
Sağlıklı havuz balığı

n Balık hastalıklarını teşhis edin, nedenlerini keşfedin

n sera uygulamalarıyla başarılı şekilde tedavi edin
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Stres bağışıklık sistemini etkiler ve hastalıklara
olan direnci azaltır. Bu nedenle – aynı insanlarda
olduğu gibi – balıklarda da hastalıkların ortaya çık -
masında önemli bir faktördür. Farklı faktörlerden
dolayı stres oluşabilir. Bakım hataları (çok fazla,
yetersiz veya yanlış önlem alınması), uyumlu
olmayan balık grubu, çok fazla balık eklemek, sık
değişen sıcaklıklar, aşırı besleme ve yüksek oran -
da organik su kirliliği nedeniyle suda fazla sayıda
patojen bulunması sık görülen nedenlerden birka -
çıdır. Genellikle, havuzda (ikincil parazitler, diğer -
leri arasında) önceden bulunan fark edilmemiş
patojenler nedeniyle hastalıklar oluşur.

“Bahçe havuzunuz ile yıl boyu rahatlayın” sera
rehberi ve www.sera.de internet sitesinde balıkla -
rınızın stresten uzak kalmasını sağlayacak kap -
samlı ve sağlam bilgiler bulacaksınız. Hangi balık -
ların birlikte tutulabileceği ve hangi özellikler ile su
değerlerine ihtiyaçları oldukları hakkında yetkili
bayiiniz size bilgi verebilir. Hobinize haftada bir
veya iki saat ayırırsanız, geçireceğiniz keyifli
zaman daha uzun sürer. Gene de hastalık oluşur -
sa, bu kılavuz ve sera tedavi uygulamaları,
havuz balığınızın çabuk ve etkili bir şekilde des -
teklenmesini sağlayacaktır.

Havuzunuzun ve tamamen sağlıklı, canlı balıkla -
rınızın keyfini sürmenizi istiyoruz.

Havuz içerisinde stres nasıl gelişir? –
Örnekler

• Balıkların yerinin değiştirilmesi ve taşınmaları

• Örn. baharda ve sonbahardaki sıcaklık
değişimleri

• Korkmuş balıklar, örn. Uyumsuz türlerin birlik -
te tutulması veya kalıcı hiyerarşi kavgaları
nedeniyle

• Havuz içerisinde sık bakım, örn. sürekli yeni-
den tasarlama nedeniyle

• Saklanmak veya dinlenmek için yer bulun-
mayan havuzlar

• Çok güçlü su dalgalanması

• Uygun olmayan su parametreleri

• Kimyasal maddelerin yanlış kullanılması (örn.
yanlış gübreler, etraftaki topraktan gelen mad -
deler, tedavi ilaçlarının yanlış uygulanması)

• Zayıf hijyenik şartlar, örn. yetersiz veya yanlış
bakım nedeniyle

• Aşırı besleme veya düşük kalitedeki yem
nedeniyle yanlış/eksik besin

• Aşırı stok yapma

Stresten kaçınma = 
hastalıkların önlenmesi
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!!
sera UV-C Sistemleri havuzlarda olduğu gibi
tatlı ve tuzlu su akvaryumlarındaki patojenleri
sadece fiziksel yoldan azaltır – kimyasal mad -
deler olmadan. Rahatsız edici yosun gibi bir -
çok patojen azalır ve UV-C lambasının doğru -
dan kullanılması sayesinde tamamen yok
edilir. Çoğu filtre materyaline (sera siporax

pond tam olarak bu işe uygundur) yapışık
olduğu için genellikle etkisiz olan ve dip çakıl -
da bulunan bakterileri filtreleyin. sera UV-C
Sistemleri bu nedenle hastalıkların önlenme -
sinde yardımcı olur ve havuzlarda yüksek kali -
tede yaşam sağlar.

Su girişi

UV-C temizleyici

200 μm ayırma eleği

Tortu çıkışı

Oksijen zenginleştirme

Matala mat

sera siporax pond ile biyolojik filtreleme

Çıkış, kristal gibi sağlıklı su
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77
88

sera KOI Professional 12000 UV-C Sistemli
24 Watt Havuz Filtresi

İki adet 55 Watt’lık sera havuz filtresi UV-C
Sistemleri ile birlikte bağlanma seçeneği olan
sera KOI Professional 24000 Havuz Filtresi
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Ne yazık ki, en iyi şartlar sağlansa bile balık
hastalıkları oluşabilir. Bu hastalıkların teşhis
edilmesi, balıkların ayrılması ve tedavi edilme -
si önemlidir. En bilinen balık hastalıkları hakkın -
daki bazı temel bilgiler böyle yapılmasını
gerektirir.

Hastalık belirtilerini ve alışılmadık davranışları
fark etmek için her gün yem verirken balıkları
gözlemlemelisiniz, böylece sağlık durumlarının
ne olduğunu anlayabilirsiniz. Yalnızca bir balık
diğerlerinden ayrılsa bile veya farklı şekilde
davransa bile çok tedbirli olun.

Genellikle, oluştukları yerlere bağlı olarak, iç ve
dış hastalıklar ayırt edilir.

Dış hastalıklar genellikle yüzgeçlerde, deride
ve solungaçlarda oluşur. Genellikle ilk aşama -
larda teşhis edilebilir ve bu sayede zamanında
tedavi edilebilir.
İç hastalıkların teşhis edilmesi daha zordur.
Ancak, dikkatli gözlem ile hemen hemen tüm
hastalıkların değişik davranışlara neden olduğu
fark edilebilir. İştah kapanıklığı, göze çarpan
yüzme şekli, uyuşukluk ve renk değişiklikleri
gibi davranışlar.

Bu nedenle iç hastalıkların oluşması durumun -
da dikkatli balık sahipleri bir şeylerin ters git -
tiğini hemen fark eder.

Düzenli ve dikkatli gözlem sayesinde birçok
hastalık ilk aşamalarında fark edilir. Hastalıklı
balık henüz zayıflamamıştır ve sağlıklı balıkların
tümünün etkilenmemesi iyi bir şanstır.

Doğru teşhis, başarılı tedavi için ilk şarttır. sera
tedavi uygulaması belirli hastalıklar için yapıl -
mıştır ve havuza ya da balığa gereksiz yük
yapmaz.

Tüm hastalıklar için genel bir kural uygulanır.
Hızlı tedavi, iyileşme şansını büyük ölçüde artı -
rır. Bu kural, özellikle çok bulaşıcı hastalıklarda
geçerlidir.

Sonraki bölümlerde tedavi tavsiyeleri ile birlik-
te teşhise yardımcı olması için örnek resimler
ve semptom açıklamaları bulunmaktadır.
Lütfen bu kitapçığın sonundaki genel kullanış-
lı tavsiyeler ile tüm olası hastalık nedenleri hak-
kındaki bölümleri zaman ayırarak dikkatlice
okuyun. Bazı hastalık semptomları başta çok
benzer görülebilir. Aceleci ve buna bağlı olarak
yanlış konulan teşhisler, sonuç elde edileme -
yen yanlış tedaviye neden olabilir. Şüpheliyseniz
lütfen özel veterinerinize danışın.

İpucu

Gözlem Teşhis Tedavi
!!
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Bu kılavuzun içeriği, gerekli dikkat gösterilerek
ve en son bilimsel buluşlara uygun şekilde
uzman bir grup tarafından hazırlanmıştır. Fakat
bu kısa broşür size en genel balık hastalıkları
ve nedenleri hakkında yalnızca kabataslak bil -
giler verebilir. Nadiren oluşan veya tedavisi
olmayan ya da sadece veteriner tarafından
tedavi edilebilen hastalıklar (örn. kanser ne de -
niyle oluşan ülser, sinir hasarları ve genetik
deformasyonlar) bu broşürde bulunmaz. Bu
gibi durumlarda, daha spesifik kitaplara bak -
manızı tavsiye ederiz, örn. sera uzmanı Dieter
Untergasser tarafından yazılmış ve Kosmos
Verlag tarafından basılmış kolay anlaşılır ve bol
şekilli kitap olan “Krankheiten der Aquarien -
fische” (yalnızca Almancası mevcuttur).

İpucu – Geniş alanlı tedavi uygulamaları!!
Havuzdaki balıkların dikkatli bir şekilde göz-
lenmesi elbette akvaryumdaki kadar kolay
değildir. Bu yüzden – özellikle büyük doğal
havuzlarda ve daha utangaç balıklarda –
kesin teşhis koymak mümkün olmaz. Bu
nedenle sera ürün yelpazesinde özellikle
havuzlar için geliştirilmiş geniş alanlı tedavi
uygulamaları bulunur – sera pond omni-
pur, sera pond omnisan ve sera pond
cyprinopur – bu ürünler hastalığın tam
nedeni bilinmese bile nazik ve başarılı teda -
vi uygulamalarıdır. Bu tedavi uygulamaları -
nın geniş etkili alanlarının her biri genellikle
havuz süs balıklarını etkileyen büyük bir
parça patojeni kaplar.

Lütfen farklı havuzlardaki kimyasal ve biyolojik
koşulların fazlasıyla farklı olabileceğini unut -
mayın. Bu yüzden havuzlardaki ve hayvan tür-
lerindeki tam reaksiyonu tek tek, kesin olarak
tahmin etmek mümkün değildir. Özellikle havu-
za suyla birlikte kimyasal madde girdiğinde,
organik kirlenmede veya önceki tedavi uygula -
malarında oluşur ve tedavilerle birlikte tahmin
edilemeyecek zıt reaksiyonlara neden olabilir.
Bu kılavuzdaki tedavi önerileri nedeniyle oluşan
kişisel yaralanmalar, mali zarar veya finansal
kayıplar için genel bir garanti ve sorumluluk
belgesi bu nedenle editör tarafından çıkarıl -
mıştır.

2 Balık hastalıklarının teşhis edilmesi
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Gözlem
Deride ve yüzgeçlerde 0,5 ile 1 mm arasında belirgin, yuvar -
lak kistler (virüs tarafından çok fazla büyütülmüş mukus zar
hücreleri).

Tedavi: sayfa 24

Tedavi: sayfa 24

Gözlem
Jelatinimsi, soluk pembe renkli deri görünümü yuvarlaktan
ovale doğru şekilli, 5 ile 10 mm arasındaki boyutlarda, gövde
yüzeyinde oluşur. Genellikle Koi'lerde ilkbaharda görülür.

Teşhis: Sazan çiçeği

Teşhis: Lymphocystis 

2.1 Virüsler nedeniyle oluşan hastalıklar

Lymphocystis 

Sazan çiçeği olan Koi



Tedavi: sayfa 26

Gözlem
Kilitlenmiş yüzgeçler, beyaz dudaklar, beyaz kenarlı pul -
lar ve kafa ile sırt bölgesinde beyaz lekeler; deri açılma -
ları; kilo kaybı; saatler içerisinde daha da artar.

Teşhis: Columnaris hastalığı

2.1 Virüsler nedeniyle oluşan hastalıklar

2.2 Bakteriler nedeniyle oluşan hastalıklar

8

Tedavi: sayfa 25

Gözlem
Uyuşukluk, denge sorunları, aşırı veya kısa süreli
kanamalar, soluk solungaçlar.
Son aşama: çıkık gözler, kabarık anüs, yapışkan
balık dışkısı, şiş karın ve kabarık pullar. Bu hasta -
lık genellikle 15 °C’lik sıcaklıklarda oluşur.

Teşhis: Rhabdovirus carpio, Sazan 
bahar viremi, SVC (Spring Viremia of Carp)

Bakteri tarafından ikincil enfeksiyon

Deri kanamasıDeri kanaması olan Koi

Columnaris hastalığı
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2.2 Bakteriler nedeniyle oluşan hastalıklar

Tedavi: sayfa 26

Tedavi: sayfa 26

Gözlem
Beyaz kenarlardan yüzgeçler çürümeye başlar, son
aşamasında yüzgecin ortası da çürür.

Teşhis: Yüzgeç çürümesi

Gözlem
Cansız solungaçlar, süte benzer deri bölgeleri, son
aşamalarda solungaç iplikleri bozulur.

Teşhis: Bakteriyel solungaç çürümesi (genellikle 
ikincil enfeksiyon, örn. parazit istilasından sonra)

Son aşamasında yüzgeç çürümesi

Bakteriyel solungaç çürümesi (solungaç kapağı çıkık)
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2.2 Bakteriler nedeniyle oluşan hastalıklar

Teşhis: Aeromonas veya Pseudomonas bakterileri
nedeniyle oluşan enfeksiyon

Gözlem
Çıkık gözler, kabarık anüs, yapışkan balık dışkısı, şiş
karın ve kabarık pullar (semptomların tamamı belirgin
değildir).

Teşhis: Su toplama
(bakteriler nedeniyle)

Gözlem
Deri, yüzgeçler ve solungaçlar üzerinde küçük kanama -
lar veya çıbanlar ve kanamaya neden olan ülserler.
Enfeksiyon odağı bazen kan emici parazitler ve deri
parazitleri nedeniyle oluşur.

Tedavi: sayfa 26

Tedavi: sayfa 26

Belirgin pul çıkıntıları ile su toplama

Enfeksiyon odağı – bazen kan emici parazitler ve deri 
parazitleri nedeniyle oluşur
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2.2 Bakteriler nedeniyle oluşan hastalıklar

Gözlem
Havuz balıklarında derin deliklerde gelişen kırmızı benekler ve
beyaz kenarlı ülserler oluşur; ülserler dış gövdenin yanında
büyür ve son aşamada gövde içerisine doğru yayılır.

Teşhis: Erythrodermatitis

Tedavi: sayfa 27

Erythrodermatitis nedeniyle oluşan ülserli japon balığı

Son aşamasında Erythrodermatitis

2.3 Mantar nedeniyle oluşan hastalıklar

Teşhis: Mantar enfeksiyonu (Mikoz)

Gözlem
Deri üzerinde uzun ipliklerle beyaz, pamuk gibi çıkıntılar
(bazen önceki bir yaralanmadan sonra).

Tedavi: sayfa 28

Yanda mantar enfeksiyonu bulunan japon balıkları



2.4 Kamçılılar nedeniyle oluşan hastalıklar

Teşhis: Ichthyobodo necator
(önceden: Costia necatrix)

Gözlem
Derinin bazı bölgelerinde renk griden süt rengine döner (daha
güçlü istilada kırmızımsı); uzun yüzgeçli balıklarda aşınmış
yüzgeçler; kilitlenmiş yüzgeçler.

Teşhis: Bağırsak kamçılıları (Hexamita sp., Spironucleus
sp. ile Protoopalina sp., Trichomonas sp., Cryptobia sp.
gibi diğer parazit türleri)

Gözlem
Bozulan yüzgeçler, yapışkan, balık dışkısı, kafanın içerisinde
ve etrafında delikler, aşırı zayıflama olabilir.

Tedavi: sayfa 28

Tedavi: sayfa 29
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Ichthyobodo necator nedeniyle oluşan deri bakterisi tabakalı Koi

Spironucleus sp.



2.4 Kamçılılar nedeniyle oluşan hastalıklar

2.5 Kirpikliler nedeniyle oluşan hastalıklar

Gözlem
Balıklar dekorasyona sürtünür ve ilk aşamalarda heyecanlı
yüzer, daha sonra deride ve yüzgeçlerde ince beyazımsı sarı
noktalar oluşur (< 0,3 mm); solungaçlarda sık istila olur; balık -
lar – özellikle arka ışıkta – unla tozlanmış gibi görünür;
kadifemsi kaplama.

Teşhis: Piscinoodinium, Kadife hastalığı

Tedavi: sayfa 29

Gözlem
Deride ve yüzgeçlerde net görünebilir beyaz noktalar (0,4 –
1,5 mm) kilitlenmiş yüzgeçler ve dekorasyona sürtünme.

Teşhis: Ichthyophthirius multifiliis
(beyaz benek hastalığı)

Tedavi: sayfa 30
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Piscinoodinium

Beyaz benekli japon balıkları



2.5 Kirpikliler nedeniyle oluşan hastalıklar

Gözlem
Ayrı, mukus hücresinde beyazımsı kalınlaşmış alanlar (kısmen
iplik gibi); deride küçük soluk alanlar; uyuşukluk ve iştah
kaybı. Balıklar sürtünürler ve ara sıra yüzgeçlerini saklar.

Teşhis: Trichodina, Tetrahymena, Chilodonella

Tedavi: sayfa 31
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Gözlem
Mukus zarı yaralanmalarından sonra tüylü kaplama; kısa
gövdede uzatılmış tek hücreliler (mantar enfeksiyonlarında
uzun iplikler yoktur) güçlü bir büyüteçle görülebilir.

Teşhis: Apiosoma (önceden: Glossatella) veya Epistylis
(önceden: Heteropolaria)

Tedavi: sayfa 31

Apiosoma sp. istilası

Trichodina enfeksiyonu



Gözlem
Balık zeminde soluk soluğa kalana kadar nefes alma her gün
biraz daha güçleşir; bazen tek taraflı nefes alma; solungaç
kapaklarının biri veya her ikisi de kapanır ya da tamamen açı -
lır; 1 mm’den küçük parazitler genellikle solungaçlar bulunur
(sakinleşmiş balıklarda büyüteçle görülebilir), balıklar solun -
gaç kapaklarına sürtünürler.

Teşhis: Solungaç parazitleri / Dactylogyridea

Tedavi: sayfa 32

Gözlem
Balıklar sürtünür ve hissiz olmaya başlar. Bulanık deri ve deri -
de küçük, hareketli kurtlar (çıplak gözle kısmen görülebilir ya
da büyüteçle tespit edilebilir, genellikle 1 mm’den daha
küçüktür). 

Teşhis: Deri parazitleri / Gyrodactylidea

Tedavi: sayfa 32
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Gyrodactylidea

Dactylogyrus istilasıyla solungaç iplikleri

2.6 Plathelminthes (bağırsak solucanları) nedeniyle oluşan 
hastalıklar



2.8 Kabuklular nedeniyle oluşan hastalıklar

Gözlem
Balıklar atlar ve heyecanlı yüzer; düz (pire görünümlü); balı -
kların derilerinde 2 siyah gözlü 4 – 14 mm boyutlarında nere-
deyse transparan kabuklular; balık derilerinde kırmızı iğne
işaretleri.

Teşhis: Balık piresi / örn. Argulus

Tedavi: sayfa 33
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2.7 Balık sülükleri nedeniyle oluşan hastalıklar

Gözlem
Yuvarlak kanlı iltihaplı bölgeler balık derisinde 3 – 8 mm ara -
sındadır; gövdenin her iki ucunda vakum ağızlı 5 cm uzun -
luğuna kadar (bazen daha kısa) kurtlar ve halka şekli; akuatik
bitkilerde veya balıkların kendilerinde bulunabilir.

Teşhis: Balık sülüğü / Piscicola sp.

Tedavi: sayfa 33

Balık sülükleri

Koi üzerinde Argulus



2.8 Kabuklular nedeniyle oluşan hastalıklar

Gözlem
Beyaz ile grimsi mavi kabuklular solungaç ipliklerinde 
0,5 – 3 mm arasındaki boyutlarda.

Teşhis: Parazit kopepod / Ergasilus

Tedavi: sayfa 33

Gözlem
Uçta, beyaz çubuk şekilli iki küçük kese, derinden batar ve
deriye sıkıca tutunur; balıklarda kansızlık ve aşırı zayıflama
olur.

Teşhis: Çengel kurdu / Lernaea

Tedavi: sayfa 33
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Kuyruk yüzgecinde Lernaea

Solungaçlarda Ergasilus (solungaç kapağı çıkmış)
Fotoğraf: Dr. Dirk Kleingeld
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2.8 Kabuklular nedeniyle oluşan hastalıklar

2.9 Birden fazla enfeksiyon

Teşhis: Birden fazla enfeksiyon (Farklı bir teşhis yalnızca
bir uzman tarafından yapılabilir.)

Tedavi: sayfa 35

Gözlem
Belirgin parçalanmış, oval, mat, sarımsı ile kahverengi arası
eklembacaklılar (1 – 5 cm) balığa bitişiktir; kanı, nokta şekilli
iğne işaretleri.

Teşhis: Parazit izopodlar

Tedavi: sayfa 33

Gözlem
Güçlü mukus salgısı, bazen bazı bölgelerde mantar enfek-
siyonuyla birlikte, daha birçok semptom olabilir.

Birden fazla enfeksiyonlu japon balığı

Parazit izopod
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Neden: Mineral ve vitamin eksikliği çok yumuşak su
nedeniyle ve düşük vitaminli yemler nedeniyle oluşur

Tedavi: sayfa 36

Gözlem
Yavru balıkların solungaç kapaklarında, yüzgeçlerde ve omur-
gada deformasyon.

Gözlem
Halsizlik, çok zayıf veya çok kalın hayvanlar, zayıf gelişme.

3 Besin eksikliği hastalıkları ve yanlış beslenme

Neden: Düşük kaliteli, tekdüze yemler diğerlerine göre
ciğerin yağlanmasına neden olur

Tedavi: sayfa 36

Yağlı ciğer bozulması



Neden: Yaralanmalar, örn. kaba balık ağıyla yakalama,
taşıma yaralanmaları, heyecanla kaçmaya çalışırken oluşan
yaralanmalar (keskin kenarlı nesnelere zıplama) veya
hükümran kavgalar

Tedavi: sayfa 37

Gözlem
Aşınmış mukus hücresi, deri yaralanmaları.
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Neden: Uygunsuz veya kirli su nedeniyle ya da balıkların
ihtiyaçlarını doğaya uygun sağlamamak nedeniyle kötü
hissetme

Tedavi: sayfa 37

Gözlem
Soluk renkler, göze çarpan hareketler olabilir.

4 Bakım hataları ve zehirlenmeler

Yapışkan derili çok zayıf Koi
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Neden: Asidoz

Tedavi: sayfa 38

Gözlem
Yapışkan, süt gibi deri, altta belirsiz kanamalar, gözlerde kalın
bulanık kaplamalar, solungaçlarda kahverengimsi kaplamalar.

Neden: Hava baloncuğu hastalığı 
(suyun gaza aşırı doyması)

Tedavi: sayfa 38

Gözlem
Deri altında temiz küçük kabartılar (0,5 – 2 mm).

4 Bakım hataları ve zehirlenmeler

Hava baloncuğu hastalığı
Fotoğraf: Dr. Sandra Lechleiter



Neden: Akut nitrit zehirlenmesi

Tedavi: sayfa 40

Gözlem
Mükemmel renklerine rağmen balıklar hissizleşir ve birden
ölür; bazen diğer dış hastalık semptomları olmadan Koi su
yüzeyinden atlar.
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Neden: Ozmotik şok

Tedavi: sayfa 39

Gözlem
Mukus hücreleri çürür, yüzgeçler düşer.

Neden: Alkaloz veya amonyak zehirlenmesi

Tedavi: sayfa 38

Gözlem
Beyazımsı deri bakterisi; aşınmış yüzgeçler; solungaç
iplikleri tükenir.

4 Bakım hataları ve zehirlenmeler

Amonyak zehirlenmesinden sonra hasar görmüş solungaçlar
(solungaç kapağı çıkmış)
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Hastalık Havuzda tedavi

Aeromonas veya Pseudomonas sera pond omnipur, sera KOI BAKTO TABS

Apiosoma veya Epistylis sera pond omnipur veya
sera pond omnisan

Bağırsak kamçılıları sera KOI BAKTO TABS, 
sera baktopur direct (karantina)

Bahar viremi sera pond cyprinopur, 
sera KOI BAKTO TABS

Balık piresi (Argulus) sera pond cyprinopur

Balık sülüğü sera pond cyprinopur

Birden fazla enfeksiyon sera pond omnipur veya 
sera pond omnisan 

Çengel kurdu (Lernaea) sera pond cyprinopur

Columnaris hastalığı sera pond omnipur, sera KOI BAKTO TABS

Deri parazitleri sera pond omnipur

Erythrodermatitis sera pond cyprinopur, 
sera baktopur direct (karantina) 
veya sera pond omnipur

Ichthyobodo necator (Costia) sera pond omnisan veya sera pond omnipur

Ichthyophthirius multifiliis sera pond omnisan veya sera pond omnipur
(beyaz benek hastalığı)

Kadife hastalığı (Piscinoodinium) sera ectopur (yüksek dozlarda)

Lymphocystis sera pond cyprinopur

Mantar enfeksiyonu (Mikoz) sera pond omnisan

Parazit izopodlar sera pond cyprinopur

Parazit kopepod (Ergasilus) sera pond cyprinopur

Sazan çiçeği sera pond cyprinopur

Solungaç çürümesi (bakteriyel) sera pond omnipur, sera KOI BAKTO TABS

Solungaç parazitleri sera pond omnipur 

Su toplama sera KOI BAKTO TABS, sera pond omnipur 
veya sera pond cyprinopur

Trichodina, Tetrahymena, Chilodonella sera pond omnisan veya 
sera pond omnipur 

Yaralanmalar (enfeksiyonlu) sera pond omnisan veya sera pond omnipur 

Yüzgeç çürümesi sera pond omnipur, sera KOI BAKTO TABS

5 Tedavi çizelgesi



Teşhis: sayfa 7

Mukus zarı hücresine gir -
dikten sonra, virüs hızla
çoğalır ve enfeksiyonlu
hücreler dev bir Lenfosit
şekline gelir, en sonunda
patlar ve suya çok fazla
sayıda patojen bırakır. Bu
virüsler aynı balığın veya henüz etkilenmemiş
diğer balıkların mukus zarı hücrelerine
bulaşabilir. sera pond cyprinopur ile yapılan
tedavi, bahçe havuzu içindeki yayılmayı önle-
mek için uygundur.
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Sazan çiçeği

Virüs nedeniyle oluşan hastalıkla -
rı önleyecek en iyi şey, bağışıklık
sistemini güçlendirmektir. İyi su
değerlerini elde ettiğinizden emin
olun ve balığınızın tüm ihtiyaçla -
rını karşılayın – özellikle vitamin-
lerle (örn. sera KOI MULTIVITA -
MIN). Aktif hastalık direnci olan
balıklar, stresli hayvanlara kıyas -
la virüs enfeksiyonlarından çok
daha az etkilenir. Enfeksiyon kap -
salar bile daha çabuk iyileşirler.

Dezenfektan tedavi uygulaması
sera pond cyprinopur ürününü

kullanarak virüslerin balık stoğunda yayılmasını
önleyebilirsiniz. Su sıcaklığının hafifçe artırılması
birçok viral enfeksiyonun iyileşmesini destekler
ve hızlandırır. Daha sonra balığın ba ğı şıklık sis -
temi yüksek oranda etkinleşir ve tedavi uygula -
maları daha etkili olur (yaklaşık 12 °C su sıcak -
lığında). Bu yüzden hastalıklı balıkların ayrı
ısıtılabilir yüksek sıcaklıkta bir karantina akvaryu -
muna alınması tercih edilir – mümkünse.

6 Balık hastalıklarının tedavi edilmesi
6.1 Virüs nedeniyle oluşan hastalıkların tedavi edilmesi

Lymphocystis

Bu ilaç, virüslerin yeni hücrelere geçmesini
önler. Enfeksiyonlu deri benekleri birkaç hafta
içerisinde iyileşir.

Tedavi süresi hastalığın seyrine göre değişir.
Bazen iki haftalık tedavi gerekebilir. Bu gibi bir
durumda her 20 litre suya günde 1 ml eklemek
yerine 0,5 ml ekleyin. Yaklaşık bir hafta sonra
ve tedaviyi bitirmek için kısmı su değişimi yap -
malısınız. Aksi halde lütfen kullanım bilgilerinde
tavsiye edilenleri uygulayın. Uzun süreli tedavi
nedeniyle, hastalıklı balık en iyi karantina akva -
ryumunda tedavi edilir çünkü diğer türlü, omur -
gasızlar (örn salyangozlar) ve bitkiler hasar
görebilir. Bu şekilde tavsiye edilen kısmı su
değişiminde sorun yaşanmaz ve tedaviyi des -
teklemek için su sıcaklığını yavaşça artırabilir -
siniz. İyileşmiş balıklar havuza yeniden yerleşti -
rilmeden önce düşük sıcaklıklara yavaş yavaş
alıştırılmalıdır (su sıcaklığını günde 1 °C’den
fazla düşürmeyin).

Lymphocystis cilt
sürüntüsünde

Teşhis: sayfa 7

Gerçek çiçek hastalığı değil, korkulan Koi
Herpes Virüsüyle (KHV) aynı olmayan, Herpes
enfeksiyonudur. İnsanlara bulaşmaz. Bu hasta -
lık genellikle stres veya zayıflık nedeniyle ortaya
çıkar (bazen kıştan sonra). Bazen zararsız bir
süreçtir. Deri değişmeleri, uygun bakım şartları
altında kendi kendine iyileşebilir.

Kullanım bilgilerini uygulayarak sera pond
cyprinopur tedavisini tedbir olarak veya diğer
balıklara geçmesini engellemek için kullanabilir -
siniz. Sadece, havuz sıcaklığı 12 °C’nin üzerine
çıktığında kullanılmalıdır. sera KOI MULTIVITA -
MIN vitamin hazırlığı balıkların hasta lıklara karşı
olan dirençlerini artırır ve salgını etkisiz hale
getirir.
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6.1 Virüs nedeniyle oluşan hastalıkların tedavi edilmesi

Rhabdovirus carpio, bahar viremi

Teşhis: sayfa 8

Beraberinde sıkça ikinci bir bakteriyel enfeksiy -
on da görülür. Bazen son aşamalarda kendini
“su toplama” gibi gösterir (fakat, su toplama
bahar viremine neden olmayan diğer birçok
hastalığın nedeni olarak oluşabilir).
Havuz balıklarının bahar viremi akut, bulaşıcı
virüs enfeksiyonudur. Yeni eklenen enfeksiyon -
lu balıklar yoluyla havuza geçer. Hastalıktan kur -
tulan balıklar bağışıklık kazanır ancak bütün
hayatları boyunca gizli virüs taşıyıcıları olur.
Virüsler sadece düşük sıcaklıklarda yavaşça
çoğalır. Baharda sıcaklık artığında daha fazla
çoğalmaya başlar. Balıklar, yorucu kışın arka -
sında zayıf düşer ve özellikle bu enfeksiyon için
hassas olur. Bahar viremi 15 ile 17 °C sıcaklıklar
arasında akut olur. Balıkların çoğu ya da tama -
mı hemen ölür, tedavi edilmezse bazen bir hafta
içerisinde. Hastalık, su sıcaklığı 20 °C olduğun -
da azalır ve 25 °C’nin üzerinde ölüm olmaz. Bu
nedenle karantina akvaryumunda sıcaklığın yük-
seltilmesi tavsiye edilir. Ama, balıklar hastalıktan
kurtulduktan sonra hemen soğuk havuza kon -
mamalıdır. Sıcaklığı adım adım düşürdüğünüz
uygun uzun bir adaptasyon aşaması sağlayın
(sıcaklığı günde 1 °C’den fazla düşürmeyin),
veya havuz sıcaklığı bahar ya da yaz dönemin-
de artana kadar bekleyin.

Virüs hastalıklarında önlem almak çok önemli -
dir. Yüksek kaliteli vitamin bakımından zengin
yemlerin kullanılması balığın bağışıklık sistemini
yıl boyunca güçlendirir. sera KOI Professional
İlkbahar/Sonbahar Yemi ve sera KOI Pro -
fessional Spirulina Renk Yemi baharda kull -
anmak ve balıkları son bahara hazırlamak için
uygundur. Bu tehlikeli sürede ayrıca sera KOI
MULTIVITAMIN eklemelisiniz ve iyi su kalitesiy-
le yeterli oksijen beslemesine dikkat etmelisiniz.

Tüm alınan koruyucu önlemlere rağmen bahar
viremi ortaya çıkarsa, virüslerin daha fazla yay -
ılmasını sera pond cyprinopur ile engelleyebi-
lirsiniz ve ikincil bakteriyel enfeksiyonlarla sera
baktopur direct veya sera KOI BAKTO TABS
kullanarak savaşabilirsiniz. Karnı şiş balıklar
bazen kurtarılamaz ve büyük miktarda virüs ile
bakteri yayar. Bu yüzden tedavi sırasında diğer
balıklardan ayrı tutulmalıdır ve mümkün olan ayrı
bir tedavi akvaryumuna yerleştirilmelidir.
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Tüm bakteri enfeksiyonlarında uygun su kalite -
si ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır. Tedavi
sırasında suyu daha fazla kirletmemek için yem
vermemelisiniz – sera KOI BAKTO TABS
hariç. Tedavi sırasında ve tedaviden sonra
hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirmek
için ek bir vitamin uygulaması yapılmalıdır
(sera KOI MULTIVITAMIN).

6.2 Bakteriyel hastalıkların tedavi edilmesi

Bakteriler her havuzda bulunur ve birçok önem -
li görevleri vardır, örn. iktiyotoksik nitrojen
bileşenlerinin ayrıştırılması. Ancak bazı bakteri
türleri hastalığa neden olabilir. Özellikler yaralı
balıklarda, zayıf bağışıklık sisteminde ve yüksek
patojen yoğunluğunda oluşur. Doğru şekilde
bakım yapılan havuzlarda bakteri nedeniyle
oluşan herhangi bir sorun olmaz. 

Aşağıda açıklanan hastalıklar, farklı bakteri tür -
lerinden dolayı oluşur. Kesin tür tanımlaması,
sadece uzman bir mikrobiyolojik laboratuarda
yapılabilir. Fakat kesin türlerin bilinmesi tedavi
için tam yeterli değildir. Bakteriyel enfeksiyon -
ların ilk belirtilerinde yüzgeç kilitleme ve balı -
klarda saklanma eğilimi görülür.

sera pond omnipur, sera pond cyprinopur ve
sera KOI BAKTO TABS ilaçları, balıklarda
oluşan birçok bakteriyel enfeksiyonun havuzda
güvenli şekilde tedavi edilmesini sağlar.
Zamanında tedavi etmek çok önemlidir çünkü
daha sonraki hastalık aşamalarında iç organlar
etkilenir ve hasarlar tedavi edilemez hale gelir.

Geniş etkili ilaç sera pond omnipur havuzlar -
daki çoğu süs balığı hastalıklarını etkin şekilde
tedavi eder – özellikle bakteriyel enfeksiyonla -
rı. sera pond cyprinopur dezenfekte eder ve
destekleyen etkileri iyileştirir. Antibiyotik olarak
etkili, lezzetli ilaç tabletleri sera KOI BAKTO
TABS bazı çok ilerlemiş enfeksiyonları tedavi
edebilir. Hasta balık hala yemek yiyorsa bunlar
kullanılabilir (normal yemin dışında bu tabletle -
ri verin). İlaçlı yem tabletlerini kullanırken kısmi
su değişiklikleri sadece küçük havuzlarda
mükemmel su kalitesini sağlamak için gerekli-
dir. sera baktopur direct (su tedavi tabletleri)
aynı aktif maddeleri içerir ve karantina akvaryu -
munda kullanılabilir, örn. daha fazla yemeyen
balıklar için. sera baktopur direct ve sera KOI
BAKTO TABS ile sera baktopur ilaçlarını bir-
likte kullanabilirsiniz (karantina akvaryumunda
tedavi). Özellikle ileri ve ciddi enfeksiyonlarda
tavsiye edilir. Bakım ürünü sera ectopur, özel -
likle mukus zarları da etkilendiyse destek
sağlar. Dezenfekte oksijen bırakır ve içeriğinde -
ki tuz sayesinde mukus zarının yenilenmesini
canlandırır.

Teşhis: sayfa 8
Tedavi: yukarıya bakınız

Hastalık çok çabuk ilerle -
diği ve yayıldığı için teda -
vi gecikme olmadan baş -
la malıdır. Bakteriler alkalin
suyu tercih ettikleri için
pH değerini pH 7’nin altı -
na düşürmek (örn. sera
pH-minus ile) tedaviyi
destekler. Beslediğiniz
balıkların ileride bu asit -
leştirmeyi kaldırabilece -
ğinden emin olun.

Columnaris hastalığı

Teşhis: sayfa 9
Tedavi: yukarıya bakınız

Bu hastalık hijyenik şartla -
rın iyi olmamasından ve
aşırı stoktan dolayı oluşur.
Az sayıda akvaryumda
bulunan bakteriler bu gibi
koşullar altında tehlikeli
olur.

Mukus zarı cilt
sürüntüsünde
Columnaris bakteri -
sinin toplanması

Enfeksiyonlu alanla -
rın ölçülmesi

Yüzgeç çürümesi

Son aşamasında
yüzgeç çürümesi



Teşhis: sayfa 11

Erythrodermatitis, düşük
bakım koşulları nedeniyle
hastalık direnci zayıflayan
balıklarda ortaya çıkar
(özellikle zayıf su kalitesi ve
düşük kaliteli yem).
Hastalık zamanında fark
edilirse ve tedavi edilirse
hızlı ve tam bir iyileşme şansı elde edilir. Ancak,
balıklarda ülser başladıysa ayrı bir akvaryumda
yoğun bir tedavi yapılması gereklidir. Sıcaklık 
22 – 25 °C'ye kadar yavaş yavaş artırılmalıdır
(iyi havalandırın ve suyun mükemmel kalitede
olmasını sağlayın). Tedavi sera pond omnipur
ile yapılabilir. Ya da beş günlük tedaviyle sera
pond cyprinopur ile kombine şeklinde sera
baktopur direct ürününü kullanabilirsiniz. Aynı
zamanda, bakım ürünü sera ectopur eklemesi
iyileşme aşamasını destekler. Çok ciddi hasta -
lıklarda karantina akvaryumunda dozda hafif bir
artış yapılmalıdır (yaklaşık 1,5 katı). Tedaviden
sonra büyük bir su değişimi (en azından %50’si)
yapılması gerekir. Bu sırada yaralar iyileşmeye
başlar. Ancak sikatrizasyon daha uzun sürer.
Ayrı ılık bir akvaryumda tedavi edilen balıklar,
alıştırma aşaması olmadan soğuk akvaryuma
yeniden konmamalıdır.
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6.2 Bakteriyel hastalıkların tedavi edilmesi

Teşhis: sayfa 10
Tedavi: sayfa 26

Uzun süreli stres durumları, örn. organik olarak
çok fazla kirlenmiş su, organizmayı bakteriyel
enfeksiyonlara karşı hassaslaştırarak balığın
bağışıklık sistemini zayıflatır. Bazen, yalnızca
birkaç balık etkilenir. Hastalık genellikle bağır -
saklardaki bakteriyel enfeksiyonla birlikte
başlar. Balıkların yapışkan dışkısıyla belirgin
olur. İlerleyen süreçte bağırsak mukus zarı
bozulmaya başlar (beyaz bakteri iplikleri şeklin -
de çıkar). Alınan besinler daha fazla sindirile -
mez. Hasarlı bağırsak mukus zarı, besin eksik -
liği nedeniyle bu aşamada diğer organların
enfeksiyon almasına veya bozulmasına neden
olarak, patojenler için girilebilir hale gelir. En
son böbrek fonksiyonu etkilendiğinde, yayılma -
mış sıvı gövde boşluğunda (şiş karın), pul
paketlerinde (kabarık pullar) veya gözlerin arka
planında (göz çıkığı) toplanır. Ayrıca yüzen kese
enfeksiyonları genellikle anormal yüzme stilleri-
ne neden olur. Bu belirtileri gösteren balıklar
artık kurtarılamaz.

Bu semptomlardan yalnızca biri görülüyorsa
yukarıda bahsedilen tedavilerin dışında ek bir
tedavi uygulanmalıdır. Patojen yayan hastalıklı
balık karantina akvaryumuna koyulmalıdır ve
hala yiyen balıklara – sera KOI BAKTO TABS
ile birlikte sera baktopur kombinasyonu kulla -
nılması tavsiye edilir. Hastalıklı balıkları çıkar -
dıktan sonra hastalığın yayılmasını önlemek için
ana akvaryuma sera pond omnipur veya sera
pond cyprinopur eklemelisiniz. Her durumda
su kalitesinin iyi olmasını sağlayınız.

Su toplama

ErythrodermatitisBakteriyel solungaç çürümesi

Aeromonas veya Pseudomonas bakterisi

Teşhis: sayfa 9
Tedavi: sayfa 26

Teşhis: sayfa 10
Tedavi: sayfa 26

Erythrodermatitis
nedeniyle oluşan
delik
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Teşhis: sayfa 12

Ichthyobodo veya Costia,
balıklar stresli ve önceden
zayıflamışsa, herhangi bir
engel olmadan çoğalabi -
len tek hücreli ikincil para -
zitlerdir. Koşullu bir para -
zit olan organizma, balığın mukus zarı üzerinde
haricen beslenir ve kısa bir süre sonra suda
ölür. Güçlü istila, balığın ölümüne yol açarak,
büyük deri alanlarının tahrip olmasına neden
olur. sera pond omnisan ile güvenle ve başarı -
lı şekilde tedavi edin. Daha sonra, bakım ürünü
sera ectopur tedavi sonrası iyileşmeyi destek-
ler.

6.4 Kamçılılarla ilgili hastalıkların tedavi edilmesi

Teşhis: sayfa 11

Mantarlar (örn. Sapro leg -
nia) her havuzda bulunan
ayrıştırıcı organizmalardır.
Balık dışkıları veya ölü bitki
parçaları gibi atık madde-
lerini kullanarak hijyene
önemli bir katkıda bulu -
nurlar. Mukus zarı yaralanmadığı sürece, man -
tar balığa zarar veremez çünkü mantar sporla -
rına (çoğalma aşamaları) karşı güvenilir bir
koruma sağlar. Ancak, mukus zarı hasar görür-
se, örn. yaralanma veya parazit enfeksiyonu
nedeniyle, sporlar deriye yapışabilir ve filizle -
nebilir. Balık hastalandıktan sonra, mantarlar
sağlıklı deri bölgelerinde ve iç organlarda
gelişebilir ve hatta balığı öldürebilir. Düşük su
sıcaklıkları mantar enfeksiyonlarını tetikler. Bu

İplik mantarı ve
Saprolegnia spor
kapsülü

Mantar enfeksiyonu 
(Mikoz)

Ichthyobodo 
necator

Ichthyobodo necator 
(önceden: Costia necatrix)

nedenle yakalama veya taşıma işlemi sırasın -
da oluşan küçük yaralanmalarda bile havuz
suyuna sera KOI PROTECT (ayrıca sera
pond bio humin) eklemek önemlidir.
İçeriğindeki mukus zarını koruyan parçalar
küçük yaraları ve aşınmaları çabucak iyileştirir.
Oluşan mantar enfeksiyonlarını sera pond
omnisan ile başarılı
şekilde tedavi edebilir-
siniz. sera ectopur’un
eş zamanlı uygulama-
sı etkiyi artırır, iyileş-
meyi hızlandırır ve tek 
hücrelilerle bakteriler
nedeniyle oluşabile-
cek ikincil enfeksiyon-
ları azaltır.

6.3 Mantarla ilgili enfeksiyonların tedavi edilmesi
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balıkların ihtiyaçlarını en
iyi şekilde karşılar. Bu
sayede sağlıklı gelişimi
ve canlılığını sağlar.
Yüksek kalitedeki sera
yemleri ta mamen sindi-
rilebilir böy lece gerek -
siz su kirliliği olmaz.
sera KOI Professio nal
Spiru lina Renk Yemi
özellikler bağırsak flo -
rasının yeniden üretil-
mesi için uygundur.

Teşhis: sayfa 13

Piscinoodinium görünü -
münden dolayı bazen
Ichthyophthirius (beyaz
benek hastalığı) ile karıştı -
rılan gövde yüzeyindeki
tek hücreli bir dış parazit -
tir. Ancak karşılaştırıldığın -
da Piscinoodinium nedeniyle oluşan benekler
daha küçüktür. Dahası, karantina akvaryumun-
da sera ectopur ile yüksek konsantreli tuzlu
sular iyi bir başarı sağlar. Son olarak, tuz kon -
santrasyonu bahsedilen balık türlerine göre
ayarlanmalıdır. Örneğin havuz balıkları tuza
dayanıklıdır (5 g/l üzerindeki tuz bir çok aşama -
da güvenlik nedeniyle eklenir). Normalden hafif
yükseltilmiş uygulama konsantrasyonunda (0,1
ile 1 g/l), sera ectopur havuzda yatışmaya
neden olur ve kendi kendine iyileşmeyi sağlar.

Cilt sürüntüsünde
Piscinoodinium 
pillulare

Piscinoodinium, 
Kadife hastalığı

Teşhis: sayfa 12

Bağırsaklarda kamçılı istilası ile sık oluşan ciddi
bakteri enfeksiyonu, yetersiz vitamin ve mine -
ral alımına neden olur. Bu eksiklik, diğerleri ara -
sında delik kafa olarak bilinen hastalık ile belir -
ginleşir. Fakat, delik kafa hastalığı bazen yanlış
beslenme ve yetersiz mineral içeren yumuşak
sudan da kaynaklanabilir.

Yaygın tek hücreli bağırsak kamçılıları düşük
yoğunlukta zararsızdır ancak stres ve uygunsuz
ya da zayıf kalitedeki balık besinlerinin olması
durumunda bağırsaklarda hızla çoğalır. Daha
sonra enfeksiyonlu balığa çok kötü şekilde
zarar verir ve hatta ölümcül olabilir. Belirli bak -
terilerin yaptığı tehlikeli bağırsak istilası için aynı
şey geçerlidir. Patojenler önemli besinleri, 
mineralleri ve vitaminleri yem posasından alır,
sindirimi etkiler ve bağırsak mukus zarına hasar
verir. Balık organizması mineral maddesi eksik -
liğini telafi etmeye çalışır, bunun için kafadaki
kıkırdaklı dokuyu ayrıştırır ve yeniden kullanır.
Tipik deliklere neden olur. Balıkların sindirim
bölgesinin iyileşmesi uzun bir süreçtir ve çoğu
durumda patojenik bakterilerin güçlü etkisi
varsa, anti-bakteriyel bir ilaçla desteklenmesi
gerekir. Karantina akvaryumunda sera bakto-
pur direct veya sera KOI BAKTO TABS
(balığın besin almasını sağlayan) ile gerçekleşti -
rilen bu tedavi çok etkilidir.

Doğaya uygun bir besinin yanı sıra sera pond
bio balance'ın (değerleri mineralleri içerir ve su
kalitesini dengeler) gerektiği gibi düzenli eklen-
mesi ve sera KOI MULTIVITAMIN delik kafa
hastalığını önler ve iyileşmeyi destekler.
Uygunsuz düşük kalitedeki yem, bağırsak kam -
çılılarının ve bakterilerin zararlı üremesini artıra -
bilir. Tüm sera yemleri, akuatik organizmalar
protein ve yağ kaynağı olarak kullanıldığı için,

6.4 Kamçılılarla ilgili hastalıkların tedavi edilmesi

Bağırsak kamçılıları 
(Hexamita sp., Spironu -
cleus sp. ile Protoopalina
sp., Trichomonas sp.,
Cryptobia sp. gibi diğer
parazit türleri) ve/veya kafa
içi hastalığı

Spironucleus sp.
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6.5 Kirpiklilerle ilgili enfeksiyonların tedavi edilmesi

Teşhis: sayfa 13

Tedavi mümkün olduğu
kadar çabuk başlamalıdır.
Havuzun daha az yoğun
yerleşim alanında, parazi -
tin kaynaşma aşamaların -
da patlama oranında tam anlamıyla yayılır. sera
ürünleri, havuzdaki bu parazitlere karşı güvenli
bir tedavi uygulamanızı sağlar: sera pond
omnisan. Tedavi sonrası iyileşmeyi destekle -
mek için bakım ürünü sera ectopur kullanılabi -
lir.

Tedavi sırasında su iyi şekilde havalandırılmalı -
dır. Başarılı bir tedaviden sonra beyaz benekler
balık derisinde birkaç gün görünür ama daha
sonra gittikçe şeffaflaşır (canlı parazitli olan
benekler düz beyaz görünür) ve sonunda tama-
men yok olur. Sadece yeni beneklerin oluştuğunu
gözlemlediğiniz durumlarda patojenlerin kurtul -
duğundan ya da yeniden oluştuğundan şüphe -
lenebilirsiniz ve daha ileri bir tedavi uygularsınız.

Ichthyophthirius 
multifiliis

Ichthyophthirius 
multifiliis 
(beyaz benek hastalığı)

Beyaz benek hastalığının teşhisi daha kolaydır.
Ancak bazı durumlarda Lymphocystis (virüsler)
veya bazı tek hücreli türler (diğer tek hücreli
parazitler) nedeniyle oluşan enfeksiyonlar,
şaşırtıcı şekilde benzer görünüme neden olabi -
lir. Şüpheli direnç hakkındaki bazı raporlar,
bazen beyaz benek hastalığına uygun şekilde
birçok kez tedavi edilmesinin nedeninin bu
şekilde bir yanlış teşhisten kaynaklanabildiğini
göstermektedir. Çiftleşme dönemi sırasında
erkek japon balıklarının kafa bölgesindeki
üreme lekesi de mümkün olan başka bir
karışıklıktır (çiftleşeme hazır olduğunun göster -
gesidir – hastalık değildir)!

1 Yetişkin parazitler balıktan
ayrılır ve serbest şekilde yüze -
rek düşük su akımı olan iyi
korunmuş alanlar arar.

2 Parazit, belirgin bir kapsül (kist) oluşturur ve
birçok kez bölünür. Kist içerisinde yüzlerce
sürü oluşur.

3 Sürüler kapsüle nüfuz eder, etrafında yüzer
ve yeniden bölünür.

4 Sürüler derilerine nüfuz ederek, yeniden
balığa ya da başka bir balığa zarar verir.

Ichthyophthirius multifiliis’in yaşam döngüsü
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6.5 Kirpiklilerle ilgili enfeksiyonların tedavi edilmesi

Teşhis: sayfa 14

Apiosoma sp. ve Epistylis
colisarum balık derilerinde
bulunan yaralar üzerine
yerleşen benzer tek hücre -
lilerdir ve bu nedenle iyileşmelerini engeller
(aslında parazit değillerdir). İlerleyen safhalarda,
yakındaki sağlıklı deri bölgeleri de etkilenebilir
ve ayrıca patofenler – örn. mantar ve bakteri –
yerleşebilir. sera KOI PROTECT
kullanımı küçük yaraların enfek -
siyon kapmasını önler. Küçük
çaplı istilalarda, sera ectopur’un
kullanılması yeterlidir. Kirpikliler
tarafından yapılan daha güçlü
istilaların olması durumunda
sera pond omnipur ile tedavi
yardımcı olur.

Apiosoma sp.

Apiosoma (önceden: 
Glossatella) veya Epistylis
(önceden: Heteropolaria)

Teşhis: sayfa 14

Bu kirpikliler ikincil para -
zitler olarak adlandırılır.
Yoğun şekilde çoğalma,
balık daha önce başka bir
hastalık nedeniyle zarar görmüşse veya su
koşulları zayıfsa oluşur. Tek hücreli nedeniyle
oluşan deri ve solungaç yaraları ölümcül olabi -
lir. Bu nedenle hızla harekete geçilmelidir. İyi su
kalitesi sağladığınızdan emin olun ve sera
pond omnisan veya sera pond omnipur ile
tedavi edin. Bu durumda tedavi sonrası sera
ectopur kullanılması tavsiye edilir.

Trichodina

Trichodina, 
Tetrahymena, 
Chilodonella

6.6 Bağırsak solucanı enfeksiyonlarının tedavi edilmesi

Bağırsak solucanı birçok önemli paraziti içerir.
Planarya, bu grubun serbest yaşayan üyeleri -
dir. Turbellaria’ya bağlıdırlar. Deri ve solungaç
parazitleri (Monogenea) gerçek parazitlerdir.
Trematodlar arasında, balık besleyenlerin bil -
mesi gerekenler pul kurtlarıdır. Dördüncü
bağırsak solucan grubu, tenyalar (Cestoda)
süs balıklarında da bulunabilir.

Bahçe havuzlarındaki parazit bağırsak solu -
canlarına karşı sera pond omnipur etkilidir.
Bakım ürünü sera ectopur’un, hafif istilaların
olması durumunda koruyucu önlem olarak, bir
ilaca destek olarak veya tedavi sonrası iyi -
leşmeyi desteklemek için kullanılabildiği birçok
kez ispatlanmıştır.
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6.6 Bağırsak solucanı enfeksiyonlarının tedavi edilmesi

Teşhis: sayfa 15

Solungaç parazitleri (Dac -
tylogyridea) genellikle
balık ların solungaçlarında
asalak olarak yaşar. 
Tutucu organları nedeniyle
oluşan solungaç iplikçiği
rahatsızlıkları ve yaralan -
maları, daha çok gaz alışverişi barındıran mukus
artışına neden olur ve sonunda balığın boğulma-
sına neden olur.
Dactylogyrus ön uçtaki göz pigmentleri sayesin-
de Gyrodactylus’tan ayırt edilebilir. Tedaviyle
ilgili olan canlı doğuran deri parazitleri arasında-
ki farklar: Solungaç parazitleri, aktif maddeleri
geçirmeyen kabuğa sahip yumurtalar bıraktıkla-
rı için, aynı zamanda yumurtadan çıkan larvala-
rı da öldürmek için ikinci bir ilaç tedavisi gerek-
lidir. Tam teşhis konulamaması durumunda
solungaç paraziti istilası olarak kabul etmeli ve
güvenlik için sera pond omnipur ile iki kez
tedavi edilmelidir. Kurt larvasının gelişimi sıcak -
lığa bağlıdır. Havuzdaki gelişim süresi, su sıcak -
lığına bağlı olarak 5 ila 14 gün arasında olmalı-
dır. İkinci tedavi, su sıcaklığına bağlı olarak, en
kısa sürede yapılmalıdır (genellikle 7 günlük bir
süreden sonra).

Dactylogyrus
istilasıyla solungaç
iplikleri

Solungaç parazitleri /
Dactylogyridea

Solungaç ipliklerindeki metaserker kistler

Teşhis: sayfa 15

Gyrodactylidea çeşidin -
deki parazitler balıkların
solungaçlarından çok de -
rilerin bulunur. Ön ucun-
daki gözlerdeki eksik 
pigmentleri sayesinde so -
lungaç ipliklerinde de
görülebilir. Kurtlar, arka uçlarındaki tutucu
organlarıyla balığın derisine tutunur. Koruyucu
bir tepki olarak mukus zarları daha kalın hale
gelir. Oluşan deri yaralanmaları bazen ikincil
enfeksiyonlara neden olur. Sadece birkaç para -
zitin istilasında herhangi bir belirti görülmez,

Birinin içerisinde
diğer olan üç larvalı

Gyrodactylus sp.

Deri parazitleri / 
Gyrodactylidea

Monogenea’dan farklı olarak digenetik trema -
todlar gelişim döngüsünü tamamlamak için bir
veya daha çok aracı barındırır. Salyangozlar
birinci konak yeri olarak görev yapar. Sonraki
larva aşamaları balığı hastalandırabilir ve
yaşadığı canlının gövdesine girerken hasar ve -
rebilir (örn. gözlerde kurt kataraktı). Siyah
benek hastalığı, larva istilasının diğer bir genel
belirtisidir. Balıklar son konaklama yeri olabilir,
mesela yetişkinin, ergen kurtların yaşadığı canlı.
Balıklar, larvaların veya yetişkin trematodların
güçlü istilasından dolayı ciddi şekilde zayıflaya -
bilir hatta ölebilir. Çoğu balık, parazitlerin
(Monogenea) hafif istilasına karşı koyabilir.
Kurtların tutucu organları olan kancaların neden
olduğu yaralanmalar, sadece diğer zayıflama
etkilerinden dolayı oluşan yığın çoğalmasından
dolayı bir problem oluşturabilir. Bu durumda,
hastalıklı deri veya solungaç bölgelerinde daha
fazla ikincil enfeksiyonlar oluşur.

yoğun bir istila balıkların hızlı ölümüne sebep
olabilir. Bu yüzden kullanım bilgilerine uygun
şekilde sera pond omnipur’u zamanında kul -
lanın.
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6.7 Balık sülüğü enfeksiyonlarının tedavi edilmesi

Teşhis: sayfa 16

Balık sülükleri, yer soluca-
nı veya Tübifeks gibi para-
zit olmadığı bilinen türleri
de içeren, kemiksiz kurt-
lar (Annelida) soyuna ait-
tir. Balık sülükleri oral vakum ağızlarıyla balığa
yapışırlar ve kanlarını emerler. Bunu yaparken,
kan pıhtılaşmasına neden olan hirudin madde-
sini yaraya enjekte ederler. 2 günü sonunda
kurdun tamamı balığın içerisine girer. Kanı
emerken balığın derisini yaralar (solungaçları ve
yüzgeçleri daha az sıklıkta). Kan kaybı – ikinci
kanamalar dahil – genellikle zayıflamaya neden
olur, daha küçük balıklarda ani ölümlere bile
neden olur. Sülüğün kanı emdiği noktada tehli-
keli ikinci bir enfeksiyon oluşabilir. Ayrıca,
sülükler kanı emerken daha önceki balıktan kan
emdikleri sırada aldıkları parazitleri balığa ilete-
bilirler.

Balık sülükleri veya yavrulu kozaları, yeni alınan
balıklarla, canlık yemlerle, bitkilerle veya havuz-
daki su kuşlarıyla havuza girebilir. Sık su 
değişimleri, kurtların toplanması, kayaların, dip
zeminin ve bitkilerin dikkatle temizlenmesi bu
oluşumu azaltır ve sonunda sülük sayısını
tamamen yok eder. (Maalesef yorucu fakat
gerekli bir işlemdir.)

Örn. yoğun istila nedeniyle balığın içerisinden
sülüklerin çıkarılması gerektiği durumlar 
olduğunda, köşesiz bir cımbızla kurtların ağzı-
na yakın bir yerden tutarak çıkarmalısınız.
Hastalık geçme riskini artıracak boyutta 
sülüğün yaraya akmasına neden olabileceğin-
den solucanın karnına bastırmayınız. Diğer ted-
birler için yapılan benzeri uygulamalarda solu-
canı rahatsız edebilir (örn. solucanın üzerine tuz
serpmek gibi). Kendisi balığın içerisinden çık-
tıktan sonra solucanı akvaryumdan almak daha
güvenlidir. sera pond cyprinopur, sülüklerle ve
onlardan dolayı ortaya çıkan hastalıklarla
savaşmaya yardımcı olur. Emme deliklerindeki
yaraya sera ectopur uygulamak iyileşmeyi
destekler ve enfeksiyonları önler.

Balık sülükleri

Balık sülüğü / 
Piscicola sp.

6.8 Kabuklu enfeksiyonlarının tedavi edilmesi

Kabukluların (Crustacea) büyük bir grubu havuz
balığında asalak olarak yaşayan bazı türleri içe-
rir. Bazı yanlış isimlerinin olmasına (örn. balık
piresi ve çengel kurdu) ve anormal dış görü-
nüşlerine rağmen, aşağıda bahsedilen tüm
parazitler kabuklulardır.

Kan emici kabuklukları yalnızca kan emdikleri
için ve yaralara enfeksiyon bulaştırdıkları için
değil ayrıca farklı patojenleri birinden diğerine
geçirdikleri için de balıklar için bir tehdittir.
Ayrıca parazit olarak yaşamayan ama parazit-
leri taşıyan farklı bir grup kabuklular da vardır.
Bu kabukluları yedikleri zaman balıklar parazit
hastalığına yakalanabilir (örn. kopepodlar tenya
larvası taşıyıcısı olabilirler).

Potansiyel olarak tehlikeli dondurulmuş veya
canlı yemleri kullanmaktan kaçınarak (sera
yemlerinde parazit bulunmadığı tescillenmiştir)

ve yeni hayvan ile bitkiler satın alırken dikkatli
olarak (örn. karantina önlemleri) bu kabukluları
havuza girmesini önleyebilirsiniz. Ayrıca bu
kabukluları havuza taşıyabilecek su kuşlarına
da dikkat edin.

Tüm koruma tedbirlerine rağmen parazit kabuk -
lular oluşursa, sera pond cyprinopur kullanılır.
sera ectopur uygulaması, yaraların iyileşmesi-
ni sağlar ve enfeksiyonları önler. Parazit kabuk -
lular tamamen kaybolana kadar uygulanması
gereken, sürekli su değişimleri ve kayaların, dip
zeminin ve bitkilerin dikkatli temizlenmesi gibi
katı hijyenik önlemler, bu kabukluların sayısının
azalmasına yardımcı olur (parazit kabuklularla
ilgili daha ciddi sorunlar olması durumunda lüt-
fen sera med Professional Argulol hakkında-
ki bilgilere de bakın).
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Teşhis: sayfa 18
Tedavi: sayfa 33

İzopodlar kabuklulara da dahildir. Bazı türler
balıklarda parazit olarak yaşar ve kan emer.
Kan kaybı ve iğne yaralanmaları balığı güçsüz-
leştirir.

Parazit izopodlar

Teşhis: sayfa 17
Tedavi: sayfa 33

Kabuklu Ergasilus, tüm
yaşa mını geçireceği balığın
solungaçlarına yapışmak
için tutucu çengellerini yer-
leştirir. Yalnızca dişiler deri
hücrelerinden beslendikle-
ri balıklarda parazit olarak yaşar. Erkekler suda
serbestçe yüzer. Dişiler arka ucunda iki büyük
kese geliştirir. Hastalıklı balık, sürekli solungaç
rahatsızlığından ve artan mukus oluşumundan
dolayı ciddi nefes darlığı çeker. Kısmi onarılamaz
yaralar ve tehlikeli kanamalar solungaçlarda 
oluşur. Sıkça ikinci enfeksiyonlar görülür.

Solungaç kopepodu,
Fotoğraf: 
Dr. Sandra Lechleiter

Parazit kopepod / 
Ergasilus

6.8 Kabuklu enfeksiyonlarının tedavi edilmesi

Teşhis: sayfa 16
Tedavi: sayfa 33

Balık bitleri iyi yüzücüler-
dir. Suda serbestçe yüze-
rek asalak olarak yaşaya-
bilecekleri bir balık arar ve
iki adet vakum ağızlarını
kullanarak balık derisine yapışırlar. Kan emerler
(bazen haftalarca) ve bunu yaparken bazen
yapıştıkları noktayı değiştirirler. Bazı türler
enfeksiyona neden olabilecek veya ölüme
neden olabilecek kadar zehirleyici olan toksin
ya da alerjen enjekte eder. Ayrıca emme sıra-
sında, bahar viremi ve Koi’lerdeki Erythroder -
matitis dahil bazı patojenleri bir balıktan diğeri-
ne taşıyabilirler. Hastalıklı balık, kan kaybından
dolayı zayıflar. Sıkça ikinci enfeksiyonlar görülür.

Kopepod grubunun bazı üyeleri, tehlikeli para-
zit kurt türleri için aracı taşıyıcıdır. Balıklar bun-
ları yedikleri taktirde hastalanabilir. Diğer kope-
pod türlerinin kendileri parazitlerdir (örn. çengel
kurdu ve Ergasilus sp. gibi solungaç kopepod-
ları) ve balıklar için aynı oranda tehlikelilerdir. 
Bu parazit kopepodları özel yapıları sayesinde
balığa yapışır ve kanlarını emer. Özel yaşam
tarzlarını adapte oldukları için, gövde yapıları
nadiren kabuklu olarak fark edilebilir.

Argulus

Balık piresi / örn. Argulus

Çengel kurdu / Lernaea

Teşhis: sayfa 17
Tedavi: sayfa 33

Balık derisine, ön ucundaki dallı bağlanma
organıyla çukur açtıkları için ve görünmeyen
bacaklarıyla uzatılmış gövde şekline sahip
oldukların için, kabuklu Lernaea süs balığı
sahipleri tarafından genellikle “çengel kurdu”
olarak bilinir. Dişilerin sırtında yumurtaların
geliştiği iki adet kese bulunur. Balıklar sürekli
kan kaybetme ve derin bağlanma noktalarında -
ki ciddi enfeksiyonlar nedeniyle çok fazla zayıf -
lar. 
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Teşhis: sayfa 18

Balık aynı anda birçok
patojen türünden dolayı
hastalanabilir. Bu gibi du -
rumlarda mukus zarı 
şişmesi bazen belirsiz
semptomlar gösterebilir.
Ayrıca bazen griden beya-
za renk değişikliği olur Cilt
sürüntüsündeki deri parazitlerini ve Ichthyo bodo
(Costia), Chilodonella, Trichodina ve Tetrahy -
mena gibi farklı tek hücrelileri mikroskopla 
tespit etmek bazen mümkündür. Ara sıra bak-
teriler ve mantarlar da bulunabilir. İlk aşamala-
rında balık kendini zemine veya bir nesneye
sürter daha sonra filtre çıkışının su akımında
kayıtsız şekilde kilitlenmiş yüzgeçleriyle salınır.
İleri aşamalarda mukus zarı parçaları çürür ve
diğer belirsin semptomlar oluşur. Hangi pato-
jenleri içerdiğine bağlı olarak, tek bir balığın ya
da tüm balık stoğunun hayatı er ya da geç teh-
likeye girer.

Tam ve güvenilir bir ayırt edici teşhis elde
etmek sadece uygun ekipmana sahip uzman-
lar ile mümkündür. Bu bazen mantıksız bir
çabadır veya lojistik olarak mümkün değildir.
sera ürün yelpazesi, bu gibi durumlar için geniş
alanlı tedavi uygulaması sera pond omnipur’u
içerir. Bu ilaç tüm patojen alanını kaplar ve ikin-
ci enfeksiyonu önler. Birden fazla enfeksiyon
olması durumunda sera ectopur’u destek ola-
rak kullanabilirsiniz.

Birçok patojenin gittikçe artması, bakım koşul-
larında bir sorun olduğunu gösterir. Bu neden-
le lütfen su parametrelerini ve
diğer koşulları kontrol ediniz.
Gerekli değişiklikleri hemen
yapın (örn. balık sayısının azaltıl-
ması, filtre bakımı, su değişimi)
ve balıklarınızın hastalık direncini
vitamin destekleri kullanarak
(sera KOI MULTIVITAMIN) artı-
rın.

Birden fazla enfek -
siyon gösteren cilt
sürüntüsü:
Ichthyophthirius,
Chilodonella,
Trichodina, Costia ve
Piscinoodinium

Birden fazla enfeksiyon 
(Farklı bir teşhis 
yalnızca bir uzman 
tarafından yapılabilir.)

6.9 Birden fazla enfeksiyonun tedavi edilmesi
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7 Besin eksikliği ile yanlış beslenmeyi önleme ve tedavi etme

Neden: sayfa 19

Önlem/Tavsiye: Balıklar derileri ve solungaçla-
rı yoluyla sudaki mineralleri ve eser elementleri
toplar. sera pond bio balance içerisindeki
dengeli mineral seviyesi ile sera KOI PRO-
TECT içerisindeki iyot ve magnezyum ve sera
KOI MULTIVITAMIN’de bulunan önemli vita-
minler (örn. iskelet gelişimi için vitamin D3) –
örn. uzun süreli yağmurlar nedeniyle oluşan
yumuşak sudaki – eksiklikleri tamamlar. Bu
sayede balıklar genetik olmayan bozulmalara
(bazen solungaç ve yüzgeçlerdeki) karşı etkili
bir şekilde korunur. Özellikle ilk gelişim aşama-
larında yeterli mineral desteği ve vitamin bakı-
mından zengin yemler (örn. sera KOI ROYAL
MINI veya sera goldy) çok önemlidir. Fakat,
yetişkin balıklarda da eksiklikler patojenik fizik-
sel değişimlere neden olabilir.

Mineral ve vitamin eksikliği çok yumuşak
su nedeniyle ve düşük vitaminli yemler nede-
niyle oluşur

Neden: sayfa 19

Önlem/Tavsiye: Düşük kalitede üretilmiş düşük
kaliteli yemlerle monoton ve yanlış bes -
lenme, uygun olmayan içerik, eksikliklere ve
fiziksel sorunlara neden olur. Bu gibi yemler
suyun kirlenmesine neden olarak sadece yeter-
siz şekilde sindirilebilir. Ayrıca, balığınızın bir
yandan ucuz yağlı yemleri yemesinin yanı sıra
vitamin, önemli amino asitler ve omega yağ
asitleri gibi gerekli besinleri yetersiz
alması da ayrı bir sorundur. Gevşek
ya da şeffaf plastik torbalarda satılır

yemler ışığa ve atmosfer oksijenine maruz kalır.
Yağlar hemen bayatlar ve vitaminler bozulur.
Bazı düşük kaliteli yemler de aşırı zehirli küf bile
bulunur. Yağlanmış ciğer, bağırsak iltihap ları ve
bunlarla ilgili sonraki hastalık örnekleri. Canlı
yemler, çiğ malzemeler veya ekmek gibi çok
eskiden kalma yemleme şekli, balığınızın sağlı-
lığı için ciddi bir tehdittir. İlk olarak tehlikeli
patojenleri iletir ve sonra olarak yapıları nede-
niyle balığınızın sindirim bölgesine uyumlu
değildir. 

Yüksek kaliteli sera yemleri, balığınızı doğaya
uygun, iyi dengelenmiş ve yoğun şekilde bes-
lemenizi sağlar. Bu dengeli beslenme, bazen
ölümcül olan ciğer yağlanmasını ve özellikle
havuz balıklarında genel olan diğer besin kay-
naklı hastalıkları etkili bir şekilde önler.

Düşük kaliteli, tekdüze yemler diğerlerine
göre ciğerin yağlanmasına neden olur
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Neden: sayfa 20

Önlem/Tavsiye: Beslediğini balığın özel ihtiyaç -
ları hakkında detaylı bilgi sahibi olun, sera’nın
kaliteli yemlerini kullanın ve tüm önemli su
parametrelerini kontrol edin. Düzenli kısmi su
değişimi (havuz boyutuna bağlı olarak sıklığı ve
oranı uygun) ve sera KOI PROTECT ile orga-
nik kirlenmeyi ayrıştırmak için sera pond bio
nitrivec kullanımı, sürekli iyi su kalitesi sağlar.

Uygunsuz veya kirli su nedeniyle ya da balık -
ların ihtiyaçlarını doğaya uygun sağlama-
mak nedeniyle kötü hissetme

Neden: sayfa 20

Önlem/Tavsiye: Her türlü yaralanmadan müm-
kün olduğunda kaçının çünkü yaralar mikrop
kapabilir ve ciddi hastalıklara neden olabilir.
Gereksiz stres ve balıkların yaralanmasına
neden olabilecek panik kaçışmalarını önlemek
için havuzdaki gerekli bakım tedbirlerini daima
dikkatli ve sessizce gerçekleştirin. Balıkları
yakalamak için daima ince gözlü, yuvarlak sera
pond balık ağlarını kullanmalısınız. Yeterli 
sayıda saklanma alanı, uygun balık stoğu
yoğunluğu ve balıklar arasındaki tehlikeli kav-
gaları önlemek için uygun kombinasyondaki
balık türlerini sağladığınızdan emin olun. Her
şeye rağmen balığın yaralanması durumunda,
sera KOI PROTECT’in (ayrıca varsa sera
pond bio humin) çift dozda kullanılması yar-
dımcı olur. Daha derin yaralanmaların olduğu
durumlarda sera ectopur kullanın ve gereki -
yorsa sera pond omnisan ile tedavi edin.

Yaralanmalar, örn. kaba balık ağıyla yakala-
ma, taşıma yaralanmaları, heyecanla 
kaçmaya çalışırken oluşan yaralanmalar (kes-
kin kenarlı nesnelere zıplama) veya hükümran
kavgalar

8 Bakım hataları ile zehirlenmeleri önleme ve tedavi etme
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Neden: sayfa 22

Önlem/Tavsiye: 9’dan yüksek pH değerlerinde
beyazımsı deri iplikleri oluşur, yüzgeçler aşınır
ve solungaçlar yanabilir. pH değerini sera 
pH-Test’i kullanarak kontrol edin (saate bağlı-
dır, genellikle öğlen saatlerinde en yüksek 
seviyededir) ve gerekiyorsa sera pH-minus
kullanarak düşürün. Amonyak zehirlenmeleri,
çok yüksek pH değerleriyle aynı belirtileri gös-
terir. Bu yüzden sera NH4/NH3-
Test’ini kullanarak amonyak sevi-
yesini de kontrol etmelisiniz.
Yüksek pH seviyelerinde, amon -
yak iktiyotoksik amonyak şekline
daha çok dönüşür. Ölçülen sevi -
yenin tespit seviyesinin altında
olması idealdir. 0,5 mg/l amon -
yağın üzerindeki seviyelerde,
özellikle pH değeri 7'nin üzerin-
deyse sera pond toxivec ekleye-
rek hemen kısmi su değişimi yap-
malısınız. Düşük dozajda olsa bile
amonyak ölümcüldür.

Alkaloz veya amonyak zehirlenmesi

8 Bakım hataları ile zehirlenmeleri önleme ve tedavi etme

Neden: sayfa 21

Önlem/Tavsiye: pH değerini sera pH-Test’iyle
ölçün. Çok düşük veya sık değişen değerler
bazen çok düşük karbonat sertliğiyle (KH) ilgi-
lidir. Bu nedenler KH seviye-
sini de (sera kH-Test) kontrol
etmelisiniz. Lütfen pH değeri-
nin gün boyunca değişebile-
ceğini ve özellikle geceleri
düşük olduğunu unutmayın.
Gerekiyorsa sera pond bio
balance ile pH değerini yük-
seltebilir ve aynı zamanda
yeterli korumayı (artan KH
nedeniyle) sağlayabilirsiniz.

Asidoz

Neden: sayfa 21

Önlem/Tavsiye: Örneğin soğuk suyla yapılan
büyük miktardaki su değişiminden sonra gaza
aşırı doyma oluşabilir. Soğuk, iyi havalandırıl -
mış su (örn. doğrudan musluktan alınan), bir
süre bekleyen ılık havuz suyundan daha fazla
gaz çözer. Eklenen su havuza konduktan sonra
hemen ısındığı için gaza aşırı doyma oluşur
çünkü daha sıcak olan su aynı orandaki gazı
barındıramaz. Balıkların mukus zarında ve diğer
yüzeylerdeki küçük hava baloncukları sayesin-
de görünür olan gaza aşırı doyma, damarlarda
tıkanıklığa neden olabilir. Gaza aşırı doyma
durumunda, havada yoğun değişim sağlamak
için ve buna bağlı olarak aşırı gazın alınması için
su yüzeyini iyi çalkalamalısınız.

Ancak, su değişimi veya balıkları taşıma (örn.
karantina akvaryumunda tedavi için) sırasında,
sıcaklığı birkaç dereceden fazla değiştirmemek
için dikkatli olmalısınız. Çok fazla değişen sıca -
klıklar – örn. hızlı su değişimlerinden dolayı –
balıkların hastalıklara olan direncini zayıflatır.

Hava baloncuğu hastalığı (suyun gaza 
aşırı doyması)

Ayrıca sera KOI PROTECT
kullanımı yaralanmaları azaltır
ve çabuk iyileşmeyi sağlar.
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Neden: sayfa 22

Önlem/Tavsiye: Güçlü iletkenlik varyasyonla-
rından kaçınmanız çok önemlidir, balıkları taşır-
ken veya büyük miktarda su değişimi yaparken
oluşabilir. Normalden daha fazla ya da daha az
tuzluluğa yapılan ani değişiklik balıklar tarafın-
dan kaldırılamayabilir.

Balıklar yüksek iletkenliği olan (yüksek tuzluluk)
bir sudan, düşük iletkenliği olan bir suya alıştır-
ma aşaması olmadan alınırsa, ozmotik şok
yaşayabilir (ya da tam tersi). Mukus zarı bozu-
labilir ve balığın organizması fazla stres altına
girer ve zayıflar. İkinci hastalık sık oluşur. Büyük
iletkenlik farklılıkları durumunda, yüzgeç kat-
manlarındaki ince kıkırdak yüksek ozmotik
basınç nedeniyle yanabilir. Daha sonra yüzgeç-
ler parçalar halinde düşer.

pH değerini ve taşıma suyu ile havuz suyunda-
ki iletkenliği, balıkları taşımadan önce kontrol
ederek ozmotik şoklardan kaçının. Şüpheliyseniz
ve iletkenlik ölçeriniz yoksa, lütfen yeni balık
satın alırken satıcınıza balıkların tuzlu suda tutu-
lup tutulmadığını sorun. Balıkları tuzlu banyo-
dan çıkarıp yeniden taşırken de dikkatli olmalı-
sınız. Balıklar genellikle iletkenlik artışına karşı,
mesela tuz eklemek, daha az duyarlıdır. Ayrıca
hızlı tuz ekleme, tuz banyosunun tedavi edici
yararlarını artırır. Fakat yüksek oranda konsan -
trasyon elde etmek istiyorsanız iletkenliği adım
adım ayarlamalısınız. 

Adaptasyon, az tuzlu suyun daha çok tuz içeren
suya eklenmesiyle veya az tuzlu suya sera ecto-
pur eklenmesiyle yapılabilir. 100 ile 200 μS/cm
arasındaki farklar önemli değildir (örneğin 
50 litrelik 0,1 g/l veya 5 g sera ectopur eklenen
tek bir koruyucu doz, iletkenliği 200 μS/cm artı-
rabilir). Su şartları, istenen sevi yeye bağlı olarak
saatlerce süren adaptasyon aşamalarından
sonra ayarlanabilir.

Ozmotik şok

8 Bakım hataları ile zehirlenmeleri önleme ve tedavi etme
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Neden: sayfa 22

Önlem/Tavsiye: sera NO2-Test’iyle nitrit 
seviyesini kontrol ediniz. Tehlikeli yükseklikteki
seviyelerin olması durumunda (0,5 mg/l’nin
üzerinde), hemen büyük miktarda kısmi su
değişimi yapmalısınız ve sera pond toxivec
eklemelisiniz. sera ectopur ile artırılan hafif tuz-
luluk oranı nitrit zehrini balıklarda belli bir oran-
da azaltır.

Kirleticileri ayrıştıran bakteriler için yeterli yer-
leşme alanıyla birlikte bir filtre kullanarak – su
miktarını göz önüne alarak - zehirli nitrit oluşu -
munu uzun vadede etkili bir şekilde önleyebilir-
siniz (özellikle iyi yerleştirilmiş: sera siporax

pond ile sera pond filter biostart içeren biyo-
aktif filtre sistemi; ayrıca: havuz suyunda sağ -
lıklı bakteri florasını elde etmek için sera pond
bio nitrivec'in düzenli uygulaması). Uzun süre-
li düşük seviyeli nitrit kirliliği, kalıcı hasarlara
neden olabilir.

8 Bakım hataları ile zehirlenmeleri önleme ve tedavi etme

Filtre cihazının
aktivasyonu

Mümkün olan en
yüksek filtre 
performanslı 

filtre malzemesi

Biyolojik 
su arıtma

sera siporax pond

sera pond 
filter biostart

sera pond bio nitrivec

NH4/NH3
Amonyum/
Amonyak

NO2
Nitrit

NO3
Nitrát

Biyolojik su arıtma

Temiz, kristal berraklığında havuz suyu

Akut nitrit zehirlenmesi
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8 Bakım hataları ile zehirlenmeleri önleme ve tedavi etme

sera siporax pond’un üzerine sera pond fil-
ter biostart’ı dökün. Filtre hemen biyolojik ola-
rak aktif hale gelir.

sera pond bio nitrivec’i havuz suyuna ekle yin.
Kirletici ayrıştırıcılar hemen çalışmaya başlar
veya gelişir.
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Daha ileri zehirlenme durumları

Zehirlenmeler akut veya aşamalı olabilir. Bazen
sadece bir semptomla daha kolay tedirgin
yaratırlar. Balığın davranış ya da görünümüne
göre yapılan kesin teşhisler bu nedenle bazen
mümkün olmayabilir. Bu nedenle balığın iyi
olmadığını gözlemlediyseniz ve normal pato-
jenlerle açıklayamıyorsanız, nedenleri araştırır-
ken çok dikkatli olmalısınız. Bahçede bulunan
bitki ve böcek ilaçları (yağmurla birlikte havuza
girebilir) veya, örneğin, zehirli maddelere doy-
muş, yeni dekorasyon maddelerinin kullanıl-
ması gibi alışılmadık sebepleri de göz önünde
bulundurun.

Balık aniden yüzeyin altında duruyorsa ve 
güçlükle nefes alıyorsa, oksijen eksikliği ola-
bilir. Aşırı durumlarda ölümcül olabilir. Genç
balıklarda çok hafif bir yetersiz oksijen durumu
bile deformasyonlara neden olabilir. sera O2-
Test’iyle oksijen seviyesini kontrol ediniz. Akut
oksijen eksiklikleri olması durumunda sera O2
plus ve sera air plus hava pompaları hızlı
müdahaleyi sağlar. Dekoratif şelale veya
çeşme elemanları nedeniyle oluşan su dalga -
lanmaları (sera birçok sayıda hoş alternatif
sunar) yeterli havalandırmayı sağlar.

Oksijen eksikliklerini önlemek için hijyenik
koşulları kontrol edin. Özellikle çok kalabalık,
çok fazla yem verilen akvaryumlarda, büyük
miktarda organik madde birikir. Ayrıştırılması
oksijen harcar. Gerektiğinde tortuları alın, 
yaprakları ve çürüyen bitki parçalarını temizle -
yin. Filtrenin iyi durumda olduğundan ve etkili
bir şekilde çalıştığından emin olun (biyoaktif fil -
tre sistemi: sera siporax pond, sera pond fil-
ter biostart ve sera pond bio nitrivec).
Bitkiler gün boyunca oksijen seviyesini artırır.
Ancak geceleri, güneş ışığı olmadan oksijen
tüketir ve üretmezler. Bu durum özellikle sıcak
yaz gecelerinde oksijen eksikliğine neden ola-
bilir (sıcak su, soğuk suya göre daha az oksi-
jen sıkıştırır!). Bu yüzden geceleri yeterli hava-
landırma ve etkili filtreleme sağladığınızdan
emin olun.

Örneğin, oksijen verilmeyen bölgelerdeki gibi
oksijensiz alanlarda çürüme oluşur. Bu durum,
filtredeki pompanın bozulması gibi veya daya-
nıklı, hava geçirmeyen dip zemin olması duru-
munda oluşur. Buralarda organik maddeler,
oksijensiz ayrıştırılır (oksijen kullanmadan).
Böylece bozuk yumurta gibi kokan hidrojen
sülfat ve nitrit oluşur – her ikisi de yüksek
oranda iktiyotoksik maddelerdir. Bu nedenle,
düzenli olarak filtrenizin çalışmasını kontrol
etmeli ve tortuları temizlerken dip malzemeyi
seyrekleştirmeniz gerekmektedir.

8 Bakım hataları ile zehirlenmeleri önleme ve tedavi etme
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8 Bakım hataları ile zehirlenmeleri önleme ve tedavi etme

Ağır metaller de ciddi kronik ve akut zehirlen-
melerine neden olur. Örneğin eski bakır boru -
lar, akuatik bitkilerdeki kurşun içeren tel veya
uygun olmayan dekorasyon elemanlarıyla
akvaryuma girebilir. Özellikle kurşun ve cıva
zehirlidir. Omurgasızlar ve hem karada hem
denizde yaşayabilen canlılar, bakıra karşı çok
hassastır. Çinko ve hatta demir de (0,5 mg/l
üzerindeki konsantrasyonlar) zararlıdır. Şüphe -
lenirseniz, su değerlerini, örn sera Cu-Test yar-
dımıyla kontrol edin. sera KOI PROTECT ve
sera pond toxivec ağır metalleri sıkıştırır ve
nötr hale getirir. Ayrıca aşındırıcı klorini yok
eder.

Akut zehirlenmelerin olması durumunda – bura-
da bahsedilmeyen zehirli maddelerle de –
büyük miktarda su değişimi yapılması ve kalan
zehirli maddelerin sera pond super carbon ile
temizlenmesi tavsiye edilir.
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Tanınmış parazit uzmanı Prof. Dr. Heinz
Mehlhorn’un araştırma grubuyla birlikte yapı -
lan çalışmada (Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf/Almanya), sera’nın pazarlanan
ürünler arasında eşsiz, rakip ilaçlara göre daha
yüksek etkili olduğu ve bazılarının patentinin
alındığı kanıtlanmıştır. Ürünler genellikle, belir -
li bir hastalığı teşhis ettikten sonra yüksek etki -
li ilaçlarla hızlı ve özel tedavi uygulamak iste -
yen yetenekli ve tecrübeli kullanıcılar tarafından
tercih edilmektedir. Bu gibi yüksek etkili ilaçla -
rı kullanırken dikkatli olunması gerekir. Bu yüz-
den, güvenli ve problemsiz bir uygulama
sağlamak için kullanım bilgilerine uygun şekil -
de kullanılmalıdır. 

sera med Professional ürün yelpazesinin içe-
risinde sera med Professional Protazol, sera
med Professional Tremazol, sera med Pro -
fessional Nematol, sera med Professional
Argulol ve sera med Professional Flagellol
ürünleri bulunur. Bu ilaçların her biri profesyo -
nel kullanım için en iyi şekilde tasarlanmıştır ve
çok ısrarcı durumlarda bile güvenli, etkili bir
biçimde ve doğrudan kullanılabilir. 

Bazı alanlarda Professional tedaviler, standart
ürün aralığının kesin olarak kanıtlanmış, güve -
nilir sera tedavi uygulamalarıyla eklenir. Diğer
bazı alanlarda, bu ürün yelpazesinin ilaçları
eşsizdir – rakipler dahil – ve araştırmaya
devam ediyoruz…
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yüksek oranda etkili ve dayanıklı

9 sera med Professional tedavi uygulamaları



9 sera med Professional tedavi uygulamaları

Bu ilaç, süs balıklarındaki bağırsak kamçılılarını ve diğer tek hücreli bağır -
sak parazitlerini etkili şekilde temizler. Ayrıca kadife hastalığı sebepleri -
ne karşı etkilidir (Piscinoodonium pillulare). İlaçta ayrıca hızlı iyileşmeyi
sağlayan – özellikle delik kafa hastalığını – K ve C vitaminlerini içerir.

Hastalıklı havuz balıkları karantina akvaryumunda Flagellol ile tedavi edi -
lir. Bu tedavi sırasında iyi havalandırma yapılmasını sağlayın. Tek durum -
larda – özellikle kalıcı kamçılı baskılarında – tavsiye edilen tedavi süresi
üç ile yedi gün arasında uzatılabilir. Bu sırada bulanıklık oluşursa, ilacı
yeniden eklemeden önce büyük miktarda su değişimi (yaklaşık %80)
yapabilirsiniz. (Maksimum) yedi günün sonunda, tedavi bir başka su
değişimiyle sonlandırılır ya da balıklar yeniden havuza konur.
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Havuz balığı, havuzun içerisinde değil, karan-
tina akvaryumunda sera med Professional
tedavi uygulamalarıyla – sera med Pro fes -
sional Argulol hariç – tedavi edilmelidir. Hasta
balığın ayrı bir akvaryumda ciddi şekilde teda-
vi edilmesi daha ekonomiktir (daha az ilaç ve
su tüketimi) ve hastalıklı balıklarından doğru -
dan tedavi edilmesini, ayrıca tedavinin başarı -
sının gözlemlenmesini sağlar. Havuzlarda
Flagellol, Protazol, Tremazol ve Nematol

kullanılmasının desteklenmemesinin nedeni
tedaviyi sonlandırmak için büyük oranda su
değişimi yapılmasının gerektiğidir (en azından
%80), aksi halde bakteriler gelişir ve oksijen
eksikliğiyle sonuçlanır. Bu gibi bakteriyel
gelişmeler, tedavi uygulamalarında bulunan
zehirsiz çözücülerin biyolojik ayrıştırılması
nedeniyle oluşan istenmeyen şartlar altında
meydana gelir. Bu çözücüler, ilaçların mükem -
mel yeterliliğini sağlamak için vazgeçilmezdir.

Kullanım bilgileri broşüründe belirtilen tedavi
süreleri, karantina akvaryumunda tedavi eder -
ken ilgili tedavi uygulamasında tam tesire
ulaşmak için yeterlidir. İlacın normal olandan
daha uzun süre bırakılması veya su değişimi -
nin atlanması bile, daha hızlı veya daha etkili
bir iyileşmeyi sağlamaz. Gerekiyorsa ilacın
yeniden kullanılması mümkündür.

İpucu!!
Lütfen sayfa 24 ile 35 arasındaki belirli has -
talıklar hakkındaki detaylı açıklamaları ve
sayfa 57’deki karantina akvaryumları hak -
kındaki tavsiyeleri okuyun.

9.1 sera med Professional Flagellol
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Teşhis: Bağırsak kamçılıları (Hexamita sp.,
Spironucleus sp. ile Protoopalina sp.,
Trichomonas sp., Cryptobia sp. gibi diğer
parazit türleri)

Gözlem
Bozulan yüzgeçler, yapışkan, balık dışkısı, kafa -
nın içerisinde ve etrafında delikler, aşırı zayıfla -
ma olabilir.

Gözlem
Balıklar dekorasyona sürtünür ve ilk aşamalar -
da heyecanlı yüzer; daha sonra deride ve yüz -
geçlerde ince beyazımsı sarı noktalar oluşur 
(< 0,3 mm); solungaçlarda sık istila olur; balıklar
– özellikle arka ışıkta – unla tozlanmış gibi görü -
nür; kadifemsi kaplama.

Teşhis: Piscinoodinium pillulare, 
Kadife hastalığı

Piscinoodinium

9.1 sera med Professional Flagellol

9.2 sera med Professional Protazol

sera med Professional Protazol kullanılarak, Ichthyophthirius multifi liis
(beyaz benek hastalığında neden olur) ve diğer tek hücreli parazitler (örn.
Ichthyobodo, Apiosoma, Trichodina, Chilodonella) ile mantar enfeksiyon-
ları, güvenilir, hızlı ve etkili şekilde yok edilir. Dayanılır bu tedavi suda
renksiz olarak kalır. Havuz balıkları bu ilaçla karantina akvaryumlarında
kullanım bilgilerine uygun olarak tedavi edilir.

Sayfa 29'a da bakınız
Sayfa 29'a da bakınız

Spironucleus sp.
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Teşhis: Ichthyobodo necator 
(önceden: Costia necatrix)

Gözlem
Derinin bazı bölgelerinde renk griden süt rengi-
ne döner (daha güçlü istilada kırmızımsı), uzun
yüzgeçli balıklarda aşınmış yüzgeçler;
kilitlenmiş yüzgeçler.Teşhis: Mantar enfeksiyonu (Mikoz)

Gözlem
Deri üzerinde uzun ipliklerle beyaz, pamuk gibi
çıkıntılar (bazen önceki bir yaralanmadan sonra).

Gözlem
Deride ve yüzgeçlerde net görünebilir beyaz
noktalar (0,4 – 1,5 mm) kilitlenmiş yüzgeçler ve
dekorasyona sürtünme.

Teşhis: Ichthyophthirius multifiliis
(beyaz benek hastalığı)

Beyaz benekli japon balıkları

Ichthyobodo necator nedeniyle oluşan deri bakterisi
tabakalı Koi

Gözlem
Mukus zarı yaralanmalarından sonra tüylü
kaplama; kısa gövdede uzatılmış tek hücreliler
(mantar enfeksiyonlarında uzun dişler yoktur)
güçlü bir büyüteçle görülebilir.

Teşhis: Apiosoma (önceden: Glossatella)
veya Epistylis (önceden: Heteropolaria)

Apiosoma sp. istilası

Yanda mantar enfeksiyonu bulunan japon balıkları

Sayfa 28'e de bakınız

Sayfa 28'e de bakınız

Sayfa 30'a da bakınız
Sayfa 31'e de bakınız
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9.3 sera med Professional Tremazol

sera med Professional Tremazol içerisinde, insanlarda bağırsak solu-
canı enfeksiyonlarına karşı ve veteriner ilaç olarak uzun süredir başarılı
şekilde kullanılan, yüksek etkili Prazikuantel maddesi içerir. Patentli, yük-
sek etkili madde eritici karışım, normalde suda yavaş çözünen madde-
lerin bile dağıtımını yaparak, aktif maddenin patojene hızla ulaşmasını
sağlar.

İlacın spektrum etkisi solungaç ve deri parazitlerinden tenyalara ve dige-
netik trematodlara (semptomlar kurt kataraktını içerir) kadar uzanır.
Mükemmel etkisinin yanı sıra, dayanıklıdır.

Hastalıklı havuz balığını kullanım broşürüne uygun şekilde karantina
akvaryumunda tedavi edin ve iyi havalandırma sağlayın. Havuza patojen
getirebilecek yeni hayvan ya da bitkilerin alınması durumunda koruyucu
banyo uygulaması yapılabilir.

Gözlem
Ayrı, mukus hücresinde beyazımsı kalınlaşmış
alanlar (kısmen iplik gibi); deride küçük soluk
alanlar; uyuşukluk ve iştah kaybı. Balıklar sür -
tünürler ve ara sıra yüzgeçlerini saklar.

Teşhis: Trichodina, Tetrahymena,
Chilodonella

Trichodina enfeksiyonu

Sayfa 31'e de bakınız



P
ro

f
e
s
s
io

n
a
l

49

9.3 sera med Professional Tremazol

Gözlem
Balıklar sürtünür ve hissiz olmaya başlar.
Bulanık deri ve deride küçük, hareketli kurtlar
(çıplak gözle kısmen görülebilir ya da büyüteçle
tespit edilebilir; genellikle 1 mm’den daha
küçüktür).

Teşhis: Deri parazitleri / Gyrodactylidea

Gözlem
Balık zeminde soluk soluğa kalana kadar nefes
alma her gün biraz daha güçleşir; bazen tek
taraflı nefes alma; solungaç kapaklarının biri
veya her ikisi de kapanır ya da tamamen açılır;
1 mm’den küçük parazitler genellikle solunga -
çlar bulunur (sakinleşmiş balıklarda büyüteçle
görülebilir); balıklar solungaç kapaklarına sürtü-
nürler.

Tenyalar (Cestoda), ön sindirimi yapılmış besin
posalarından önemli besinleri aldıkları canlı
bağırsaklarında yaşar. Hastalıklı balık zayıflar ve
eksiklik semptomları nedeniyle acı çeker. Kurtlar,
bazen rahatsızlığa ve ikinci enfeksiyona neden
olan ön uçlarıyla bağırsak duvarına tutunur.
Küçük balıklarda bağırsak tıkanması olabilir.

Teşhis: Solungaç parazitleri /
Dactylogyridea

Sayfa 32'ye de bakınız

Sayfa 32'ye de bakınız

Gyrodactylidea Dactylogyrus istilasıyla solungaç iplikleri

Gözlem
Zayıflama, iştah kaybı, jelatinimsi balık dışkısı;
bazen balık dışkısı içerisinde proglottidler (beya -
zımsı, şerit şeklindeki kurt parçaları) bulunabilir
veya kurdun uç kısmı hastalıklı balığın anüsün -
den dışarı sarkabilir.

Teşhis: Tenyalar / Cestoda

Tenyalar
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9.4 sera med Professional Nematol

Bu ilaç asalak kıl kurtlarının güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar.
Silindir yapılı, genellikle ince olan kıl kurtları veya iplik kurtları, balıkların
bağırsaklarında yaşar. Larvaları farklı organlarda gezinir. Önemli organ -
larda onarılamaz hasarlara neden olursa balık ölebilir.

Karantina akvaryumunda tedavi edin ve omurgasızların (örn. kabuklular
ve salyangozlar) bu ilaca karşı dayanıklı olmadıklarını unutmayın. 

Gözlem
Kırmızımsı kurt uçları anüsten sakar; beyazımsı
balık dışkısı, kan kaybından dolayı zayıflama,
uyuşukluk.

Teşhis: Camallanus sp.

Gözlem
Korkmuş hareketler, iştah kaybı, zayıflama,
yapışkan balık dışkısı.

Teşhis: Capillaria sp.

Camallanus kurtları balığın kalın bağırsağında
parazit olarak yaşar. Değirmen pervanesine
benzeyen ön ucuyla bağırsak duvarına yapışır
ve kan emer. Bağırsak duvarı sıkıştırma nede-
niyle delinebilir ve patojenler için gittikçe
geçilebilir hale gelir. Kanlı yemeklerinden dolayı
kurtların kahverengimsi kırmızı rengi vardır.
Yetişkin dişilerin ucu hastalıklı balığın anüsün-
den birkaç milimetre sarkar. Rahatsız edildiğin -
de çabucak bağırsaklara geçer.

Bu ince ve uzun kurtlarla hafif enfeksiyon
kapmış bağırsaklar bazen uzun süre fark edilmez.
Bu nedenle tüm balıklara yavaş yavaş yayılabi -
lir. Özellikle yavru balıklar gelişme sorunları
nedeniyle kalıcı zarar görür.

Camallanus cotti Bağırsaklardaki ince, uzun kurt
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Yenilikçi sera med Professional Argulol, çabuk bir şekilde havuzdaki
istenmeyen tüm kabukluları tamamıyla temizler. Balık bitleri (Argulus) gibi
asalak kabuklular, çengel kurtları, solungaç kopepodları, asalak izopod -
lar ve diğer parazitlerin taşıyıcısı olan küçük kabuklular havuzda oluşabi -
lir. Kanlarını emerek havuz balıklarına zarar verirler. Kan kaybının yanı 
sıra, genellikle etkilenen deliklerde tehlikeli iltihaplanmalara neden olur
ve patojenleri iletir (örn. bahar viremi). Bu nedenle, her yıl sayısız havuz
balığı acı çekiyor ve parazit kabuklularla fark edilmemiş enfeksiyondan
sonra ölüyor.

Balığınızın bu ketum böceklerden kurtulması için dayanıklı, yüksek kon-
santreli ilaç olan sera med Professional Argulol ürününü havuza dökün.
Kabuklular (sudaki ve balıklardaki) bir gün içerisinde yok olacaktır. İlaç
biyolojik olarak ayrıştırılır, bu nedenle havuzda herhangi bir atık bırakmaz.
Böylelikle su değişimi veya aktif karbon filtrelemeye gerek kalmaz.
Yumurtadan çıkan kabuklu larvaları öldürmek için tedaviyi yaklaşık üç
hafta sonra yeniden uygulayın. Lütfen salyangoz, midye, kerevit, böcek
gibi omurgasızların ve larvalarının da bu ilaca karşı dayanıklı olmadığını
unutmayın. Gözlemlerimize göre, Argulol’un hem karada hem denizde
yaşayan canlılar ve bitkiler üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Mersin
balığı hassas olabilir.

Gözlem
Balıklar atlar ve heyecanlı yüzer; düz (pire görü -
nümlü), balıkların derilerinde 2 siyah gözlü 4 –
14 mm boyutlarında neredeyse transparan
kabuklular; balık derilerinde kırmızı iğne işaret -
leri.

Teşhis: Balık piresi / örn. Argulus

Gözlem
Uçta, beyaz çubuk şekilli iki küçük kese, derin -
den batar ve deriye sıkıca tutunur; balıklarda
kansızlık ve aşırı zayıflama olur.

Teşhis: Çengel kurdu / Lernaea

Koi üzerinde Argulus Kuyruk yüzgecinde Lernaea

Sayfa 34'e de bakınız

Sayfa 34'e de bakınız
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Gözlem
Beyaz ile grimsi mavi kabuklular solungaç iplikle -
rinde 0,5 – 3 mm arasındaki boyutlarda.

Teşhis: Parazit kopepod / Ergasilus

Gözlem
Belirgin parçalanmış, oval, mat, sarımsı ile kah -
verengi arası eklembacaklılar (1 – 5 cm) balığa
bitişiktir; kanı, nokta şekilli iğne işaretleri.

Teşhis: Parazit izopodlar

Solungaçlarda Ergasilus (solungaç kapağı çıkmış)
Fotoğraf: Dr. Dirk Kleingeld

Parazit izopod

9.5 sera med Professional Argulol

Sayfa 34'e de bakınız
Sayfa 34'e de bakınız
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10 Uygulama ile ilgili genel tavsiyeler
Riskler ve yan etkiler hakkında…

Bazı faktörler havuzda etkili ve güvenli bir
tedaviyi etkileyebilir veya istenmeyen yan etki-
lere bile neden olabilir. Herhangi bir tedavi
uygulamasını kullanmadan önce kullanım bilgi-
lerini dikkatlice okumalısınız. İlacın istenen
uygulamaya uyumlu olduğundan ve kullanım
bilgisinde, etikette ve ambalajda yetiştirdiğiniz
hayvan ya da bitkilerle ilgili uyarı notu olma -
dığından emin olun.

Ayrıca, sadece mükemmel su kimyası olan
havuzları ilaçlamalısınız. Bazı ilaçların uygulan-
ması, örn. fazla miktarda organik kirlenme
yoksa (örn. amonyum/amonyak, nitrit ve nitra-
tı kontrol edin) su koşullarını “alt üst” edebilir. 

Su sıcaklığı da bahçe havuzlarında önemli bir
faktördür. İlaçlar genellikle 12 °C’nin altındaki
sıcaklıklarda etkisini iyi göstermez. Ancak bu
düşük sıcaklıklarda enfeksiyonlar nadiren 
oluşur. Patojenler, üzerinde yaşadıkları canlı -
lar, balıklar gibi kış uykusuna yatar. Sıcaklı k -
ların yazın yüksek olduğu zamanlarda yeterli
havalandırma sağlamaya özellikle dikkat edin.

Su kimyasında sabit bir denge yoksa veya aşırı
su sıcaklığı olması durumunda yakın gözlem
yapmak özellikle önemlidir. Tedavi sırasında
bulanıklık oluşursa veya balıklar oksijen eksik -
liği belirtileri gösterirse (örn. yüzeyde güçlükle
nefes alarak), suyu değiştirerek tedavinin dur-
durulması gerekebilir. Bu nedenle, tedaviden
önce, tedavi sırasında ve sonrasında çok iyi su
kalitesi ve yeterli havalandırma sağlamalısınız.
Bu şekilde yaparak aynı zamanda balığınızın
başarılı ve hızlı şekilde iyileşme şansını da
oldukça artırırsınız.

İpucu!!
Gövde sıcaklığını etkin şekilde düzenleye-
meyen ama çevre sıcaklığına adapte olabi-
len poikiloterm hayvanlar, düşük sıcaklıklar-
da sakindir. Metabolizmaları ve bağışıklık
sistemleri sadece sınırlı bir oranda çalışır.
Diğer yandan, düşük sıcaklıklarda patojen-
ler neredeyse hiç etkin değildir.

Bu nedenle, akut bulaşıcı hastalıklar düşük
sıcaklıktaki sularda genellikle oluşmaz. Etkin
olmayan, hassas balıkların kış uykusunu
bölmekten kaçınmak için tedavileri ve
büyük bakım tedbirlerini sadece 12 °C’nin
üzerindeki sıcaklıklarda yapmalısınız. Fakat
sera KOI MULTIVITAMIN gibi (sayfa 56’ya
bakın) hastalık direncini kuvvetlendiren vita-
min tedavisi ve sera ectopur (0,1 ile 0,2 g/l,
düşük sıcaklıkta suya eklemeden önce
çözünmesi daha iyidir) koruyucu tuz tedavi-
si biraz erken başlayabilir.
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Tedavi sırasında kullanmayın

Tıbbi maddeleri sıkıştırdığı ve bu nedenle ilacı
azalttığı hatta etkisiz hale getirdiği için tedavi
sırasında aktif karbon kullanılmamalıdır. Bazı
aktif ilaç maddeleri ayrıştırılabilir veya özellikle
büyük ve aktif biyofiltre ile bir miktar dip mal-
zemesi tarafından engellenebilir. Bu gibi özel
durumlarda tam etkiyi sağlamak için tek du -
rumlarda ilaç dozunun yavaşça artırılması (örn.
1,5 katı) bu nedenle tavsiye edilebilir. Tedavi
öncesinde (1 – 2 gün içerisinde) veya esnasın-
da özellikle ince kaya tozu olan su havalandır-
ma cihazları, maddelerin sıkıştırılmasından
dolayı ilaç etkisinin azalmasına neden olabilir.
Dolayısıyla, bu sınırlı sürede su havalandırma
cihazlarını kullanmamak en iyisidir. Bu cihazla-
rın tedaviden sonra kullanımı daha mantıklıdır
(aşağıya bakınız “Tedavinin sonlandırılması”).

Tedavi sırasında her ne olursa olsun su temiz-
leyici UV-C lambaları kapatılmalıdır. Yüksek
enerjili ışık bir çok aktif maddeyi yok eder.

Tedavi sırasında filtreleme

Broşürlerdeki kulanım bilgilerinde bazen teda-
vi sırasında biyolojik filtrelerin su akımından
çıkarılması tavsiye edilir. Bu bir ön tedbirdir,
bazı ilaçlar filtre bakterilerine zarar verebildiği
için ve – yukarıda belirtildiği gibi – çok aktif filt -
reler ilaçın etkisini azaltabilir. Ancak, filtrenin
çıkarılması genellikle yorucu ve zahmetli bir
iştir. Filtre cihazını örn. havuz suyuyla doldurul-
muş bir kaba koymanız gerekir ya da filtreyi
özellikle uzun süreli tedavilerle ayrı bir akvaryu-
ma bağlayarak çalıştırın. Çok uzun süre (yarım
saat sonra kritik olabilir) filtre cihazının içerisin-
den su geçmezse oksijensiz şartlara neden
olabilecek çürüme durumları oluşabilir. Bu
durum, filtre temizlenmeden havuza yerleştiri-
lerek çalıştırılırsa, havuz sakinlerini zehirleyebi-
lecek kadar yüksek oranda zehirli hidrojen sül-
fatın oluşmasına neden olur. Filtre yeniden
takıldığında yeni bir enfeksiyona neden olabi-
lecek patojenler de filtre içerisinde bulunur, bu
da başka bir dezavantajdır. Sabit, biyolojik ola-
rak iyi kurulmuş uygun filtre malzemeleri (örn.
sera siporax pond) tedavide sorun çıkarmaz.

10 Uygulama ile ilgili genel tavsiyeler
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10 Uygulama ile ilgili genel tavsiyeler
Bu nedenle açık bırakılabilir. Uygun ilaç kulla-
nımı genellikle sadece küçük oranda filtre bak-
terisine zarar verir. sera pond bio
nitrivec kullanılarak kolaylıkla
tamamlanabilir.

Ancak her ne olursa olsun filtreyi
tedavi öncesinde ve sonrasında
uygun şekilde temiz tutmalısınız.
Çürümüş tortu bulunmamalıdır.
Temizleme işi nazikçe sıkarak veya
havuz suyuyla dolu bir kap içerisi-
ne batırılarak yapılır (musluktan
akan suyla veya sıcak suyla yıka-
mayın).

En iyisi hiç yem vermemek, veya – yavru balı -
klar yetiştiriyorsanız veya tedavi süresi üç günü
aşarsa – tedavi sırasında sadece çok az yem
verin. Önceden de belirtildiği gibi, bir çok ilaç
Filtre bakterisine zarar verir ya da biyolojik
dengeyi başka bir şekilde etkiler, bu nedenler
aşırı organik kirlenme suyun çabucak “alt üst”
olmasına neden olur.

ni bulamayacağınızı göz önünde bulundurma-
lısınız. Bu nedenle sadece kısmi etki sağlaya-
bilirsiniz.

sera ectopur’un tavsiye edilen normal dozu
yaklaşık %0,01 ile 0,02 arasıdır. Bu konsantra -
syon normalde aşırı tuz seviyelerine karşı has -
sas olan balıklar için bile sorun değildir. 
Yüksek tuz konsantrasyonları (yaklaşık %0,03
ile %0,3, mesela 0,3 ile 3 g/l) sadece akut stres
durumları veya bir hastalık durumunda kullanıl-
malıdır (kademeli ekleme) ve bu sorunlar çözül-
dükten sonra normal kısmi su değişimiyle adım
adım düşürülmelidir. Yüksek dozda tuz kon-
santrasyonu (örn. kısa süreli banyo) eklemeden
önce balığınızın tuza dayanıklılığı hakkında tam
bilgiye sahip olun. Havuz balıkları genellikle
artırılmış tuz konsantrasyonlarına dayanıklıdır.

Destekleyici tedbirler –
sera ectopur

Tedavi sırasında 
besleme

Aksi tavsiye edilmediği sürece, başka su hava-
landırıcısı veya başka ilaç kullanmayın. Tahmin
edilemeyen çapraz tepkimeler olabilir. Bakım
ürünü sera ectopur’la ilgili bazı önemli istisna-
lar vardır. Farklı ilaçların tamamlayıcısı ile des-
tekleyicisi olabilir ayrıca tedavi sonrası kullanım
ve önlem için de uygundur.

sera ectopur, hasta balıkların solunumunu
kolaylaştıran dezenfektan oksijen ortaya çıka-
rır ve mukus zarı gelişimini canlandıran tuzlu-
luğu artırır. İyileşme desteklenir. Bazı durum -
larda (hafif enfeksiyon ya da önlem) sera
ectopur’un kullanılması tedavi yerine bile
geçebilir. Genellikle, katkı maddesiz (örn. topa -
klanmayı önleyici maddeler) normal sofra tuz-
ları da mukus zarı gelişimini canlandırmak için
kullanılabilir. Buna rağmen – yeteri kadar saf
tuz bulsanız bile – dezenfektan olan ve nefes
yatıştırıcı oksijen bırakan sera ectopur gibisi-
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Vitaminler

Vitaminlerin kullanılması başka bir istisnadır.
İlaçlarla kullanılması güvenlidir ve tavsiye edi-
lir. İnsanlarda olduğu gibi, vitaminler balık 
organizmasındaki bir çok önemli fonksiyonu
tamamlar. Güçlü ve aktif bir bağışıklık sistemi
için diğerleriyle birlikte gereklidir. Kendi hasta-
lık direnci – en iyi şekilde çalışması sağlanır –
organizmaların hastalıklara karşı sahip olabile-
ceği en iyi korumadır. Balıklarınızı kaliteli sera
yemleriyle beslerseniz, vitamin ve diğer önem-
li besinleri içeren iyi bir temel destek sağlamış
olursunuz. İçindeki vitaminlerin atmosfer oksi-
jeni, ışık ve nem etkileri nedeniyle daha hızlı
bozulabileceğini lütfen unutmayın. Bu nedenle
birkaç hafta ile birkaç ay içerisinde tüketebile-
ceğiniz paket ürünlerini tercih etmeniz idealdir.

Stres durumlarında (örn. balıkların taşınması,
kur, yavru bakımı, sıcaklık değişiklikleri) veya
patojenler havuza girerse, bağışıklık sistemini
ayrıca güçlendirecek ekstra bir vitamin desteği
kullanmalısınız. Bu gibi durumlarda sera KOI
MULTIVITAMIN kullanın. Kullanım bilgilerine
uygun olarak ilacı doğrudan suya ekleyebilirsi-
niz veya vermeden önce yemi içerisine batıra-
bilirsiniz. Düzenli kullanım (haftada bir veya iki
kez) veya vitamin damlalarını tedavi olarak
(günde bir kez) birkaç hafta kullanma seçenek-
lerinin ikisi de mümkündür. Bu gibi ilaçların kul-
lanılması, bahsedilen stres durumlarında, havuz
balığını sonbahar ile ilkbaharda ve hastalık
sırasında desteklemek için tavsiye edilir.
Hastalık semptomları yok olduktan sonra, iyi-
leşmeyi desteklemek ve hastalığın yeniden
oluşma riskini en aza indirmek için en az bir
hafta boyunca tedaviye devam edin.

10 Uygulama ile ilgili genel tavsiyeler
Tedavinin sonlandırılması

Tedavi sonrasında ilaç kalıntılarının aktif kar -
bon (sera pond super carbon) ile temizlen-
mesi tavsiye edilir. Böylece aktif madde kalın-
tılarının suyu gereksiz yere kirletmesi önlenir.
Kısmı su değişimi, su kalitesini artırır ve balıkla -
rın iyileşmesini destekler. Özellikle küçük
havuzlarda önemlidir (büyük havuzlarda kısmi
su değişimi her zaman gerekli değildir). Bu
önlemlerin gerçekleştirilmemesinden dolayı
uzun süren tedavi uygulaması, etkiyi artırmaz –
aksine – istenmeyen yan etkilere neden olur.

Havuz suyu veya, kısmı su değişiminin yapıl-
ması durumunda, tatlı su, tedavi sona erdikten
sonra sera KOI PROTECT ile hazırlanmalıdır.
Böylelikle mümkün olan en kısa sürede balık-
lar için stressiz şartlar sağlanır. Etkilenmiş filtre
bakterisi florasını hızlıca ve etkili bir şekilde
sera pond bio nitrivec ile doldurabilirsiniz.

Kullanım bilgilerinde belirtilen dozdan daha
fazlasını kullanmamaya da elbette dikkat etme-
lisiniz. Dozu, esas su miktarına göre hesapla -
yın, tüm havuzun hacmine göre değil (kabaca
tahmin edin ve dip malzemesini, taşları ve
dekorasyon elemanlarını çıkarın). Hafif, yanlış -
lıkla verilmiş aşırı dozlar güvenlik kenarı tarafın-
dan kapatılır. Çift dozdan daha fazlası olması
durumunda güvenlik nedenlerinden dolayı
genellikle kısmi su değişimi yapmalısınız.
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Önemli!!
Tüm sera tedavi uygulamaların ilgili patojen-
lere karşı etkileri, kullanıcıların, beslenen hay -
vanların ve çevrenin güvenliği için piyasaya
verilmeden önce dikkatli bir şekilde kontrol
edilmiştir. Farmasötik bir üretici olan sera, yet-
kililer tarafından düzenli olarak gözlemlenmek-
tedir. Başarılı üreticilerin ve satış mağazaları-
nın, ayıca müşterilerimizin değerli geri
bildirimleriyle yakın ortak çalışma içerisinde
olmamız, mümkün sorunları ve istekleri anın-
da fark etmemizi ve uygun bir şekilde hemen
çözmemizi sağlar. Farklı üniversitelerdeki bilim

adamlarıyla yaptığımız işbirliği, üstün kalifiye
sera laboratuar takımının kalite kontrol ve
araştırma aktiviteleri, bilim ve teknolojinin son
durumuna uygun olan en yüksek güvenlik
standartlarını ve yeni buluşları sağlar. 

İpucu – Karantina akvaryumu!!
Bazı hastalıklar karantina akvaryumunda teda-
vi edilmelidir. Sadece birkaç hayvan hasta -
landıysa ve diğer balıkların hastalanmasını iste-
miyorsanız veya havuzun yüksek hacminde
tedavinin pratik olmayacağını düşünüyorsanız,
örn. kısmi su değişimi gereksiniminden dolayı,
karantina akvaryumlarında tedavi edilir.
Karantina akvaryumunda tedavi edilmesinin bir
diğer önemli nedeni sıcaklık yükseltmesinin
gerekmesidir – özellikle virüs enfeksiyon larında
kullanılır.

Kısa bir süre için tedavi etmek zorundaysanız
ve balıklar çok büyük değilse, gerektiğinde
hava taşı (sera air plus hava pompası) bulu-
nan bir kovayı bile karantina akvaryumu olarak
kullanabilirsiniz. Tabii ki iyi havalandırması ve
ısıtıcısı olan daha büyük bir akvaryum daha iyi-
dir. Kullandığınız suyun havuz suyuyla aynı
sıcaklıkta ve pH değerinde (gerekiyorsa değer-
leri de kontrol edin) olması gerekir. Balıkları
akvaryum içerisinde sadece birkaç gün tuta-
caksınız, filtre gerekmeyebilir. Ancak bu
durumda suyun daha sık değiştirilmesi çok
önemlidir. Örneğin en iyi su kalitesini sağla -
mak için sera baktopur direct'i kullanarak
gün aşırı kısmi su değişimi yapmalısınız. 

Gerekiyorsa, (özellikle virüs hastalıkları duru-
munda) su sıcaklığı balıklar eklendikten sonra
yavaşça yükseltilir (sera termostatlı akvar -
yum ısıtıcıları). Lütfen iyileşmiş balığın ısıtılmış
karantina akvaryumundan alınıp soğuk havu-
za geri konmaması gerektiğini unutmayın.
Sıcaklık farkı, güçsüzleşmiş hayvanlarda has-
talığın yeniden oluşmasına veya başka bir has-
talığa neden olabilir. Karantina akvaryumunda-
ki suyun sıcaklığını yeniden yavaşça
düşürebilirsiniz (günde 1 °C’den fazla değil) ve
gözlem altındaki uygun adaptasyon aşamasın-
dan sonra balıkları havuza koyabilirsiniz.
Tedaviyi bahar mevsiminde yapıyorsanız
havuz sıcaklığını yeteri kadar yükselmesini de
bekleyebilirsiniz. Kış mevsiminde karantina
akvaryumunda tedavi ederken, balıkların ayrı
bir akvaryumda bahara kadar tutulması gere-
kebilir.

10 Uygulama ile ilgili genel tavsiyeler
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Bazı sorunların çözülmesi kolay değildir. Yeni
başlayan – ancak aynı zamanda tecrübeli olan
balık sahipleri – yetkili bayilerinden, yetiştirici-
lerinden veya veterinerlerinden bilgi alma
konusunda tereddüt etmemelidir. sera Ekibi
(info@sera.de) da ürünlerimiz hakkında özel
sorularınız olduğunda sizlere bilgi vermekten
mutluluk duyar.
Aşağıdaki liste, havuzunuzda oluşabilecek en
önemli koşulları kapsar ve nedenlerini bulma-

nıza yardımcı olur. Dikkatle tamamlandığında
bu liste size ya da temas kurmuş olduğunuz
uzmana olası sorun kaynaklarıyla ilgili pratik bir
özet sunar.
Lütfen kapsamlı kılavuz broşürlerimizdeki havuz
kurulumu ve bakımı ile ilgili tavsiyelerimizi ve
bitki bakımı, yosun gelişimi vb. özel soruları 
okuyun veya internet sitemizden (www.sera.de)
bilgi alın.

Ebatlar cm:

Uzunluk x genişlik x derinlik

Sonuç: cm3

1000’e bölünmüş = litre (hacim)
(veya doldururken su ölçümünü okuyun)

Dip malzemenin, dekorasyon elemanlarının hacim -
lerini suyun hacminden çıkararak kabaca tahmin
yürütmeyi unutmayın.

Havuzunuz ne kadar büyük?11

Havuzu ne zaman kurdunuz?22

Model:

Filtre malzemeleri:

Hangi filtreyi kullanıyorsunuz?33

Hangi balık türlerini besliyorsunuz? Her türden kaç tane var?44

11 Kontrol listesi
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Havuzda hangi ek cihazlar (örn. UV-C temizleyicileri) 
ve dekorasyon elemanları var?88

Havuzda balıklardan başka canlılar da var mı?55

En son ne zaman yeni balık veya bitki eklediniz?77

Havuzda ne kadar bitki var ve hangi türde?66

En son hangi su havalandırıcıları (örn. sera KOI PROTECT) 
veya ilaçları kullanıldı?99

11 Kontrol listesi
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c) Hangi yem katkılarını (örn. vitamin hazırlıkları) 
kullanıyorsunuz?

Filtreyi ne zaman ve nasıl temizliyorsunuz?1111

a) Hangi yem türleri?

b) Ne kadar sıklıkta yem veriyorsunuz? Kalıntılar 
oluyor mu?

Besleme1122

Ölçüm tarihi

pH

Sıcaklık

GH

KH

NH4/NH3

NO2

NO3

PO4

Cu

Fe

Hangi su parametrelerini ölçüyorsunuz?1133

Karşılaştırmak için kullandığınız musluk suyunun
parametrelerini de kontrol edin. Bazen musluk suyu
istenmeyen maddeleri içerebilir veya istenmeyen su
parametrelerine sahip olabilir.

Tavsiye edilen diğer ölçüm parametreleri: İletkenlik,
klorin, oksijen, karbondioksit. Lütfen en kısa sürede
doldurun.

Suyu hangi sıklıkta değiştiriyorsunuz?
Bunu yaparken ne kadar miktarda su değiştiriyorsunuz?1100

11 Kontrol listesi
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Hastalık ilk ne zaman fark edildi?1144

Hangi semptomları gözlemlediniz?1155

Hangi balıklar etkilendi (yaşlılar, gençler, belirli türler)?1166

Sıradan olmayan bir şey fark ettiniz mi?1188

Hastalık ne kadar ciddi? (Balık yemek yiyor mu? 
Bazıları ölmüş müydü? vb.)1177

aktiviteler yaptınız mı (örn. bahçede böcek ilaçları
kullandınız mı)?

Örn. bitkilerin veya diğer su sakinlerinin üzerinde, ya
da havuzun içerisinde veya kenarında alışılmadık

11 Kontrol listesi
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12 Yıl boyunca doğal yem kullanımı

Spirulina Renk Yemi
8 °C’den itibaren

İlkbahar/Sonbahar Yemi
17 °C’nin altında

Yaz Yemi
17 °C’den itibaren

Kıș Yemi
12 °C’nin altında

Ocak Șubat Mart* Nisan Mayıs Haziran

Koi KOI ROYAL KOI ROYAL KOI ROYAL
KOI COLOR

KOI ROYAL
KOI COLOR

Genç Koi KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI

Japon 
balığı ve
diğer 
balıklar

goldy
mix royal goldy

flakes
granulat
mix royal

goldy
goldy gran

goldy color spirulina

flakes
granulat
mix royal

goldy
goldy gran

goldy color spirulina

Mersinler stör perlets stör perlets stör perlets stör perlets stör perlets stör perlets

Temmuz Ağustos Eylül Ekim* Kasım* Aralık

Koi KOI ROYAL
KOI COLOR

KOI ROYAL
KOI COLOR

KOI ROYAL
KOI COLOR KOI ROYAL KOI ROYAL

Genç Koi KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI

Japon 
balığı ve
diğer 
balıklar

flakes
granulat
mix royal

goldy
goldy gran

goldy color spirulina

flakes
granulat
mix royal

goldy
goldy gran

goldy color spirulina

flakes
granulat
mix royal

goldy
goldy gran

goldy color spirulina

goldy
mix royal

goldy
mix royal

Mersinler stör perlets stör perlets stör perlets stör perlets stör perlets stör perlets

* (yaklașık 8 °C su sıcaklığının üzerinde)
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