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1 ПО-ДОБРЕ ПРЕВЕНЦИЯ ОТКОЛКОТО ЛЕЧЕНИЕ!
Стресът въздейства на имунната система и
намалява устойчивостта срещу болести. По
тази причина, точно както и при хората е
един от главните фактори за разболяване
на рибите. Стресът се причинява от раз-
лични фактори. Най-често срещаните са:
грешки при поддръжката (твърде много,
недостатъчни или неправилни действия),
неподходящо съчетание на видовете, твър-
де много риби, резки промени в температу-
рата, прехранване и последващо замърся-
ване на водата с органика водещо до
увеличаване на болестотворните организ-
ми. Често избухват болести, чийто причини-
тели незабелязано живеят в езерото
(вторични паразити, заедно с другите).

Други важни фактори на стреса са еднооб-
разно или неподходящо хранене, страх
дължащ се на улавяне, транспорт или честа
поддръжка на аквариума, токсични ве-
щества от водата или от неподходящи то-
рове за растения. 

Вие ще намерите много и добре съставена
информация за отглеждане на вашите ак-
вариумни риби без стрес в sera справочни-
ците “Как да създадем аквариум”, “Как да
храните вашите тропически рибки приро-
досъобразно” и “Поддръжка на аквариума
природосъобразно”, и www.sera.de. Вашият
консултант в зоомагазина може да ви ин-
формира какви риби са подходящи за от-
глеждане заедно и какви изисквания имат
те към параметрите на водата. Ако вие след
това отделите един до два часа на седмица
за вашия аквариум, той ще ви осигури мно-
го радост за дълго време. В случай на забо-
ляване, което обикновенно се случва рядко,
този справочник и продуктите sera ще ви
бъдат отлична подкрепа за да помогнете на
рибките бързо и ефективно. 

Ние искаме вие да се насладите максимал-
но на вашия акввариум и вашите здрави, и
жизнени рибки.

Как стресът възниква в аквариума? –
Примери

• Прехвърляне и транспортиране на 
рибите

• Промени в температурата
• Уплаха на рибите, напр. отглеждането 

на несъвместими видове риби води до
постоянни битки

• Уплаха при поддръжка на аквариума,
напр. чести промени в декорацията 

• Аквариум без достатъчно укрития и убе-
жища

• Твърде силно течение на водата
• Неподходящи параметри на водата
• Добавяне на неподходящи препарати

(напр. несъвместими торове, неправил-
но добавени препарати)

• Ниско ниво на хигиена напр. от недоста-
тъчна или неподходяща поддръжка

• Прехранване или неправилно хранене с
лошокачествена храна

• Твърде много риби

Премахване на стреса = 
превенция на болестите



!!
sera UV-C Systems (sera UV-C системи)
редуцира численоста на болестотворните
организми в сладководен и соленоводен
аквариум както и в градинското езеро,
чрез прост физичен метод – без химични
добавки. Много патогени както и нежела-
ните водорасли са редуцирани и дори на-
пълно премахнати благодарение на UV-C
лъчението. Филтриращите бактерии про-

1 ПО-ДОБРЕ ПРЕВЕНЦИЯ ОТКОЛКОТО ЛЕЧЕНИЕ!

дължават да живеят неповлияни, защото
повечето от тях се заселват във филтър-
ните материали (силно ви препоръчваме
sera siporax Professional) и дънния субс -
трат. sera UV-C системи осигурява важно
противодействие и превенция на болести-
те и допринася много за високото качест-
во на живот в аквариума.

Съвет
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sera UV-C система 5W за свързване 
с филтър

UV-C лампа

Филтърно кече
(влакна)

Филтърна гъба

sera siporax
Professional



2 PАЗПОЗНАВАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ
За съжаление болести може да появят, до-
ри да осигурите най-добра грижа за рибите. 
Важно е да разпознаете вероятната болест,
правилно да определите причинителя и да
започнете лечение. Трябва да имате базови
познания за най-често срещаните заболя-
вания по рибите. 

Препоръчваме ви да наблюдавате рибите
за симптоми на заболявания и нетипично
поведение всекидневно докато ги храните,
за да сте сигурни, че правилно може да
определите здравословното им състояние.
Бъдете особенно бдителни дори само една
от рибите да страни от другите или се дър-
жи нетипично. 

Външните и вътрешните заболявания са
видими в зависимост от това къде се про-
явяват. 

Външните заболявания най-вече се про-
явяват по перките, хрилете и кожата. Обик-
новенно те може да се видят в ранен ста-
дии и да бъдат третирани навреме.

Вътрешните заболявания са по трудни за
разпознаване. Обаче наблюдавайте внима-
телно, почти всички заболявания водят до
нетипично поведение. Това включва загуба
на апетит, нетипично плуване, апатия и про-
мяна в оцветяването (особенно потъмнява -
не). 

Опитните акваристи могат бързо да забе-
лежат, ако нещо не е наред дори при въ-
треш ни болести. 

Регуларното и внимателно наблюдение по-
мага да откриете заболяването още в на-
чалния стадии. Засегнатите риби все още
не са отслабнали твърде много и има голя-
ма вероятност останалите здрави риби да
не бъдат засегнати.

Правилната диагноза е предварително ус-
ловие за успешно лечение. sera препара-
тите са пригодени за специфични заболя-
вания и не се налага да излишно да
натоварвате рибите и аквариума. 

Главно правило на практика е: навремемн -
ното третиране значително повишава 
шанса за оздравяване на рибите. Това е
особенно важно за силно заразните забо-
лявания. 

В следващите страници ние ви подпомага-
ме с примерни снимки и описания на сим-
птомите за диагностициране. Моля отделе-
те време и прочетете частта за всички
възможни причини за заболявания, както и
полезните съвети накрая на справочника. В
началото някой симптоми на заболявания
ще ви изглеждат много еднакви. Бързане-
то, и съответно възможната погрешната
диагноза може да доведе до неправилно
третиране и вероятност от неблагоприятни
последствия. Ако имате съмнения, моля
консултирайте се с ветеринар – специалист
по рибите. 

5
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Cимптоми Диагноза Лечение



Съдържанието на този справочник е съста-
вено от екип от експерти с нужната грижа и
съобразно последните научни открития.
Въпреки това този кратък справочник мо-
же да ви даде само преглед на най-често
срещаните заболявания и техните причини.
Рядко срещащите се заболявания или тези
които не може да се третират от всеки или
такива които изискват помощ от ветеринар
(напр. язви причинени от рак, поражения по
нервите и генетичните заболявания) не са
включени тук. В подобни случаи ние ви съ-
ветваме да прочетете специализирана ли-
тература, например лесно разбираемата и
богато илюстрирана книга “Krankheiten der
Aquarienfische” от sera специалиста Дитер
Унтергасер (Dieter Untergasser) издадена от
Kosmos Verlag (налична само на Немски
език). 

2 PАЗПОЗНАВАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ
Моля отбележете, че химичното и биоло-
гично състояние на различните аквариуми
може много да се различава. В тази връзка
не е възможно точно да се предскаже точ-
ната реакция във всеки един аквариум и за
всеки един животински вид. Във всеки от-
делен случай всички добавени химически
субстанции в аквариума с водата, органич-
ните замърсители или предишни третира-
ния, може да влезят в непредвидима 
реакция с препаратите. По тази причина га-
ранцията и отговорността за лични увреж-
дания, имуществени вреди и финансови за-
губи след последване на съветите за
лечение в този справочник не може да се
отнасят към Редактора. 

Вие ще намерите подробни съвети за съз-
даване и поддръжка на вашия аквариум в
интернет сайта www.sera.de или в многото
различни наши брошури и справочници. 
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Диагноза: Lymphocystis
(засяга сладководни и соленоводни рибки) 

Диагноза: Колумнарис (Columnaris)

Бисерен трихогастер с цисти на Lymphocystis по кожата

2.2 БОЛЕСТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ БАКТЕРИИ

2.1 БОЛЕСТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ВИРУСИ

Лечение: стр. 28

Болестта Columnaris, също засяга ръба на люспите

Признаци
Свити перки, бели устни, люспи с бели ръбо-
ве, бяло покритие по задната част на главата;
отворени разкъсвания по кожата; загуба на
люспи. Разпространява се за часове.

Признаци
Плътни овални цисти с размери 0.5-1мм върху кожата и
перките (клетките на мукусната мембрана силно нараст-
ват).

Лечение: стр. 27

Бели устни причинени
от Columnaris 

Бели точки под кожата
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2.2 БОЛЕСТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ БАКТЕРИИ

Диагноза: Гниене на перките

Лечение: стр. 28

Признаци
Гниене на перките с бели ръбове, а в край-
на фаза до основата на перката.

Диагноза: Бактериално гниене на хрилете
(най-често вторична инфекция, напр. cлед 
инфекция от паразити)

Лечение: стр. 28

Признаци
Бледи хриле, млечнобели области по кожa-
та, хрилните влакънца се разпадат в край-
ната фаза.

Разпадане на опашната перка

Бактериално гниене на хрилете (хрилното капаче е отстранено)

8



2.2 БОЛЕСТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ БАКТЕРИИ

Диагноза: Инфекция от бактериите
Aeromonas или Pseudomonas

Лечение: стр. 28

Признаци
Малки кървави точки по кожата, перките и
хрилете или циреи и язви, които се пукат и
кървят. 

Диагноза: Водянка 
(причинена от бактерии)

Лечение: стр. 29

Признаци
Изпъкнали очи, зачервен анус, слизести 
изпражнения, подут стомах и изпъкнали
люспи (не всички симптоми се проявяват
едновременно).

Водянка с настръхване на люспите

Сребърна молинезия със смесена бактериална инфекция
Кървенене на кожата

… и основата на опашката

9



2.3 БОЛЕСТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ГЪБИЧКИ

Диагноза: Гъбична инфекция (Микоза)

Лечение: стр. 30

Признаци
Бели, подобни на памук израстъци по ко-
жата с дълги нишки (често след предишно
нараняване).

Цихлида с гъбична инфекция по кожата

Цихлида инфектирана 
с гъбички

Дискус с нараняване 
инфектирано с гъбички

10



Диагноза: Ichthyobodo necator
(по-старо: Costia necatrix)

Лечение: стр. 30

Признаци
Цвета ce променя на до cив или млечен в някои области
на кожата (червеникави при по-силни инфекции); при 
рибите с дълги перки, те cа оръфaни; свити перки.

Плата със слепнали перки

2.4 БОЛЕСТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ФЛАГЕЛАТИ

Плата с инфекция от Ichthyobodo 

11



2.4 БОЛЕСТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ФЛАГЕЛАТИ

Дискус инфектиран с чревни флагелати

Диагноза: Чревни флагелати (Hexamita sp., Spiro-
nucleus sp. също други паразити като Protoopalina sp.,
Trichomonas sp., Cryptobia sp.) и/или заболяването
“дупки в главата”

Лечение: стр. 30

Признаци
Раложени перки, тънки, белезникави екскременти, дупки
по главата (особенно при дискусите), възможно измър-
шавяване и потъмняване. 

Диагноза: Piscinoodinium, Кадифена болест

Лечение: стр. 31

Признаци
Рибите се отъркват по декорациите и плуват възбудено
в ранния стадий, по-късно ce появяват белезникаво
жълти точки (< 0.3мм) по кожата и перките; често зараз-
яване нa xрилете; рибите изглeждaт кaто покрити c
брaшно; кожата е кaто кaдифe.

Piscinoodinium по гърба

Гурами инфектирано с Piscinoodinium
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2.5 БОЛЕСТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ РЕСНИЧЕСТИ

Диагноза: Ichthyophthirius multifiliis
(Болест “бели точки”),
Cryptocaryon irritans (соленоводно Ихтио)

Лечение: стр. 32

Признаци
Ясно видими бели точки (0.4-1.5мм), по кожата и перки-
те, свити перки и търкaнe по дeкорaциитe.

Черен неон инфекция от “бели точки”

Ангелска риба с инфекция от
Cryptocaryon irritans

Черна молинезия с “Ихтио”
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Диагноза: Apiosoma (по-старо: Glossatella) или 
Epistylis (по-старо: Heteropolaria)

Лечение: стр. 33

Признаци
Oбвити c кожa рaни по слизестата мембрана; много
удължени едноклетъчни на късo стълбче (нe дълги ниш-
ки, както при на гъбичната инфекция) са видими cъc сил-
на лупа. 

Инфектирана колиза 

2.5 БОЛЕСТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ РЕСНИЧЕСТИ

Цихлозома мееки с инфекция от Apiosoma по опашката
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2.5 БОЛЕСТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ РЕСНИЧЕСТИ

Инфектирана цихлозома мееки

Диагноза: Trichodina, Tetrahymena, Chilodonella,
Brooklynella (в солена вода)

Лечение: стр. 33

Признаци
Отделни белезникави области по слизестата мембрана
(на места по-нагъсто); малки бледи места по кожата;
апатия и загуба на апетит; секрет от мукозната мембра-
на (при соленоводни риби). Рибките се отъркват и поня-
кога потрепват с перки. 

Тъмно оцветен дискус с инфекция от Chilodonella
(елипсовидни бели удебелявания по кожата)

Инфекция от Tetrahymena (мрежовидни 
удебелявания по мукозната мембрана)

15



Диагноза: Хрилни метили / Dactylogyridea

Лечение: стр. 34

Признаци
Дишането става по-силно с вceки изминaл дeн, докато 
рибата започне да cтои пoд повърхността задъхвайки
се; понякога eдноcтрaннo дишанe; eднoтo или двeтe
xрилни кaпaчeтa ca зaтвoрeни, или ocтaвaт oтвoрeни;
мaлки плocки чeрвeи oбикнoвeнo пoд 1мм cтoят пo xри-
лeтe (възмoжнo e дa ce видят нa cпoкoйнa риба с лупа);
рибитe oтърквaт xринитe cи кaпaчeтa.

Дискус с недостиг на въздух причинен от хрилни метили

Диагноза: Кожни метили / Gyrodactylidea

Лечение: стр. 34

Признаци
Рибките се отъркват и стават апатични. Мътна кожа и
малки движещи се червеи върху кожата (трудно разли-
чими с просто око, но добре се виждат с лупа; най вече
по-малки от 1мм).

2.6 БОЛЕСТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ПЛОСКИ ЧЕРВЕИ

Corydoras с кожни метили
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Диагноза: Transversotrema sp.

Лечение: стр. 35

Симтоми
Рибките се отъркват; възпаления под люспите; отслаб-
ване.

2.6 БОЛЕСТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ПЛОСКИ ЧЕРВЕИ

Metacercaria в перкитеГолям плосък червей в целуващо се гурами от
Азиатски развъдник на открито

Хелер инфектиран с Transversotrema
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2.7 БОЛЕСТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ РИБНИ ПИЯВИЦИ

Рибна пиявица

Диагноза: Рибна пиявица / Piscicola sp.

Лечение: стр. 35

Признаци
Кръгли, кървави възпалени области (3-8мм) върху кожа-
та на рибите; червеи дълги до 5см (най-често по-малки)
с кръгли смукала в двата края на тялото може да се
 видят по водните растения и рибите.

Диагноза: Рибна въшка / напр. Argulus

Признаци
Рибата скача и плува възбудено; плоски (подобни на
въшка) почти прозрачни ракообразни големи 4-14мм с
две черни очи може да се видят по кожата на рибата;
червени убождания по кожата.

2.8 БОЛЕСТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ РАКООБРАЗНИ

Рибна въшка по Кои

Рибна пиявица по дискус

Лечение: стр. 36

18



2.8 БОЛЕСТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ РАКООБРАЗНИ

Признаци
Бели до сивкаво сини ракообразни големи около 0.5-3мм
върху хрилните пластинки.

Диагноза: Червей – котва / Lernaea

Лечение: стр. 36

Диагноза: Паразитни копеподи / Ergasilus

Лечение: стр. 36

Признаци
Бeли, c формa на иглa с две малки торбички накрая, те
ce забивaт дълбоко и здраво в кожата; анемия и отслаб-
ване на рибите.

Плата с Lernaea Lernaea по опашната перка

Ergasilus по хрилете (хрилното капаче е отстранено) 
Снимка: Д-р Dirk Kleingeld 
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2.8 БОЛЕСТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ РАКООБРАЗНИ

2.9 СМЕСЕНИ ИНФЕКЦИИ

Паразити от разред Isopoda

Диагноза: Паразитни изоподи

Лечение: стр. 36

Диагноза: Смесена инфекция (диференцирани диаг-
нози обикновено са възможни само от специалист) 

Лечение: стр. 37

Пангас със смесена инфекция

Признаци
Видимо сегментирани, овални, матови, жълтеникави до
кафеникави aртроподи (1-5см) са прикрепени към рибa-
тa; кървави, c формaтa нa тoчкa следи от ухапвания.

Признаци
Силна секреция на слизестата мембрана, често с гъбич-
на инфекция в някой области може да се наблюдават и
други симптоми.

Паразитиращи изоподи върху апистограма 
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3 БОЛЕСТИ ОТ НЕДОСТИГ И НЕДОХРАНВАНЕ

Причини: Минерален и витаминен дефицит
причинен от твърде мека вода и 
некачествена храна с малко витамини

Лечение: стр. 38

Признаци
Деформация на хрилните капачета, перките
и опашката на млади риби. 

Дискус с деформирани перки в следствие на минерален 
дефицит

Деформация на хрилно капаче

Причини: Хранене с некачествена еднообразна храна,
едно от последствията на което е затлъстяване на
черния дроб

Лечение: стр. 38

Признаци
Апатични, твърде тънки или твърде дебели риби, бавно
развитие.

Мастна дегенерация на черния дроб
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Потъмняване на цялата риба 

Причини: Рибите не се чувстват добре, поради непод-
ходяща или замърсена вода, или при отглеждане
различно от есествените изисквания (напр. липса 
на укрития, отглеждане на несъвместими видове заед-
но и т.н.)

Лечение: стр. 41

Признаци
Бледи цветове или при някой рибки, например Дискуси-
те, пълно потъмнване.

Причина: Наранявания, например от улавяне с 
нeкaчecтвeни кепчетa, наранявания при транспорт, 
наранявания от опити за бягство (от остри ръбести
предмети) или при битки за територия

Лечение: стр. 41

Признаци
Слизестата мембрана и кожата са наранени. 

Големи области с наранявания върху дискус 

4 ГРЕШКИ В ПОДДРЪЖКАТА И ОТРАВЯНИЯ
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Причина: Болест на въздушните мехурчета
(Пренасищане на водата с газ)

Лечение: стр. 41

Признаци
Бистри малки мехури по кожата (0.5-2мм).

Причина: Твърде кисела вода, ацидози

Лечение: стр. 42

Признаци
Тънка млечно бяла кожа с мътни кръвоизливи отдолу;
плътно мътно покритие върху очите; кафеникаво покри-
тие върху хрилете.

Болест на въздушните мехурчета
Снимка: Д-р Sandra Lechleiter

Подуване на роговицата причинено от pH по ниско от 3 

4 ГРЕШКИ В ПОДДРЪЖКАТА И ОТРАВЯНИЯ
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Наранени хриле в следствие от отравяне с амоний 
(хрилното капаче е премахнато)

За сравнение: Здрави хриле 
(xрилното капаче е премахнато)

Причина: Алкалози или интоксикация с амоняк

Лечение: стр. 42

Признаци
Белезникава кожна слуз; разръфани перки; хрилните
пластинки загиват.
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Причина: Остра интоксикация от нитрити

Причина: Осмотичен шок

Лечение: стр. 42

Признаци
Нарушена слизестата мембрана, перките падат.

Дискус с разпаднали се перки в следствие на осмотичен шок
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4 ГРЕШКИ В ПОДДРЪЖКАТА И ОТРАВЯНИЯ

Лечение: стр. 43

Признаци
Рибите стават апатични и скоро умират въпреки краси-
вите си цветове, често без други симптоми.



5 ТАБЛИЦА ЗА ТРЕТИРАНЕ

Болест/Патоген                                                  Третиране в аквариума

Aeromonas или Pseudomonas                             sera omnipur, sera baktopur, 
                                                                              sera baktopur direct, sera bakto Tabs

Apiosoma или Epistylis                                         sera costapur

Brooklynella (при морски рибки)                         sera costapur

Cryptocaryon (при морски рибки)                       sera costapur 

Ichthyobodo necator (Costia)                                sera costapur

Ichthyophthirius multifiliis                                     sera costapur
(Болест “бели точки”)                                          

Lymphocystis                                                        sera pond cyprinopur

Transversotrema и ларви на метил                      sera mycopur, sera omnipur 

Trichodina, Tetrahymena, Chilodonella                 sera costapur 

Водянка                                                                sera omnipur, sera baktopur, 
                                                                              sera baktopur direct, sera bakto Tabs

Гниене на перките                                                sera omnipur, sera baktopur, 
                                                                              sera baktopur direct, sera bakto Tabs

Гниене на хрилете (бактериално)                       sera omnipur, sera baktopur, 
                                                                              sera baktopur direct, sera bakto Tabs

Гъбична инфекция (Микоза)                                sera mycopur, sera costapur

Кадифена болест (Piscinoodinium)                     sera ectopur

Кожни метили                                                      sera mycopur, sera omnipur

Колумнарис (Columnaris)                                     sera omnipur, sera baktopur, 
                                                                              sera baktopur direct, sera bakto Tabs

Наранявания (инфектирани)                               sera mycopur

Паразитни изоподи                                             sera baktopur, sera med Argulol

Паразитни копеподи (Ergasilus)                          sera baktopur, sera med Argulol

Рибна въшка (Argulus)                                         sera baktopur, sera med Argulol

Рибна пиявица                                                     sera baktopur

Смесена инфекция                                              sera omnipur

Хрилни метили                                                     sera mycopur, sera omnipur

Червей – котва (Lernaea)                                     sera baktopur, sera med Argulol

Чревни флагелати                                               sera baktopur direct, sera med Flagellol
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Най-добрата мярка срещу
вирусните заболявания е за-
силване на имунната систе-
ма. Бъдете сигурни, че имате
качествени водни показате-
ли и осигурявате на рибите
всички необходими храни-
телни вещества – особено
витамини (напр. sera fishta-
min). Риби с активна имунна
система са по устойчиви
срещу вирусните заболява-
ния в сравнение със стреси-
раните риби. Дори и да се
разболеят те се възстановя-
ват по-бързо. 

Вие може да предотвратите бъдещи зараз-
явания с вируси, като поставите под каран-
тина заразените рибки и използвате дезин-
фектант (напр. sera pond cyprinopur от
продуктите за градинско езерце). Посте-
пенното повишаване на температурата на
водата подпомага и ускорява възстановя-
ването в случай на силна вирусна инфек-
ция. Имунната система на рибите става по-
активна. 

След като симптомите на болестта напълно
изчезнат, температурата на водата трябва
да се намали много бавно (макс. 1°C на ден)
до нормалната температура на отглеждане.

6 ТРЕТИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО РИБИТЕ
6.1 ТРЕТИРАНЕ ПРОТИВ ВИРУСИ 

Lymphocystis

Диагноза: стр. 7

След навлизане в клет-
ките на мукозната мем-
брана, вируса бързо се
размножава и инфекти-
раните клетки силно се
уголемяват. Lymphocystis
се пуква и изпуска огро-
мен брой нови патогени във водата. Тези
патогени нападат други мукозни клетки на
същата риба или клетки на здрави риби.
Заразените риби трябва незабавно да се
извадят от аквариума.

Третирайте със sera pond cyprinopur, кой-
то обикновенно се използва в градинското
езерце, но е подходящ за да се подтисне
разпространението на болестта и в сладко-
водния аквариум. Третирането предпазва
от прикачане на вируси към нови кожни
клетки. Инфектираната кожа се възтановя-
ва след наколко седмици. Продължител-
носта на третиране зависи от развитието на
болестта. В случай на третиране повече от
три дни, дневната доза трябва да се намали
наполовина (0.5мл на всеки 20л). Правете
голяма смяна на вода на всеки няколко дни
(най-малко на всеки четвърти ден). Без-
гръбначните (напр. охлюви) и растенията
може да бъдат наранени в случай на дълго
третиране.

Lymphocystis в
кожния секрет
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Диагноза: стр. 7
Трeтирaнe: виж по-гoрe

Третирането трябва да
започне своевременно,
тъй като заболяването
се развива и разпрост -
ранява бързо. Намаля-
ването на pH стойнос-
тите под pH 7 (напр. със
sera pH-minus) подпо-
мага третирането, тъй
като бактериите пред-
почитат алкална вода.
Предварително прове-
рете дали рибите, които
отглеждате, толерират
такова ниво на киселин-
ност. Тази болест най-
често се среща по риб-
ки внесени от Азия.
Има риск болестта да се сбърка с неонова-
та болест, която засяга не само Неоновите
тетри, но и много други видове. Тя се причи-
нява от едноклетъчния паразит Pleistophora
(Microspora), който предизвиква побеляване
на части от кожата. Неспокойно плуване
през нощта и изкривяване на гръбначния
стълб са други симптоми общи с неоновата
болест. Заразените рибки трябва да се из-
олират възможно най-бързо, за да се огра-
ничи разпространението на болестта. До
сега няма открито лечение.

6.2 ТРЕТИРАНЕ ПРИ БАКТЕРИАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Бактериите присъстват във всеки аквариум
и изпълняват важни функции като например
разграждането на ихтиотоксични азотни
съединения. Някои от видовете бактерии
обаче могат да причинат заболявания. Това
се случва при рибки с наранявания, слаба
имунна система, както и в случай на висока
концентрация на патогени. Рядко има про-
блеми, причинени от бактерии в добре под-
държан аквариум. 

Описаните тук заболявания са причинени от
различни видове бактерии. Прецизната
идентификация на бактериите е възможна
само в специализирани микробиологични
лаборатории. Въпреки това, знанието за
точния вид бактерия не е толкова важно за
третирането. Първите симптоми на бакте -
риална инфекция мотaт бъдат свити перки и
склонността на рибaтa да се криe. 

Препаратите sera omnipur, sera baktopur
direct, sera baktopur и sera bakto Tabs мо-
гат безопасно да излекуват рибите от пове-
чето бактериални инфекции. Своевременно-
то третиране е от изключително значение,
тъй като на по-късни фази от заболяването
могат да бъдат засегнати вътрешните орга-
ни, като уврежданията стават непоправими.

Широкоспектърният sera omnipur ефектив-
но третира повечето заболявания по деко-
ративните рибки в сладководния аквариум,
и най-вече – бактериалните инфекции. sera
baktopur (в сладка вода) има дезинфекциоз-
но и възстановително действие. Това дава
силна подкрепа особенно в ранните стадии
на инфекцията. sera baktopur direct (за
сладководни и соленоводни риби) и лечеб-
ната храна на таблетки sera bakto Tabs (за
сладководни и соленоводни риби) съдържат
активни анбтибиотици и третира дори някои
напреднали инфекции. Вие може да изпол-
звате комбинация от sera baktopur, sera
baktopur direct и sera bakto Tabs. Това е
особено препоръчително в случай на на-
преднали, остри инфекции. Продуктът sera
ectopur осигурява защита, особено ако сли-
зестите мембрани също са засегнати. Той
освобождава кислород и стимулира регене-
рацията на слизестата мембрана благодаре-
ние на солта в състава си.

При всички случаи на бактериални инфек-
ции трябва да се поддържа необходимото
качество на водата и да се аерира. Като ця-
ло не трябва да храните рибите по време на
третирането (освен ако не ползвате sera
bakto Tabs), за да се избегне допълнително
замърсяване на водата. По време и след
третирането е необходимо да подсилите
имунната система на рибите като използва-
те витамини (sera fishtamin). 

Различни бактериални инфекции може да
възникнат в морския и сладководния аква-
риум. По долу са описани най-често среща-
ните болсти по декоративните рибки.

Колумнарис 
(Columnaris)

Скaлa със зони,
обхванати от 
инфекция

Съвкупност от бак-
терии Колумнарис 
в проба от слизеста
мембрана
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Диагноза: стр. 8
Лечение: стр. 28

Това заболяване често
се появява в случаи на
лоши хигиенни условия и
твърде много рибки. При
такива условия тези бак-
терии (малък брой от
които по принцип присъстват в аквариума)
се превръщат в сериозна заплаха. 

6.2 ТРЕТИРАНЕ ПРИ БАКТЕРИАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Гниещи перки в
краен стадий

Бактериално гниене на хрилете

Диагноза: стр. 8
Третиране: стр. 28

Диагноза: стр. 9

Дълговременните стресови ситуации, като
например силно органично замърсената
вода, отслабват имунната система на риби-
те и правят организмите им уязвими за бак-
териални инфекции. Често само малък
брой от рибите са заразяват. Заболяването
обикновено започва с бактериална инфек-
ция на червата. Въпреки това може да се
наблюдава в последния стадий на много
други болести. Чревната инфекция може да
бъде забелязано по отделянето на тънки
изпражнения. При по-нататъшното разви-
тие на заболяването чревната слизеста
мембрана започва да се разлага (тя излиза
под формата на бяла слузеста нишка). При-
еманата храна вече не може да се разграж-
да. Увредената слизеста мембрана става
податлива на патогени, което води до ин-
фектиране или дегенериране на други ор-
гани поради недостига на хранителни ве-
щества на този етап. Когато накрая се
засегне функционирането на бъбреците,
неотделените течности се акумулират във
вътрешността на тялото (подут корем), в

Воднянка

Бактерии Aeromonas или Pseudomonas

Диагноза: стр. 9
Третиране: стр. 28

люспестите “джобове” (настръхнали люс-
пи) или в задната част на очите (подути 
очи). Допълнителната инфекция на пикоч-
ния мехур обикновено води до необичайно
поведение при плуване. Рибите с такива
симптоми често не могат да бъдат спасени.

Екстензивното третиране с гореспоменати-
те препарати трябва да се започне, дори
ако само един от тези симптоми е налице.
Най-добре е да преместите засегнатата ри-
ба, която отделя много патогени, в каранти-
нен аквариум и да използвате комбинация
от трите sera baktopur препарати. Също
трябва да третирате общия аквариум на-
пример със sera baktopur, с цел да ограни-
чите разпространението на заболяването.
При всички случаи е задължително да под-
държате нужното качество на водата. 

Гниене на перките
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Диагноза: стр. 12

Инфекцията на едноклетъчни в червата
плюс често появяващите се вторични бак-
териални инфекции водят до недостиг на
витамини и минерали. Този дефицит може
да бъде забелязан по така нареченото за-
боляване “дупки в главата”. Това заболява-
не обаче може да бъде причинено и от не-
добро хранене, както и от твърде мека
вода, съдържаща недостатъчно минерали.

Широко разпространеното заразяване с
чревни камшичести едноклетъчни е без-
опасно, когато инфекцията е слаба. Но в

6.3 ТРЕТИРАНЕ НА ГЪБИЧНИ ИНФЕКЦИИЯ

Диагноза: стр. 10

Гъбичките (напр. Saprolegnia) са пречиства-
щи организми, които присъстват във всеки
аквариум. Те заемат важно място в хигие-
ната на аквариума, като оползотворяват от-
падъчните субстанции от рибите и мъртви-
те растения. Ако слизестата мембрана на
рибките е невредима, гъбичките не могат
да навредят на рибата. Ако обаче слизеста-
та мембрана е увредена (напр. поради на-
ранявания или паразитни инфекции), гъбич-
ките могат да се “прилепят” по кожата и да
се развият. Когато рибката е заразена, гъ-
бичките могат да се разпространят по
здравата кожа, вътрешните органи и дори
да убият рибката. Твърде ниските темпера-
тури на водата подпомагат гъбичните ин-
фекции.

Гъбична инфекция (Mикоза)
Поради това е необходимо веднага да до-
бавите sera aquatan или sera blackwater
aquatan към аквариумната вода дори и са-
мо при леки форми на наранявания по ко-
жата, с цел да предотвратите “захващане-
то” и разпространението на гъбични спори. 
Съдържащите се в слизестата мембрана
защитни компоненти бързо заздравяват
малки наранявания и протърквания по ко-
жата. Можете успешно да третирате гъбич-
ни инфекции със sera mycopur. Едновре-
менното прибавяне на sera ectopur
подпомага и ускорява лечението, и намаля-
ва риска от вторични инфекции, причинени
от бактерии или едноклетъчни. sera costa-
pur също има добър ефект, особенно в слу-
чай на заразяване на хайвера с гъбички. 

6.4 ТРЕТИРАНЕ НА ИНФЕКЦИИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ 
КАМШИЧECТИ EДНОКЛEТЪЧНИ

Диагноза: стр. 11

Ichthyobodo или Costia е
едноклетъчен паразит,
който се размножава
без ограничения, ако ри-
бите са стресирани и
слаби. Бидейки паразит,
този организъм се изхранва от слизестата
мембрана на рибите и умира в открити во-
ди. Острото заразяване води до разруша-
ване на големи части от кожата на рибата,
причиняващо смърт. Третирайте безопасно
и успешно със sera costapur. В послед-
ствие, sera ectopur подпомага възстановя-
ването. 

Ichthyobodo 
necator

Ichthyobodo necator
(по-старо: Costia necatrix)

Spironucleus sp.

Чревни флагелати
(Hexamita sp.,
Spironucleus sp. същo
други паразити като
Protoopalina sp.,
Trichomonas sp.,
Cryptobia sp.) и/или 
заболяването “дупки в
главата”
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6.4. ТРЕТИРАНЕ НА ИНФЕКЦИИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ 
КАМШИЧECТИ EДНОКЛEТЪЧНИ

случай на стрес или неподходяща/нека-
чествена храна, тези организми се размно-
жават изключително бързо, в следствие на
което нараняват рибката и изходът може
да е фатален. Същото важи и за острото
чревно заразяване с определени бактерии.
Патогените изтеглят важни хранителни ве-
щества, минерали и витамини от хранител-
ната каша, афектират храносмилането и
увреждат чревната слизеста мембрана. 
Организмът на рибката се опитва да ком-
пенсира липсата на минерали и др., като
разгражда и използва хрущялната тъкан в
главата си. Това причинява т.нар. “дупки”. 

Възстановяването на храносмилателния
тракт на рибката е дълъг процес и когато
бакетриите са твърде много трябва да бъде
подпомаган от антибактериално третиране.
Третирането със sera baktopur direct е
много ефективно.

Ранообразната храни-
телна диета и добавяне-
то на sera mineral salt и 
sera fishtamin предот-
вратяват заболяването
“дупка в главата” и под-
помагат оздравителния
процес. От друга страна
храненето на рибките с
телешко сърце и месо от
топлокръвни животни,
към което не са физио-
логически адаптирани,
подпомага размножаването на опасни
чревни флагелати и бактерии. Вс и чки хра-
ни sera – напр. sera discus granulat – опти-
мално отговарят на изискванията на рибки-
те, тъй като като източник на протеини и
мазнини се използват само водни организ-
ми. Затова те осигуряват здравословно
развитие и жизненост. Висококачествените
храни sera са напълно смилаеми, като по
този начин се избягва ненужното замърся-
ване на водата. Храни с висок процент Спи-
рулина, напр. sera Spirulina Tabs и sera
flora също така храните богати на минера-
ли и балстни вещества, като sera GVG-mix
и серията sera FD, са изключително подхо-
дящи за регенериране на чревната флора.

Диагноза: стр. 12

Piscinoodinium pillulare е
едноклетъчен външен
паразит в сладка вода,
който често е объркван с
Ichthyo phthirius (Болест
“бели точки”) поради
външни сходства. Петна-
та, причинени от Piscinoodinium са значи-
телно по-малки. Добър успех срещу това
заболяване може да постигнете с продъл-
жителни бани със сол и sera ectopur. Кон-
центрацията на сол трябва да бъде съоб-
разена с вида на рибките.

Piscinoodinium 
pillulare в кожна
проба

Piscinoodinium,
Кадифена болест
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6.5 ИНФЕКЦИИ ПРИЧИНЕНИ ОТ РЕСНИЧЕСТИ

Диагноза: стр. 13

Третирането трябва да
започне възможно най-
скоро. Заболяването
може да се разпростра-
ни буквално “експлозивно”, защото параз-
итът се размножава изключително бързо в
пренаселена среда, каквато е аквариума.
Третирайте ефективно и безопасно със sera
costapur (в сладко и соленоводен аквари-
ум). Моля, имайте предвид, че някой без-
гръбначни са чувствителни към медикамен-
та – в такъв случай третирайте рибите в
отделен аквариум. Хрущялни риби (акули и
скатове) не толерират активния агент, мала-
хитово зелено и други подобни хим. съеди-
нения. sera ectopur осигурява надеждно
възстановяване след периода на третиране.
За да се подпомагне лечението препоръч-
ваме възможно най-голямо повишение на
температурата за няколко дни (съобразете
се с допустиматата температура според ви-

Ichthyophthirius
multifiliis

Ichthyophthirius multifiliis
(Болест “бели точки”), 
Cryptocaryon irritans
(соленоводно Ихтио)

довете риби!). Паразитите се подтискат от
високата температура, а имунната система
на рибките работи по-добре. Най-подходя-
ща е температура около 31°C. Оставете
температурата висока няколко дни след ле-
чението и след това бавно я намалете до
нормално ниво. По време на лечението ае-
рирайте добре водата и изключете осветле-
нието. Белите точки по кожата на рибата
остават видими до няколко дни след успеш-
но третиране (на първия и третия ден), но
стават все по-прозрачни (точки, в които има
живи паразити са чисто бели), като накрая
напълно изчезват. Само чрез внимателно
наблюдение може да сте сигурни, че пато-
генът не е оцелял или пък не се е появил от-
ново, което ще доведе до необходимост от
повторно лечение (на петия и седмия ден). 

Болестта “бели точки” може да се диагнос-
тицира почти безпогрешно. В някои случаи
обаче, заразяването с Lymphocystis (вируси
стр.7) или някои спорообразуващи видове
(друг вид едноклетъчни организми) води до
изненадващи външни сходства. Има док-
ладвани случаи за няколкократно неуспеш-
но третиране, които всъщност може да са
резултат от грешно диагностициране. 

Жизнен цикъл на Ichthyophthirius multifiliis

1   Възрастните паразити на-
пускат рибата и плувайки
свободно търсят добре за-
щитени места със спокойна
вода.

2   Паразитите оформят твърда капсула
(циста) и се делят няколкократно. 
Няколко хиляди рoяци се развиват в
цистата.

3   Poяцитe пробиват капсулата, плуват и
се мнoжaт отново.

4   Паразитите инфектират същата или
други рибки, впивайки се в кожата им.
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6.5 ИНФЕКЦИИ ПРИЧИНЕНИ ОТ РЕСНИЧЕСТИ

Диагноза: стр. 14

Апиосома (Apiosoma sp.)
и Епистилис (Epistylis co-
lisarum) са много подобни
протозои, които се зактепват на съществу-
ващи рани по кожата на рибите и така заба-
вят тяхното излекуване (те не са паразити в
истинския смисъл на думата). Като следващ
резултат, съседните здрави участъци от ко-
жата могат да бъдат инфектирани, и други
патогени – напр. гъбички и бактерии – да се
заселят. Използването на sera aquatan и
sera blackwater aquatan предотвратява
малките рани да бъдат засегнати. При леки
инфекции, обикновено изплзването на sera
ectopur е достатъчно. Третиране със sera
costapur помага в случай на силна инфек-
ция от тези ресничести. 

Apiosoma sp.

Apiosoma (по-старо: 
Glossatella) или 
Epistylis (по-старо: 
Heteropolaria)

Диагноза: стр. 15

Тези ресничести са т.н.
вторични паразити. Ма-
сово заразяване се полу-
чава ако рибите са били преди това отсла-
бени от предишна болест, или ако водата е
с лошо качество. Увреждането на кожата и
хрилете, причинени от протозоони могат да
бъдат фатални. В този случай е нужна бър-
за реакция. Поддържайте добро качество
на водата и третирайте със sera costapur
(сладко и соленоводни рибки). Последващо
третиране със sera ectopur е препоръчи-
телно в такъв случай.

Trichodina

Trichodina, Tetrahymena,
Chilodonella,
Brooklynella (в солена 
вода)
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6.6 ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ПЛОСКИ ЧЕРВЕИ

Животни с различна филогенеза (еволю-
ция) попадат в групата на червеите. Общото
при тях е червеообразната форма на тяло-
то. Червеите паразитиращи по рибите
трябва да се третират по различен начин с
различни активни вещества, в зависимост
от групата в която попадат.
Плоските червеи включват много важни па-
разити. Планариите са свободно живеещи
членове на тази група. Принадлежат към
клас Turbellaria. Те могат бързо да станат не-
приятни в случай на масово размножаване.
(Ако е необходимо може да се премахнат с
капана за охлюви sera snail collect, или
чрез пускане на няколко рибки макропод,
които се хранят с тях.) Метилите (Mono ge -
nea) включително кожните и хрилни метли
са истински паразити. Измежду Трематодите
(Trematodes) акваристите може да срещнат
червея по люспите. Четвъртият от типа на
плоските червеи, тенията (Cestoda) също мо-
же да бъде открит по декоративните рибки. 
sera omnipur или sera mycopur са ефекти-
вен срещу паразитни полски червеи в аква-
риума. Препарата sera ectopur е изпро-
бван много пъти като превантивна мярка, в
случай на леки инфекции, за подпомагане
на лечението или възстановяването след
лечение.

Ето защо третирайте навреме със sera om-
nipur или sera mycopur съобразно инструк-
циите за употреба – ако е необходимо в ка-
рантинен аквариум. Тъй като Gyrodactylus
са живораждащи обикновенно паразитите
се премахват с един цикъл на лечение. 

Диагноза: стр. 16

Метили от вид Gyrodac-
tylidea могат по-често да
бъдат открити по кожа-
та, отколкото по хрилете
на рибите. Те също могат
да бъдат различени от
хрилните метили (Dacty-
logyrus) по техните очи с липса на пигмент на
предната им страна. Червеите се прикрепят
към кожата на рибата с кукички намиращи
се в задна част на тялото им. Слизеста мем-
брана се удебелява като защитна реакция.
Появяващите се наранявания по кожата чес-
то водят до вторични инфекции. Докато за-
разата с няколко метила често протича без
симптоми, масовата инфекция може да за-
върши със смъртта на рибките.

Gyrodactylus sp. 
с три ларви една 
в друга

Кожни метили / 
Gyrodactylidea

Диагноза: стр. 16

Хрилните метили (Dacty-
logyridea) живеят като
паразити главно по хри-
лете на рибите. Дразне-
нето и нараняванията по
хрилните рecници, при-
чинено от coндaтa на ме-
тила, увеличава отделянето на слуз и забавя
обмяната на газове все повече и повече, ка-
то накрая рибата може да се задуши.

Dactylogyrus може да бъде различен от 
Gyrodactylus, с наличието на пигментирани
очи на предния край. Разликата с кожните
метили изисква и друго третиране: Тъй като
хрилните метили имат яйца, чиито черупки
са непреодолими за активния агент, трябва
да се извърши повторно третиране за да се
унищожат и ларвите, които са се излюпили
междувременно. sera omnipur или sera my-
copur се прилагат както при кожните мети-
ли. Повторно третиране трябва да се напра-
ви след няколко дни. Развитието на ларвите
зависи от температурата: при температура
на водата 28°C излюпването на ларвите ста-
ва за три дни, а при температура 25°C отне-
ма до седем дни. Въпреки това не трябва да
се чака твърде дълго преди повторното тре-
тиране, защото рибите може да се инфекти-
рат отново от ларвите и червеите пак да
снесат яйца. Когато не сме сигурни в диа -
гнозата за инфекция с кожни метили, по-
добре да се направи повоторно лечение от
съображения за сигурност. 

Хрилни реснички
съc инфекция от
Dactylogyrus 

Хрилни метили / 
Dactylogyridea
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6.7 ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ РИБНИ ПИЯВИЦИ

Диагноза: стр. 17

Ларвите на този червей проникват в кожата
на рибката и живеят под люспите докато
пораснат. (Възрастните паразити са дълги
около 3-5мм и пълзят по кожата. Те са про-
зрачни и се виждат трудно.) Инфектиране-
то води до възпаления – и в случай на сери-
озни вреди – дори до унищожаване на
големи области от кожата и последваща
смърт на рибата. Transversotrema се нужда-
ят от охлюви за междинен гостоприемник.
Размножаването и разпространението на
паразитите може да се намали, чрез пре-
махване на охлювите (например чрез капа-
на за охлюви sera snail collect). Червеите

Transversotrema sp. може да третирате със sera omnipur или
sera mycopur. Мъртвите ларви (под люспи-
те) ще паднат сами след известно време.
Ларвите на други метили (т.нар. Metacerca-
riae) се движат в тялото на рибата и може
да го увредят, което причинява някой ха-
рактерни симптоми, като перде на очите
(стават мътни) и болестта на черните точки.

Диагноза: стр. 18

Рибните пиявици принад-
лежат към тип Прешле-
нести червеи (Annelida),
които също включват
много добре познати не-
паразитни видове като земните червеи или
тубифекс. Рибните пиявици използват уста-
та си за да се прикрепят към рибите да сму-
чат кръв. Докато правят това, те инжекти-
рат хирудин в раната, вещество, което
забавя коагулацията на кръвта. Пълната
пиявица остава на рибата най-много 2 дни.
Докато смуче кръв, тя наранява кожата на
рибата (по рядко хрилете или перките). За-
губата на кръв сама по себе си – включваща
вторично избледняване – винаги причинява
отслабване, а при малки риби понякога и до
смърт. Опасни вторични инфекции често се
появяват на местата където пиявиците са
смукали кръв. Освен това, пиявиците могат
да пренесат паразити от рибите, от които са
смукали кръв преди това. 

Рибна пиявица

Рибна пиявица /
Piscicola sp.

Рибни пиявици или пашкули с тяхното поко-
ление могат да бъдат вкарани в аквариума
чрез новозакупени риби, жива храна или
водни растения. Чести смени на вода, съби-
ране на пиявиците, внимателно почистване
на декорацията и растенията намалява и на-
края напълно премахва популацията на пия-
виците. Едрите цихлиди обичат да ядат пия-
вици и може да бъдат използвани за борба
с тях, при условие, че останалите риби може
да се отглеждат с цихлиди.
В случай че трябва да отстраните пиявици
от самите риби, напр. при масова инфекция,
вие трябва да го направите с пинсети без
остри ръбове близо до главата. Избягвайте
притискане на стомаха на червея (по среда-
та), тъй като пиявицата в този случай връща
обратно в раната съдържанието на стомаха,
а това увеличава риска от пренасяне на бо-
лести. Същото се отнася и за други мерки,
които могат да дразнят червея (напр. раз-
пръскване на сол директно върху червея).
По безопасно е червея да се отстрани от съ-
да след катo се отдели от рибата. Изпол-
звайте sera ectopur за да помогнете за из-
лекуването на раните и предотвратите
инфекции. sera baktopur може да помогне в
случай, че възникне инфекция. 

6.6 ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ПЛОСКИ ЧЕРВЕИ
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6.8 ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ РАКООБРАЗНИ

Голямата група на ракообразните (Crusta-
cea) също включва някои видове които па-
разитират по сладководни и соленоводни
риби. Независимо от техните понякога за-
блуждаващи имена (напр. рибна въшка и
чeрвeй – кoтвa) и техния необичаен вид,
всички паразити, споменати по-нататък са
ракообразни. 

Смучещите кръв ракообразни са заплаха
за рибите не само защото рибите губят
кръв и са възможни инфекции на раните,
но и защото те пренасят различни патогени
от една риба на друга. Има друга група от
ракообразни, които не живеят върху риби-
те, но служат за преносител на други па-
разити. Рибите могат да се заразят с па-
разитни форми ако ядат тези ракообразни
(напр. Копеподите могат да бъдат межди-
нен преносител на лаврите на тениите).

Вие можете да предотвратите внасянето на
тези ракообразни като не ползвате потен-
циално опасната замразена или жива храна
(всички храни sera са гарантирано без па-
разити), както и бъдете внимателни когато
купувате нови животни и растения (напр.
като вземете карантинни мерки). Въпреки
карантинните мерки понякога може да се
появят паразитиращи ракообразни, вие мо-
же да използвате sera baktopur за третира-
не на евентуални вторични бактериални 
заболявания. Стриктните хигиенни мерки
като повторна смяна на вода, внимателно
почистване на декорацията, грунда и рас-
тенията редуцира популацията на паразит-
ни ракообразни докато накрая те изчезнат
напълно.

В случай на серьозни проблеми с паразит-
ни ракообразни, моля вижте информацията
за sera med Professional Argulol, на стр.
57.

Диагноза: стр. 18
Третиране: виж по-горе

Освен обикновенната
рибна въшка има и тро-
пическа рибна въшка,
която напада сладковод-
ните и соленоводните обитатели на аква-
риума. Те са добри плувци когато търсят ри-
би като приемник във водата и се прикрепят
към кожата им чрез двете си хоботчета. Те
смучат кръв (понякога седмици) и често
сменят точките на прикрепване. Някои ви-
дове допълнително инжектират токсини и
алергени, които могат да причинят инфек-
ция или интоксикация . Освен това, те могат
да пренесат патогени от една риба към дру-
га докато смучат. Заразените риби винаги
отслабват поради загуба на кръв. Често има
и вторични инфекции.

Диагноза: стр. 19
Третиране: виж по-горе

Ракообразното Lernaea, обикновено се на-
рича от акваристите “червей – котва”, тъй
като се забива дълбоко в кожата на рибка-
та с разклонен орган за прикрепване на
предната си страна, и има удължена форма
на тялото без никакви видими съставни
части. Женските имат две торбички на зад-
ния край в които се развиват яйцата. Риби-
те отслабват много поради загубата на
кръв и сериозните инфекции в дълбоките
точки на прикрепване.

Argulus

Рибна въшка / 
напр. Argulus

Червей – котва / Lernaea
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Диагноза: стр. 20
Третиране: стр. 36 

Ракообразното Ergasilus
има остри прикрепящи
кукички, които използва,
за да се прикрепи към
хрилете на рибата госто-
проемник през целия си
живот. Само женските живеят като пара -
зити върху рибата и се хранят с кожните
клетки. Мъжките плуват свободно във вода-
та. Женските развиват две големи “торбич-
ки” за яйца в задния си край. Заразените

6.8 ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ РАКООБРАЗНИ

6.9 ТРЕТИРАНЕ ПРИ СМЕСЕНА ИНФЕКЦИЯ

Диагноза: стр. 20
Третиране: стр. 36

Изоподите също сe oтнаcят към ракообраз-
нитe. Някои видове паразитират върху ри-
бите и смучат кръв. Загубрата на кръв и ра-
ните от ухапванията отслабват рибите.

Паразитни изоподиПаразитни копеподи
Снимка: 
Д-р Sandra Lechleiter

Паразитни копеподи / 
Ergasilus

Диагноза: стр. 20

Рибите могат да бъдат
заразени от няколко ви-
да патогени едновремен-
но. В такива случаи като
неспецифичен симптом
се наблюдава подутини
по слизестата мембрана.
Също така често има промяна в цвета до
сиво или белезникаво. С микроскоп честo е
възможно да се определят както кожни ме-
тили, така и различни протозои като Ichthy -
obodo (Costia), Chilodonella, Trichodina и Te -
trahymena в кожната прoбa. Също често се
срещат бактерии и гьбички. Pибитe се
отъркват в грундa или по прeдметитe в ран-
ния стадий, а след това стоят в потока вода
от филтъра равнодушно, пoлюшквaйки се и
cъc cвити пeрки. В напреднал стадий сли-
зестата мембрана става като на парцали и
се появяват други неспецифични симптоми.
В зависимост от кои патогени са налични,
живота на рибите може да бъде в опасност
рано или късно.

Кожна проба 
показва смесена
инфекция:
Ichthyophthirius,
Chilodonella, 
Trichodina, Costia
и Piscinoodinium

Смесена инфекция
(диференцирани 
диагнози обикно-
вено са възможни 
само от специалист) 

Поставянето на пълна и надеждна дифе-
ренцирана диагноза е обикновено възмож-
но само за експерти със съответното 
оборудване. Това обикновено означава
прекомерни усилия или е логистично не-
възможно. Асортимента на sera включва и
надеждния препарат за такива случаи sera
omnipur. Той покрива почти всички видове
патогени и предотвратява вторични инфек-
ции. Вие можете да използвате и sera ecto-
pur като подкрепа cъщo в случаи на смесе-
на инфекция.

Taкивa на няколко патогена наведнъж е ин-
дикация за проблеми в условията на от-
глеждане. Моля проверете параметрите на
водата и другите условия. Веднага извър-
шете необходимите промени (напр. намаля-
ване броя на рибите, поддръжка на филтъ-
ра, смяна на вода и т.н.) и подкрепете
устойчивостта срещу болести на вашите 
риби с добавяне на витамини (sera fishta-
min).

риби страдат от постоянно затруднено ди-
шане, предизвикано от постоянното дразне-
не на хрилете и повишеното образуване на
слуз. Частично непоправими увреждания и
опасно кървене се появяват по хрилете.
Често има вторични инфекции.
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Причини: стр. 21

Превенция/Препоръки: Рибите извличат
минерали и микроелементи от водата чрез
кожата и хрилете си. Балансираните нива
на минералите в sera mineral salt, както и
йода и магнезия в sera aquatan заедно с
важни витамини от sera fishtamin (напр.
витамин D3 за скелета) компенсират недос-
тига – напр. при много мека или деминера-
лизирана (R/O) вода. Така рибите са 
ефективно защитени срещу негенетични
деформации, (най-често на хрилете или
перките). Достатъчното снабдяване с мине-
рали и храна, богата на витамини, (напр.
sera micron) е особено важно в ранните
стадии на развитие. Обаче, липсата им мо-
же да доведе до патогенни физични проме-
ни също и при възрастните риби (напр. бо-
лестта “дупки в главата” дължаща се на
недостиг при дискусите). Липсата на йод
води до разширяване на щитовидната жле-
за и видими язви. Освен използването на
sera aquatan, в такива случаи е препоръчи-
телно и хранене с храни богати на натура-
лен йод, като sera marin granulat и sera
GVG-mix. Те съдържат много морски водо-
расли и ракообразни. Уголемената щито-
видна жлеза ще се възтанови след няколко
седмици при ежедневно хранене с храни
богати на йод.

Минерален и витаминен дефицит
причинен от твърде мека вода и нека-
чествена храна с малко витамини

Хранене с некачествена еднообразна
храна, едно от последствията на което е
затлъстяване на черния дроб

Причини: стр. 21

Превенция/Препоръки: Еднообразното и
погрешно хранене с храна с лошо качест-
во, произведена от суровини с нискa хра-
нителна стойност, води до недостиг и фи-
зиологични проблеми. Тези храни могат да
бъдат усвоени само в незначителна степен,
и предизвикват нежелано замърсяване на
водата. Освен това, от една страна вашите
риби са подложени на затлъстяване от маз-
ната храна, а от друга, не получават доста-
тъчно ценните витамини, аминокиселини и
омега мастни киселини. Храни продавани
насипно, или в прозрачни пластмасови пли-
кове, са изложени на светлина и атмосфе-
рен кислород. Мазнините бързо гранясват,
а витамините се разлагат. Някои нискока-
чествени храни дори съдържат токсични
плесени. Следват болести като затлъстял
дроб, чревни инфекции и последващите ги
заболявания. Много традиционни живи
храни или сурови продукти (напр. телешко
сърце) са сериозна заплаха за здравето на
вашите риби. Първите са често преносите-
ли на опасни патогени, а вторите са крайно
неподходящи за храносмилателния тракт
на рибите поради техния състав.

Висококачествените храни sera ви гаранти-
рат, че вие доставяте на вашите риби храна
близко до природата, добре балансирана и
разнообразна. 
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Специално !!
Хранене – Телешко сърце и др. срещу
професионалната суха храна
Много развъдчици и акваристи полагат
доста усилия, за да осигурят на своите
рибки оптимална и здравословна храна. За
съжаление не всички от тези усилия си за-
служават. Например все още е разпро-
странено вярването, че дискусите ще рас-
тат добре само ако се хранят с телешко
сърце. Не е ясно от къде идва това широко
разпространено недоразумение, но факти-
те определено говорят срещу него. Диску-
сите наистина обичат свежо месо и лесно
наддават с тази храна, съдържаща много
мазнини и протеини, но каква е цената ...

Природата е подредила нещата така, че
всеки жив организъм и нужната му налич-
на храна обикновено си пасват. Метабо-
лизмът на отделните видове рибки също е
адаптиран към определени хранителни из-
точници и само те могат да бъдат прерабо-
тени оптимално. Без значение колко гла-
ден може да бъде един дискус в
природата, той не би имал възможността
да убие крава и да изяде сърцето и. Но не-
ка бъдем сериозни: месото на топлокръв-
ните сухоземни животни е напълно непод-
ходяща за хранене на рибки. Рибките имат
нужда от висок процент ненаситени маст-
ни киселини, каквито почти изключително
се намират във водните организми (като
напр. в морските риби, както в менюто за
риби на sera). Още повече, протеиновият
състав на месото на топлокръвните жи-
вотни е също неподходящ за рибките. То
не съдържа достатъчно количество амино
киселини. Също така липсват така необ-
ходмите за балансираното хранене на
рибките минерали и микроелементи. Ос-
вен това е доказано, че недостига на хра-
носмилателни баластни вещества може да
доведе до заболяване на дискусите.

Поради тези причини телешкото сърце или
друго месо от топлокръвни животни (в то-
ва число и домашни птици) не може по ни-

какъв начин да осигури на рибите нужните
хранителни вещества. Нещо повече, дори
и рядкото хранене с телешко сърце крие
риск, тъй като месото е неподходящо за
организма на рибите и подпомага растежа
на бактерии, които не принадлежат към
естествената им чревна флора. Те могат
да надделеят над здравословната естест-
вена чревна флора и по този начин да на-
правят червата податливи на патогени (на-
пр. флагелати).

Освен тези директни негативни последици
за рибките и заразяването с патогени, кои-
то не трябва да се подценяват, съществува
и рискът от изключително силно замърся-
ване на водата, причинено от храненето
със сурово месо и други видове замразе-
ни храни. Голямото количество протеини,
които рибките не успяват да усвоят, се из-
хвърлят непреработени във водата, което
води до голямо замърсяване с органични
вещества.

Легендите относно храненето на дискуси-
те, както и на други риби, създадени от ак-
варистите са импровизирани и се пред-
ават от уста на уста, но не съдържат
специфично познание. Те не могат да за-
менят храните sera, които имат десетиле-
тен опит в проучванията на храненето.
Храните sera осигуряват подходящо хра-
нене за всички видове декоративни рибки,
за всеки стадий на развитие и за всеки вид
хранителен режим. Протеините, мазнините
и въглехидратите са подходящо баланси-
рани за всяка група рибки, разграждат се
напълно от рибките и по този начин не за-
мърсяват допълнително водата. Мазнини-
те в храните sera съдържат голям процент
ненаситени мастни киселини и имат много
ниска температура на топене (което ги
прави по – лесни за приемане от студенок-
ръвни животни). Модерният процес на
производство, който ползва sera (напр. –
нискотемпературно екструдиране и вни-
мателно лиофилизиране) осигурява опти-
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мална констистенция, вкус и запазване на
важните хранителни вещества. Водата ще
остане чиста и незамърсена.

Благодарение на последователността в
изследванията, стана възможно създава-
нето на висококачествена храна дори и за
взискателните дискуси – напр. sera GVG-
mix и sera discus granulat, които осигуря-
ват нормален растеж, брилянтни цветове
и по – висока плодовитост. Рибките се
хранят добре без да затлъстяват. Расте-
жът е равномерен и позволява изгражда-
нето на здрав скелет. Поддържа се здра-
вословна чревна флора и имунната
система се подсилва от селектирани нату-
рални съставки (напр. чесън, бета глюкани
и астаксантин). 

Можете да осигурите на рибките си здра-
вословно разнообразие с популярната се-
рия храни sera FD и живи ларви на морски-
те ракообразни артемия (sera Artemia-mix).

Предимствата на нашите професионално
произведени храни пред повечето микси-
рани храни тип “по приятелски съвет” са
очевидни: 

• Балансирано хранене, основано на над
40 натурални съставки, специално под-
брани, за да отговорят на нуждите на
рибките.

• Високият процент на ценни ненаситени
мастни киселини (особено омега мастни
киселини).

• Оптимално запазване на ценните вита-
мини и други съставки благодарение на
внимателния процес на производство.

• Гарантирано без паразити – без опас -
ност от разпространение на патогени!
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8 ПРЕВЕНЦИЯ И ПОПРАВЯНЕ НА ГРЕШКИ ПРИ 
ПОДДЪРЖАНЕ И ОТРАВЯНИЯ 

Причини: стр. 22

Превенция/Препоръки: Намерете детай-
лна информация за специфичните изисква-
ния изисквания на рибите, които отглежда-
те, използвайте качествени храни на sera и
проверявайте най-важните водни параме-
три. Регулярната смяна на водата и използ -
ването на sera aquatan (или на: sera 
blackwater aquatan), sera bio nitrivec или
sera marin bio reefclear (в солена вода) за
разграждане на органичните замърсява-
ния, осигуряват постоянно добро качество
на водата.

Рибите не се чувстват добре, поради 
неподходяща или замърсена вода, или
при отглеждане различно от есестве-
ните изисквания (напр. липса на укри-
тия, отглеждане на несъвместими 
видове заедно и т.н.)

Причина: стр. 23

Превенция/Препоръки: Пренасищане с газ
може да се появи след голяма смяна на вода
със по-студена вода. Студената, добре ае-
рирана вода (напр. директно от чешмата)
разтваря повече газове отколкото топлата
аквариумна вода, която е стояла спокойна
известно време. Пренасищане с газ се по-
явява след като добавената студена вода
бързо се загрява в топлия аквариум, понеже
по-топлата вода не може да задържи толко-
ва газ в разтворено състояние. Пренасища-
нето с газ, което е видимо като малки въз-
душни мехурчета по слизестите мембрани
на рибите, както и по други повърхности,
може да причини газова емболия във вени-
те. При пренасищане с газ, махнете капака
и разбъркайте добре водната повърхност
(напр. като увеличите действието на помпа-
та), като така предизвикате интензивно дви-
жение на газовете, и тяхното отстраняване.

Вие трябва да осигурите промяна на темпе-
ратурата с не повече от няколко градуса по
време на смяна на вода или когато пре-
хвърляте рибки. По-силно вариране на тем-
пературата – например при некачествен на-
гревател – отслабват устойчивостта на
рибите срещу болести.

Причини: стр. 22

Превенция/Препоръки: Избягвайте нара-
нявания доколкото е възможно, тъй като
раните могат да се инфектират и да дове-
дат до сериозни болести. Винаги извър-
швайте необходимите мерки по поддръжка
в аквариума много внимателно и спокойно,

Наранявания, например от улавяне с нe-
кaчecтвeни кепчетa, наранявания при
транспорт, наранявания от опити за
бягство (от остри ръбести предмети) или
при битки за територия

за да избегнете стрес и паническо плуване
които могат да доведат до наранявания на
рибите. За да ловите рибките вие винаги
трябва да използвате кепове с финна мре-
жа и заоблени ръбове, като sera fish nets
(sera кепче). Осигурете достатъчно укри-
тия, съответен на обема на аквариума брой
риби и подходяща комбинация от видове,
за да избегнете опасни боеве между тях.
Двойна доза от sera aquatan или sera
blackwater aquatan помага в случай на на-
раняване. Използвайте sera ectopur допъ -
лнително в случай на по-дълбоки наранява-
ния, и третирайте ако е необходимо със
sera mycopur.

Болест на въздушните мехурчета 
(Пренасищане на водата с газ)
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Причина: стр. 23

Превенция/Препоръки:
Измерете нивото на pH със
sera pH-тест. Много ниски
или силно вариращи нива
често са свързани с много
ниска карбонатна твърдост
(KH). Също трябва да про-
верите и нивото на KH (sera
kH-тест). Моля имайте
предвид че нивото на pH
може да варира през деня
и може да стане значител-
но по-ниско през нощта.
Ако е нужно, вие можете да
повишите нивото на pH със
sera KH/pH-plus и в също-
то време да осигурите зна-
чително буфериране (чрез
повишаване на KH). Допъл-
нителното използване на
sera aquatan или sera
blackwater aquatan помага
за намаляване на загубите
и рибите се излекуват по-
бързо.

Твърде кисела вода, ацидози

Причина: стр. 25

Превенция/Препоръки: Вие трябва да из-
бeгнeтe силни колебания на проводимост-
та, което може да се случи при трансфер на
рибите или когато се прави голяма смяна
на вода. Внезапната промяна до значител-
но по-висока или по-ниска соленост от
обикновената не може да бъде компенси-
рана от рибите.

Ако рибите се прехвърлят от вода с висока
проводимост (висока соленост) във вода с
ниска проводимост без фаза на адаптация,
те ще страдат от осмотичн шок. Слизестата
мембрана пада и организма на рибите е
стресиран и отслабен. Често се наблюдават
вторични болести. В случай на големи раз-
лики в проводимостта, фините хрущялни
стави на лъчите на перките могат да се на-
пукат вследствие на високото осмотично
налягане. След това перките се разпадат на
големи парчета. 

Може да избегнете осмотичния шок като
проверявате нивото на pH и проводимостта
на транспортната вода и тази в аквариума
преди прехвърлянето на
рибите. Ако имате съмне-
ния, и нямате под ръка
уред за измерване на про-
водимостта, попитайте ва-
шия търговец, дали не до-
бавя сол във водата когато
купува нови риби. Вие тряб-
ва да сте внимателни и ко-
гато прехвърляте риби от
солна баня. По принцип ри-
бите са по-малко чувстви-
телни към увеличаване на

Причина: стр. 24

Превенция/Препоръки: При нива на pH
над 9 се появява белезникава слуз по кожа-
та, перките са разръфани и
хрилете могат да изгорят. Про-
верете нивото на pH като из-
ползвате sera pH-тест и го по-
нижете със sera pH-minus ако
е нужно или дълговременно
със sera super peat. Интокси-
кация с амоняк има симптоми
близки до тези с много високо
ниво на pH. Ето защо вие
трябва да измерите и нивото
на амония със sera NH4/NH3-
тест. 

Алкалози или интоксикация с амоняк

8 ПРЕВЕНЦИЯ И ПОПРАВЯНЕ НА ГРЕШКИ ПРИ 
ПОДДЪРЖАНЕ И ОТРАВЯНИЯ 

При високо ниво на pH, амония все повече
се превръща в неговата токсична форма
амоняк. В случай на 0.5мг/л амоний или по-
вече вие трябва веднага да реагирате с
частична смяна на вода и чрез добавяне на
sera toxivec, особено ако нивото на pH е
над 7. Амоняка е фатален дори при много
малки дози.

Осмотичен шок 
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8 ПРЕВЕНЦИЯ И ПОПРАВЯНЕ НА ГРЕШКИ ПРИ 
ПОДДЪРЖАНЕ И ОТРАВЯНИЯ 

проводимостта, напр. когато добавяте сол.
Дори бързо добавяне на сол подобрява те-
рапевтичния ефект на солната баня. Но вие
трябва да повишавате проводимостта на
стъпки, ако искате да постигнете висока
крайна концентрация. Адаптацията може да
се постигне с добавяне на sera mineral salt
или sera ectopur. Разлики между 100 и 
200μS/cм са незначими (например, едно-
кратна превантивна доза от sera ectopur от
0.1гр/л или 5гр на всеки 50 литра повишава
проводимостта само с 200μS/cм). Водните
характеристики могат да бъдат регулирани
до желаните нива на малки стъпки с фази
на адаптация от няколко часа всяка.

Активиране на
филтърна среда

Филтърна среда с
най-голяма 

производителност

Биологично 
пречистване на

водата

sera siporax
Professional

sera filter 
biostart

sera bio nitrivec 

NH4/NH3
Амоний/
амоняк

NO2
Нитрити

NO3
Нитрати

Биологично пречистване на водата

Чиста, кристално прозрачна 
аквариумна вода

Причина: стр. 25

Превенция/Препоръки: Проверете нивото
на нитритите със sera NO2-тест. В случай
на опасни нива (над 0.5мг/л), вие веднага
трябва да реагирате със голяма частична
смяна на вода и добавяне на sera toxivec.
В дългосрочен план вие можете да ефек-
тивно да предпазите акумулирането на ток-
сичните нитрити чрез използване на фил-
тър с – в зависимост от количеството вода
– достатъчно място за установяване на бак-
терии, които унищожават замърсяванията
(особено подходяща е: биологичната фил-
търна система, състояща се от sera siporax
Professional и sera filter biostart). Дори
дълго действащо замърсяване с ниско ни-
во нитрити може да причини наранявания.
За да осигурите вода с добро качество, при

Остра интоксикация от нитрити
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ване на интексициди в стаята където е аква-
риума или при сглобяване на декорацията
(напр. неподходящо лепило за декорация). 

Безцветния въглероден диоксид добавен
през нощта може да бъде опасен за рибите.
Интоксикацията води до прекъсване на ди-
шането. Снабдявайте вашите растения с
въглероден диоксид безопасно и надеждно
чрез seramic pH Controller.

Недостиг на кислород имаме когато риба-
та стои близо до водната повърхност и ди-
ша учестено. Това може да е фатално в екс-
тремни случаи. Дори лек недостиг на
кислород може да причини проблеми на
младите риби. Проверете нивото на кисло-
рода с теста sera O2-тест. sera O2 plus оси-
гуряват бърза помощ в случай на сериозен
недостиг на кислород. Ако е необходимо 
използвайте sera air plus air pump (sera air
plus помпа за въздух). Проверете хигиен-
ните условия в аквариума за да предотвра-
тите недостиг на кислород за в бъдеще. Го-

8 ПРЕВЕНЦИЯ И ПОПРАВЯНЕ НА ГРЕШКИ ПРИ 
ПОДДЪРЖАНЕ И ОТРАВЯНИЯ 

поддръжка използвайте регулярно sera bio
nitrivec (в сладководен аквариум) или sera
marin bio reef clear (в соленоводен аквариум).

Просто накапете sera filter biostart върху
sera siporax Professional. Филтъра ще стане
веднага биологично активен. Добавете sera
bio nitrivec към аквариумната вода. Раз-
граждането на замърсяванията веднага за-
почва или се ускорява.

Други случаи на интоксикация 

Интоксикацията може да бъде силна или ле-
ка. Понякога единствения симптом е, чериб -
ките се стряскат по-лесно. Прецизна диа -
гноза съгласно поведението и навиците на
рибите често така е невъзможна. Ето защо
процедирайте много внимателно когато из-
следвате случаите и забележите, че рибите
не са добре и това не може да се обясни с
обикновените патогени. Също вземайте
предвид и необичайни случаи като използ -
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8 ПРЕВЕНЦИЯ И ПОПРАВЯНЕ НА ГРЕШКИ ПРИ 
ПОДДЪРЖАНЕ И ОТРАВЯНИЯ 

Тежките метали могат също да доведат до
сериозни хронични или остри интоксика-
ции. Те влизат в аквариума например от
старите водопроводни тръби, неподходящи
декоративни елементи (като някой видове
оцветен пясък). Оловото и живака са особе-
но токсични. Безгръбначните са много
чувствителни към мед – моля винаги се съ-
образявайте с това, когато изполвате ле-
карства със съдържание на мед, като напр.
sera mycopur. Цинка и желязото (в концен-
трации над 0.5мг/л) също са вредни. Ако
имате съмнения, измерете водните параме-
три, напр. с теста за мед sera Cu-тест. sera
aquatan и sera toxivec унищожават тежките
метали. Освен това, те премахват агресив-
ния хлор. 

В случай на остра интоксикация – също с
токсични вещества непосочени тук – винаги
се препоръчва да смените голямо количест-
во вода и да отстраните останалите токсич-
ни вещества чрез активен въглен sera super
carbon.

леми количества органична материя се на-
трупва в пренаселени аквариуми с обилно
хранене. При тяхното разлагане се консуми-
ра кислород. Редовно сифонирайте дъното 
и отстранявайте загниващите листа. Също
бъдете сигурни, че филтъра е добре поддър-
жан и работи ефективно (биологичната фил-
търна система: sera siporax Professional и
sera filter biostart). Растенията обогатяват
водата с кислород през деня.

В анаеробните зони се срещат процеси на
гниене, напр. области които нямат снабдя-
ване с кислород. Това може да се случи във
филтъра, ако помпата спре, или при много
плътен грунд. Там органичната материя се
разлага по анаеробен начин (без консума-
ция на кислород). Това води до формиране
на сероводород, с мирис на развалени яй-
ца, и на нитрити – и двете са силно токсич-
ни вещества. Ето защо, проверявайте рабо-
тата на филтъра регулярно, и разрохвайте
дънния слой чрез сифониране.
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Съвет!!
Моля също прочетете детайлното описа-
ние на специфичните болести на страни-
ци от 27 до 37, както и прилагенето на
препоръките на страница 60.

В близко сътрудничество с работна група
паразитолози, Проф. Д-р. Хайнц Мелхорн
(Хайнрих-Хайне Университет Дюселдорф/
Германия) sera успя в разработката на уни-
кални, високо ефективни препарати, някои
от които вече са патентовани. Продуктите
основно привличат опитни, компетентни
ползватели, които търсят бърз и специфи-
чен ефект от високо ефективен препарат
след като са диагностицирали специфична
болест. Тези мощни препарати изискват съ-
ответно ниво на компетентност по време на
използване. Освен това, уверете се че тре-
тирате съгласно инструкцията за употреба,
за да постигнете безопасно и безпроблемно
третиране. 

Понастоящем,серията sera med Professio-
nal включва sera med Professional Protazol,
sera med Professional Tremazol, sera med
Professional Nematol, sera med Professio-
nal Argulol и sera med Professional Flagel-

lol. Всеки от тези препарати е създаден за
професионална употреба и действа по без-
опасен, ефективен и директен начин дори в
изключително сериозни случаи. 

В някои области професионалните препара-
ти се допълват с добре познатите, над-
еждни sera препарати от стандартната ли-
ния. В някои други области препаратите от
тази линия са ненадминати – дори сред кон-
курентните – и ние продължаваме с изслед-
ванията…

високо ефективни и добре понасяни

9 ПРЕПАРАТИ sera med Professional
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Този препарат ефективно избавя декоративните риби от чревни кам-
шичести и други едноклетъчни чревни паразити. Препарата съдържа
допълнително витамини К и С, което подпомага бързото възстановява-
не – особено при случаи на болестта “дупки в главата”. Освен това 
препаратът е ефективен и срещу кадифената болест оодиниум (Pisci-
noodinium pillulare).

След лечение с Flagellol изполвайте подобрителя за вода sera bio nitri-
vec, за да осигурите бързо и надеждно възстановяване на евентуално
засегнатите от препарата популации от полезни бактрии.

9.1 sera med Professional Flagellol

Дискус инфектиран с чревни флагелати

Болест “дупки в главата”

Диагноза: Чревни флагелати 
(Hexamita sp., Spironucleus sp. също
други паразити като Protoopalina sp.,
Trichomonas sp., Cryptobia sp.)

Признаци
Разложени перки, тънки, белезникави екс-
кременти, дупки по главата, възможно из-
мършавяване и потъмняване. 

виж също стр. 30

В някой случаи продължителността на тре-
тирането може да бъде удължена от три до
седем дни, напр. в случай на особенно ус-
тойчиви щамове на флагелати. В случай на
помътняване на водата, трябва да се напра-
ви голяма смяна на вода (около 80%) и пос-
ле пак да се добави норемална доза от пре-
парата. Третирането приключва със смяна
на водата (най-малко 80%) след (максимум)
седем дни общо.
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Признаци
Рибите се отъркват по декорациите и плу-
ват възбудено в ранния стадий, по-късно се
появяват белезникаво жълти точки (< 0.3мм)
по кожата и перките; често заразяване на
хрилете; рибите изглеждат като покрити с
брашно; кожата е кaто кaдифe.

Диагноза: Piscinoodinium pillulare, 
Кадифена болест

Колиза с инфекция от Piscinoodinium

9.1 sera med Professional Flagellol

виж също стр. 31

sera med Professional Flagellol лекува ус-
пешно и Piscinoodinium pillulare (соленово-
ден оодиним). Начина на третиране е същия
както срещу чревните флагелати.

Piscinoodinium по гърба

9.2 sera med Professional Protazol

Инфекция от Ichthyophthirius multifiliis (причинява болестта “бели точки”)
и много други едноклетъчни паразити (напр. Ichthyobodo, Apiosoma, Tri-
chodina, Chilodonella), както и гъбични инфекции сигурно, бързо и
ефективно се отстраняват със sera med Professional Protazol. Препа-
рата е безцветен и много добре се понася от растения и безгръбначни
(напр. охлюви и скариди). Хрущални риби (акули и скатове) не понасят
активното вещество на прапарата. Възстановяването след лечение мо-
же да се подпомогне със sera ectopur.
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9.2 sera med Professional Protazol

Диагноза: Ichthyobodo necator
(по-старо: Costia necatrix)

Признаци
Цвета се променя до сив или млечен в ня-
кои области на кожата (червеникави при по-
силни инфекции); при рибите с дълги перки,
те са оръфани; свити перки.

Диагноза: Гъбична инфекция (Микоза) 

Признаци
Бели, подобни на памук израстъци по ко -
жата с дълги нишки (често след предишно
нараняване). 

виж също стр. 30

виж също стр. 30

Цихлида с гъбична инфекция по кожата

Цихлида инфектирана с
гъбички

Дискус с нараняване
инфектирано с гъбички

Плата със слепнали перки

Плата с инфекция от Ichthyobodo 

P
ro

f
e
s
s
io

n
a
l

49



9.2 sera med Professional Protazol

Признаци
Ясно видими бели точки (0.4-1.5мм), по ко-
жата и перките, свити перки и търкане по
декорациите.

Диагноза: Ichthyophthirius multifiliis
(Болест “бели точки”)

Признаци
Oбвити c кожa рaни по слизестата мембра-
на; много удължени едноклетъчни на късo
стълбче (нe дълги нишки, както при на гъбич-
ната инфекция) са видими cъc силна лупа.

Диагноза: Apiosoma
(по-старо: Glossatella) или 
Epistylis (по-старо: Heteropolaria)

виж също стр. 32

Добавете безцветния препарат според ука-
занията за употреба. Всички стадии на па-
разита – включително цистите – са надежд-
но унищожени само с един курс на лечение.
Повторно лечение е необходимо само в из-
ключителни случаи (напр. при много резис-
тентни щамове на Ichthyophthirius или ако
отново внесете заразени рибки), ако белите
точки отново ясно се появят след лечение-
то. Препарата не се влияе от светлина. Ос-
ветлението на аквариума може да остане
включено по време на лечението. Въпреки
това силно засегнатите рибки се чувстват
по-добре, когато им се дава възможност да
се възстановят с по-дълъг период на из-
ключено осветление.

виж също стр. 33

Черен неон инфекция от “бели точки”

Черна молинезия с “Ихтио”

Инфектирана Колиза

Цихлозома мееки с инфекция от Apiosoma
по опашката
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9.3 sera med Professional Tremazol

sera med Professional Tremazol съдържа надеждния и директно ефек-
тивен Празиквантел, който успешно се използва срещу плоски червеи
в хуманната и ветеринарна медицина от много време. Патентования,
високоефективен разтворим комплекс осигурява разпространяване на
иначе трудно разтворими вещества във вода, като активния агент дос-
тига до патогените много бързо.

Ефективния спектър на препарата е от хрилни и кожни метили до плос-
ки червеи и дигенетични трематоди (симптомите включват катаракт).
Освен че е много ефикасен, той се понася добре от рибите.

Третирайте вашите сладководни и соленоводни рибки съгласно инфор-
мационната листовка и осигурете добро аериране. Възможно е да се
прави профилактика в кратка баня за новозакупени животни и расте-
ния които могат да внесат патогени. Третирането и възстановяването
след това се подпомагат от sera ectopur.

9.2 sera med Professional Protazol

Признаци
Изолирани, белезникави изтънели места по
слизестата мембрана (частично влакнести);
малки бледи места по кожата; апатия и за-
губа на апетит. Рибите се отъркват и често
потреперват с перките си. 

Диагноза: Trichodina, Tetrahymena,
Chilodonella

виж също стр. 33

Цихлида с инфекция от Trichodina

Инфекция от 
Tetrahymena

Тъмно оцветен дискус в
инфекция от Chilodonella 
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9.3 sera med Professional Tremazol

Признаци
Рибките се отъркват и стават апатични.
Мътна кожа и малки движещи се червеи
върху кожата (трудно различими с просто
око, но добре се виждат с лупа; най вече
по-малки от 1мм).

Диагноза: Кожни метили / 
Gyrodactylidea

Признаци
Дишането става по-силно с всеки изминал
ден, докато рибата започне да cтои под по-
върхността задъхвайки се; понякога едно-
странно дишане; едното или двете хрилни
капачета са затворени, или остават отворе-
ни; малки плоски червеи обикновено под
1мм стоят по хрилете (възможно е да се ви-
дят на спокойна риба с лупа); рибите отърк -
ват хрилните си капачета.

Диагноза: Хрилни метили / 
Dactylogyridea

виж също стр. 34

виж също стр. 34

Моля, имайте в предвид, че срещу яйцесна-
сящите метили трябва да се направи пов-
торно третиране и то трябва да се направи
по различно време в зависимост от темеп-
ратурата в аквариума, тъй като развитието
на ларвите в яйцата, зависи от температу-
рата. При темепература на водата 28°C,
повторното третиране трябва да се направи
72 часа след първото третиране. Когато
температурата на водата е по-ниска трябва
да се изчака повече преди повторното тре-
тиране. Например да се третира повторно
след седем дни при температура 25°C, е
обичайна практика при акваристите. Все
пак, ако се изчака твърде дълго преди пов-
торното третиране, рибките може да се ин-
фектират отново и израсналите паразити
може да снесат яйца отново. Ако повторно-
то лечение се направи твърде рано, ларвите
на паразитите може още да не са се излю-
пили.

Corydoras с кожни метили

Дискус с недостиг на въздух причинен 
от хрилни метили
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9.3 sera med Professional Tremazol

Тениите (Cestoda) живеят в тънките черва на
техните приемници, където те изтеглят важ-
ните хранителни вещества от хранителната
каша. Инфектираните риби отслабват и
страдат от симптоми на недостиг. Червеите
се закрепят към стените на червата с тех-
ния преден край, което често води до въз-
паление и вторична инфекция. Малките 
риби могат да страдат от илеус (запушване
на червата).

Тези паразити се пренасят от заразени диво
уловени рибки или чрез междинен госто-
приемник (напр. ракообразни или Тубифекс)
от открити води. Поради тази причина Вие
трябва по принцип да отбягвате храненето

Признаци
Измършавяване, загуба на апетит, желеоб-
разни рибни екскременти; понякога нарича-
ни проглотиди (белезникави, с форма на
лента части от тения) могат да се намерят в
рибните екскременти, или края на червея се
подава от ануса на инфектираната риба.

Диагноза: Тении / Cestoda

Тения върху дискус

виж също стр. 35

Признаци
Рибките се отъркват; възпаление под 
люспите; отслабване.

Диагноза: Transversotrema sp.

Хелер инфектиран с Transversotrema

с жива храна от съмнителни източници.
(Всички храни sera са гарантирано без па -
разити!)

Вътрешността на хермафродитните плоски
червеи съдържа главно полови органи. Го-
лямо количество яйца се освобождават
чрез екскрементите на заразените рибки.
Някои видове плоски червеи отделят про-
глотиди, т.е. – част от тялото на червея, съ-
държаща оплодени, зрели яйца. Новоизлю-
пените ларви могат да плуват и имат нужда
от междинен гостоприемник преди да могат
да заразят отново друга риба. Такъв подхо-
дящ гостоприемник е напр. циклопса (вид
ракообразни). Заразените ракообразни в
последствие биват изядени от рибите и по
този начин пренасят плоския червей.

Следователно има две възможности – или
да се борите с червеите директно и/или да
премахнете междинните гостоприемници,
като по този начин прекъснете цикъла. Би-
дейки ракообразни, междинните гостопри-
емници могат лесно да бъдат премахнати
със sera med Professional Argulol. Бъдете
внимателни, ако отглеждате ракообразни
(напр. скариди или раци) – този вид лечение
може да увреди и тях!

Борбата със самите плоски червеи става
чрез sera med Professional Tremazol съг-
ласно инструкциите за употреба. Мъртвите
плоски червеи трябва да бъдат сифонирани
от дъното на аквариума ежедневно, за да се
запазва ниско нивото на замърсяване.
Обикновено един цикъл на лечение е доста-
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9.3 sera med Professional Tremazol

9.4 sera med Professional Nematol

Този препарат осигурява надеждно премахване на паразитните нема-
тоди в сладководните и соленоводните рибки. Глистите или нематодите
се характеризират с кръгло и обикновенно с тънко тяло. Те могат да се
превърнат в голям проблем, който често остава незабелязан дълго вре-
ме, особено в сладководните аквариуми. Тропическите видове немато-
ди нямат нужда от междинен гостоприемник и могат да се размно-
жават с невероятна скорост. Цихлидите често се заразяват.
Възрастните нематоди живеят в червата на рибата, а техните ларви
преминават през различни тъкани. Не е възможно да се помогне на
рибката, ако някои от важните органи са засегнати. Възможно е пре-
вантивно лечение със sera med Professional Nematol в случай на съм-
нение за заразяване с нематоди при новозакупени рибки – това е и
препоръчително, поради трудното и несигурно диагностициране.
Активния агент в sera med Professional Nematol парализира немато-
дите. Неподвижните червеи в следствие биват изхвърлени чрез екс-
крементите на рибите и накрая умират на дъното на аквариума. Те
трябва да бъдат сифонирани, за да се намали вероятността от послед-
ващо разпространение на яйца и новоизлюпени ларви, а също и за да
се избегне замърсяване на водата. Можете да направите второ лече-
ние два дни след планираната 80% – на смяна на водата, в случай че
някои червеи са останали (при много силно заразяване). Обаче това не
отменя повторното лечение след 3 седмици, тъй като то се прави сре-
щу яйцеснасящите нематоди (като капилария)!
Моля, спазвайте инструкциите за употреба задължително, тъй като ле-
чението не се толерира от безгръбначни (като напр. раци и скариди). В
този случай, третирайте рибките в карантинен аквариум, като оставите
ракообразните (които искате да запазите) в аквариума.
Препоръчително е да оставите излекуваните рибки в карантинния ак-
вариум за известно време, тъй като нематодите, които може да са ос-
танали в главния аквариум умират само и единствено, ако нямат риба
гостоприемник. Като направите така Вие значително ще намалите рис-
ка от повторно инфектиране. 

тъчен. Повторно лечение след няколко дни 
е препоръчително само при тежки случаи.
Новодобавени рибки, към които имате съм-
нения, могат да бъдат третирани профилак-
тично в карантинен аквариум. Превантивно
третираните рибки трябва да бъдат поставе-
ни под карантина за още два или три дни
преди да бъдат пуснати в аквариума. Това
се прави, за да се осигури пълното премах-
ване на яйцата, които се изхвърлят с екс-
крементите на рибките.

Имайте предвид, че комбинирането на раз-
лични видове лечения (в случай че желаете
да извършите терапия едновременно със
sera med Professional Tremazol и sera med
Professional Argulol) може да доведе до не-
предвидими странични ефекти (въпреки че
при направените тестове такива не са забе-
лязани досега). От съображения за без-
опасност двете лечения трябва да бъдат на-
правени едно след друго, в съответствие
със смените на водата и следене на най –
важните нейни параметри. 
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9.4 sera med Professional Nematol

Признаци 
Загуба на апетит, апатия, слабост, мъртви
възрастни червеи (до 1см) в екскременти на
рибката.

Диагноза: Глисти по дискусите / 
Oxyuris sp.

Този тип глисти се появяват в червата на
дискусите, където те изсмукват важни хра-
нителни вещества от ненапълно смляната
храна. Заразената риба става слаба, и стра-
да от недостиг. Червеите формират натъп-
кани стеганти туфи в червата на рибата,
което може да причини заболяване. Зараз-
ените животни отслабват следствие на ин-
фекцията и често страдат от последващи
заболявания, които в някои случаи са фа-
тални. Разпространението на червеите ста-
ва посредством яйца, които се отделят от
рибата докато се храни по дъното. sera med
Professional Nematol се използва за борба
с тези глисти съгласно инструкциите за
употреба. Повторно лечение се провежда
след около 3 седмици, за да се унищожат
ларвите, които са се излюпили през това
време. 

Глисти по дискусите

След като сте третирали със sera med Professional Nematol, ако има
възможност задръжте рибките в отделен аквариум за по-дълго време
(най – малко 4 седмици при случай на заразяване с яйцеснасящи нема-
тоди), за този период от време главният аквариум без рибките би бил
напълно изчистен от паразити и няма да се появи повторно заразя -
ване.
Ако този метод не е възможен за Вас, можете да третирате рибките в
карантинния аквариум за втори път и, ако е необходимо, още няколко
пъти в интервали от 3 седмици, което ще премахне възможността за
повторно заразяване. Въпреки това, оставете рибките за поне два дни
в сладка, нетретирана вода в карантинния аквариум след като необхо-
димото лечение приключи. Това ще Ви помогне да избегнете възмож-
ното прехвърляне на остатъци от активните агенти на препарата в
главния аквариум, където са ракообразните.

55

P
ro

f
e
s
s
io

n
a
l



9.4 sera med Professional Nematol

Признаци
Страхливост, загуба на апетит, измършавя-
ване, тънки изпражнения.

Диагноза: Капилария / Capillaria sp.

Слаба инфекция в червата с тези много
тънки, дълги червеи често остава незабеля-
зана за дълго време. Така може да се пре-
хвърли постепенно и на останалите риби.
Особено младите риби имат проблем с рас-
тежа при тези инфекции. В случай на яйцес-
насящи червеи се препоръчва повторно
третиране със sera med Professional
Nematol след три седмици.

Бисерен трихогастер заразен с Капилариа 
(Capillaria)

Признаци
Червеникави червеи висят от ануса; белез -
никави изпражнения, измършавяване в 
резултат загуба на кръв, апатия. 

Червеите Camallanus паразитират в ректума
на рибата. Там те се прикрепят към стените
на червата с техния преден край, подобен
на глава на фреза, и смучат кръв. Стените
на червата могат да бъдат перфорирани и

Camallanus cotti

Диагноза: Kaмaлaнус / Camallanus sp.

да станат пропускливи за патогените.
Вследствие на това, че се хранят с кръв,
червеите са с кафяво червен цвят. Края на
възрастните женски се подава няколко ми-
лиметра от ануса на инфектираната риба и
бързо се прибира в червата при безпокой-
ство. Ларвите се освобождават от червея,
падат на дъното и биват поглъщани от ри-
бите, които ги смятат за храна и по този на-
чин те се заразяват. Това позволява на па-
разитите да се разпространяват доста 
бързо след като веднъж попаднат в аква-
риума.

Провежда се лечение със sera med Profes-
sional Nematol съгласно инструкциите за
употреба. Еднократно лечение е достатъчно
при заразяване с азиатски живораждащи
видове Camallanus cotti (които не ползват
междинен гостоприемник), които често се
срещат в сладководни аквариуми – в този
случаи ларвите (яйцата) също биват директ-
но унищожени. 
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9.5 sera med Professional Argulol

Безопасно и надеждно лечение срещу паразитиращи ракообразни – и
ракообразни, които са междинен гостоприемник на други паразити –
сега е възможно с уникалния препарат sera med Professional Argulol
(за соленоводни и сладководни риби). Този прапарат също е много под-
ходящ за профилактично третиране на животни и растения, които са
възможни преносители на паразити. Ракообразните (навсякъде във во-
дата и по рибите) са премахнати за един ден. Препарата се разгражда
биологично и по тази причина няма остатъци от него след лечението.
Не се налага смяна на водата и филтрация през активен въглен. Въпре-
ки това, частична смяна на водата се препоръчва при малки аквариуми
с цел да се поддържа постоянно доброто качество на водата в тях.
Повторно третиране след три седмици се препоръчва с цел да се уни-
щожат евентуалните ларвите на ракообразни, които междувременно са
се излюпили от яйцата.

Моля, спазвайте точно указанието за употреба защото някой лекарства
не се толерират от ракообразните (напр. охлюви и скариди). Лечението
в карантиненен аквариум е подходящо в тези случаи. Рибите лекувани
в карантинен аквариум трябва първо да бъдат преместени в аквариум
с чиста вода за да се отмият остатъците от лекарството, преди те да
бъдат върнати в общия аквариум. Това в частност се отнася за морски-
те аквариуми с много чувствителни безгръбначни животни. Съгласно
нашите наблюдения, sera med Professional Argulol се понася много
добре от земноводни и растения. 

В случай, че лечението не може да се направи в общия аквариум пора-
ди наличието на чувствителни безгръбначни, съществува риск параз-
ити в някой от стадиите си на развитие да останат в аквариума и да ин-
фектират рибките отново. Това важи особенно в случаите, когато
рибите може да стоят в карантинния аквариум само за кратко време и
ракообразните в главния аквариум (които имат нужда от риба за госто-
приемник) все още не са умрели. С помоща на хигиенни мерки, като
многократна смяна на водата и внимателно почистване на декорацията,
растенията и дънния субстрат с интензивно сифониране, намалявайте
количеството на паразитиращите ракообразни докато изчезнат напъл-
но. Ако е необходимо силно заразените риби трябва да бъдат уловени
и третирани отново с кратковременни бани. 

В някой случаи може да се наложи лечение на раните причинени на ри-
бата от паразитиращите ракообразни, за да се избегнат вторични 
инфекции. Използвайте sera ectopur в леките случаи, sera med
Professional Protazol се препоръчва в случай на по-тежки инфекции.
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9.5 sera med Professional Argulol

Признаци
Рибата скача и плува възбудено; плоски
(подобни на въшка) почти прозрачни ра-
кообразни големи 4-14мм с две черни очи
може да се видят по кожата на рибата; чер-
вени убождания по кожата.

Диагноза: Рибна въшка / напр. Argulus

Признаци 
Бели, с форма на игла с две малки торбички
накрая, те се забиват дълбоко и здраво в
кожата; анемия и отслабване на рибите.

Диагноза: Червей – котва / Lernaea

Рибна въшка по Кои

Lernaea по опашната
перка

Плата с Lernaea 

виж също стр. 36

виж също стр. 36
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9.5 sera med Professional Argulol

Признаци 
Бели до сивкаво сини ракообразни гoлeми
oкoлo 0.5-3мм въpxy хрилните плacтинки.

Диагноза: Паразитни копеподи / 
Ergasilus

Признаци 
Видимо сегментирани, овални, матови,
жълтеникави до кафеникави артроподи 
(1-5см) са прикрепени към рибата; кървави,
с формата на точка следи от ужилвания.

Диагноза: Паразитни изоподи

Ergasilus по хрилете (хрилното капаче е отстранено)
Cнимка: Д-p Dirk Kleingeld

Паразити от разред Isopoda

виж също стр. 37

виж също стр. 37

Паразитиращ изопод върху апистограма
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Филтрация по време на 
третирането

10 ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА 
За рисковете и страничните
ефекти…

Някои фактори могат да повлияят на ефек-
тивността и безопасността на третирането в
аквариума или дори да доведат до нежелани
странични ефекти. Вие трябва основно да
прочетете информацията за употреба преди
да третирате. Преди всичко се убедете, че
препарата е подходящ за планираното при-
лагане (напр. не всички лекарства са подхо-
дящи за соленоводен аквариум), и информа-
цията за употреба, етикета и външната
опаковка не съдържат никакви забележки
относно животните, които вие отглеждате.

Ето защо, вие трябва да третирате аквариу-
ма с надеждни химически препарати. При
използването на някои препарати може да
се получи “срив“ на водата и това да причи-
ни например бактериален бум и в следствие
на това да има дефицит на кислород, напр.
при силно органично замърсяване (за по-
сигурно проверете нивото на амоний/амо-
няк, нитрити, нитрати). Дори може да се на-
ложи да прекратите третирането, също да
смените и част водата, ако помътнее, или
рибите сигнализират за недостиг на кисло-
род (напр. дишайки въздух на повърхност-
та). Освен това осигурете много добро ка-
чество на водата и добро аериране преди,
по време и след третирането. Правейки то-
ва, вие ще сте сигурни, че сте осигурили на
вашите риби успешно и бързо възстановя-
ване. 

съдържащи фин каменен прах непосредст-
вено преди (1-2 дена) или по време на тре-
тирането могат също да доведат до леко 
намаляване ефективността поради унищо-
жаване на агента. Ето защо най-добре е да
не се използват препарати за вода по време
на третирането. Тяхното използване обаче
е даже препоръчително след третирането
(виж стр. 62, “Приключване на третиране-
то”).

UV-C лампите за дезинфекция на водата
трябва задължително да се изключат по
време на третирането. Високо енергийната
светлина разлага много активни агенти.
Нормалното осветление на аквариума обик-
новенно остава включено, но в някой случаи
(напр. при третиране на “Ихтио”) се налага
аквариума да бъде затъмнен. Това ще защи-
ти светлочуствителните активни вещества в
препарата и ще успокои болните рибки. 

В случай, че добавяте въглероден диоксид
трябва да спрете подаването му по време
на лечението и няколко дни след това. Из-
ползването на някой препарати може да до-
веде до дефицит на кислород. Високото ни-
во на въглероден диоксид допълнително
затруднява дишането на рибите.

В информацията за употреба на продуктите
често се препоръчва отстраняване на био-
логичния филтър от водния кръг по време
на третирането. Това е предпазна мярка,
тъй като някои препарати могат да наранят
и филтърните бактерии, и както бе отбеля-
зано по-горе, много активните филтри мо-
гат да намалят ефикасността на третиране-
то. Разкачането на филтъра обаче е трудно
и неудобно. Можете да слоложите филтър-
ния материал в кофа с аквариумна вода, ка-
то при по-продължително третиране най-
добре филтъра да се свърже да работи към
отделен аквариум. Гнилостни процеси могат
да се появят ако водата не тече през фил-
търния материал дълго време (може да ста-
не критично след половин час), което во-

Активния въглен не трябва да се използва
по време на третирането, тъй като той аб-
сорбира лекарствения агент и това намаля-
ва, дори и премахва ефикасността на трети-
рането. Някои от активните агенти на
препаратите могат да бъдат разградени от
много големи или активни биофилтри. Пре-
поръчително е в отделни случаи леко увели-
чаване (напр. до 1.5 пъти) на дозировката,
за да се постигне пълен ефект при тези слу-
чаи. Използването на препарати за вода,

Не използвайте при 
третирането
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ди до анаеробни условия и гнилостните про-
цести. Това пък води до формирането, наред
с друго, и на силно токсичния хидро сулфид,
който може да отрови аквариумните обита-
тели, ако филтъра се включи отново в рабо-
та без да се почисти. Патогени може да има
и във филтъра и те да причинят нова инфек-
ция, след като филтъра се включи отново,
което е друг недостатък. Стабилния, билоги-
чески активен филтър със съответния фил-
търен материал (напр. sera siporax Profes-
sional) обикновено понася третирането без
проблеми. Той може да
остане включен. Обаче,
при всички случаи бъдете
сигурни, че поддържате
филтъра чист преди и
след третирането. Той не
трябва да съдържа никак-
ва тиня. Почистването се
прави с леко изстискване
или промиване в кофа с
аквариумна вода (не из-
мивайте под течаща или
топла вода).

Подкрепящи мерки
– sera ectopur

10 ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА 

Хранене по време на 
третирането 

За предпочитане е да не
използвате никакви други
препарати, с изключение
на препоръчаните. Може
да се появят непредвидими
кръстосани реакции. Има
няколко важни изключе-
ния, в това число sera ec-
topur. Той може надеждно
да подпомогне и допълни
различни препарати. sera ectopur освобож-
дава дезинфекциращ кислород, който пра-
ви дишането на болните риби по-лесно, и
повишава солеността, което стимулира рас-
тежа на слизестата мембрана. Лекуването е
подпомогнато. В някои случаи (слаба ин-
фекция или превенция) прилагането на sera
ectopur може дори да замести третирането.
Общо казано, нормалната готварска сол
(NaCl) без добавки, (напр. агенти против
спичане), може да се ползва също за стиму-
лиране възстановяването на слизестата
мембрана. Вие трябва да отчитате обаче, че
дори ако намерите достатъчно чиста сол,
няма го дезинфекциращия и подкрепящ ди-
шането кислород, който се освобождава от
sera ectopur. Вие може да постигнете само
частичен ефект. 

Препоръчителната нормална дозировка на
sera ectopur е около 0.01 до 0.02%. Тази
концентрация е безпроблемна дори за риби
като кетфиш и други риби с малко люспи,
които са чувствителни към повишени нива
на сол. По високи концентрации (от 0.03%
до 0.3%, или от 0.3 до 3гр/л) трябва да се
ползват само при остри стресови ситуации
или болести и трябва да се понижават стъп-
ково чрез нормална смяна на вода след ка-
то тези проблеми отшумят. Бъдете сигурни,
че знаете достатъчно за поносимостта на
рибите към солта преди да използвате ви-
сока концентрация на сол (напр. при баня за
кратко време). 

Най-добре е въобще да не храните, или –
ако имате млади риби или третирането пре-
хвърля три дни – само много пестеливо до-
като трае то. Както вече е описано, много
препарати нараняват филтърните бактерии,
или нарушават биологичното равновесие по
някакъв начин, и всяко допълнително орга-
нично замърсяване може бързо да доведе
до “срив” на водата.
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В повечето случаи се
препоръчва частична
смяна на водата и пре-
махване на остатъците
от препарата, чрез акти-
вен въглен (sera super
carbon). Моля точно
спазвайте тези мерки.
Значително по-дългото
прилагане на препарата
не подобрява ефектив-
ността на лечението, а
дори напротив – може
да доведе до нежелани странични ефекти.
Някой съставки на препаратите може да
имат вредни последици, ако се прилагат по
дълго време. Някой лекарства съдържат
разтворители, които може да се разграждат
от бактерии и да им служат за храна и по
този начин да причинят бактериален бум. В
случаи, когато се изискват големи смени на
водата (най малко 80% за продуктите sera
med Professional) е възможно това да стане
поетапно, напр. няколко смени от 30% на
водата в рамките на един до два дни. Това
намалява стреса за вас и рибките, особенно
в случаи на големи риби, използване вода
от обрата осмоза (R/O) и др. При всички
случаи водата трябва да се обработи със
sera aquatan или sera blackwater aquatan
когато подготвяте вода за смяна на водата,
както и водата в аквариума в който има ос-
татъци от препаратите за лечение. Може
бързо да възстановите засегнатите колонии
от полезни бактерии, чрез sera bio nitrivec
(при сладководни ак вариуми) или sera marin
bio reefclear (при соленоводни аквариуми).

10 ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА 
Приключване на третирането Витамини

Използването на витамини е друго изключе-
ние. Това е безопасно и препоръчително в
комбинация с препаратите. Както и при хо-
рата, витамините са нужни за много жизне-
ни функции на рибите. Те са необходими за
силна и активна имунна система. Собстве-
ната устойчивост срещу болести – осигуре-
на при оптимално функциониране – е най-
добрата възможна защита срещу болести,
която организма има. Ако вие храните ва-
шите риби с високо качествените храни на
sera, вие вече сте осигурили добър източ-
ник на витамини и основни хранителни ве-
щества. Моля имайте предвид, че витамини-
те могат значително да бъдат разградени от
атмосферния кислород, влагата и светлина-
та. Ето защо е важно да избирате опаковки,
които могат да бъдат изконсумирани до
седмици или няколко месеца.

Вие трябва допълнително да подпомогнете
имунната система с витамини в ситуации на
стрес (напр. транспорт на рибите, ухажване,
грижа за малките, температурни изменения)
или когато в аквариума са попаднали пато-
гени. В такива ситуации използвайте sera
fishtamin. Вие можете да добавите препа-
рата директно във водата съгласно ин-
струкцията за употреба, или да навлажните
храната с него преди хранене. sera FD хра-
ните са много подходящи за тази цел. Ре-
довното добавяне (един или
два пъти седмично) или из-
ползването на капки (все ки -
днев но) за няколко седмици е
добро решение. Това трети-
ране е препоръчително в по-
сочените стресови ситуации,
както и при болести. Про -
дължете третирането мини -
мум седмица, след като симп -
то ми те на болестта са
изчезнали, за подпомогнете
възстановяването и миними-
зирате риска от повторна ин-
фекция.
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10 ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА 
Вие разбира се трябва да сте внимателни с
дозировката да не бъде по-висока от пред-
писаното. Изчислете дозировката спрямо
моментния обем вода, не според целия
обем на аквариума (изчислете приблизител-
но обема и намалете с обема на грунда и
декорациите). Леко, инцидентно предозира-
не е взето под внимание при границите на
безопасност. В случай на двойно дозиране
вие ще трябва задължително да смените
част от водата за безопасност.

Важно!!
Всички sera препарати бяха внимателно
проверени отчитайки тяхната ефикасност
срещу съответните патогени и тяхната без-
опасност за ползвателите и околната сре-
да, преди те да са готови за продажба. Ка-
то фармацевтичен производител sera е
обект на регулярен контрол от съответните
служби. Близкото сътрудничество с из-
вестни развъдчици и търговци, също и цен-
ните съвети от нашите клиенти ни позволя-

ват да разпознаем възможните проблеми
или желания по всяко време и незабавно
да реагираме по съответния начин. Нашето
коопериране с учени от различни универ-
ситети, плюс качествения контрол и из-
следователската дейност на високо квали-
фицирания екип на лабораториите sera,
осигуряват най-висок стандарт за безопас-
ност и нови разработки съответно на раз-
витието на науката и технологиите.
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Някои проблеми не е лесно да се дефини-
рат. Начинаещи – но и акваристи с опит – да
не се страхуват да потърсят съвет от зоо-
магазина, ветеринаря, развъдчика. Екипа на
sera (info@sera.de) е готов да ви окаже съ-
действие по всяко време ако имате въпроси
за нашите продукти.
Списъка по-долу покрива най-важните ус-
ловия във вашия аквариум и ще ви помогне

в решаване на отделните случаи. Внимател-
но попълнен, този списък ще ви даде на вас
или на вашия консултант бърза картина на
възможните източници на проблема.
Моля прочетете нашите препоръки за стар-
тиране на аквариума, както и за осветле-
нието, растежа на алгите и др. в нашите
справочници, или се информирайте на на-
шия сайт (www.sera.de).

Размери в см:

Ширина x дълбочина x височина

                    Резултат: см3

разделено на 1000 = литра (обем) 

Не забравяйте да приспаднете от обема на вода-
та приблизителния обем на грунда и декоратив-
ните елементи. 

Колко е голям вашият аквариум?11

Кога стартирахте аквариума?22

Модел:

Филтърни материали:

Какъв филтър използвате?33

Какви видове рибки отглеждате? Колко от всеки вид?44

11 СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА
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Какви допълнителни уреди (напр. мембранна помпа, UV-C пречиствател) и 
декорации (напр. дънен субстрат) имате в аквариума?88

Отглеждате ли животни, различни от рибите във вашия аквариум?55

Кога за последен път добавихте риби или растения?77

Колко растения има в аквариума, и от кои видове?66

Какви препарати за вода (напр. sera aquatan) или лекарства 
са използвани, или сте използвали наскоро?99
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c) Какви добавки (напр. витамини) ползвате?

Кога и как почиствате филтъра?1111

a) Какви видове храни?

b) Колко често храните? Има ли остатъци?

Хранене 1122

Дата на измерване 

pH

Температура

GH

KH

NH4/NH3

NO2

NO3

PO4

Cu

Fe

Кои водни параметри измервате?1133

Измервате ли параметрите на чешмяната вода за
сравнение. Понякога чешмяната вода съдържа
нежелани вещества или има неподходящи водни
параметри.

Други измервани параметри: проводимост, хлор,
кислород, въглероден диоксид плюс калций и
магнезий в солена вода. Моля попълнете ако има
данни.

Колко често сменяте вода?
Колко вода сменяте когато го правите?1100
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Кога беше забелязано заболяването?1144

Кои симптоми забелязахте?1155

Кои риби са засегнати (старите, младите, или отделни видове)?1166

Забелязахте ли нещо друго необичайно?1188

Колко сериозна е болестта? 
(Хранят ли се рибите? Има ли вече умрели? и т.н.)1177

ствия близо до аквариума (напр. боядисвахте ли
стената или използвахте ли инсектициди)?

Напр. по растенията или други водни обитатели,
или извършвали ли сте някакви необичайни дей-
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