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Ryby zużywają tlen, a dwutlenek 
węgla (CO2) powstaje jako  

produkt uboczny ich  
metabolizmu
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biologiczny.
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Bakterie oczyszczające  
najpierw przekształcają  

zanieczyszczenia  
w NH4/NH3 (amon/amoniak)

Zbyt duża ilość pożywienia, 
odchody ryb i gnijące czę
ści roślin zanieczyszczają 

wodę

Posiadając akwarium ważne jest, aby 
stworzyć rybom takie warunki, jakie mają  
w naturze. Przygotujecie się do tego podczas 
zakładania akwarium. Właściwości wody 
łatwe są do uregulowania, gdy w akwarium 
zamieszkują ryby z tego samego środowiska 
naturalnego. Jeżeli trzymacie ryby pochodzą
ce z różnych regionów to czasami wymagają 
one odmiennych parametrów wody. W tym 
przypadku pielęgnacja akwarium staje się  
o wiele trudniejsza. 

Ryby, rośliny i dekoracja będą ze sobą 
współgrały, jeżeli np. urządzimy biotop pod
wodnego świata Amazonii lub jeziora Mala
wi. Ryby wymagają wówczas takiego same
go składu wody zgodnie z biotopem. Takie 
warunki wstępne plus uzdatniacze do wody 
firmy sera sprawiają, że pielęgnacja akwa
rium staje się znacznie łatwiejsza. Ryby będą 
dobrze się czuły i zazwyczaj żyły dłużej niż  
w naturze. Sprawia to, że życie z akwarium 
staje się naprawdę przyjemne. I cieszymy się 
z trzymania ryb. 

Firma sera opracowała 9 rodzajów różnych 
biotopów. Wszelkie informacje na ten temat 
znajdziecie w Internecie (www.sera.de)  
i na płycie CD, która zawiera wspaniały film 
i wspomagane komputerowo projektowanie 
akwarium. Płyta ta pozwala zaprojektować 
funkcjonalne akwarium od samego począt
ku. 

Za pomocą sera Laboratorium Online 
możesz być pewny, że opieka nad ak 
warium będzie wymagać mało wysiłku.  
W łatwy sposób zapoznacie się, jak uży
wać testów i uzdatniaczy do wody. Może
cie również w każdej chwili monitorować 
jakość wody w akwarium i natychmiast  
otrzymać wskazówki jej polepszenia. Więcej 
informacji znajdziecie na stronie 18.

Akwarium zgodnie z naturą 
dzięki firmie sera – i Twoje 
ryby poczują się lepiej!



Kontrola filtra 
Należy sprawdzić, czy filtr i napowietrzanie 
działa prawidłowo. Oczyścić wkłady filtracyj
ne (spójrz str. 24) w przypadku, gdy mniej 
wody wypływa z filtra. Wylot filtra powinien 
być skierowany w taki sposób, aby 
powierzchnia wody była tylko niez nacznie 
wzburzana. Redukuje to straty CO2, stwarza 
lepsze warunki dla wzrostu roślin i tym 
samym osłabia wzrost glonów.

Kontrola temperatury 
Nowoczesne grzałki z termo
statem działają bardzo rzetelnie. 
Jednakże zalecane jest spraw
dzanie termometrem akwa
riowym jeden raz dziennie, dzię
ki temu będziecie pewni, że 
wszystko działa prawidłowo.

Karmienie 
Karm swoje ryby 2 – 3 razy dziennie, ale tylko 
tyle, ile ryby są w stanie zjeść w ciągu krót
kiego czasu. Ryby denne i nocne należy kar
mić po zmierzchu. Więcej informacji na ten 
temat znajdziecie na www.sera.de lub  
w poradniku firmy sera “Jak zgodnie z natu
rą żywić twoje ryby tropikalne”.

Plan działania
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Zapalanie i wyłączanie oświetlenia 
Czas oświetlania akwarium powinien wyno
sić około 12 godzin. W przybliżeniu jest to 
długość dnia tropikalnego. W przypadku 
problemów z glonami, czas oświetlania nale
ży zredukować do 8 godzin np. wyłączając 
oświetlenie na kilka godzin w okolicach po 
łudnia. Możecie wyregulować czas oświetle
nia automatycznie.

Kontrola poziomu wody 
Należy sprawdzić poziom wody i uzupełnić 
wyparowaną wodę, aby odpieniacz praco
wał, a grzałka nie wysuszyła się ze względu 
na zbyt niski poziom wody. Należy usunąć 
części roślin zatrzymanych na wlocie filtra 
wewnętrznego lub na rurze wlotowej filtra 
zewnętrznego, jeżeli przepływ wody został 
znacznie osłabiony.

Opieka codzienna
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Opieka tygodniowa
Podmiany wody 
Tygodniowe podmiany wody są jedną z naj
ważniejszych czynności wspierających rów
nowagę biologiczną, szczególnie w małych 
akwariach. W większych i mniej gęstych 
akwariach wystarczająca jest częściowa 
podmiana wody co 2 – 3 tygodnie. Dobre 
przygotowanie sprawi, że wymiana wody 
zajmie nam 15 – 20 minut, zależnie od ilości 
wody, jaką wymieniamy. 
sera toxivec w natychmiastowy sposób 
odtruwa wodę, w przypadku nagłego pogor
szenia jakości wody (szczegółowe informa
cje na str. 7). Więcej informacji na temat 
podmian wody znajdziecie na stronie 19. 

Testy do wody 
Powinniście sprawdzać najważniejsze para
metry wody raz w tygodniu. 
Więcej informacji na ten temat na str. 10. 

Nawożenie roślin 
Rośliny spełniają ważną rolę w akwarium: 
• Zaopatrują ryby w istotny tlen 
• Biologicznie rozkładają zanieczyszczenia 
•  Są schronieniem i wyznacznikiem teryto

rium dla ryb 

Firma sera opracowała specjalny system 
optymalnego dostarczania składników 
pokarmowych. sera florena jest nawozem  
w płynie z dobrze zbilansowanymi składnika
mi odżywczymi dla roślin wodnych, które 
pobierają składniki odżywcze przez liście. 
sera florenette A jest nawozem w formie 
tabletki dostarczającym korzeniom roślin 
odpowiednich składników odżywczych przez 
około 4 tygodnie. Należy nawozić rośliny raz 
w tygodniu za pomocą sera florena lub sera 
florenette A. W przypadku, kiedy rośliny nie 
rosną prawidłowo, np. po transporcie lub 
ostatnim przesadzeniu polecamy zastoso
wać sera floreplus, “super szybki” nawóz. 

Szczegółowe informacje na temat pielęgna
cji roślin znajdziecie w poradniku firmy 
sera “Wspaniałe akwarium z bujną 
roślinnością” lub w Internecie 
(www.sera.de).



sera świetlówki zapewniają 
stałe, prawidłowe oświetle
nie Twojemu akwarium na 
długi czas. Więcej informacji 
na ten temat znajdziecie  
w gazetce “Naturalne światło 
do akwarium i terrarium”.

Przypadkowe przekarmienie 
Jeśli pokarm ciągle leży na dnie akwarium 
po upływie godziny od karmienia, a ryby nie 
są nim zainteresowane, oznacza to, że ryby 
zostały zdecydowanie przekarmione. 

Natychmiast trzeba zrobić następujące 
czynności: 
Należy zastosować w akwarium sera gravel 
cleaner lub sera gravel washer, który  usu
nie resztki pokarmu (szczegółowy opis  
w instrukcji użycia) oraz podmienić ok.  
15 – 30% wody. Świeżą wodę należy uzdat
nić z sera aquatan i sera bio nitrivec (patrz 
strona 22) a następnie sprawdzić parametry 
wody.

Plan działania
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Opieka roczna
Wymiana świetlówek 
Szczególnie ważne dla wzrostu roślin ak 
wariowych i zaopatrywania akwarium w tlen 
jest prawidłowe oświetlenie. Nawet jeśli 
świetlówki nadal działają, promieniowanie 
wymagane w biotopie akwarium traci swą 
intensywność w miarę starzenia się lamp. 
Problemy z glonami i słaba kondycja roślin 
to widoczne skutki zmniejszenia lub niewła
ściwego oświetlenia. 
Jeżeli używacie dwóch świetlówek zalecane 
jest, aby wymienić jedną z nich po 12 mie
siącach, a drugą 1 – 2 miesiące później. 
Oświetlenie zmieniłoby się zbyt nagle, jeże
li wymieni libyście od razu 2 lampy.

Opieka w razie potrzeby

      

Prawid3owe œwiat3o jest podstaw1 
zdrowego ¿ycia i wspania3ych egzotycznych kolorów

67
Naturalne œwiat3o 

do akwarium i terrarium
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Wysoki poziom zanieczyszczeń? 
Testy wody dowodzą, że poziom zanie
czyszczenia wody jest powyżej wskazanej 
wartości maksymalnej. Możliwe przyczyny 
to: 
•  zbyt duża ilość ryb, co do wielkości akwa

rium 
•  wydajność filtra jest zbyt mała 
•  przekarmienie 

Szybka pomoc akwarium: 
sera toxivec 
•  natychmiast chroni ryby ozdobne i bezkrę

gowce przed zatruciem przez chlor, azo
tyny, amoniak i metale ciężkie

•  natychmiast usuwa te szkodliwe substan
cje z akwarium 

•  5 ml jest wystarczająca na 20 litrów

Regularne stosowanie sera toxivec zagwa
rantuje, że okazyjnie możecie pominąć 
wymianę wody.

Po silnym zanieczyszczeniu wody, 
bakterie oczyszczające zawarte  
w sera bio nitrivec będą potrze
bowały trochę wsparcia z sera fil-
ter biostart. Te wysokiej wydajno
ści enzymy i mikroorga nizmy redu
kują ilość szlamu i nieprzyjemnego 
zapachu. 

7

Opieka w razie potrzeby

QuickClean

Formula

szybka pomoc
dla akwarium
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Opieka nad roślinami 
Wielu początkujących akwarystów natych
miast usuwa wszystkie martwe i opadnięte 
liście, a także każdy najmniejszy brud  
z akwarium. Proszę mieć na uwadze to, że 
zawsze, kiedy trzymasz rękę w akwarium 
narażasz swoje ryby na stres. Co więcej, 
substancje groźne dla ryb, takie jak po zo
stałości mydła, czy tłuszczu przedostają się 
do akwarium za każdym razem.

Usuwanie glonów 
Zielone glony mogą rosnąć na szybie  
w akwarium, ale również na jasnych skałach 
lub liściach roślin. Nie należy się martwić 
zbyt mocno, jeśli odkryjecie ten rodzaj glo
nów w swoim akwarium. Zielone glony będą 
rosły tylko w przypadku odpowiedniej jakości 
wody. Ryby jedzące glony, takie jak Otocin
clus lub Ancistrus są odpowiednie, aby  
w sposób naturalny usunąć glony. Czasami 
wystarczy trzymać kilka mieczyków lub czar
nych molinezji, aby zredukować wzrost  
glonów. Zalecane jest dodanie szybko 
rosnących roślin, które pochłaniają z wody 
składniki pokarmowe glonów. 

Zielone glony pojawiające się na przedniej 
szybie akwarium możesz z łatwością usunąć  
za pomocą czyścików magnetycznych sera 
glas clear TA6 albo watą sera filter wool. 
Niestety występują również inne rodzaje glo
nów, trudniejsze do usunięcia. 
Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej  
o tych glonach i ich zwalczaniu, zajrzyjcie na 
naszą stronę www.sera.de do działu “Roz
wiązanie problemów w przypadku chorób 
lub glonów”. Od 
swojego sprzedawcy 
otrzymacie wydruko
waną listę kontrolną 
firmy sera w przy
padku glonów.
 

Opieka w razie potrzeby
Najlepsze wizualne efekty oczyszczania  
uzyskamy razem z częściową wymianą 
wody.

Wskazówka 

Otocinclus cf. affinis

Glonojad (Ancistrus cf. dolichopterus)

Molinezja czarna (Poecilia sphenops)

Mieczyk (Xiphophorus helleri)

Warstwa glonów

Zapobieganie rozwojowi glonów
Usuwanie glonów

67®

Lista kontrolna glonów

Algencheckliste PL titel_Algencheckliste PL.qxp  05.11.12  16:07  Seite 1
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Prosimy założyć rękawice gumo
we, jeśli używacie sera pH- 
minus w trakcie czyszczenia 
szyby w akwarium lub sprzętu 
technicznego oraz unikać prze
dostania się do oczu!

Ważne:

Osad wapienny 
Możecie usunąć osad 
wapienny w łatwy sposób 
z grzałki lub węży filtrów 
za pomocą sera pH-mi-
nus. Należy polać je sera 
pH-minus i poz wolić, 
aby preparat podziałał 
kilka minut. Następnie 
należy tylko spłukać 
wodą (powtórzyć lub 
wytrzeć watą sera filter 
wool, jeżeli konieczne).

Oczyszczanie szyby pokrywy
Możecie usunąć wapienny osad ze szklanej 
pokrywy akwarium podczas podmiany wody. 
Ciepła woda i sera pH-minus szybko spra
wiają, że szyba jest ponownie przezroczysta. 
“Zasłonięta” szyba w znaczny sposób zmniej
sza intensywność oświetlenia. Rośliny rosną 
gorzej. Dlatego nigdy nie należy czekać zbyt 
długo z czyszczeniem.

Opieka w razie potrzeby

Zdychające ryby 
Zawsze natychmiast usuwaj nieżywe ryby! 
Powinniście szybko znaleźć przyczynę 
śmierci ryby i usunąć ją. Należy przeprowa
dzić rozległą analizę wody. Szczególnie nale
ży sprawdzić wartość pH, twardość węgla
nową (KH), chlor (Cl), amon/amoniak (NH4/
NH3), azotyny (NO2), fosforany (PO4) i miedź 
(Cu).

Czyszczenie szyby akwarium z zewnątrz 
Czyścić zewnętrzną szybę akwarium tylko, 
jeśli akwarium jest pełne, a pokrywa jest 
szczelnie zamknięta. Nalać trochę sera  
pH-minus na miękką szmatkę i wytrzyj  
nią szybę. Pozostałości wytrzeć suchą 
szmatką.

Oczyszczanie szyby w akwarium od 
wewnątrz 
Zdarza się, że nawet przy prawidłowej  
pielęgnacji akwarium, nie da się uniknąć  
niewielkiego narastania glonów na szy 
bach akwarium. W ta 
kim przypadku szybkim 
i grun tow nym rozwią
zaniem są czyściki 
magnetyczne sera glas 
clear TA6. 
Warstwa czyszcząca 
części, którą umiesz
czamy wewnątrz ak wa
rium zrobiona jest  
z wysokiej jakości so lid
nego plastiku, nato
miast warstwa części zewnętrznej, którą 
umieszczamy na szybie akwarium od strony 
zewnętrznej, z miękkiego filcu. Chroni to 
przed zadrapaniami nawet przez wiele lat 
użytkowania.



Testy do wody firmy sera stanowią “wcze
sne systemy ostrzegawcze” i pozwalają ci 
na monitorowanie odchyleń od optymal nych 
wartości wody. Będziecie w stanie zareago
wać odpowiednim dział a niem o czasie. Pie
lęgnacja akwarium w ten sposób wymaga 
trochę wysiłku, ale zauważycie w swoim 
biotopie ogromną zmianę.  Zestawy testów 
sera test kits są bardzo dokładne i łatwe 
w użyciu. 

Zestaw testów sera i środki pielęgnacyjne 
do wody uzupełniają się. 
Dlatego polecamy używanie produktów firmy 
sera dla łatwego i optymalnego wyregulo
wania wartości wody. 

sera aqua-test set zawiera najważniejsze 
odczynniki do wody: 
• wartość pH 
• twardość całkowita 
• twardość węglanowa 
• azotyny 

sera aqua-test box – to profesjonalny 
zestaw do wody zawierający testy do wody: 
• wartość pH 
• twardość całkowita 
• twardość węglanowa 
• amon/amoniak
• azotyny 
• azotany
• fosforany 
• żelazo 
• miedź lub chlor 

Parametry wody są różne i zależne są od 
miejsca pochodzenia. Warunki w Amazonii 
są np. całkowicie inne niż z rejonu jeziora 
Malawi. Utrzymywanie właściwych para
metrów wody jest dużo łatwiejsze, jeżeli 
trzymacie ryby z jednego rodzaju biotopu niż 
różnego pochodzenia.

Zestawy testów do wody

10



Akwarium jeziora Malawi

1111

Akwarium  
lasu tropikalnego
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Twardość całkowita 
(GH) 
Twardość całkowita 
wody jest określona 
poprzez stężenie soli 
wapnia i magnezu. Bez
pośrednio oddzia łuje to 
na wzrost ryb, mikroor
ganizmy i rośliny. Więk
szość ryb ozdobnych 
trzymanych w akwarium 
wywodzi się z rejonów  
z wodą miękką. 

Częstotliwość pomiaru 
Jeden raz tygodniowo i przy każdej 
pod mianie wody 

Pożądane parametry wody 
Pomiędzy 6º a 16ºdGH 
(zależnie od zarybienia) 

Jeżeli wartość jest zbyt wysoka: 
⇓ •  Filtrować z zastosowaniem sera super 

peat lub dodać sera blackwater  
aquatan, która zawiera naturalny ekstrakt  
z torfu, pierwiastki śladowe i kwasy 
humusowe, dla ryb z miękkich wód tro
pikalnych takich jak np.: kąsaczowate, 
brzanki, sumy i pielęgnice z Ameryki Płd

 •  Przeprowadzić częściową podmianę 
wody na wodę bardziej miękką lub dejo
nizowaną (odwrócona osmoza lub wymia
na jonowa) 

Jeżeli wartość jest zbyt niska: 
⇑ •  Dodaj sera mineral salt

Twardość węglanowa 
(KH) 
Twardość węglanowa 
tworzona przez reakcje 
wapnia czy magnezu  
z kwasami węglowymi. 
Wiąże to kwasy i chroni 
przed drastycznym 
spadkiem wartości pH, 
który byłby niebezpiecz
ny dla ryb.

Częstotliwość pomiaru
Raz na tydzień 

Pożądane parametry wody
Pomiędzy 5º a 10ºdKH 

Jeżeli wartość jest zbyt wysoka:
⇓ •  Dodać sera pH-minus 
 •  Częściowa wymiana wody na bardziej 

miękką lub demineralizowaną (od wróco
na osmoza lub wymiana jonowa)

 •  Filtrować za pomocą sera super peat 

Jeżeli wartość jest zbyt niska:
⇑ •  Dodać sera KH/pH-plus
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Amon (NH4) /  
amoniak (NH3) 
Wysoki poziom amonu 
wskazuje na zakłócone 
lub niewystarczające 
oczyszczanie przez bak
terie, np. po wymianie 
wody lub przy nowych 
zbiornikach. Jeżeli war
tość pH jest powyżej 7, 
większa ilość amonu 
będzie przekształcona  

w amoniak, który jest toksyczny dla ryb. 
Wiąże się to z ryzykiem uszkodzenia skrzeli 
i uduszenie się ryby. Nawet tak niski poziom 
amoniaku wynoszący 0,02 mg/l jest niebez
pieczny. 

Częstotliwość pomiaru 
Raz w tygodniu i zawsze, jeśli to  
konieczne (ryby źle się czują) 

Pożądane parametry wody 
0,0 mg/l NH3 

Jeżeli wartość jest zbyt wysoka: 
⇓ •  Nagły pomiar w przypadku ostrego zatru

cia amoniakiem: natychmiast dodać sera 
toxivec 

 •  Częściowa podmiana wody (sprawdzić 
wartość pH w wodzie) 

 •  Uzdatnić wodę za pomocą sera aquatan, 
sera filter biostart i sera bio nitrivec

 •  Sprawdzić filtr 
 •  Filtrować za pomocą sera siporax  

Professional 
 •  Karmić oszczędnie 
 •  Dodać więcej roślin

Wartość pH 

Wartość pH wskazuje, 
czy woda ma odczyn 
kwaśny (poniżej 7), neu
tralny (7) czy alkaliczny 
(powyżej 7). Wartość pH 
jest war tością logaryt
miczną, tj. pH 6 świadczy 
o obecności 10 razy wię
cej kwasu niż pH 7. 
Powinniście unikać na wet 

różnicy pH o jedną jednostkę, żeby zapo
biegać podrażnieniu błony śluzowej ryb.

Częstotliwość pomiaru
Raz na tydzień 

Pożądane parametry wody
6 – 7 dla większości ryb i roślin z rejonów tro
pikalnych; 7,5 – 8,5 dla pielęgnic z jeziora 
Malawi i Tanganika. 

Jeżeli wartość jest zbyt wysoka:
⇓ •  Dodać sera pH-minus 
 •  Dodać CO2 za pomocą sera flore CO2 

fertilization system
 •  Filtrować za pomocą sera super peat 
 •  Częściowa wymiana wody na bardziej 

kwaśną 

Jeżeli wartość jest zbyt niska: 
⇑ •  Dodać sera KH/pH-plus
 •  Częściowa wymiana wody na bardziej 

alkaliczną, pod warunkiem, że nie ma 
wykrywalnych zanieczyszczeń amonem. 
Należy uzdatnić wodę podwójną dawką 
sera aquatan w celu ochrony błony ślu
zowej



Azotyny (NO2) 

Azotyny są półpro dukta
mi rozkładu zanie
czyszczeń (NH4/NH3 do 
NO2). W zbyt wysokich 
stężeniach oddziałuje to 
jak trucizna krwi. Jakikol
wiek zauważalny poziom 
azotynów jest zanie
czyszczeniem wody. 

Częstotliwość pomiaru
Raz na tydzień i jeśli to konieczne (ryby 
źle się czują) 

Pożądane parametry wody 
0,0 mg/l NO2

Jeżeli wartość jest zbyt wysoka: 
0,3 – 0,9 mg/l NO2: zanieczyszczenie wody 
⇓ •  Natychmiastowe działanie: dodać sera 

toxivec 
 •  Wykonać częściową wymianę wody, zas

sać żwir z dna używając sera gravel 
washer, uzdatnić wodę za pomocą sera 
aquatan i sera bio nitrivec

 •  Sprawdzić filtr 
 •  Filtrować za pomocą sera siporax Pro-

fessional
 •  Karmić oszczędnie
 •  Sprawdzić, czy ryby nie zdechły

Od 0,9 mg/l NO2: ostre zanieczyszczenie wody
Ryby są w niebezpieczeństwie 
⇓ •  Postępować jak opisano powyżej
 •  Usunąć przyczynę zanieczyszczenia wody

3,3 mg/l NO2 i powyżej: wysokie zagrożenie 
życia ryb 
⇓ •  Dodać podwójną dawkę sera toxivec
 •  Natychmiast wymienić 30% wody, postę

pować jak opisano powyżej 
 •  Wymienić 30% wody ponownie po upły

wie 12 – 24 godzin, postępować jak opi
sano powyżej

Azotany (NO3) 

Azotany są następnym 
krokiem przemiany 
zanieczyszczeń (NO2 do 
NO3). Mogą się one rów
nież bezpośrednio 
dostać do akwarium  
z wody kranowej. Rybom 
i roślinom to nie prze
szkadza, ale glony będą 
rosły szybko, jeżeli 

poziom azotanów jest zbyt wysoki. 

Częstotliwość pomiaru
Raz w tygodniu i zawsze, kiedy to 
konieczne ( wzmożony wzrost glonów)

Pożądane parametry wody
Maksymalnie 20 mg/l NO3 

Jeżeli wartość jest zbyt wysoka: 
Od 20 mg/l NO3 
⇓ •  Używać 1 litr sera siporax Professional 

na każde 100 litrów wody w filtrze 
 •  Dodatkowo aktywować filtr za pomocą 

sera filter biostart 
 •  Dodać szybko rosnących roślin 
 •  Kontynuować częściową wymianę wody 

używając wody o niskiej zawartości 
azotanów 

 •  Możliwie zredukować ilość ryb i karmienie 

Powyżej 100 mg/l NO3 
⇓ •  Natychmiast wymienić 30% wody i postę

pować jak opisano powyżej
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Tlen (O2)

Jest niezbędny dla ryb  
i innych żywych organi
zmów w akwarium. 
Rośliny również wyma
gają małych ilości tlenu 
w nocy. Deficyt tlenu  
u ryb prowadzi do pro
blemów z oddychaniem. 
W drastycznych  przypa 
kach ryby i inne zwierzę

ta mogą się nawet udusić.

Częstotliwość pomiaru
Co dwa tygodnie, rano i wieczorem,  
i w przypadku, gdy ryby nie czują się 
dobrze. Poziom powinien być wyższy 
wieczorem niż rano.

Pożądane parametry wody
Powyżej 4 mg/l O2

Jeżeli wartość jest zbyt niska:
⇑ •  Szybko podnosimy poziom tlenu stosu

jąc sera O2 plus
 •  Napowietrzamy wodę przy użyciu pomp

ki napowietrzającej (sera air plus)  
i kamienia napowietrzającego (sera air 
set) 

 •  Pobudzamy ruch wody przy użyciu sera 
internal filter (np. sera fil 60/120)

 •  Usuwamy przyczyny deficytu tlenu

Żelazo (Fe) 

Żelazo jest jednym z waż
nych składników odżyw
czych dla wszyst kich 
roślin wodnych. Zbyt 
niski poziom żelaza nieko
rzystnie oddziałuje na 
rośliny. Jednakże zbyt 
duża jego ilość będzie 
szkodzić rybom i niektó
rym roślinom.

Częstotliwość pomiaru 
Jeden raz w tygodniu i jeśli to koniecz
ne, np. z powodu wzmożonego wzrostu 
glonów lub słabego wzrostu roślin.

Pożądane parametry wody
0,5 – 1,0 mg/l Fe

Jeżeli wartość jest zbyt wysoka:
⇓ •  Częściowa podmiana wody, uzdatnianie 

wody przy użyciu sera aquatan i sera 
bio nitrivec

Jeżeli wartość jest zbyt niska:
⇑ •  Uzdatnianie przy użyciu sera florena  

i sera florenette A
   Proszę zwrócić uwagę, że nawóz  

w postaci tabletek (dla roślin po bierają
cych substancje odżywcze przez korzenie, 
rozpuszcza się powoli, dlatego nie można 
skutecznie mierzyć jego działania przy 
użyciu testu na żelazo
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Dwutlenek węgla (CO2)

CO2 jest ważnym skład
nikiem odżywczym dla 
wszystkich roślin. Po 
ziom CO2 pomiędzy 10  
i 40 mg/l jest najko
rzystniejszy dla roślin. 
Również ryby w akwa
rium będą się bardzo 
dobrze czuły w takim 
stężeniu.

Częstotliwość pomiaru
Codziennie (bez większego wysiłku, 
przy użyciu sera CO2 long-term indi-
cator)

Pożądane parametry wody 
Pomiędzy 10 i 40 mg/l CO2, dla delikatnych 
gatunków ryb powyżej 20 mg/l

Jeżeli wartość jest zbyt wysoka:
⇓	•  Redukujemy aplikację CO2
	 •  Usuwamy ostre przedawkowanie przez 

napowietrzanie za pomocą pompki napo
wietrzającej (sera air plus) i kamienia 
napowietrzającego (sera air set)

	 •  seramic pH Controller w pełni automa
tycznie kontroluje i reguluje nawożenie 
CO2

Jeżeli wartość jest zbyt niska:
⇑	•  Dodajemy CO2 stosując sera flore CO2  

ferti lization system
	 •  Mniejsze akwaria: sera CO2-Start

Miedź (Cu)

Miedź to związek bardzo 
toksyczny dla ryb, bez
kręgowców, mikroorga
nizmów. Może dostać 
się do akwarium wraz  
z wodą kranową lub  
z preparatami leczniczy
mi, które zawierają 
miedź. Poziom stężenia 
miedzi powinien być 

monitorowany, aby uniknąć przedawkowa
nia.

Częstotliwość pomiaru
Po każdej podmianie wody (sprawdzać 
wodę kranową), jeżeli ryby nie czują 
się dobrze, lub kiedy używamy środ
ków leczniczych, które w składzie 
mają miedź.

Pożądane parametry wody
0,0 mg/l Cu
powyżej 0,3 mg/l Cu:  śmiertelne dla  

ślimaków
powyżej 1,0 mg/l Cu:  śmiertelne dla wszy st 

kich organizmów  
w ak warium

Jeżeli wartość jest zbyt wysoka:
⇓	•  Podmienić większą część wody zanie

czyszczonej miedzią, używając czystej 
wody. Uzdatnić wodę w akwarium używa
jąc podwójnej dawki sera aquatan i sera 
bio nitrivec plus sera toxivec
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Chlor (Cl)

Chlor jest zawsze  obec
ny w wodzie kranowej, 
może dostać się do 
akwarium przy zakłada
niu akwarium lub przy 
podmianie wody. Chlor, 
nawet w małych daw
kach uszkadza błonę ślu
zową ryb.
W rezultacie atakuje i nisz

czy użyteczne bakterie oczyszczające, filtr 
staje się mało wydajny.

Częstotliwość pomiaru
Po założeniu nowego akwarium i przy 
zmianie lub uzupełnieniu wody (spraw
dzić wodę z kranu)

Pożądane parametry wody
Poniżej 0,02 mg/l Cl

Jeżeli wartość jest zbyt wysoka
⇓	•  Podczas przeprowadzania podmiany 

wody, przygotowujemy wiadra lub 
konewkę

	   Następnie uzdatniamy wodę przy użyciu 
sera toxivec przed wlaniem do akwarium. 
25 ml sera toxivec neutralizuje 3,4 mg/l 
chloru w 100 litrach wody

	 •  Następnie uzdatniamy wodę akwariową 
przy użyciu sera aquatan i sera bio  
nitrivec

Fosforany (PO4)

Fosforany spełniają waż
ne funkcje podczas me 
tabolizmu dla wszy st kich 
mieszkańców ak wa rium. 
Poziom fosforanu wzro
śnie przy większej ilości 
ryb, przy użyciu pokar
mów bogat ych w fosfo
rany i nawozów dla roślin 
z fosforanami. W połą

czeniu z wysokim poziomem azotanów, 
wysoki poziom fosforanów przyczynia się do 
nadmiernego rozwoju glonów.

Częstotliwość pomiaru
Raz w tygodniu i kiedy zachodzi 
potrzeba (nadmierny wzrost glonów)

Pożądane parametry wody
Poziom nie wyższy niż 1 mg/l PO4
(lepiej: max: 0,5 mg/l PO4)

Jeżeli wartość jest zbyt wysoka:
⇓	•  Podmiana wody 10 – 30% raz w tygodniu
	 •  Dodajemy szybko rosnące rośliny
	 •  Dodajemy sera phosvec, natychmia

stowe działanie
	 •  Karmić oszczędnie
	 •  Używamy sera phosvec Granulat do  

filtra w celu trwałego usuwania wyższego 
stężenia  fosforanów
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Sprawdzanie jakości wody
sera Laboratorium Online upraszcza opie
kę nad akwarium, która dostarcza zadowo
lenie. Bez żadnego wysiłku nauczycie się, 
jak używać zestawów testów i uzdatniaczy 
do wody. Możecie sprawdzić jakość wody 
w akwarium, jak również w oczku wodnym. 

Oferuje to następujące zalety:
•  niezmiennie dobra jakość wody
•  mniej problemów z glonami
•  mniej czasu potrzebnego do opieki nad 

akwarium

sprawdź sam na stronie www.seralabor.com
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Podmiany wody

Jest zalecana podmiana odpowiednio 
małych ilości wody (około 20% raz w tygod
niu). Większa podmiana wody około 50% 
zaburzy równowagę w biotopie akwarium,  
dlatego należy zostawić rezerwę w razie 
potrzeby np. w przypadku ostrego zatrucia 
azotanami lub miedzią. W tym przypadku 
używamy również sera toxivec (patrz strona 
13, 14, 16 i 17).

Częstotliwość podmiany wody i ilości pod
mienianej  wody jest uzależniona od:
• rozmiaru akwarium
•  liczby i rozmiarów  mieszkańców akwarium

Kiedy, jak dużo wody?
Nie wszystkie zużyte produkty mogą być 
całkowicie usunięte z akwarium. Substancje 
takie jak fosforany i azotany, które w dużych 
ilościach są toksyczne dla ryb są niezbędne 
w każdym akwarium. W naturze, substancje 
te są wymywane lub roz cieńczane przez 
przepływającą wodę.
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Podmiany wody

Kalkulacja pojemności akwarium:

  60 cm szer. x 30 cm wys. x 35 cm gł.
=  63.000 cm3

=  63 litry całkowitej pojemności

lub

 100 cm szer. x 40 cm wys. x 40 cm gł.
=  160.000 cm3

=  160 litrów całkowitej pojemności

Przedstawiona tabela dla więk
szości akwariów z przeciętną  
ilością ryb. Przedstawione dane 
dobrze sprawdzają się w prakty
ce.

Przykłady ilości wody 
i pojemności:

Duże ilości substancji toksycznych szybko 
nagromadzają się w małym biotopie ak 
warium. Błędnym jest myślenie, że można 
czekać przez trzy miesiące, a następnie  
podmienić więcej niż połowę wody. W tym 
przypadku nie powinniśmy sobie łamać 
głowy rozrastającymi się glonami, bo ryby 
również będą się miały bardzo źle. 

Dodając sera toxivec i sera filter biostart  
możemy raz ominąć podmianę wody, jeżeli 
nie znajdziemy na nią czasu. Pomimo to, 
należy sprawdzić jej jakość używając testu 
sera water test kits.

Częściowych podmian wody 
nie możemy  
przeprowadzać zbyt rzadko

  Rozmiar akwarium/ Ilość konieczna do  Jak często
 Zawartość podmiany    
   50 –   60 litrów 10 – 20 litrów co tydzień
   80 – 100 litrów         20 litrów co tydzień
 110 – 120 litrów 20 – 30 litrów co tydzień
 160 – 200 litrów 30 – 40 litrów co tydzień
  powyżej 250 litrów   20%   co dwa tygodnie

60 cm

100 cm

30 cm

35 cm

40 cm

40 cm
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Przygotowanie
Będziemy potrzebowali:
•  Konewkę i dwa czyste wiadra, które nigdy 

nie miały kontaktu z detergentami. Prze
znaczamy je tylko do akwarium.

•  Dwa metry węża do akwarium, lub lepiej 
sera gravel washer.

•  Ręcznik lub płytką miskę w przypadku 
rozlania się wody.

•  Wyłączamy główne zasilanie prądu:  
od ogrzewania, filtra i oświetlenia.

Jak usuwamy wodę ze 
zbiornika

W czasie pracy z sera gravel washer 
musimy uważać, by nie oczyszczać miejsc 
w odległości około 5 cm od roślin. Ochro
ni to delikatne korzenie roślin. Możemy 
sobie zaznaczyć, jaką ilość wody chcemy 
usunąć z akwarium, zaznaczając na 
zewnątrz akwarium przyklejoną taśmą 
miejsce, do którego będziemy opróżniali 
zbiornik.

Ważne wskazówki

Najpierw ustawiamy dwa wiadra lub miskę 
na ręczniku. Następnie wylewamy wodę ze 
zbiornika do wiader. Można to zrobić na dwa 
sposoby:

Większość akwarystów trzyma końcówkę 
węża w akwarium, a następnie zasysa wodę 
ustami na drugiej końcówce węża. Jednak 
metoda ta wymaga pewnej praktyki. Czasami 
zdarza się, że woda w ogóle nie płynie,  
a czasami możemy przypadkowo połknąć 
duży haust wody z akwarium.

Bardziej elegancko możemy przelewać wodę 
syfonem używając sera gravel washer.  
Stosując tę metodę możemy zrobić dwie 
rzeczy za jednym razem. Po pierwsze, łatwo  
i dokładnie usuwamy muł ze żwiru używając 
sera gravel washer, po drugie możemy  
w tym samym czasie dokonywać częściowej 
podmiany wody.

Po usunięciu wody z akwarium w takiej ilości, 
jak nam potrzeba, możemy przeczyścić 
akwarium.



Teraz akwarium jest uzupełnione wodą  
kranową, którą należy uzdatnić zgodnie  
z wymaganiami ryb ozdobnych. Nasi dostaw
cy wody niekoniecznie myślą o naszym akwa

rium przygotowując dla 
nas wodę do picia. Ich 
zadaniem jest dostar
czanie wody odpowied
niej do konsumpcji  
przez człowieka. Woda 
do picia ma dobrze sma
kować, ma być uboga  
w substancje odżywcze 
i chorobotwórcze i ma 
nie zniszczyć kanalizacji. 
W konsekwencji, bardzo 
często jest dezynfeko

Jak uzdatnić wodę kranową

Podmiany wody
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wana chemikaliami, na przykład chlor jest 
używany do zabijania niebezpiecznych bak
terii i zarazków. Dlatego nasza woda do picia 
jest często niebezpieczna dla delikatnej błony 
śluzowej ryb i zbyt toksyczna dla ryb ozdob
nych. Nie zawiera też w ogóle żadnych poży
tecznych bakterii. Chlor znacznie obniża 
ilość bakterii oczyszczających w akwarium.

sera uzdatniacze do wody, uzdatniają wodę 
zgodnie z naturą. Napełnij konewkę wodą 
kranową i uzdatnij ją przy użyciu sera  
aquatan, sera bio nitrivec, sera mineral  
salt i w zależności od gatunku ryb, sera  
blackwater aquatan.

Dodając sera toxivec bezpośrednio do 
akwarium, natychmiastowo usuwamy 
poziom pozostałych zanieczyszczeń.

sera toxivec
•  natychmiastowa ochrona ryb  

i bez kręgowców przed zatruciem 
chlorem, amoniakiem i metalami 
ciężkimi

•  natychmiastowe usuwanie tok
sycznych substancji z akwarium

•  5 ml wystarcza na 20 litrów
•  stwarza idealne warunki dla sera 

bio nitrivec bakterii oczysz
czających

sera aquatan
•  neutralizuje rozpuszczone sole  

i agresywny chlor
•  natychmiastowo wiąże szkodliwe 

jony metali
•  chroni i stabilizuje błonę śluzową 

ryb dzięki wartościowej wita
minie B kompleks

•  zapewnia obfity wzrost roślin  
i mikroorganizmów dzięki wita
minie B kompleks

•  redukuje stres podczas transpor
tu ryb i w czasie przenoszenia do 
nowego zbiornika

•  tworzy odpowiednią wodę dla 
ryb i biokultur

•  przyspiesza gojenie się ran po 
małych skaleczeniach dzięki 
specjalnemu koloidowi ochron
nemu dla skóry



Postarajmy się ustawić temperaturę  świeżo 
dolewanej wody w przybliżeniu do tempera
tury wody w akwarium. Jeżeli temperatura 
byłaby troszkę niższa, nie wpłynie to źle na 
ryby. Całkowite przeciwieństwo: Wiele ryb 
staje się bardziej ruchliwa kiedy temperatura 
wody ochładza się (nie więcej niż o 1 – 2oC). 
Metabolizm i gotowość do rozmna żania 
wzmaga się.

Właściwa temperatura wody

Dolewanie wody
Kiedy dodajemy wodę, nie należy zbytnio 
zawirowywać żwiru lub wymywać korzeni 
roślin. Pracę ułatwi nam wąż.

Po drugiej lub trzeciej podmianie wody, 
nabierzemy wystar czająco dużo praktyki,  
i cała praca będzie nam zajmować od 15 –  
20 minut. Postępując w ten sposób nasze 
ryby ozdobne i rośliny będą utrzymywały 
dobrą kondycję.

Należy zbadać wodę po 
uzdatnianiu.

Ważne:
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sera blackwater aquatan
•  uzdatnia  i umożliwia przygotowa

nie wody o właściwościach tropi
kalnych, zawiera naturalny eks
trakt z torfu, elementy śladowe, 
witaminy, kwas humusowy

•  stosujemy sera blackwater  
aquatan wraz z sera aquatan, 
jeżeli trzymamy np. brzanki, tetry, 
i inne ryby dobrze czujące się  
w miękkiej wodzie

sera mineral salt
•  wzbogaca wodę kranową w mine

rały, które występują w  naturalnej 
wodzie, w ilościach biologicznie 
właściwych

sera bio nitrivec
•  biokultury dla filtra i wody akwa

riowej
•  naturalnie obniża poziom amonia

ku i azotynów
•  działa przez długi czas

Skala temperatury:
brązowy: tendencja wzrostowa
zielony: obecna temperatura
niebieski: tendencja spadkowa
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Wkłady filtracyjne i utrzymanie filtra
Schematowy opis oczyszczania wody w akwarium przy pomocy wkładów filtracyjnych firmy 
sera zawartych w filtrach zewnętrznych i wewnętrznych.

Czysta 
woda

sera biofibres lub sera filter 
sponge gromadzą grubo
ziarniste cząsteczki i zawie
siny.

sera filter wool lub sera filter 
mat (floss) gromadzą małe 
cząsteczki zanieczyszczeń. 
sera filter mat (floss) można 
użyć podczas mechanicznej 
filtracji wstępnej w połączeniu 
z sera filter sponge.

Odchody ryb
Części roślin

Pozostałości pokarmu

Mechaniczna  
filtracja wstępna

Bakterie czyszczące zawarte 
w sera filter biostart osie dlają 
się w sera siporax Profes
sional i natychmist rozpoczy
nają biologiczny rozkład zanie
czyszczeń w filtrze. Bakterie 
czyszczące w skale wulka
nicznej z sera bio nitrivec 
czyszczą wodę w akwarium.

Amon/amoniak (NH4/NH3)

Azotyny (NO2)

Azotany (NO3)

Pokarm dla roślin

Czysta woda 

Biologiczne  
oczyszczanie wody

Mechaniczna  
filtracja końcowa
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sera wkład do filtra do zadań 
specjalnych
sera super peat wolno uwalnia wartościowe 
kwasy humusowe i mikroelementy do wody. 
Jest to idealne dla platek, pielęgniczek i wielu 
odmian tetry.

sera super carbon – jest używany do  
usuwania organicznych pozostałości np. po 
używaniu środków leczniczych. 

sera phosvec Granulat – łatwo i nieza
wodnie usuwa fosforany. Jest potrzebnym 
środkiem przy zapobieganiu glonom.

Wyposażenie sera filtra
sera fil 60/120 wewnętrzny filtr do akwarium
• małe i bardzo mocne
• dla akwariów do 60/120 litrów
•  możliwość rozbudowania o moduły komo

ry filtra

sera 4 komorowy filtr wewnętrzny 
w sera Biotop Nano Cube 60
• kompaktowy i dyskretny
•  duża objętość filtra ze względu na 4 komo

rowy system
• dla akwariów do 60 litrów

sera fil bioactive filtry zewnętrzne są ekono
miczne, mocne, proste w obsłudze i na tych
miast aktywne biologicznie!

sera fil bioactive 130 i 130 + UV
• dla akwariów do 130 litrów

sera fil bioactive 250 i 250 + UV
• dla akwariów do 250 litrów

sera fil bioactive 400 + UV
• dla akwariów do 400 litrów

Szczegółowe informacje o wkładach filtra
cyjnych sera, filtrach i wyposażeniu znaj
dziesz w poradniku firmy sera "Jak założyć 
akwarium zgodnie z naturą" lub w Internecie 
(www.sera.de).
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Czyszczenie filtra i wkładów 
filtra
a) Czyszczenie filtra
Części filtra myjemy pod bieżącą wodą bez 
użycia detergentów. Można znaleźć pod
stawowe informacje o czyszczeniu filtra  
w instrukcji użycia.

b) Płukanie biologicznego wkładu filtra
Zasiedlane przez bakterie czyszczące wkła
dy filtracyjne, jak sera siporax Professional 
i sera biopur forte, oraz gąbki filtracyjne 
należy delikatnie opłukiwać, ale nigdy nie 
należy ich myć środkami czyszczącymi. 
Detergenty niszczą prawie wszystkie poży
teczne bakterie w akwarium. W takim przy
padku, zanieczyszczenia nie są rozkładane 
przez kilka tygodni. 

Najlepiej opłukać wkłady filtra w wiadrze  
z wodą akwariową. Możemy w tym celu użyć 
wody  w czasie kiedy dokonujemy podmiany. 
Wiadro nie może mieć nigdy kontaktu z środ
kami do czyszczenia. W ten sposób usunie
my bród nie wymywając ważnych bakterii. 
W czasie płukania, zalecamy czyszczenie 
tylko części biologicznego wkładu filtra, co 
zabezpieczy bakterie. Dodając sera bio 
nitrivec do wkładu filtra zapewniamy szybką 
aktywację biologicznego oczyszczania wody.

c) Wymiana biologicznego wkładu filtra
sera filter wool, sera filter mat lub sera 
biofibres są znane z zatrzymywania drob
nych cząstek zabrudzenia. Powinno się myć 
te materiały filtra w wodzie pochodzącej  
z akwarium lub w przypadku bardzo dużego 
zabrudzenia wymieniać je.

Wkłady filtracyjne i utrzymanie filtra

sera fil filtry zewnętrzne

sera 4 komorowy filtr wewnętrzny  
w sera Biotop Nano Cube 60

Czyszczenie wkładu filtra w sera   wewnętrznych i zewnętrznych filtrach

sera  
filter sponge

sera siporax  
Professional

sera filter mat 
(floss)
 
sera  
filter sponge

sera siporax  
Professional
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Jak często czyścić
Zalecamy wymianę sera filter wool i sera 
biofibres coarse w przypadku bardzo silnego 
zabrudzenia.
Proszę wypłukać materiał filtra przeznaczony 
do osadzania się bakterii.
•  co 3 do 4 miesięcy w przypadku normal

nego zarybienia
•  co 6 do 12 miesięcy w przypadku optymal

nego zarybienia

Zależy to również od rozmiaru filtra stosow
nie do rozmiaru akwarium. Jeżeli filtr jest zbyt 
mały dla akwarium z dużą ilością ryb, będzie
my musieli czyścić częściej. W takim przy
padku zalecamy zainstalowanie biologicz
nego filtra o większej mocy. Wewnętrzne 
oczyszczanie będzie przedłużone, jeśli róż
norodne wkłady filtra będą optymalnie 
rozmie szczone.

Nieplanowane czyszczenie 
W przypadku zmniejszenia przepływu wody 
przez filtr z powodu jego zapchania się.

Umieszczanie specjalnego wkładu filtra
sera super carbon (filtr węglowy) i sera 
super peat (granulat czarnego torfu) powin
ny być wymieniane co 6 tygodni.

Proszę sprawdzić poziom azotynów używa
jąc testu sera nitriteTest (NO2) dwa razy 
w tygodniu przez najbliższe 4 tygodnie i po 
każdym płukaniu materiału filtra.

Łatwa wymiana wkładu filtra
Umieszczanie i usuwanie wkładów filtra staje 
się łatwiejsze z sera filter media bags. Kiedy 
wkład filtra zostaje dobrze umie szczony 
wewnątrz filtra łatwo jest go uchwycić 
i wyciągnąć do czyszcze
nia.

Czyszczenie wkładu filtra w sera   wewnętrznych i zewnętrznych filtrach

woda akwariowa

sera 
filter sponge

sera siporax 
Professional

sera filter mat
(floss)

sera 
filter sponge

sera siporax 
Professional

Biologiczny wkład filtra
•  Płuczemy w wodzie z akwarium 
 w przypadku normalnego
 zarybienia: co 3 – 4 miesiące
 w przypadku optymalnego
 zarybienia: co 6 – 12 miesięcy
•  Następnie: szybko aktywujemy biologiczne oczysz

czanie przy użyciu sera bio nitrivec

Mechaniczny wkład filtra
•  Płuczemy w wodzie z akwarium
•  Wymieniamy w przypadku ostrego zabru dzenia
•  Jeżeli to konieczne (redukujemy przepływ wody)
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 GmbH • D 52518 Heinsberg • Germany 

www.sera.de • info@sera.de

Dla naturalnych akwariów

Twój wyspecjalizowany sprzedawca

Wszelkie prawa zastrzeżone

 Testy do wody




