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Τα υδρόβια φυτά εκπληρώνουν πολλές ζωτικές λειτουργίες μέσα σε
ένα ενυδρείο. Αποτελούν σημαντικό κομμάτι του φυσικού κύκλου
καθαρισμού. Σε συνεργασία με μικροοργανισμούς, οι οργανικές ουσίες όπως τα περιττώματα των ψαριών και τα υπολείμματα τροφής
κατεργάζονται έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν από τα φυτά σαν
θρεπτικά συστατικά. Κατά την διάρκεια της φωτοσύνθεσης, τα φυτά
παράγουν οξυγόνο και εμπλουτίζουν το νερό με αυτό το απαραίτητο στοιχείο.
Μόνο τα ζωντανά φυτά δίνουν σε ένα ενυδρείο την εξωτική του
ομορφιά. Το χρωματικό φάσμα του φωτός και οι αντανακλάσεις του
μέσα στο νερό και πάνω στα φυτά που κινούνται δημιουργούν μοναδικές εικόνες. Τα φυτά παρέχουν συνθήκες όπως και στην φύση,
δυνατότητα οριοθέτησης περιοχών, προστασία αλλά και θρεπτικά
συστατικά για τους κατοίκους των ενυδρείων.
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Φυσικός κύκλος καθαρισμού
Όσο καλύτερα λειτουργεί ο φυσικός κύκλος καθαρισμού, τόσο λιγότερη φροντίδα συντήρησης χρει-

άζεται. Έτσι απολαμβάνετε το ενυδρείο και την
λίμνη σας περισσότερο.

NO3 =
θρέψη φυτών

NO3

Απόβλητα ψαριών,
νεκρά μέρη φυτών και
υπερβολική τροφή
μολύνουν το νερό

Φ

2

υν οξυγόνο
O

να λώνουν CO2
κατα
ά
τ
υ

έχο
παρ

NO2

τά
Φυ

Βακτήρια καθαρισμού
μετατρέπουν NO2
σε NO3 (nitrate)

Ψάρια και μικροοργανισμοί
καταναλώνουν οξυγόνο

Βακτήρια καθαρισμού
μετατρέπουν NH4/NH3
σε NO2 (nitrite)

NH4 /
NH3

Μόνο τα φυτά επιτρέπουν το στήσιμο του ενυδρείου με φυσικό τρόπο και δημιουργούν τις ιδιαίτερα εξωτικές εικόνες. Τα φυτά παρέχουν στα
ψάρια και τους υπόλοιπους κατοίκους την δυνατότητα να κρύβονται και να οριοθετούν περιοχές.
Αυτό περιορίζει το στρες των ψαριών. Τα φυτά
αποτελούν επίσης τροφή για ορισμένα είδη ψαριών, γεγονός που δεν αρέσει καθόλου στους ιδιοκτήτες των ενυδρείων.

Βακτήρια καθαρισμού
αρχικά μετατρέπουν τους
ρύπους σε NH4/NH3
(αμμώνιο/αμμωνία)

Τα ψάρια αισθάνονται ιδανικά σε φυτεμένα ενυδρεία και ζουν πιο υγιεινά. Απολαμβάνουν το ενυδρείο χρησιμοποιώντας όλη τους την ευκινησία και
τα τονίζουν τα υπέροχά τους χρώματα. Το να γνωρίζετε τις απαιτήσεις τους και κατά συνέπεια να τις
καλύπτετε είναι προαπαιτούμενο για την επιτυχημένη διατήρηση των φυτών. Πιο ειδικά αυτό περιλαμβάνει:
• Φωτισμό
• Ισορροπημένη λίπανση θρεπτικών
• Παροχή CO2
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Ενέργεια φωτός – ο σωστός φωτισμός
Τα φυτά μπορούν να παράγουν σύνθετα μόρια
(υδατάνθρακες/σάκχαρα) που χρειάζονται για την
ανάπτυξή τους από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
και το νερό ενώ χρησιμοποιούν την ενέργεια του
φωτός. Κατά την διαδικασία αυτή που ονομάζεται
φωτοσύνθεση, τα φυτά παράγουν οξυγόνο το οποίο
χρησιμοποιείται από τα ψάρια κατά την αναπνοή.
Τα φυτά των ενυδρείων απαιτούν συγκεκριμένου
φάσματος φώς για την φωτοσύνθεση. Οι ειδικές
λάμπες φθορισμού sera plant color παρέχουν
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φως κόκκινου/μπλε φάσματος. Ταιριάζει ακριβώς
στις απαιτήσεις των φυτών του ενυδρείου και τονίζει τα φυσικά χρώματα φυτών και ψαριών. Μπορεί
να συνδυαστεί με άλλους λαμπτήρες φθορισμού
της sera χωρίς προβλήματα. Αυτό σας δίνει την
δυνατότητα να ικανοποιήσετε πλήρως τις απαιτήσεις φωτός αμφότερων ψαριών και φυτών με τον
ίδιο τρόπο.

Ισορροπημένη λίπανση θρεπτικών στοιχείων
Τα φυτά ενυδρείων απαιτούν μεγάλο αριθμό θρεπτικών συστατικών για υγιή ανάπτυξη και υπέροχα
χρώματα. Η ανάπτυξη μπορεί να επηρεαστεί
ακόμα και από την έλλειψη ενός θρεπτικού συστατικού.
Αναλόγως του είδους των φυτών, η απορρόφηση
ιχνοστοιχείων και μεταλλικών στοιχείων πραγματοποιείται από τις ρίζες, τα φύλλα, ή και από τα
δύο. Κατά συνέπεια, υπάρχουν ταμπλέτες λίπανσης (π.χ. sera florenette A) που τοποθετούνται
στο υπόστρωμα του βυθού, και υγρά λιπάσματα
(π.χ. sera florena) που προστίθενται στο νερό.
Ανάλογα με το είδος των φυτών που διατηρείτε,
είναι απαραίτητο να λιπαίνετε με ταμπλέτες και
υγρό λίπασμα για να είστε σίγουροι για την ολοκληρωμένη παροχή θρεπτικών συστατικών. Μερικά πιο σπάνια θρεπτικά συστατικά ή ιχνοστοιχεία
δεν παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα
μέσα στο ενυδρείο, και κατά συνέπεια πρέπει να
χορηγούνται καθημερινά. Αυτό επιτυγχάνεται με τα
αποκαλούμενα ημερήσια λιπάσματα όπως τα sera
flore daydrops ή sera flore NPKdrops.

Λίπανση με CO2

Λίπανση ριζών

NPKdrops
για φυτά ενυδρείου

Λίπανση υποστρώματος

Λίπανση φύλλων

Ενεργό υπόστρωμα

Ενισχυτικό
ανάπτυξης

Ημερήσια λίπανση
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Μάκρο θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία
Τα μάκρο στοιχεία περιλαμβάνουν:
Άζωτο (N)
Φώσφορο (P)
Θείο (S)
Κάλιο (K)
Ασβέστιο (Ca)
Μαγνήσιο (Mg)

Το άζωτο προσλαμβάνεται από τα φυτά σαν νιτρικό
άλας (NO3) ή αμμώνιο (NH4+). Μεταξύ άλλων, είναι
απαραίτητο για το χτίσιμο αμινοξέων, τις βασικές
μονάδες των πρωτεϊνών. Ο φώσφορος προσλαμβάνεται σαν φωσφορικό (PO43-). Είναι απαραίτητος
για την μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα.
Συμπλέγματα που περιέχουν άζωτο και φώσφορο
υπάρχουν σε επάρκεια στο νερό δια των υπολειμμάτων τροφής και των οργανικών αποβλήτων. Παρόλα αυτά, θα πρέπει πρώτα να μετατραπούν από
τους μικροοργανισμούς (π.χ. sera bio nitrivec) σε
μορφή που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα
φυτά. Επιπλέον λίπανση με φωσφορικά και νιτρικά
δεν είναι απαραίτητη σε ενυδρεία που περιέχουν
ζωντανά. Αυτό θα οδηγούσε σε αντίθετο αποτέλεσμα και θα ενίσχυε την ανάπτυξη της ανεπιθύμητης άλγης.
Παρόλα αυτά, τα φωσφορικά και τα νιτρικά επιβάλλεται να προστίθενται σε ενυδρεία που περιέχουν
αποκλειστικά και μόνο φυτά (τα ονομαζόμενα
“Ολλανδικού τύπου ενυδρεία”). Το sera flore
NPKdrops είναι ιδανικό γι αυτόν τον σκοπό. Η
αναλογία των συστατικών του είναι ιδανική για πυκνοφυτεμένα ενυδρεία χωρίς ή με πολύ μικρό
αριθμό ψαριών. Η αναλογία μεταξύ των συστατικών του είναι απόλυτα ισορροπημένη και προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των υδρόβιων φυτών.
Τα Μαγνήσιο είναι το βασικό μέρος της χλωροφύλλης (πράσινη χρωστική φύλλων), και είναι απαραίτητο για την φωτοσύνθεση. Τα υπόλοιπα μάκροστοιχεία απαιτούνται επίσης για την ανάπτυξη των
υδρόβιων φυτών.
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Τα φυτά των ενυδρείων χρειάζονται μεταλλικά
θρεπτικά στοιχεία σε διαφορετικές αναλογίες.
Κατά συνέπεια διαχωρίζονται σε μάκρο-θρεπτικά στοιχεία (υψηλές απαιτήσεις από τα

φυτά) και μίκρο-θρεπτικά στοιχεία, συχνά αποκαλούμενα και ιχνοστοιχεία (χαμηλές απαιτήσεις).

Τα ιχνοστοιχεία περιλαμβάνουν:
Σίδηρο (Fe)
Χαλκό (Cu)
Μαγγάνιο (Mn)
Κασσίτερο (Zn)
Βόριο (B)
Μολυβδαίνιο (Mo)
Βανάδιο (V)

Τα ιχνοστοιχεία αυτά λαμβάνονται μόνο σε ελάχιστες ποσότητες, αλλά είναι εξίσου σημαντικά με τα
μάκρο-στοιχεία. Για παράδειγμα, ο σίδηρος αποτελεί μέρος ενός ενζύμου που
απαιτείται για την σύνθεση της
χλωροφύλλης. Το μολυβδαίνιο
καθιστά δυνατή την σημαντικότατη λειτουργία της επεξεργασίας των νιτρικών. Το μαγγάνιο
και το βανάδιο απαιτούνται
για την απροβλημάτιστη
λειτουργία των ενζύμων. Κανένα φυτό δεν
είναι δυνατό να αναπτυχθεί χωρίς αυτές τις
ουσίες.
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Ενεργό υπόστρωμα βυθού
Το sera Professional floreground είναι ένα μοναδικό και πρωτοποριακό ενεργό υπόστρωμα
βυθού. Σε συνδυασμό με μικροοργανισμούς π.χ.
από το sera filter biostart, τα οργανικά απόβλητα
μετατρέπονται σε θρεπτικά συστατικά απευθείας
στις ρίζες των φυτών. Επιπλέον, οξυγονώνει το
υπόστρωμα λόγω της γεμάτης πόρων δομής του
και κατά συνέπεια εμποδίζει τον σχηματισμό τοξικών ζωνών σήψης μέσα σε αυτό – ιδανική βάση
για σταθερό ενυδρείο και υπέροχα φυτά.

O2

sera λιπάσματα
sera λίπασμα υποστρώματος
Τα λιπάσματα υποστρώματος της sera τοποθετούνται κατά το αρχικό στήσιμο του ενυδρείου ή
την αναδιάρθρωσή του κάτω από το χαλίκι ή την
άμμο του ενυδρείου στις περιοχές όπου προβλέπεται η τοποθέτηση των φυτών. Έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για γρήγορη ανάπτυξη
των φυτών και για δυνατό ριζικό σύστημα. Τα φυτά
τρέφονται βέλτιστα κατά την φάση εκκίνησης
καθώς ταυτόχρονα μεγαλώνουν (4 με 6 εβδομάδες).
Το βασικό υπόστρωμα sera floredepot αποτελείται από μίγμα πλυμένης άμμου, τύρφης, βασικών
θρεπτικών και ιχνοστοιχείων. Το sera floredepot
με τα μακροχρόνια αποτελέσματά του απελευθερώνει συνεχώς θρεπτικά συστατικά για τα φυτά. Η
ειδική δομή του υποστρώματος υποστηρίζει τη δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος.
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O2

O2

sera λίπασμα φύλλων
Το sera florena παρέχει ένα
ισορροπημένο μίγμα θρεπτικών
που αποτελείται από σίδηρο, μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία
για φυτά ενυδρείων που προσροφούν τα θρεπτικά για αυτά συστατικά μέσω των φύλλων τους.
Λόγω ειδικής διαδικασίας παραγωγής, το sera florena εγγυάται
πως ευαίσθητα θρεπτικά συστατικά όπως ο σίδηρος παραμένουν ενεργά στο νερό μέχρις
ότου απορροφηθούν από τα
φυτά.

Ενισχυτικό ανάπτυξης
Το sera floreplus περιέχει σημαντικά μακρο-στοιχεία που εξασφαλίζουν υγιή και στιβαρή ανάπτυξη φυτών. Τα αποτελέσματα
των sera florena και sera florenette A είναι βέλτιστα. Οι οδηγίες
αυτές για ανάπτυξη συνίστανται
κατά τις πρώτες εβδομάδες των
φυτών ή όταν τα φυτά λαμβάνουν ανεπαρκή παροχή θρεπτικών συστατικών για κάποιο χρονικό διάστημα.

sera λίπασμα ριζών
Το sera florenette A λειτουργεί σαν ρεζέρβα θρεπτικών που απελευθερώνει
αργά τα μεταλλικά στοιχεία
και τα ιχνοστοιχεία στις ρίζες
των φυτών. Μια ταμπλέτα
είναι αρκετή για 3 με 4 φυτά
και για περίπου 4 εβδομάδες – σύμφωνα με τις οδηγίες ανάπτυξης φυτών της
sera.

Καθημερινή προσθήκη θρεπτικών sera
Το sera flore daydrops καθημερινό λίπασμα, παρέχει στα φυτά
τις ευαίσθητες θρεπτικές ουσίες
που αποσυντίθενται και δεν αναπληρώνονται καθημερινά. Αυτές
δεν θα πρέπει να λείπουν αν θέλουμε να επιτύχουμε υγιή ανάπτυξη των φυτών, έντονο πράσινο
ή έντονο κόκκινο φύλλωμα.

Το sera flore NPKdrops είναι ένα
καθημερινό λίπασμα με ευεργετικά αποτελέσματα σε πυκνοφυτεμένα ενυδρεία (Ολλανδικού τύπου
ενυδρεία) και ενυδρεία μικρής ιχθυοφόρτισης. Η προσθήκη των
μάκρο-στοιχείων αζώτου, φωσφόρου και καλίου είναι ιδιαίτερης σημασίας για τα φυτά.
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Λίπανση με CO2
O2

O2
O2

Μόνο το διοξείδιο του άνθρακα, ή
CO2 για συντομία, επιτρέπει στα
φυτά να συνθέσουν οργανικά συμπλέγματα κατά την διάρκεια της φωτοσύνθεσης (σελ. 4) που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξή τους. Τα φυτά
χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό
κυρίως τον άνθρακα (C), τον οποίο
διαχωρίζουν από το CO2 κατά την
φωτοσύνθεση. Το Οξυγόνο (O2)
στην συνέχεια απελευθερώνεται στο
περιβάλλον. Ανεπαρκές CO2 συνεπάγεται ελλιπή ανάπτυξη φυτών,
ασθενική εμφάνιση και χλωμά χρώματα. Με τον συνδυασμό του CO2
και του νερού, τα φυτά συνθέτουν
πολύπλοκα μόρια σακχάρων που
χρειάζονται για την ανάπτυξή τους,
και παράγουν οξυγόνο καθημερινά
για τους υπόλοιπους ζωντανούς οργανισμούς του ενυδρείου. Τα φυτά
μπορούν να έχουν υγιή ανάπτυξη
μόνο με αρκετή παροχή CO2. Επιπλέον το επίπεδο του CO2 αποτελεί
σημαντικό παράγοντα σταθεροποίησης της ανθρακικής σκληρότητας,
και κατά συνέπεια της τιμής του pH.

Ο άνθρακας καταναλώνεται από τα φυτά
Το Οξυγόνο απελευθερώνεται

Οι απαιτήσεις σε CO2 των φυτών ενυδρείου
Ο γενικός κανόνας είναι: όσο γρηγορότερα αναπτύσσεται ένα φυτό, τόσο ψηλότερες είναι οι απαιτήσεις του σε CO2. Έτσι ιδιαίτερα για τα ταχείας
ανάπτυξης φυτά χρειαζόμαστε επιπλέον προσθήκη CO2, π.χ. για την πολύ όμορφη Green Cabomba (Cabomba aquatica) ή το διακοσμητικό
Red Tiger Lotus (Nymphaea lotus). Όσο σωστότερα μεγαλώνουν τα φυτά, τόσο περισσότερο οξυγόνο παράγουν και τόσο περισσότερα θρεπτικά
συστατικά της άλγης καταναλώνουν. Κατά συνέπεια με σωστή ανάπτυξη φυτών, σπάνια θα αντιμετωπίσετε προβλήματα από την ενοχλητική άλγη.
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Πως διαλύεται το CO2 στο νερό?
Γενικότερα, το CO2 είναι καλά διαλυτό στο νερό.
Παρόλα αυτά, το αέριο θα πρέπει να διαλυθεί με
ειδικό τρόπο στο νερό για βέλτιστη διάλυση. Οι
αποκαλούμενοι αντιδραστήρες CO2 είναι ειδικά
σχεδιασμένοι για τον σκοπό αυτό. Η περιορισμένη
ικανότητα διάλυσης του CO2 μέσα στο νερό αποτελεί το βασικό πρόβλημα πολλών κοινών αντιδραστήρων. Το αέριο δεν διαλύεται τελείως, και το

CO2 φτάνει στην επιφάνεια του νερού με την
μορφή φυσαλίδας από όπου και χάνεται από το
ενυδρείο. Η sera σας παρέχει διαφορετικούς υψηλής αποτελεσματικότητας αντιδραστήρες για εγκατάσταση εντός ή εκτός του ενυδρείου.

Συστήματα sera CO2
Παλαιότερα, η χρήση των συστημάτων CO2 απευθυνόταν κυρίως σε επαγγελματίες χρήστες. Με τα
συστήματα CO2 της sera είναι δυνατό ακόμα και
για τους αρχάριους φίλους του ενυδρείου να παρέχουν στα φυτά τους την ποσότητα του CO2 που
χρειάζονται γρήγορα και με ασφάλεια. Ανάλογα με
το μέγεθος του ενυδρείου και την πυκνότητα των
φυτών, η sera προσφέρει διαφορετικά συστήματα
λίπανσης CO2.
Το sera CO2-Start είναι ιδανικό για μικρά ενυδρεία
ή για λίγα φυτά. Αποτελείται από τον αντιδραστήρα
sera CO2 diffusion reactor και τις ταμπλέτες sera
CO2-Tabs plus. Η ταμπλέτα εισάγεται στον αντιδραστήρα CO2 και απελευθερώνει CO2 το οποίο
εγκλωβίζεται στον αποθηκευτικό χώρο του αντιδραστήρα. Κατόπιν το CO2 περνάει από τα τοιχώματα του αντιδραστήρα πολύ αργά και διαλύεται
μέσα στο νερό του ενυδρείου λίγο λίγο
χωρίς απώλειες.
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Το sera flore CO2 fertilization system συνίσταται
σε μεγαλύτερα ή πυκνοφυτεμένα ενυδρεία. Αυτό
το σύστημα λίπανσης διαθέτει πλήρη σειρά ανταλλακτικών και μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα και
γρήγορα.

Περιεχόμενα:
1) sera CO2 pressure gas bottle
500 g επαναχρησιμοποιούμενης φιάλης με εξωτερική βαλβίδα και βάση στήριξης

5

2) sera flore CO2 pressure reducer
Μανόμετρο για φιάλες CO2 μιας χρήσης
3) sera CO2 safety non-return valve
(βαλβίδα αντεπιστροφής)
4) sera CO2 hose, 5m (Λαστιχάκι αέρα)
5) sera flore CO2 pressure diffuser
με ενσωματωμένο μετρητή φυσαλίδων

4

6) sera CO2 long-term indicator

3

7) sera florena
Λίπασμα φυτών, 100ml (σελ. 9)

2

8) sera flore daydrops
50ml (σελ. 9)

1

9) Δώρο:
Μασίφ ορειχάλκινος αντάπτορας για φιάλες μιας
χρήσης

7
Τα περιεχόμενα του σετ αναλύονται εκτενώς στις
επόμενες σελίδες. Πωλούνται επίσης και μεμονωμένα στα εξειδικευμένα καταστήματα.
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Το sera flore CO2 pressure reducer επιτρέπει τον
περιορισμό της παροχής CO2 από την φιάλη με
ακρίβεια από περ. 60bar σε 0 με 2.5bar. Λόγω της
επαγγελματικής ποιότητας του sera flore CO2
pressure reducer, ακόμα και μικρές ποσότητες
CO2 (30 φυσαλίδες/λεπτό) μπορούν να χορηγηθούν μόνιμα και με ακρίβεια. Αυτό δεν επιτυγχάνεται με τους κλασσικούς μειωτήρες πίεσης. Δυο
μεγάλα μανόμετρα επιτρέπουν την ανάγνωση αμφότερων, της παρεχόμενης πίεσης και της μειωμένης πίεσης. Ένας ειδικός αντάπτορας επιτρέπει
την σύνδεση φιαλών μιας χρήσης. Η υψηλή ποιότητα του μειωτήρα πίεσης είναι προαπαιτούμενο
για την ασφαλή χρήση ενός συστήματος CO2.
Αξεσουάρ:
Βελονοειδής βαλβίδα ρύθμισης ακριβείας, φιάλη
και μανόμετρο ενεργούς πίεσης.

Οι φιάλες sera CO2 pressure gas bottles έχουν
εξωτερική βαλβίδα. Το υψηλής ποιότητας ατσάλι
εγγυάται μέγιστη ασφάλεια. Οι φιάλες sera CO2
pressure gas bottle διατίθενται με περιεχόμενο
500g και 2kg. Οι φιάλες μπορούν να αναγομωθούν.
Αξεσουάρ:
Χερούλι μεταφοράς ασφαλείας, βαλβίδα εξαέρωσης
πίεσης, στρόφιγγα και επιτοίχια βάση στήριξης.

Το sera flore CO2 pressure diffuser με ενσωματωμένο μετρητή φυσαλίδων είναι κατάλληλο για
ενυδρεία μέχρι 300 λίτρα. Το αισθητικά όμορφο
εξάρτημα είναι από υψηλής ποιότητας ακρυλικό
και διαλύει επιτυχώς το CO2 μέσα στο νερό. Το
CO2 διοχετεύεται στο νερό κάτω από πίεση (περ.
2bar) μέσω ενός προσαρμοσμένου πορώδους κεραμικού δίσκου. Οι λεπτές φυσαλίδες διαλύονται
άμεσα. Έτσι, λόγω της υψηλού συντελεστή διάλυσης CO2, δεν χάνεται καθόλου CO2. Ο διαχυτήρας
μπορεί να αποσυναρμολογηθεί πλήρως, και να καθαριστεί εύκολα. Ο προσαρμοσμένος κεραμικός
δίσκος μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί.
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Οι sera flore CO2 active reactors
διατίθενται για ενυδρεία από 250
έως 600 λίτρα, και για ενυδρεία μεγαλύτερα από 600 λίτρα. Οι ενεργοί
αντιδραστήρες της sera έχουν εξαιρετικά υψηλή απόδοση που οφείλεται
στην πρωτοποριακή αρχή λειτουργίας τους. Η τεχνολογία διπλής φτερωτής διαλύει το CO2 χωρίς καθόλου
απώλειες. Μεγάλα ενυδρεία μπορούν
να προσλάβουν μεγάλες ποσότητες
CO2 γρήγορα και οικονομικά. Παρόλα
αυτά, λόγω της εξαιρετικής τους απόδοσης στην διάλυση CO2 , οι αντιδραστήρες αυτοί της sera είναι ευεργετικοί και για μικρότερα ενυδρεία ή σε
περιπτώσεις χαμηλότερων απαιτήσεων σε CO2.

Η τεχνολογία διπλής φτερωτής διαλύει το
CO2 μέσα στο νερό χωρίς απώλειες
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Οι αντιδραστήρες sera flore CO2 active reactors
είναι δυνατό να εγκατασταθούν μέσα αλλά και έξω
από το ενυδρείο. Ένας επιπλέον κυκλοφορητής
είναι απαραίτητος όταν τοποθετούνται μέσα στο
ενυδρείο. Συνδέεται στον αντιδραστήρα με λάστιχο
κατάλληλης διατομής. Προτιμότερη είναι η εγκατάστασή τους εκτός ενυδρείου, π.χ. μέσα στο έπιπλο
του ενυδρείου, όπου ο αντιδραστήρας ενσωματώνεται στο υπάρχον κύκλωμα του φίλτρου. Οι
ενεργοί αντιδραστήρες sera μπορούν να αποσυναρμολογηθούν εντελώς και άρα επιτρέπουν εύκολη συντήρηση και καθαρισμό.

Εγκατάσταση εντός ενυδρείου με ξεχωριστό
κυκλοφορητή

Εγκατάσταση κάτω από το ενυδρείο με ξεχωριστό
κυκλοφορητή μέσα στο ενυδρείο

Ενσωμάτωση στο κύκλωμα του φίλτρου
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Μπορείτε εύκολα και με ακρίβεια να μετρήσετε τις
φυσαλίδες του CO2 που εισέρχονται στον αντιδραστήρα με το sera flore CO2 bubble counter
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ακρυλικό.
Ένα λεπτό στόμιο διασφαλίζει τον σαφή διαχωρισμό των φυσαλίδων του CO2.

Η μαγνητική βαλβίδα sera CO2 solenoid valve
χρησιμοποιείται μεταξύ του μειωτήρα πίεσης και
των εξαρτημάτων του CO2 που ακολουθούν χρησιμεύοντας στην αυτόματη διακοπή παροχής CO2.
Η παροχή CO2 θα πρέπει να σταματά την νύχτα,
καθώς τα φυτά δεν προσλαμβάνουν CO2 στο σκοτάδι. Αντίθετα, παράγουν CO2. Η sera CO2 solenoid valve μπορεί να συνδεθεί σε οποιονδήποτε
κοινό χρονοδιακόπτη.

Η πιο βολική μέθοδος: seramic pH Controller για
αυτόματη προσθήκη CO2 – μικρο επεξεργαστής
ελέγχου της τιμής του pH και αυτόματης ρύθμισής
της με χορήγηση CO2 λίπανσης. Το ηλεκτρόδιο
sera pH measuring electrode που περιλαμβάνεται στο σετ, ελέγχει την τιμή του pH στο νερό του
ενυδρείου. Αποκλίσεις από την προκαθορισμένη
τιμή εξομαλύνονται άμεσα με τις προσθήκες δόσεων CO2 . Μεταξύ άλλων, το σετ περιλαμβάνει το
pH controller, την μαγνητική βαλβίδα, τεστ νερού
και βαλβίδα αντεπιστροφής. Το seramic pH Controller είναι εύκολο στην χρήση και μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε κοινό σύστημα λίπανσης με CO2. Είναι επίσης κατάλληλο για τον έλεγχο
calcium reactors και δοσομετρικών αντλιών.
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Η βαλβίδα αντεπιστροφής sera high quality safety non-return valve προστατεύει τα συστήματα
λίπανσης CO2 και τις αεραντλίες από την ανεπιθύμητη είσοδο του νερού.
• Το σώμα της βαλβίδας είναι από υψηλής ποιότητας πλαστικό υλικό (2) με κώνο σιλικόνης (4),
ελατήριο πίεσης (3), O-ring φλάντζα στεγανοποίησης (5), και μπορεί να αποσυναρμολογηθεί για
καθαρισμό
• Σύνδεσμοι με παξιμάδια (1) για λάστιχα διαμέτρου 4/6mm
• Περιέχει 2 τεμάχια

1

2
3
4
5
2

1

Η βαλβίδα sera CO2 safety non-return valve εμποδίζει το νερό από το ενυδρείο να επιστρέψει
μέσα στον μειωτήρα πίεσης. Η βαλβίδα θα πρέπει
να εγκατασταθεί ανάμεσα στο μειωτήρα πίεσης και
τις εγκατεστημένες συσκευές π.χ. αντιδραστήρα
ασβεστίου.

Ο δείκτης sera CO2 long-term indicator ελέγχει
μόνιμα την περιεκτικότητα του νερού σε CO2. Το
τεστ αποτελείται από το δοχείο ελέγχου, τον υγρό
δείκτη και το χρωματικό διάγραμμα σύγκρισης.

Πόσο CO2 και πότε πρέπει να προστίθεται στο
ενυδρείο?
Μια συγκεκριμένη ποσότητα CO2 απαιτείται, ανάλογα με την κατανάλωση του CO2 από τα φυτά και
την επιθυμητή τιμή του pH. Σαν πρώτη προσέγγιση, συνίσταται η χορήγηση στον διαχυτήρα ή τον
αντιδραστήρα μιας ή δυο φυσαλίδων ανά λεπτό
για κάθε 10 λίτρα νερού στο ενυδρείο. Η βέλτιστη
δοσολογία CO2 ανά λεπτό μπορεί να είναι αρκετά
υψηλότερη ανάλογα με το πόσο έντονα αντιδρούν
τα φυτά μέσα από την ανάπτυξη τους και/ή εάν η
επιθυμητή τιμή του pH βρίσκεται σε ελαφρά όξινη
περιοχή (π.χ. 6.5). Το επίπεδο του CO2 στο νερό
μετριέται εύκολα με το sera CO2 long-term indicator. Εναλλακτικά, προτείνεται η τοποθέτηση
ενός seramic pH Controller.

!

sera συμβουλή

Τα φυτά δεν πραγματοποιούν την φωτοσύνθεση την νύχτα, αλλά αντίθετα, απορροφούν
οξυγόνο και αποβάλλουν CO2. Άρα η προσθήκη CO2 θα πρέπει να διακόπτεται την νύχτα.
Ένας απλός χρονοδιακόπτης σε συνδυασμό με
την μαγνητική βαλβίδα sera CO2 solenoid
valve αποτελεί την ιδανική λύση. Η προσθήκη
κατά συνέπεια των ταμπλετών CO2 Tabs καλύτερα να γίνεται το πρωί.

17

Σωστό φύτεμα
Θα είναι ευκολότερο για τα φυτά να αναπτυχθούν
δυναμικά και με υγεία, αν τα προσθέσετε ακολουθώντας τις συμβουλές μας:
Εργαλεία για ιδιαίτερη φροντίδα φυτών
Το ψαλίδι sera flore tool S και η τσιμπίδα sera
flore tool P είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι και επιτρέπουν άμεση και γρήγορη
εργασία με ευαίσθητα φυτά ή σε περιοχές του ενυδρείου με περιορισμένη πρόσβαση. Αυτό περιορίζει την συντήρηση του ενυδρείου, και κατά συνέπεια του στρες των ψαριών.

θερμαντήρας υποστρώματος
Το sera soil heating set επιτρέπει την θέρμανση
του υποστρώματος του ενυδρείου ομοιόμορφα σε
ολόκληρη την επιφάνεια. Το νερό στη κατώτερη
ζώνη θερμαίνεται ελαφρά. Εφόσον το θερμότερο
νερό έχει χαμηλότερη πυκνότητα από το κρύο, το
θερμότερο νερό θα κινηθεί αργά προς την επιφάνεια δια μέσω του υποστρώματος και του χαλικιού
στον βυθό. Ταυτόχρονα, το ψυχρότερο νερό από
τα ανώτερα στρώματα θα αρχίσει να βυθίζεται.
Έτσι δημιουργείται μια συνεχής κυκλοφορία νερού
εντός του ενυδρείου, η οποία έχει αρκετά ευεργετικά αποτελέσματα:
• Θρεπτικά συστατικά του νερού φτάνουν στις κατώτερες ζώνες όπου μπορούν να καταναλωθούν
από τα φυτά και τα βακτήρια.
• Τελικά προϊόντα από τα βακτήρια και τον μεταβολισμό των φυτών απομακρύνονται από τον
βυθό.
• Επιταχύνονται οι βιοχημικές διαδικασίες μέσα
στην ζώνη του υποστρώματος.
• Οι ρίζες των φυτών έχουν πάντα φρέσκο νερό.
Η συνεχής παροχή θρεπτικών συνεπάγεται σταθερή ανάπτυξη φυτών.
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Υπόστρωμα για φυτά
Καλύψτε ένα ορισμένο κομμάτι του πάτου του ενυδρείου που προορίζεται για φύτεμα αφού πρώτα
εγκαταστήσετε το θερμαντικό καλώδιο sera soil
heating set. Το sera floredepot που περιλαμβάνει λίπασμα σε ταμπλέτες και το sera Professional floreground ενεργό υλικό σε κόκκους (σελ.8)
είναι διαθέσιμα από την sera. Μπορείτε να συνδυάσετε ιδανικά τους δύο τύπους υποστρώματος
μαζί. Τοποθετήστε χαλίκι ενυδρείου και/ή άμμο
πάνω στο υπόστρωμα του βυθού σύμφωνα με το
γούστο σας. Οι συνδυασμοί επιτρέπουν την δημιουργία πολλών χρωματικών αποτελεσμάτων.

Προετοιμασία φυτών.
Τα φυτά που αγοράζετε συνήθως έχουν ένα μολύβδινο δαχτυλίδι που τα κρατάει βυθισμένα στα ενυδρεία των ειδικευμένων καταστημάτων. Επίσης οι
ρίζες τους μπορεί να είναι τυλιγμένες με πετροβάμβακα. Αφαιρέστε τον μόλυβδο και το περιτύλιγμα
των ριζών πριν τοποθετήσετε τα φυτά στο ενυδρείο
σας. Γεμίστε αρχικά το ενυδρείο μέχρι τα δύο τρίτα
του. Κατόπιν κοντύνετε προσεκτικά τις ρίζες των
φυτών σε περίπου 3εκ. χρησιμοποιώντας το ψαλίδι φυτών sera flore tool S. Αυτό θα ενισχύσει
την ανάπτυξη καινούριου ριζώματος και κατά συνέπεια την γρηγορότερη ανάπτυξη των φυτών.
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Προσθήκη φυτών
Ανοίξτε μερικές τρύπες στον βυθό με το δάχτυλό
σας ή με την τσιμπίδα φυτέματος φυτών sera flore
tool P. Τοποθετήστε προσεκτικά τα φυτά μέσα σε
αυτές τις τρύπες. Ξεκινήστε λίγο βαθύτερα στην
αρχή και στη συνέχεια τραβήξτε τα φυτά ελαφρά
προς τα επάνω μέχρι την τελική τους θέση. Κάνοντάς το αυτό, θα βοηθήσετε τις ρίζες να πάρουν
την σωστή θέση χωρίς να προεξέχουν ή να γυρίσουν προς την επιφάνεια. Υπολογίστε μια ταμπλέτα sera florenette A για κάθε 20 λίτρα νερού
στο ενυδρείο και τοποθετήστε
τες μέσα στο υπόστρωμα κοντά
στις ρίζες των φυτών.

Μπορείτε να γεμίσετε τώρα το
υπόλοιπο ενυδρείο σας.

!

Extra: Φυτά ενυδρείου = Υδρόβια φυτά?

Πολλά γνωστά είδη φυτών δεν είναι στην πραγματικότητα υδρόβια φυτά με την αρχική σημασία
της λέξης (π.χ. Echinodorus, Anubias). Συναντιούνται κυρίως στις ζώνες των όχθεων στις χώρες
από όπου προέρχονται, όπου επιβιώνουν χωρίς
νερό κατά τις περιόδους ξηρασίας. Τα υδρόβια
φυτά απαιτούν λιγότερη δομική ύλη, καθώς τα
υποστηρίζει η άνωση του νερού. Σε αντίθεση, τα
φυτά της στεριάς είναι πιο δυνατά και πιο συμπαγή. Οι καλλιεργητές των υδρόβιων φυτών
συχνά κάνουν χρήση των παραπάνω και αναπαράγουν τα φυτά στεγνά (= σαν φυτό στεριάς).
Είναι πιθανό, φυτά που έχουν αναπτυχθεί σαν
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φυτά ξηράς, να έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και
μεγαλύτερη περίοδο προσαρμογής κατά την μεταφορά τους στο νέο περιβάλλον και τις συνθήκες κάτω από το νερό. Στην χειρότερη περίπτωση, αποβάλλουν όλα τα φύλλα τους και
σχηματίζουν νέα. Επάρκεια σε θρεπτικά συστατικά
(π.χ. sera florena) θα πρέπει να τους παρέχεται
για την ενίσχυσή τους κατά την διάρκεια της περιόδου προσαρμογής. Το sera floreplus είναι
ένα επίσης πολύτιμο βοήθημα ιδιαίτερα για την
περίοδο προσαρμογής λόγω των ενισχυτικών
ανάπτυξης που περιέχει.

Υδρόβια φυτά και άλγες
Η άλγες, εκτός από την – ονομάζεται μπλε – πράσινη άλγη, είναι επίσης φυτά, όχι τόσο δημοφιλή
στα καλά συντηρημένα ενυδρεία. Παρόλα αυτά, οι
άλγες είναι ένα φυσικό μέρος κάθε υδρόβιου σώματος, εφόσον δεν το καταλαμβάνουν. Οι άλγες και
τα φυτά έχουν όμοιες απαιτήσεις όσον αφορά στη
λήψη θρεπτικών συστατικών. Αυτό σημαίνει ότι
είναι άμεσοι ανταγωνιστές για τα μεταλλικά στοιχεία και τα ιχνοστοιχεία. Μπορείτε να προσφέρετε
στα ψηλότερα φυτά ένα πλεονέκτημα στην μάχη
για τα θρεπτικά με την άλγη υποστηρίζοντας την
ταχεία και υγιή τους ανάπτυξη. Οι άλγες χρησιμοποιούν την ικανότητά τους για γρήγορο πολλαπλασιασμό μόνο όταν τα φυτά είναι εξασθενημένα.
Αποτέλεσμα: Τα υδρόβια φυτά δέχονται διπλό
πλήγμα, από την έλλειψη θρεπτικών συστατικών
ή από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της άλγης.

Καθώς οι άλγες και τα υδρόβια φυτά είναι όμοια
είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί άμεσα μόνο η
άλγη. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά την οποία
χρησιμοποιεί η sera για την πρόληψη της άλγης.
Η άλγες απαιτούν λίγο διαφορετικό φάσμα φωτός
για την φωτοσύνθεση σε σχέση με τα μεγαλύτερα
φυτά. Έτσι, οι άλγες θα λάβουν ανεπαρκές φώς αν
προσθέσουμε στο νερό ουσίες που φιλτράρουν το
φως, και οι οποίες περιλαμβάνονται στο sera
blackwater aquatan. Το φως παρόλα αυτά είναι
ακόμα αρκετό για τα υδρόβια φυτά. Η ανάπτυξη
της άλγης όμως αναστέλλεται επαρκώς. Χρησιμοποιώντας συστήματα υπεριωδών UV-C όπως στο
φίλτρο sera fil bioactive external filter + UV ή το
sera UV-C System 5 W έχουμε άριστα αποτελέσματα κατά της επιπλέουσας άλγης.
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Προβλήματα και λύσεις
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Σύμπτωμα

Πιθανή αιτία

Σχηματισμός υπερβολικά υψηλών βλαστών,
τα κατώτερα φύλλα πέφτουν ή οι αποστάσεις
μεταξύ των φύλλων αυξάνονται

Ασθενές ή ακατάλληλο φώς

Τα φύλα χλομιάζουν ή γίνονται διάφανα σαν
γυαλί

Η χλωροφύλλη (χρωστική πράσινων φύλλων) δεν
μπορεί πλέον να σχηματιστεί λόγω έλλειψης σιδήρου

Νέο εισαχθέντα φυτά στο ενυδρείο χάνουν τα
φύλλα τους

Δείτε “Extra: Φυτά ενυδρείου = Υδρόβια φυτά?”
(σελ.20)

Τα φυτά εμφανίζουν συμπτώματα ελλείψεων
παρά το γεγονός ότι λιπαίνονται

Πέραν της πιθανότητας των ακατάλληλων λιπασμάτων, είναι επίσης πιθανό να χρησιμοποιείται άνθρακας στο φίλτρο σε μόνιμη βάση

Τα φύλλα αποκτούν χλομό πράσινο χρώμα,
ενώ οι φλέβες των φύλλων παραμένουν
σκούρες πράσινες

Οι ελλείψεις σε μαγγάνιο προκαλούν το χαρακτηριστικό αυτό σύμπτωμα

Κατεστραμμένα μέρη φυτών

Φθορές που προκαλούνται από σαλιγκάρια και φυτοφάγα ψάρια συχνά προκαλούν σοβαρά προβλήματα

Το υπόστρωμα/οι ρίζες σαπίζουν

Ζώνες σήψης έχουν σχηματιστεί μέσα στο υπόστρωμα λόγω έλλειψης οξυγόνου

Ένα λευκό επίστρωμα παρατηρείται στα
φύλλα

Η έλλειψη του CO2 αναγκάζει τα φυτά να χρησιμοποιήσουν το δεσμευμένο από αυτά CO2 για την θρέψη
τους, και αυτό οδηγεί σε σχηματισμούς ασβεστίου

Λύση
Η sera plant color παρέχει σωστή σύνθεση φωτός για υδρόβια φυτά. Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες φθορισμού το αργότερο μετά από ένα χρόνο, καθώς εξασθενεί η έντασή τους
Συχνή λίπανση με sera florena προλαμβάνει τις ελλείψεις σίδηρου. Ελέγξτε τα επίπεδα του σιδήρου
με το τεστ sera Fe-Test και προλάβετε την έλλειψη του (επιθυμητή τιμή: 0.2mg/l)
Το sera floreplus υποστηρίζει τον σχηματισμό νέων φύλλων
Ο ενεργός άνθρακας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για μικρά διαστήματα σε συγκεκριμένες καταστάσεις, π.χ. για την αφαίρεση υπολειμμάτων φαρμάκων μετά από θεραπείες ή ανεπιθύμητους
χρωματισμούς του νερού, και ποτέ σε μόνιμη βάση, καθώς δεσμεύει επίσης μεταλλικά στοιχεία,
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
Πέραν των μάκρο στοιχείων, το sera florena περιέχει επίσης ένα ισορροπημένο μίγμα ιχνοστοιχείων
που περιλαμβάνουν και μαγγάνιο
Τα ζωντανά θα πρέπει να λαμβάνουν τροφή πλούσια σε φυτικά συστατικά όπως το sera flora και
sera Spirulina Tabs. Μια ενοχλητικά μεγάλη αποικία σαλιγκαριών μπορεί να μειωθεί εύκολα και γρήγορα με την παγίδα σαλιγκαριών sera snail collect
Συχνός καθαρισμός με τον πλύντη χαλικιού sera gravel washer προλαμβάνει τον εμπλουτισμό του
υποστρώματος με απόβλητα. Το ενεργό υπόστρωμα sera Professional floreground επιτρέπει την
οξυγόνωση του υποστρώματος και συνεπώς προλαμβάνει τον σχηματισμό ζωνών σήψης
Εύκολη λίπανση CO2 με το σύστημα sera CO2 system
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