaszcza w wyższych stężeniach, stanowi najsilniejsze wsparcie 
niekontrolowanego wzrostu glonów.

< 1 mg/l

Miedź (Cu)
Metal ciężki toksyczny już w niskim stężeniu, ale także istotny pierwiastek 
śladowy oraz skuteczny czynnik w niektórych kuracjach i preparatach 
biobójczych.

< 0,1 mg/l
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Każdy opad deszczu i każda częściowa pod-
miana wody może prowadzić do dostania się 
do stawu metali ciężkich oraz chloru. sera 
KOI PROTECT szybko i skutecznie wychwy-
tuje nie tylko te zanieczyszczenia, ale również 
toksyczny amoniak. Świeżo dodana woda jest 
natychmiast zmieniana w przyjazną dla ryb 
wodę stawową.

Krok 2 Uzdatnianie 
 wody:
 sera KOI PROTECT

po opadach deszczu, 
częściowych 

podmianach wody 
i w nowych 
zbiornikach

w przypadku 
twardości węglanowej 

poniżej 5

6

Jakość wody jest 
kluczowym czynnikiem 
dla dobrej kondycji 
wszystkich 
mieszkańców stawu. 
Wpływy środowiska 
takie jak deszcz 
i zanieczyszczenie 
organiczne zmieniają 
parametry wody 
i mogą prowadzić do 
zaburzenia równowagi. 
Ukierunkowana 
pielęgnacja wody 
w stawie pozwala na 
długo i bez dużego 
nakładu pracy 
ustabilizować parametry 
wody, zapobiegając 
potencjalnym 
problemom. 

twardości węglanowej 
Za

st
os

ow
an

ie:
 

Pielęgnacja wody

Stabilne parametry wody są podstawowym 
warunkiem wstępnym dla czystej i przyjaznej 
dla ryb wody. sera pond bio balance stabi-
lizuje parametry wody podnosząc delikatnie 
twardość węglanową (KH) i całkowitą (GH) 
i zapobiega w ten sposób niebezpiecznym 
zmianom wartości pH (zwłaszcza szybkiemu 
spadkowi wartości pH).

Krok 1 Stabilizacja 
 wody:
 sera pond bio balance



Pożyteczne bakterie filtracyjne zostają utra-
cone po każdym czyszczeniu filtra. sera pond 
filter biostart zawiera bakterie filtracyjne 
i natychmiast aktywuje materiał filtracyjny. 
Staw pozostaje czysty, a wysiłki związane 
z jego utrzymaniem znacznie maleją.

Krok 4 Aktywowanie
 mediów filtracyjnych:
 sera pond filter biostart

po czyszczeniu filtra, 
zmianie filtra lub 
w nowych zbiornikach

po czyszczeniu 
filtra, częściowych 
podmianach wody, 
w nowych zbiornikach 
i do codziennej 
pielęgnacji
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Niebezpieczne substancje toksyczne amon 
i azotyn są bezustannie tworzone w stawie 
jako odpady i produkty rozkładu. Płynne 
medium fi ltracyjne sera pond bio nitrivec 
zawiera bakterie oczyszczające, które roz-
kładają te substancje toksyczne i przywracają 
równowagę biologiczną.

Krok 3 Budowanie 
 równowagi:
 sera pond bio nitrivec
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Optymalizacja parametrów wody

w przypadku 
silnego 

zanieczyszczenia

w przypadku 
twardości węglanowej 

poniżej 5

Zastosowanie: 

Zwyczajna pielęgnacja 
stawu jest czasem 
niewystarczająca. 
Czynniki destabilizujące, 
takie jak zbyt duża 
obsada ryb, kuracje 
chorób, zanieczyszczenie 
lub większe prace 
związane z pielęgnacją, 
mogą prowadzić do 
istotnych i uciążliwych 
poziomów 
zanieczyszczenia, 
które należy 
natychmiast zwalczać. 
System pielęgnacji 
stawu sera zapewnia 
w takich przypadkach 
odpowiednią 
i skuteczną pomoc.

Nagłe i silne zanieczyszczenie toksycznymi 
substancjami takimi jak amoniak, azotyn, me-
tale ciężkie lub chlor może pojawić się w sta-
wie za sprawą różnych warunków pogodo-
wych, zbyt dużej obsady ryb lub kuracji 
chorób. W takich awaryjnych sytuacjach, 
sera pond toxivec natychmiast usuwa tok-
syczne substancje, pozwalając na naturalną 
regenerację stawu.

Krok 2 Usuwanie 
 zanieczyszczeń:
 sera pond toxivec

Stabilne parametry wody są podstawowym 
warunkiem wstępnym dla czystej i przyjaznej 
wody. Także optymalizacja parametrów wody 
jest możliwa tylko wtedy, gdy woda jest sta-
bilna. sera pond bio balance stabilizuje pa-
rametry wody podnosząc delikatnie twardość 
węglanową (KH) i całkowitą (GH) i przygoto-
wuje twój staw do optymalizacji parametrów 
wody.

Krok 1 Stabilizacja 
 wody:
 sera pond bio balance
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w przypadku 
silnego 
nasłonecznienia

w przypadku 
silnych niedoborów 
tlenu

Zastosowanie: 

Oddychanie oraz naturalne procesy rozkładu 
w stawie stale zużywają tlen. W specjalnych 
warunkach, takich jak bardzo wysokie tempe-
ratury lub rozkładający się materiał organicz-
ny, mogą pojawić się zagrażające życiu nie-
dobory tlenu. sera pond O2 plus natychmiast 
i skutecznie usuwa niedobory tlenu, zaopa-
truje mieszkańców stawu w tlen i redukuje 
w ten sposób poziom stresu u ryb.

Krok 3 Zaopatrywanie 
 w tlen:
 sera pond O2 plus

Naturalne zacienienie stawu nie zawsze jest 
możliwe. Może to prowadzić do nadmiernego 
nasłonecznienia, zwłaszcza w okresie gorą-
cych miesięcy letnich oraz w przejrzystej wo-
dzie. Pływające przy powierzchni ryby nara-
żone są na poparzenia słoneczne. Wzrost 
glonów jest także silnie wzmacniany przez 
bezpośrednie nasłonecznienie. sera pond bio 
humin filtruje szkodliwe promieniowanie UV 
i zacienia staw.

Krok 4 Zapobieganie 
 zmętnieniu:
 sera pond bio humin
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Usuwanie glonów nitkowatych

Pojawiające się glony 
nitkowate są z zasady 
wskaźnikiem zdrowej 
i czystej wody. Jeśli jednak 
rozprzestrzeniają się zbyt 
szybko, zaczynają stanowić 
problem. Stają się uciążliwe 
i sprawiają, że ryby zostają 
uwięzione w nieestetycznych 
połaciach glonów blisko 
brzegu, wzrost roślin zostaje 
zahamowany, pokryte 
glonami elementy 
dekoracyjne i wyposażenie 
techniczne stają się 
bezużyteczne, a martwe 
glony zanieczyszczają wodę. 

Stabilne parametry wody są podstawowym 
warunkiem wstępnym dla utrzymania czystej 
i przejrzystej wody. Także usuwanie glonów 
jest możliwe tylko wtedy, gdy woda jest sta-
bilna. sera pond bio balance stabilizuje pa-
rametry wody podnosząc delikatnie twardość 
węglanową (KH) i całkowitą (GH) i przygoto-
wuje twój staw do usuwania glonów.

Krok 1 Stabilizacja 
 wody:
 sera pond bio balance

w przypadku silnego 
wzrostu glonów 

nitkowatych

w przypadku 
twardości węglanowej 

poniżej 5

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

Zastosowanie: 

Silne nasłonecznienie lub wzbogacające glo-
ny składniki odżywcze mogą prowadzić do 
silnego rozprzestrzeniania się glonów nitko-
watych. Glony te nie tylko zakłócają przej-
rzystość wody i stanowią utrudnienie dla 
pływających ryb, ale także mogą istotnie 
zanieczyszczać wodę. sera pond algokill* 
usuwa glony nitkowate uwalniając aktywny 
tlen.

Krok 2 Zwalczanie glonów 
 nitkowatych:
 sera pond algokill*

*
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Składniki odżywcze glonów – zwłaszcza fos-
foran – mogą szybko pojawiać się w zamknię-
tym systemie stawu. sera pond phosvec 
natychmiast i trwale wiąże fosforan, ograni-
czając w ten sposób nadmiar składników 
odżywczych. Konkurencja o składniki od-
żywcze zapobiega i trwale powstrzymuje 
nadmierny wzrost glonów.

Krok 3 Ograniczanie
       składników odżywczych:
 sera pond phosvec

w przypadku 
nawracającego 
wzrostu glonów

w przypadku zbyt 
dużej podaży 
składników odżywczych

Rada: Nowoczesny, skuteczny sera UV-C System 
zapewnia idealną alternatywę w przypadku nawracających 
problemów z glonami, zmniejszając tym samym ryzyko 
infekcji – dla krystalicznie czystej wody i zdrowych ryb. 

Zastosowanie: 

Pomimo wielu starań, właściciele niektórych 
stawów ciągle borykają się z nadmiernym 
wzrostem glonów. sera pond algenstop* 
zapobiega wzrostowi i rozwojowi glonów, 
a dzięki swojemu składowi, nowy wzrost glo-
nów zostaje zahamowany na okres do 6 ty-
godni.

Krok 4 Zapobieganie 
 wzrostowi glonów:
 sera pond algenstop* 

*
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Usuwanie glonów pływających

w przypadku silnego 
wzrostu glonów 

pływających

w przypadku 
twardości węglanowej 

poniżej 5

Glony pływające także muszą 
być obecne w każdym zdro-
wym zbiorniku wodnym. Jed-
nakże, kilka występujących 
jednocześnie, zwłaszcza latem, 
czynników, może prowadzić do 
masowego rozprzestrzeniania 
się i rozkwitu glonów. Czysta 
woda staje się zielona i mętna. 

Prowadzi to nie tylko do niewy-
starczającego odżywiania pod-
wodnych roślin, ale także zbyt 
silnego zanieczyszczenia wody 
przez martwe glony, a co za 
tym idzie, niebezpiecznego po-
ziomu zużycia tlenu.

Usuwanie glonów pływających

Stabilne parametry wody są podstawowym 
warunkiem wstępnym dla czystej i przej-
rzystej wody. Także usuwanie glonów jest 
możliwe tylko wtedy, gdy woda jest stabilna. 
sera pond bio balance stabilizuje parametry 
wody podnosząc delikatnie twardość 
węglanową (KH) i całkowitą (GH) i przygoto-
wuje twój staw do usuwania glonów.

Krok 1 Stabilizacja 
 wody:
 sera pond bio balance

Rozkwit glonów spowodowany glonami pły-
wającymi często zakłóca przejrzystość wody 
w stawie, zwłaszcza podczas miesięcy let-
nich. Zmętnienie szybko prowadzi do za-
burzenia równowagi wody w stawie i zagraża 
mieszkańcom stawu. sera pond crystal* 
zapewnia szybkie wsparcie. Glony pływające 
koagulują, a następnie zostają wyłapane 
i usunięte przez filtr.

Krok 2 Zwalczanie glonów 
 pływających:
 sera pond crystal*

twardości węglanowej 

Zastosowanie: 

*Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem 
środków ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać 

ulotkę i informacje dotyczące produktu.

*
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w przypadku 
nawracającego 
wzrostu glonów

w przypadku zbyt 
dużej podaży 
składników odżywczych

Składniki odżywcze glonów – zwłaszcza fos-
foran – mogą szybko zwiększać swoje stęże-
nie w zamkniętym systemie stawu. Glony 
rosną wówczas w niekontrolowany sposób. 
sera pond phosvec natychmiast i trwale wią-
że fosforan, ograniczając w ten sposób nad-
miar składników odżywczych. Konkurencja 
o składniki odżywcze zapobiega i trwale po-
wstrzymuje nadmierny wzrost glonów.

Krok 3 Ograniczanie
       składników odżywczych:
 sera pond phosvec

Pomimo wielu starań, właściciele niektórych 
stawów ciągle borykają się z nadmiernym 
wzrostem glonów. sera pond algenstop* 
zapobiega wzrostowi i rozwojowi glonów, 
a dzięki swojemu składowi, nowy wzrost glo-
nów zostaje zahamowany na okres do 6 ty-
godni.

Krok 4 Zapobieganie 
 wzrostowi glonów:
 sera pond algenstop* 

Zastosowanie: 

Rada: Nowoczesny, skuteczny sera UV-C System 
zapewnia idealną alternatywę w przypadku nawracających 
problemów z glonami, zmniejszając tym samym ryzyko 
infekcji – dla krystalicznie czystej wody i zdrowych ryb. 

*
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Patogeny często występują w stawach jako całkowicie 
normalne ich elementy składowe, jednak mogą być 
również wprowadzane z nowo dodanymi rybami 
i roślinami. Stawy zamieszkuje zazwyczaj większa, 
niż ma to miejsce w naturze, ilość ryb o stosunkowo 
większych rozmiarach, a często niekorzystne warunki 
wody mogą sprzyjać pojawianiu się i masowemu 
rozprzestrzenianiu chorób. Nieleczone choroby mogą 
wyniszczyć całą obsadę rybną stawu w bardzo krótkim 
czasie.

Zwalczanie chorób

przed przystąpieniem 
do zwalczania chorób 

oraz w przypadkach 
stresu 

w przypadku 
twardości 

węglanowej 
poniżej 5

Stabilne parametry wody są podstawowym 
warunkiem wstępnym dla czystej i przejrzy-
stej wody. Także zwalczanie chorób jest moż-
liwe tylko wtedy, gdy woda jest stabilna. 
sera pond bio balance stabilizuje parametry 
wody podnosząc delikatnie twardość węgla-
nową (KH) i całkowitą (GH) i przygotowuje 
twój staw do walki z chorobami.

Krok 1 Stabilizacja 
 wody:
 sera pond bio balance

Choroby zawsze oznaczają stres dla ryb. 
Mieszanka soli sera pond ectopur uwalnia 
aktywny tlen, zwiększa zasolenie i redukuje 
poziom stresu u mieszkańców stawu. Sta-
nowi przygotowanie i wsparcie w walce 
z chorobami.

Krok 2 Przygotowanie 
 wody:
 sera pond ectopur

Zastosowanie: 
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po zakończonej 
kuracji

w przypadku chorób ryb

Rada: Poradnik “Zdrowe ryby 
stawowe” dostarcza więcej 
szczegółowych porad na temat 
właściwego i bezpiecznego 
stosowania preparatów sera.

Zapewnienie właściwych warunków w stawie 
ogranicza choroby, ale niestety całkowicie ich 
nie wyklucza. W przypadku, gdy ryby zacho-
rują, wymagana jest szybka reakcja. sera ofe-
ruje pełną gamę skutecznych kuracji dla naj-
częściej spotykanych chorób ryb stawowych. 
Dzięki szerokiemu zakresowi zastosowania, 
sera pond cyprinopur (dla dezynfekcji), sera 
pond omnisan (przeciwko ektopasożytom), 
jak również sera pond omnipur (przeciwko 
bakteriom oraz infekcjom grzybiczym) to pro-
dukty o szczególnie łatwym zastosowaniu 
w przypadkach, w których dokładna diagnoza 
nie zawsze jest możliwa.

Krok 3 Zwalczanie 
 chorób:
 sera pond cyprinopur
 sera pond omnisan 
 sera pond omnipur 

Pozostałości po zakończonej kuracji należy usunąć 
najszybciej i najdokładniej, jak to możliwe. Zapobie-
ga to niepotrzebnemu zanieczyszczeniu wody. 
Specjalny, wysoce aktywny węgiel sera pond super 
carbon szybko i nie wpływając na wartość pH usu-
wa nie tylko pozostałości po kuracji, ale także inne 
niebezpieczne substancje, które mogą, na przykład, 
dostać się niepostrzeżenie do stawu wraz z opada-
mi deszczu (m.in. zanieczyszczenie środowiska, 
nawozy, środki chwastobójcze, pestycydy).

Krok 4 Usuwanie pozostałości 
 po kuracji:
 sera pond super carbon 

Zastosowanie: :



Nowy system pielęgnacji stawu 
sera rozwiązuje wszystkie problemy 
przy użyciu tylko jednego 

produktu na każdym etapie.

Testowanie wodyTestowanie wodyTestowanie wody

Prawidłowe 
parametry wody Nieprawidłowe parametry wody

Pielęgnacja wody

1.1.1.1.1.1. sera 
bio balance

2.2.2.2.2.2. sera
KOI PROTECT

3.3.3.3.3.3. sera  
bio nitrivec

4.4.4.4.4.4. sera  
� lter biostart

Usuwanie glonów

1.1.1.1.1.1. sera 
bio balance

2.2.2.2.2.2. sera algokill
sera crystal

3.3.3.3.3.3. sera  
phosvec

4.4.4.4.4.4. sera  
algenstop

Optymalizacja 
parametrów wodyparametrów wody

1.1.1.1.1.1. sera 
bio balance

2.2.2.2.2.2. sera  
toxivec

3.3.3.3.3.3. sera 
 O2 plus

4.4.4.4.4.4. sera  
bio humin

Zwalczanie chorób

1.1.1.1.1.1. sera 
bio balance

2.2.2.2.2.2. sera  
ectopur

3.3.3.3.3.3.
sera cyprinopur
sera omni san 
sera omnipursera omnipur

4.4.4.4.4.4. sera  
super carbon
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