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Ayrı ayrı etkili 
bitki bakımı için 
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Yenilikçi sera bitki bakımı sistemi 
ideal bir şekilde akvaryum bitkileri-
nin ihtiyaçlarını karşılar. Dengelen-
miş sistem, iki temel gübre ve dört 
sistemli gübreden oluşarak tam 
olarak, komplike olmayan ve esnek 
bitki desteğini gereksiz yere suyu 
kirletmeden sağlar.

  omurgasızlar tarafından 
kusursuzca tolore edilir

  fosfat ve nitrat içermez *

  doğal alg önleme

  bilimsel olarak test edilmiştir

* sera flore 4 plant 
makro besin gübre hariç
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besini aslen 

yapraklardan alan 
akuatik bitkiler için

sera 
florenette

besini aslen 
kökten alan 

akuatik bitkiler için

sera 
flore 1 carbo

alternatif karbon 
kaynağı

sera 
flore 2 ferro

yüksek tüketim 
yapan bitkiler 

için ekstra demir

sera 
flore 3 vital

daha iyi dayanma gücü 
için ender besinler

sera 
flore 4 plant
bitki akvaryumları 
için ana besinler

sera bitki bakımı



  omurgasızlar tarafından 
kusursuzca tolore edilir

  fosfat ve nitrat içermez *

  doğal alg önleme

  bilimsel olarak test edilmiştir

Bitkiler akvaryum yaşam alanının çok 
önemli bir parçasıdır. Dekoratif etkisinin 
yanı sıra tankı yapılandırır ve burada 
bakılan hayvanlara barınak sağlarken 
böylece doğal ve düşük stresli bir 
ortam sunar.
Daha sı akvaryum bitkileri sayısız kirle-
ticinin yanı sıra alg besinlerini de sudan 
yok eder. Tankta sağlıklı ve güçlü büyü-
yen bitkilerle daha hızlı ve daha stabil 
biyolojik bir denge kurar.

sera bitki bakımı ürün gamı ihtiyaca 
uygun destek sunulmasına imkan tanır 
ve böylece akvaryum bitkileri optimal 
bir şekilde önemli ihtiyaçlarını giderebi-
lir. Tek bir kaynaktan etkin teknoloji ve 
bakım ürünleri kullanarak kusursuz 
denge sağlanabilir.
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Teknik ekipman, aksesuarlar ve dip zemin

Dayanıklı, paslanmaz çelik bakım 
araçları sera flore tool S ve sera 

flore tool P dizayn ve bitki bakımı 
önlemlerini bir keyife dönüştürür.

Yenilikçi, enerji tasarruflu LED 
teknolojisi ile tam fotosentez per-
formansı için ideal ışık koşulları.

Gelişmiş su akışı ile dipten kesinti-
siz bir sıcaklık derecelemesi saye-
sinde sabit su parametreleri ve 
müthiş bitki büyümesi.

İşlevsel sera dip zemin ürünleri, sıkı kök büyü-
mesi, kök alanı hariç ideal dip havalandırması ve 

geliştirilmiş bir dip filtresi aktivitesinin yanı sıra 
kalıcı bir temel kaynak olarak önemli besinlerin sunul-

ması için en ideal ön koşulları garantiler.

Akvaryum bitki bakımının her 
çeşidi için sera komple ürün gamı 
kolay ve dengeli bir biçimde, sağlıklı 
ve büyüleyici akuatik bitkiler için en 
iyi koşulları sunar.

Dayanıklı, paslanmaz çelik bakım 
araçları 

kalıcı bir temel kaynak olarak önemli besinlerin sunul-
ması için en ideal ön koşulları garantiler.

geliştirilmiş bir dip filtresi aktivitesinin yanı sıra 

Yenilikçi, enerji tasarruflu LED 
teknolojisi ile tam fotosentez per-
formansı için ideal ışık koşulları.



Işığın yanı sıra bitkiler aayrıca bir 
çok inorganik besine de ihtiyaç 
duyar. Akuatik bitkiler bunları ya 
yapraklarıyla doğrudan sudan 
alır ya da kökleriyle dipten çeker.
Sağlıklı büyüme tüm gerekli be-
sinlerin yeterli miktarda alınması 
ile mümkün olur. En yaygın ek-
siklikler yetersiz karbon, nitrat, 
fosfat, potasyum, demir ya da 
magnezyumdan (sera water test 
kitlerini kullanarak düzenli kont-
rol) kaynaklanır.

Yetersiz kaynak ya orijinal suyun 
bu maddelerce ya da tüketimde 
çok eksik olması ya da madde-
lerin suda kalıcı ve stabil bulun-
mamasından (aynı durum demir 
için de geçerlidir) kaynaklanabi-
lir. Bitkiler örneğin soluk görünü-
yorsa, lekeleniyorsa ya da az 
büyüyorsa bu durum muhteme-
len yetersiz besin kaynağından 
oluşmuştur. Ancak çevresel ko-
şullar (pH değeri, aydınlatma, 
sıcaklık gibi) da kontrol edilme-
lidir ve hastalık ihtimali de (örn: 
mantar ve virüsler) hesaba katıl-
malıdır.

sera, duruma uygun en ideal 
koşullara göre kesintisiz besin 
kaynağı için yenilikçi sera bitki 
bakım sistemini geliştirdi. Esnek 
kullanılabilen dengelenmiş par-
çaları, aşırı besindn gereksiz su 
kirliliği olmadan en ideal biyolojik 
elverişlilikte tüm gerekli besinle-
rin bitkilere etkili biçimde veril-
mesini sağlar.
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Besinler

Karbon eksikliği akuatik bitkilerin 
büyüme yetersizliğinde en yaygın 
sebeplerden biridir.
sera flore CO2 gübreleme 
sistemi güvenli ve yoğun kaynak 
sunulmasını garantiler!

Öneri: Belli bir bitki türünün özel gereksinimleriyle ilgili 
dokümanlardan uzman bayiilerden bilgi edinebilirsiniz. 
Besin gereksinimleri genellikle bitki yoğunluğu, 
karbondiyoksit kaynağı ve ışıklandırma yoğunluğu veya 
güçlülüğü ile artar.
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Temel gübreler

Besinlerini aslen yapraklardan alan 
akuatik bitkiler için temel gübre  

sera florena
Evrensel temel gübre besinini temel 
olarak yapraklardan alan akuatik bitkilerin 
sağlıklı ve rengarenk gelişimleri için gerekli 
tüm önemli mineral ve eser elementlerini sağ-
lar. Depo etkisi (bir UV sabitli demir komplek-
si de dahil) güvenli bir şekilde gereksiz kalın-
tılarla suyu kirletmeden eksiklikleri giderir.

Uygulama: besinlerini asıl yapraklarından alan 
akuatik bitkiler için temel gübre deposu

Besinlerini aslen yapraklardan alan 
akuatik bitkiler için temel gübre  

sera florena
Evrensel temel gübre besinini temel 
olarak yapraklardan alan akuatik bitkilerin 
sağlıklı ve rengarenk gelişimleri için gerekli 
tüm önemli mineral ve eser elementlerini sağ-
lar. Depo etkisi (bir UV sabitli demir komplek-
si de dahil) güvenli bir şekilde gereksiz kalın-
tılarla suyu kirletmeden eksiklikleri giderir.

Uygulama: besinlerini asıl yapraklarından alan 
akuatik bitkiler için temel gübre deposu



sera fl orena ve sera fl orenette – 
kusursuz dengede kombinasyon 

ve uzun dönem etki – farklı 
akuatik bitkiler için kapsamlı, 

komplike olmayan tam 
kaynak.
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Besinlerini aslen köklerinden alan 
akuatik bitkiler için temel gübre  

sera florenette
sera florenette besinlerini aslen köklerinden 
alan akuatik bitkiler için iedal temel gübredir. 
Depo etkili dip tablet bitkilere tüm önemli mi-
neral ve eser elementlerini sağlayarak sağlıklı 
ve renkli büyümelerine imkan tanır. Bilhassa 
doğal büyüme artırıcılar başlangıç safhasını 
daha kolay hale getirir.

Uygulama: Besinlerini aslen köklerinden alan 
akuatik bitkiler için temel gübre deposu. Karışık 
bitkiler bulunması durumunda alternatif olarak 
haftalık uygulayınız.
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Sistemli gübreler

sera sistemli gübreler 
belli bakım boşluklarını 
kapatır. Müşkülpesent 
akvaryum bitkileri için 
dahi onlara özel 
kaynak.

Alternatif karbon kaynağı

sera flore 1 carbo
Karbon eksikliği akuatik bitkiler için büyüme-
yi kısıtlayan en yaygın etkendir. sera flore 1 
carbo (bitkiler için kolaylıkla erişilebilen kar-
bon kaynaklı sıvı bir gübre) makul fiyatlı bir 
alternatifiyle CO2 gübre sistemine komplike 
olmayan katkı sağlar.

Uygulama: büyüme için karbon kaynağı des-
tekli günlük gübre



Yüksek tüketimli bitkiler için ekstra demir

sera flore 2 ferro
En önemli bitki besinlerinden biri olan demir akvaryum suyunda sabit 
değildir ve sadece kısa bir süreliğine biyolojik elverişliliği sürer. Öze-
llikle artan demir ihtiyaçlarında (fazla bitki yoğunluğu, kırmızı ve hızlı 
büyüyen bitkiler, “yüksek performanslı akvaryumlar”), eksiklikler bu 
sebeple hızla artabilir (sarımtırak, az büyüyen bitkiler). sera flore 2 
ferro güçlü UV aydınlatması (UV-C filtreleri) altında dahi günlerce 
sabit kalan kalıcı elverişlilikte demir şelatları içerir. Karideslerce tolo-
re edilir!

Uygulama: en ideal demir kaynağı için likit gübre deposu
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Sistemli gübreler

Daha fazla dayanıklılık 
için nadir besinler

sera flore 3 vital
Akvaryum suyu genellikle eser elementlerinin gerekli maddelerinden 
yoksundur. Likit günlük gübre sera flore 3 vital güvenli bir biçimde 
bu tehlikeli kaynak boşluklarını kapatır. Akuatik bitkiler kesintisiz 
olarak uygun dozajda önemli değerli mikro besinler ve vitaminlerle 
daha sağlıklı, güçlü ve daha güzel hale gelirler. Daynama güçleri 
kalıcı olarak artırılır.

Uygulama: daynıklılığı güçlendirmek için kritik derecede önemli madde 
gübresi
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Bitki tankları  
için ana besinler

sera flore 4 plant
Ana besinler nitrojen, fosfor ve potasyum akuatik bilgilerin 
sağlıklı büyümesi için çok önemlidir. Bu maddeler ak-
varyumda atık ve yenmemiş yem artıkları yoluyla ak-
varyumda yeterli miktarda mevcutken genellikle az hayvan 
bulunan ya da hiç hayvan olmayan (örn: akuapeyzaj) bitki 
tanklarında makro besinlerin yetersiz kaynağı söz konu-
sudur. sera flore 4 plant akuatik bitkilere bu maddeleri 
en ideal oranda ve miktarda sağlar.

Uygulama: büyüme desteği için makro besin günlük gübre



sera florena
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akuatik bitkiler için
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yüksek tüketim yapan 
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Doğal akvaryumlar için


