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sera zajistí čirou,
biologicky čistou vodu a

vy se můžete radovat z malého vodního ráje.

»irá a biologicky Ëistá voda je rozhodujícím
prvkem ûivotních podmínek ryb a rostlin 
v kaûdÈm zahradním jezírku a v jeho okolí. Je
mnoho p¯íËin, kterÈ zmÏní kvalitu vody 
v jezírku, nap¯. v˝mÏna vody, sluneËní svÏtlo,
dÈöù, do vody napadanÈ listí nebo tráva, atd.
Protoûe umÏlÈ jezírko nemá p¯irozenou
schopnost tyto zmÏny eliminovat, zaËnou
silnÏ bujet zelenÈ ¯asy a v˝raznÏ se zhoröí
kvalita vody, coû ökodí rybám i rostlinám. Aby
k podobn˝m ökodám nedocházelo a aby na
vaöe jezírko byl celoroËnÏ hezk˝ pohled,
p¯ipravila pro vás sera nÏkolik d˘leûit˝ch rad.
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*

Vodovodní a deöt’ová voda obsahuje látky
jako nap¯. chlor nebo mÏd’, kterÈ jsou pro
bazÈnovÈ ryby p¯íliö agresivní. TakÈ p¯íliö
vysoká nebo naopak nízká tvrdost vody (viz
str. 16) p˘sobí ökodlivÏ. Optimální ûivotní
podmínky pro ryby a neutralizaci ökodlivin
zajistí pouûití p¯ípravk˘ sera KOI PROTECT a
sera pond teichmorena. Pokud je uhliËi-
tanová tvrdost vody pod 5°dkH, mÏla by b˝t
zv˝öena se sera pond bio balance na hodno-
tu mezi 5 aû 10°dkH, tím bude stabilizována
hodnota pH.

ObzvláötÏ v lÈtÏ je velkÈ nebezpeËí extrÈm-
ního r˘stu ¯as zp˘sobenÈho siln˝m sluneË-
ním svitem a vysokou koncentrací ûivin ve
vodÏ. Správná pÈËe o vodu ve vaöem ryb-
níËku zabrání vzniku a rozöí¯ení ¯as. Pro úpra-
vu vody doporuËujeme p¯ípravky sera KOI
PROTECT a sera pond crystal. sera KOI PRO-
TECT se obsahem ochrann˝ch koloid˘ a kom-
plexu B vitamín˘ stará o p¯irozenou úpravu
vody, sera pond crystal váûe zákaly a p¯ipra-
vuje je pro zachycení ve filtru. P¯i pouûití sera
pond crystal musí b˝t zv˝öena hodnota kH,
aby bylo stabilizováno pH.

TakÈ pouûití sera pond UV systému (UV-C-
lampy) p¯edchází r˘stu nep¯íjemn˝ch plo-
voucích ¯as. FiltraËní nádobu musíte
pravidelnÏ Ëistit od nánosu odum¯el˝ch ¯as,
zamezíte tím znehodnocení vody rozkladem
tÏchto ¯as.
V boji s plovoucími a nitkovit˝mi ¯asami vám
spolehlivÏ pom˘ûe sera pond algenstop*.
BÏhem boje proti ¯asám musí b˝t voda v ryb-
níËku dob¯e provzduönÏna, protoûe odu-
mírající ¯asy spot¯ebovávají mnoho kyslíku.

Více informací o pre-ventivní likvidaci ¯asnaleznete v kapitole 3
“Jak postupovat proti
¯asám”

1.1  Jak zlepöit kvalitu vody, aby 
odpovídala pot¯ebám ryb i rostlin

1.2  Jak p¯edejít nep¯íjemnÈmu r˘stu ¯as

1  Jak provádÏt pravidelnou údrûbu jezírka

*Pouûívejte biocidy bezpeËnÏ. P¯ed pouûitím si vûdy p¯eËtÏte etiketu a informace o p¯ípravku.

Na stranÏ 16 se dozvíte, jak 
monitorovat uhliËitanovou
tvrdost.
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1.3  Jak p¯edejít neustálÈmu 
zneËiöùování vody

1.4  Prevence – trvalá údrûba kvality vody

Udrûování hygieny v jezírku je velmi d˘leûitÈ.
P¯edejde se tak mnoha následn˝m zneËi-
ötÏním vody. Pouûívejte pouze krmiva vysokÈ
kvality, jako je nap¯. sera KOI SPIRULINA.
Optimální hodnotu pH udrûujte a stabilizujte
p¯ípravkem sera pond teichmorena, do filtraË-
ního systÈmu m˘ûete p¯idat sera pond bio-
peat, kter˝ bude dlouhodobÏ udrûovat pH.
Hladina rybníËku musí b˝t v pohybu. Toho
dosáhnete pouûitím bazÈnov˝ch Ëerpadel a
Ëerpadel k fontánám od firmy sera, kterÈ lze
navíc vyuûít k provozu dekorativních fontán.
Více informací o sera pond bazÈnov˝ch 
filtrech naleznete v sera rádci “Jak si vybuduji
sv˘j zahradní rybníËek”.

Zkontrolujte, zda po-
Ëet ryb v rybníËku
odpovídá jeho veliko-
sti. Ryby se mohou
nekontrolovanÏ p¯e-
mnoûit a pak dochází 
k silnÈmu zneËiöùování
vody.
P¯i akutních p¯íznacích
otravy proveÔte pro-
sím neprodlenÏ v˝mÏ-
nu vÏtöího mnoûství vody. P¯itom odstraÚte
pokud moûno co nejvÏtöí mnoûství neËistot.
»ersvou vodu, kterou budete doplÚovat do
rybníËku, upravte dvojitou dávkou sera KOI
PROTECT a sera pond teichmorena.

Jak provádÏt pravidelnou údrûbu jezírka 1

Kombinací p¯ípravk˘ sera pond teichmorena
a sera pond biopeat omezíte r˘st ¯as a ryby
ochráníte p¯ed mnoh˝mi nemocemi. Voda
bude dlouhodobÏ biologicky Ëistá. sera pond
teichmorena je koncentrát huminov˝ch
kyselin, a proto je její úËinek okamûit˝. Ze
sera pond biopeat se huminovÈ kyseliny
uvolÚují do vody postupnÏ.

Tato pÈËe Vaöemu rybníËku p¯inese:

• k¯iöt’álovÏ Ëistou vodu
• preventivní ochranu proti p¯emnoûení 

¯as
• podpo¯ení r˘stu rostlin a opaËnÏ 

omezení r˘stu ¯as, lepöí zásobení 
kyslíkem

• preventivní ochranu proti plísÚov˝m 
onemocnÏním u ryb

• stabilizaci hodnoty pH
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SprávnÈ krmení ryb je d˘leûitou pod-
mínkou pro úspÏön˝ chov. Poûadavky
na v˝ûivu se mÏní v závislosti na
druhu a stá¯í ryb. sera vyrábí roz-
sáhl˝ sortiment krmiv pro bazÈno-
vÈ ryby, mimo jinÈ plovoucí granu-
le s öirok˝m vyuûitím, nebo speciální rychle
klesající granule pro jesetery.

Kvalita krmiv je d˘leûit˝m faktorem ve vzta-
hu ke zneËiötÏní vody v˝kaly ryb. ObecnÏ lze
¯íci, ûe krmiva nízkÈ kvality jsou pro ryby
öpatnÏ stravitelná. Znamená to tedy, ûe i
kdyû p¯ijímají ryby objemovÏ dostateËnÈ
mnoûství potravy, projde vÏtöina krmiva trá-
vicím traktem a ryby z nÏj nedostanou
pot¯ebnÈ ûiviny, vitamíny, stopovÈ prvky
apod. Nejen ûe pak trpí podv˝ûivou, ale navíc
je takÈ silnÏ zneËiöùována voda.
Krmiva pro bazÈnovÈ ryby znaËky sera nabízí
vaöim chovanc˘m zdravou, druhovÏ vhod-
nou a pestrou potravu bohatou na vitamíny,
minerály, stopovÈ prvky a byliny. V˝ûivná
hodnota vöech pouûit˝ch surovin je zachová-
na peËliv˝m v˝robním procesem. Nesláb-
noucí chuù, s jakou ryby naöe krmiva p¯ijíma-
jí, je d˘kazem toho, ûe dostávají vöe, co
pot¯ebují. A navíc krmiva sera obsahují opti-
mální mnoûství provitamínu inositolu, coû je
p¯írodní substance podporující stravitelnost
vöech krmn˝ch sloûek. Vysoká stravitelnost
rovná se malÈ zneËiötÏní vody.

2  “P¯írodní” krmiva pro vaöe bazÈnovÈ ryby

sera KOI JUNIOR je granulovanÈ krmivo pro
mladÈ a rostoucí koi kapry. Junio¯i-koi p¯ijí-
mají potravu nejlÈpe tÏsnÏ nade dnem,
proto jim pomalu se potápÏjící granulky
vysokÈ kvality dokonale vyhovují. sera KOI
JUNIOR je krmivo bohatÈ na pöeniËnÈ klíËky a
p¯írodní karotin z hodnotn˝ch ¯as spirulina.
PeËliv˝ v˝bÏr vyváûen˝ch surovin a vitamín˘
peËuje o pestrÈ vybarvení a zajiöt’uje zdrav˝
r˘st.

Tip pro krmení:Krmte v mal˝ch dávkách, ale
pokud moûno vícekrát dennÏ
a pouze tolik, kolik ryby spo-
t¯ebují bÏhem 5 minut.
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sera KOI SPIRULINA
je speciální granulo-
vanÈ krmivo vyvinu-
tÈ pro nejnároËnÏjöí
“strávníky”, obsahující
cel˝ch 20% spiruliny.
sera KOI SPIRULINA
obsahuje mnoho pöe-
niËn˝ch klíËk˘, kor˝ö˘ a
rostlinn˝ch olej˘. 

Dobrou kondici, krásnÈ a
p¯irozenÈ vybarvení ryb a jasnÈ kontury
barev zajiöùuje optimální pomÏr spiruliny a
ostatních sloûek krmiva. Toto krmivo je
ideální na posílení kondice koi kapr˘
p¯edevöím po zimním p˘stu a na podzim
p¯ed zazimováním. sera KOI SPIRULINA je
ideální krmivo pro originální japonskÈ koi
kapry i pro ostatní mimo¯ádnÏ kvalitní
chovnÈ ryby, u kter˝ch je d˘leûitá vysoká
kvalita vybarvení.

Toto krmivo je zvláötÏ bohatÈ na hodnotnÈ
bílkoviny, jejichû zdrojem jsou obilnÈ klíËky.
P¯írodní karoten podporuje
vybarvení Vaöich ryb. Od
okamûiku, kdy se teplota
vody v jezírku pohybuje
nad 8°C, byste mÏli
dennÏ alespoÚ jednou
sv˝m kapr˘m dop¯át náö
sera KOI ROYAL.

Granulovaná krmiva sera 
urËená pro koi kapry jsou vyrábÏna 
v následujících velikostech granulí
MINI – 2 mm (pouze sera KOI ROYAL)
MEDIUM – 4 mm
LARGE – 6 mm
Velikost granulÌ sera KOI JUNIOR 
je 2 mm

sera KOI COLOR jsou granule bohatÈ na pro-
teiny urËenÈ pro velkÈ bazÈnovÈ ryby, p¯e-
devöím pro koi kapry. sera KOI COLOR je vyvi-
nut tak, aby splÚoval energetickou pot¯ebu
velk˝ch v˝raznÏ barevn˝ch koi kapr˘. P¯iro-

zen˝m zp˘sobem pod-
poruje tvorbu p¯e-

devöím ËervenÈho
vybarvení.

GranulovanÈ krmivo
sera KOI ROYAL je
základním krmivem
prvot¯ídní kvality
p¯edevöím pro koi
kapry.

“P¯írodní” krmiva pro vaöe bazÈnovÈ ryby 2
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sera pond mix royal
Tato krmná smÏs je ideál-
ním krmivem pro vöechny
velikostní kategorie ryb.
Energetická sloûka granulí
je v ideálním pomÏru s ba-
lastními látkami, coû je
d˘leûitÈ pro vöechny velkÈ
studenovodní ryby. Granule

obsahují vysokÈ procento
pöeniËn˝ch klíËk˘, spirulinu s vysok˝m po-
dílem karotenu a mnoho chutn˝ch a
zdrav˝ch rostlinn˝ch sloûek. Menöí ryby
velmi dob¯e p¯ijímají velmi kvalitní vyváûenÈ
vloËky obsahující vodní hmyz, kor˝öe a
p¯írodní vitamíny, kterÈ doplÚují peËlivÏ
vyváûenou smÏs. ObzvláötÏ v˝ûivnou, na
proteiny bohatou delikatesu tvo¯í spe-
ciálnÏ upravení bleöivci. Tato “pochoutka”
je d˘leûitou krmnou sloûkou pro vöechny
studenovodní ryby.

2  “P¯írodní” krmiva pro vaöe bazÈnovÈ ryby

Plovoucí granulky sera pond biogranulat,
základního krmiva s nízk˝m obsahem
tuku, jsou vhodnÈ pro krmení vöech
st¯ednÏ velk˝ch, aû velk˝ch rybníkov˝ch
ryb od velikosti cca 6 cm. Abyste mÏli
jistotu, ûe pokryjete potravní nároky

vöech Vaöich chovanc˘,
doporuËujeme prost¯ídat
toto krmivo se sera pond
bioflakes. Podíl jednot-
liv˝ch druh˘ krmiv na
denní krmnÈ dávce je
urËen sloûením rybí
osádky ve Vaöem ryb-
níËku.

VloËkovÈ krmivo s níz-
k˝m obsahem tuk˘ sera
pond bioflakes poskytuje
komplexní v˝ûivu pro
vöechny malÈ a st¯ednÏ
velkÈ ryby (do cca 8 cm) ve
vaöem zahradním jezírku.

Toto hodnotnÈ krmivo s nízk˝m obsahem
tuku je vhodnÈ jako posilující krmivo pro
zlatÈ rybky a ostatní ryby. Je vyrábÏno ve
formÏ vloËek a obsahuje mnoûství minerál˘ a
vitamín˘. Lze jej dopo-
ruËit k posílení ryb v jar-
ním nebo podzimním
období a rovnÏû po
onemocnÏní. V posled-
ním p¯ípadÏ je vhodnÈ
na vloËky krmiva
nakapat vitamínov˝
preparát sera KOI
MULTIVITAMIN.

Je samoz¯ejmÈ, ûe 
vöechny bazÈnovÈ ryby mohou p¯ijímat
krmiva vysokÈ kvality p¯ipravovaná pro koi
kapry, avöak uölechtilí koi kap¯i by nemÏli
dostávat krmiva urËená pro ostatní stude-
novodní ryby, jsou pro nÏ p¯íliö chudá.
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GranulovanÈ krmivo 
s nízk˝m obsahem tuku
sera goldy Color je vyrá-
bÏno v Premium kvalitÏ.
Obsahuje velk˝ podíl
p¯írodního karotenu, su-
roviny rostlinnÈho p˘vo-
du, d˘leûitÈ vitamíny. Tím
zajistíte p¯irozenou cestou

vaöim rybám nádhernÈ vy-
barvení a podpo¯íte jejich zdraví.

VhodnÈ pro vöechny chovnÈ druhy závojna-
tek a ostatní bazÈnovÈ ryby. sera goldy Color
je vhodn˝ pro akvária i venkovní nádrûe.

sera goldy Royal je vhodnÈ jako základní
krmivo pro vöechny uölechtilÈ typy závoj-
natek chovan˝ch v jezírku i v akváriu,
velmi rádi ho p¯ijímají barevní karásci a
Shubunkin. Toto pomalu se potápÏjící
krmivo vyhovuje plnÏ sv˝mi vlastnostmi i

divok˝m druh˘m ryb chovan˝ch v jezírcích,
jako jsou nap¯. ho¯avky, hrouzci a sluneËnice.
sera goldy Royal má nízk˝ obsah tuk˘ a fos-
fát˘, ale je bohat˝ na provita-
min inositol a ostatní vitamí-
ny. Toto krmivo je mimo-
¯ádnÏ dob¯e stravitelnÈ, a
proto je voda velmi málo
zneËiöùována rybími v˝kaly.

“P¯írodní” krmiva pro vaöe bazÈnovÈ ryby 2

Leden ⁄nor B¯ezen Duben KvÏten »erven
(teplota vody

nad 8 °C)

Koi kap¯i - - KOI SPIRULINA
KOI SPIRULINA vöechny druhy vöechny druhy

KOI ROYAL sera KOI krmiv sera KOI krmiv

MalÈ koi - - KOI JUNIOR
KOI JUNIOR KOI JUNIOR KOI JUNIOR

KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI

ZlatÈ rybky bioflakes bioflakes

a jinÈ rybky
- -

goldy
goldy biogranulat biogranulat

mix royal
mix royal mix royal

Jesete¯i stör perlets stör perlets stör perlets stör perlets stör perlets stör perlets

»ervenec Srpen Zá¯Ì ÿÌjen Listopad Prosinec
(teplota vody (teplota vody

do 8 °C) do 8 °C)

Koi kap¯i vöechny druhy vöechny druhy vöechny druhy
KOI SPIRULINA KOI SPIRULINA -

sera KOI krmiv sera KOI krmiv sera KOI krmiv

MalÈ koi KOI JUNIOR KOI JUNIOR KOI JUNIOR
KOI JUNIOR KOI JUNIOR -

KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI

ZlatÈ rybky bioflakes bioflakes bioflakes

a jinÈ rybky
biogranulat biogranulat biogranulat

goldy goldy
-

mix royal mix royal mix royal
mix royal mix royal

Jesete¯i stör perlets stör perlets stör perlets stör perlets stör perlets stör perlets
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3  Jak postupovat proti ¯asám
sera kontrolní test, ¯asy

Ve volnÈ p¯írodÏ jsou ¯asy nezbytnou sou-
Ëástí potravního ¯etÏzce ve vodÏ. ûiví se jimi
velkÈ mnoûství r˘zn˝ch drobn˝ch ûivoËich˘.
Dojde-li vöak v rybníËku k jejich nadmÏrnÈ-
mu p¯emnoûení, je t¯eba zasáhnout. V násle-

dujících odstavcích jsou p¯ehledn˝m zp˘so-
bem popsány základní p¯íËiny nadmÏrnÈho
za¯asení Vaöeho rybníËku a moûnÈ zp˘soby
¯eöení:

Voda v rybnÌËku je dlouhodobÏ nepr˘hlednÏ zelená (tzv. kvetoucÌ ¯asy)

Voda v rybníËku je silnÏ zneËiötÏná. P¯íËi-
nou m˘ûe b˝t dlouhodobÈ p¯ekrmování

ryb, rozkládající se listí,
nebo Ëásti uhynul˝ch

rostlin. OdstraÚte p¯í-
Ëinu. Pak proveÔte Ëás-
teËnou v˝mÏnu vody.
»erstvou vodu upravte
p¯ípravky sera KOI PRO-
TECT a sera KOI BIO-
CLEAR.

Aby se zniËili plovoucí zelenÈ ¯asy, zapojte
do filtraËního systÈmu sera pond UV sys-
tém (UV-C lampu). Tato lampa niËí
nep¯íjemnÈ plovoucí ¯asy a parazity (zele-
ná, kalná voda). P¯i trvalÈm pouûití sera
pond UV systÈmu bude voda ve vaöem
jezírku k¯iöùálovÏ Ëistá a biologicky zdravá. 

Do rybníËku se dostává deöùová voda. Tato
je zneËiötÏná smogem s ovzduöí. Pouûijte
radÏji vodu ze studny a nebo vodovodní
vodu.

Pokud jste do jezírka nasypali zahradní
zeminu, nebo pokud se vám do nÏj spla-
vuje, musíte ji okamûitÏ odstranit. Ornice
nebo zahradní zemina aktivuje velmi silnÏ
r˘st ¯as, protoûe je velmi bohatá na ûiviny.
Ornici v jezírku nahraÔte ötÏrkem a
zabraÚte jejímu splavování do jezírka.
Rady, jak vybudovat okraje jezírka, nalez-
nete v sera rádci “Jak si vybuduji sv˘j za-
hradní rybníËek”.

filtr
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Jak postupovat proti ¯asám 3
sera kontrolnÌ test, ¯asy

Nedostala se do Vaöeho rybníËku hnojiva,
urËená pro zahradu?
Tato hnojiva jsou velmi bohatá na nitrát a
fosfát. Vodu v rybníËku enormÏ zatÏûují a
mimo¯ádnÏ podporují bujení ¯as. VymÏÚ-

te vÏtöí mnoûství vody a odstraÚte
p¯íËiny zp˘sobující zneËiötÏní. »erst-

vou vodu upravte se sera KOI PRO-
TECT, sera pond teichmorena a se
sera pond biopeat. TabletovÈ hnojivo
sera pond florenette T bylo vyvinuto
speciálnÏ pro okrasná jezírka. sera
pond florenette T neobsahuje ûádnÈ
nitráty ani fosfáty.

Pouûíváte optimální krmivo?
Klesne-li teplota vody pod 8°C,

nesmí b˝t ryby krmeny. P¯i teplotÏ
nad 8°C m˘ûete velkÈ bazÈnovÈ ryby
krmit se sera KOI SPIRULINA a se sera
KOI ROYAL. Menöí a mladöí bazÈnovÈ
ryby krmte se sera KOI ROYAL MINI a se
sera goldy. Stoupne-li teplota vody nad
12°C, mohou velcí a st¯ední koi kap¯i

dostávat sera KOI COLOR, kter˝
zv˝razní jejich p¯irozenÈ vybar-

vení a malí, mladí koi kap¯i se
mohou zaËít krmit se sera KOI
JUNIOR. Karásci a závojnatky
mohou spolu se vöemi ostatními
druhy ryb p¯ijímat veökerá ostatní

krmiva sera. Dejte pozor na správ-
nou velikost krmn˝ch granulí.
Speci·lní nízkotuËnÈ granule sera
goldy Color a sera goldy Royal jsou
urËeny p¯edevöím pro malÈ zlatÈ
karásky a vyölechtÏnÈ závojnatky.
P¯i krmení dbejte na to, aby bylo
spot¯ebováno v krátkÈm Ëase. Krmte
dvakrát aû t¯ikrát dennÏ menöími
dávkami. Zbytky chleba a ostatní

podobná nevhodná krmiva nepouûívejte, nej-
sou vhodná jako krmiva pro ryby! V˝ûiva ná-
hradními krmivy je nevyváûená, ryby je öpat-
nÏ tráví, coû je p¯íËinou Ëast˝ch onemocnÏní
ryb a r˘stu ¯as.

PÏstujete ve Vaöem rybníËku dostatek
rostlin rostoucích pod vodní hladinou?
Tyto rostliny jsou d˘leûitÈ pro celkov˝
dobr˝ zdravotní stav Vaöeho rybníËku.
Jsou potravním konkurentem pro ¯asy a
produkují d˘leûit˝ kyslík. Bliûöí podrobno-
sti se doËtete v sera rádci “Jak si vybuduji
sv˘j zahradní rybníËek.” PodstatnÈ je tedy
osázet rybníËek dostateËn˝m mnoûstvím
rychle rostoucích rostlin a k jejich hnojení
pouûívat speciální hnojivo sera pond flo-
renette T. Jím dodávanÈ stopovÈ prvky
umoûÚují totiû rostlinám zpracovávat
nitrát a fosfát.

»istá voda se stará rovnÏû o zdrav˝ r˘st
rostlin. sera pond crystal váûe zákaly 
v zahradním rybníËku a p¯ipravuje je pro
zachycení ve filtru. Na tÈto bázi peËuje
sera pond crystal o pr˘zraËnou vodu 
v rybníËku. Dbejte na to, aby byla voda 
v pohybu kv˘li zásobování kyslíkem. Pra-
videlnÏ kontrolujte uhliËitanovou tvrdost
pomocí sera kH-testu. Hodnota musí
dosahovat minimálnÏ 6, lÈpe vöak 8°dkH.
VázanÈ Ëástice lze bud’ sebrat z
povrchu hladiny nebo je nechat
klesnout a odsát filtraËním Ëer-
padlem. Filtr se musí pravidelnÏ
Ëistit. 

obr.: plovoucí rasy
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3  Jak postupovat proti ¯asám
sera kontrolní test, ¯asy

Na r˘zn˝ch dekoraËních kamenech a rostlinách roste mnoho povlakov˝ch ¯as

I kdyû je voda k¯iöùálovÏ Ëistá, m˘ûe b˝t jezírko zarostlÈ vláknit˝mi ¯asami

Je v rybníËku dostateËny poËet konkurent˘
co se t˝Ëe ûivin (podvodní rostliny)?
Pokud ne, doporuËujeme vysadit douöku a
vodní mor. sera pond algenstop* úËinnÏ
kontroluje nitkovitÈ ¯asy. Odum¯elÈ ¯asy je
t¯eba neprodlenÏ odstranit, jinak by cel˝ cy-
klus mohl zaËít nanovo. Jako okamûitÈ
opat¯ení lze ¯asy odstranit z vody hrábÏmi.
sera pond teichmorena pomáhá okamûitÏ,
sera pond biopeat a sera pond UV systémy
(UV-C-lampy) úËinkují dlouhodobÏ.

P¯íËinou bujnÈho r˘stu vláknit˝ch ¯as je öpat-
ná údrûba jezírka a vysoká koncentrace ûivin
ve vodÏ. OkamûitÏ pom˘ûe ËásteËná v˝mÏna
vody a odstranÏní kalu ze dna jezírka. Po
vyËistÏní jezírka pouûijte dvojitou dávku sera
pond teichmorena v kombinaci jednÈ dávky
sera pond algenstop*, coû okamûitÏ zarazí
r˘st ¯as. Pro trval˝ boj s vláknit˝mi ¯asami,
kterÈ zcela jistÏ zaËnou r˘st, pouûívejte sera
pond biopeat a sera pond teichmorena. 

obr.: kalužníkobr.: vodní přeslička

obr.: vláknitá řasaobr.: vodnÍ mor
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Jak postupovat proti ¯asám 3
sera kontroinÌ test, ¯asy

Voda v jezírku zapáchá

Voda v jezírku “hnije”. P¯íliö proslunÏná hladi-
na, p¯íliö vysoká koncentrace ûivin, nap¯. z
p¯ekrmování, zp˘sobí p¯ekotn˝ r˘st ¯as. ÿasy
spot¯ebují veökerÈ ûiviny, odum¯ou a zaËnou
hnít. Tím je z vody rychle odËerpáván kyslík. 
V tÏchto podmínkách uhynou i vyööí vodní
rostliny. VymÏÚte 1/3 vody, odstraÚte usa-
zeniny odum¯el˝ch ¯as a rostlin a Ëerstvou

vodu upravte p¯ípravkem sera KOI PROTECT
dle návodu. Celou proceduru zopakujte po
2 dnech. Pro zv˝öení efektivnosti pouûijte
sera pond biopeat. P¯idáním nov˝ch rostlin
(nap¯. vodního moru) odeberete ¯asám
v˝znamn˝ zdroj v˝ûivy. P¯esnÏjöí rady o vod-
ních rostlinách najdete v sera rádci “Jak si
vybuduji sv˘j zahradní rybníËek”.

*
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Nemoci jako je jarní virÈmie, nebo podobnÏ
se projevující Erythrodermatitis jsou vyvolány
náhl˝mi zmÏnami ûivotního prost¯edí (odliö-
ná kvalita vody a v˝kyvy teploty vody). ZvláötÏ
Ëasto se setkáváme s tÏmito problÈmy u ryb-
níËk˘ s p¯íliö hustou rybí osádkou, kterÈ jsou
silnÏ zatÏûovány. Obranyschopnost rybí-
ho organismu oslabují takÈ nekvalitní
krmiva, prodávaná nap¯. v pr˘hled-
n˝ch obalech nebo rozvaûovaná.
SvÏtlo a p¯ístup vzduchu niËí vitamí-
ny a rozkládá ûiviny.
Preventivní pouûití sera pond cypri-
nopur chrání ryby p¯ed virÈmií.
Kvalitní a vËasnÈ zahájení krmení je
dalöím preventivním krokem. Krmi-
va sera KOI SPIRULINA, sera KOI
ROYAL a sera goldy m˘ûete pouûít
jiû p¯i teplotÏ vody 8°C.
Krmivo nechte nasáknout vitamínov˝m
preparátem sera KOI MULTIVITAMIN a
po 2 – 3 minutách jej zkrmte. Posílit a
zv˝öit vitalitu Vaöich ryb po zimním
odpoËinku m˘ûete takÈ cílen˝m uûí-
váním sera activant.

Pokud jarní virÈmie propukne, pouûijte
lÈËebnÈ krmivo sera KOI BAKTO TABS. Velmi
úËinná lÈËebná látka nifurpirinol je
strávena a zasáhne p¯ímo ohniska
nemoci uvnit¯ tÏla. Je-li Váö rybní-
Ëek nadmÏrnÏ zarybnÏn˝, insta-

lujte do nÏj dodateËnÏ p¯ídav-
nÈ filtraËní patrony k sera
pond bazénovému filtru. Rybí
osádku zredukujte na mnoûst-
ví, odpovídající velikosti
Vaöeho rybníËku.

4  Jak postupovat, kdyû ryby onemocní

Na rybách se objevují krvácející rány a v¯edy. Dalöím p¯íznakem je öpatná pohy-
bová koordinace, ryba plave jakoby malátnÏ, má nafouklÈ b¯icho
(velmi Ëasto se neprojevují p¯íznaky tÈto nemoci souËasnÏ)

Budete-li pravidelnÏ kontrolovat hodnoty
vody a vÏnovat odpovídající pÈËi její kvalitÏ,
setkáte se s rybími nemocemi jen z¯ídka.
Pokud vöak Vaöe ryby p¯ece jen onemocní,
spolehlivÏ a jistÏ Vám pomohou sera lÈËiva a

prost¯edky pro pÈËi. Na následujících strán-
kách naleznete p¯ehledn˝ popis p¯íznak˘ a
zp˘sob˘ lÈËby nejbÏûnÏjöích onemocnÏní, se
kter˝mi se m˘ûete setkat u sv˝ch ryb cho-
van˝ch v rybníËku.

P˘vodcem tohoto onemocnÏní jsou drobní
parazitÈ (tzv. kap¯ivci). UËinn˝m prost¯ed-
kem, kter˝ spolehlivÏ zbaví Vaöe ryby tÏchto
nevítan˝ch host˘ je sera pond cyprinopur
(návod k pouûití najdete na p¯íbalovÈm letá-
ku).

Ryby jsou napadeny cca 5 mm velk˝mi, ováln˝mi parazity nebo se na
nich objevují drobnÈ zakrvavÏlÈ vpichy
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Jak postupovat, kdyû ryby onemocní 4

PodrobnÏjöí informace k p¯íËinám vzniku a lÈËbÏ nemocí u ryb naleznete
v sera rádci “Víte jak uzdravíte svÈ ryby?”

Ryby jsou napadeny parazity
(bílÈ teËky na k˘ûi, öedav˝ zákal k˘ûe)

Ryby mají pootev¯enÈ ûábry, tÏûce
d˝chají a otírají se o podklad

V kaûdÈm jezírku je ¯ada parazit˘, kte¯í
rybám neublíûí, pokud jsou ryby 
v dobrÈ kondici a zdravÈ. Ve chvíli,
kdy jsou ryby oslabeny, mají poöko-
zen˝ koûní sliz nebo jsou stresová-
ny, mohou b˝t tÏmito parazity
napadeny. Na k˘ûi se objeví bílÈ
teËky nebo se k˘ûe potáhne
öedav˝m slizem, coû signalizuje
invazi cizopasník˘. Dalöími p¯íËi-
nami onemocnÏní m˘ûe b˝t
velkÈ mnoûství ËerstvÈ vody
(silnÈ deötÏ), sníûená kvalita
vody, nebo öpatná v˝ûiva s ma-
l˝m obsahem vitamín˘. sera pond omnisan
je prost¯edek, kter˝ do nÏkolika dn˘ spoleh-
livÏ parazity zniËí.

Tyto symptomy jsou typickÈ pro
ûaberní a koûní Ëervy. sera ectopur,
aplikovan˝ dle návodu k pouûití,
zbavuje ryby parazit˘. Pokud
nenastane po 3 dnech ûádnÈ vidi-
telnÈ zlepöení, podp˘rnÏ aplikuj-
te jeötÏ sera pond omnipur.

Voda v jezírku je kvalitní, ryby se neotírají o
dno a na první pohled jim nic nechybí. 
V takovÈm p¯ípadÏ se pravdÏpodobnÏ jedná

o vnit¯ní bakteriální onemocnÏní.
Ryby jsou apatickÈ, polehávají na
dnÏ, nÏkdy i na boku. NÏkterÈ
p¯estávají p¯ijímat potravu, coû je
jasn˝m p¯íznakem onemocnÏní.
Jen málokdy se stane, ûe onemoc-
ní vöechny ryby najednou. »asto
nemoc napadne pouze jeden druh
v jezírku. Pozor, bakteriální one-
mocnÏní je velmi nakaûlivÈ! Velmi
rychle zaËnÏte ryby lÈËit p¯ípravkem
sera KOI BAKTO TABS.

žábrohlíst

(mikroskopický

snímek)

Ryby se chovají nep¯irozenÏ

PrávÏ v zahradním rybníËku je Ëasto obtíûnÈ
onemocnÏní p¯esnÏ diagnostikovat. LÈËba
nejbÏûnÏjöích chorob bazÈnov˝ch ryb je
moûná s p¯ípravkem sera pond omnipur.
Sloûení sera pond omnipur p¯i lÈËbÏ cílenÏ
mí¯í na specifickÈ p˘vodce nemocí v ryb-
níËku. Vedle terapie p¯i parazitních
onemocnÏních, ûaberních a koûních
Ëervech (Dactylogyrus, Gyrodactylus)
je sera pond omnipur takÈ úËinn˝
proti bakteriálním infekcím jako nap¯.
bakteriální rozpad ploutví. sera pond
omnipur potírá takÈ plísÚovÈ choro-
by (Saprolegnia, Achlya) a podporuje
hojení vnÏjöích poranÏní.

ProblÈmy s diagnózou

VÌte jak uzdravÌte
svÈ ryby?

67 rádce

Zjistit nemoc
NajÌt p¯ÌËinu a odstranit ji

vÏdeck˝ poradce: Dieter Untergasser

s dokonal˝m

diagnostick˝m

p¯ehledem
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5  sera informace o vodÏ

dÈöù

p˘da bohatá na
minerály

spodní voda

vysoká celková tvrdost

vysoká uhliËitanová tvrdost

Jak testovat vodu a kontrolovat d˘leûitÈ parametry vody?
Vodu v jezírku je nutno kontrolovat pravidel-
nÏ, abychom zjistili vËas zhoröující se para-
metry vody a tím mohli p¯edejít r˘stu ¯as a
onemocnÏním ryb. I nezkuöen˝ chovatel
m˘ûe pouûívat k mÏ¯ení vody testy firmy
sera. MÏ¯ení je velmi jednoduchÈ, v˝sledek

zjistíme dle poËtu kapek Ëinidla a mÏnící se
barvy mÏ¯enÈ vody. Porovnáním barvy rozto-
ku s barevnou tabulkou snadno urËíme v˝sle-
dek.

Celková tvrdost (gH)

PoËet kapek sera gH-testovací
reagence obsaûenÈ v gH-testu,
kterÈ pot¯ebujete k tomu,
aby se barva mÏ¯enÈho vzor-
ku zmÏnila z ËervenÈ na 
zelenou, odpovídá poËtu
stupÚ˘ celkovÈ tvrdosti ve odgH.

UhliËitanová tvrdost (kH)

PoËet kapek sera kH-testovací
reagence obsaûenÈ v kH-testu,
kterÈ pot¯ebujete k tomu, aby
se barva mÏ¯enÈho vzorku
zmÏnila z modrÈ na ûlutou,
odpovídá poËtu stupÚ˘ uhli-
ËitanovÈ tvrdosti ve odkH.

5.1  Jak vzniká tvrdá voda

Prochází-li deöùová voda p˘dou bohatou na vápník a mine-
rální látky, uvolÚují se do vody následující látky:

Kalcium UhliËitany
+ Magnesium a + HydrouhliËitany

= Celková tvrdost (gH) = UhliËitanová tvrdost (kH)

Ideální hodnoty vody pro pÈËi
o ryby ve Vaöem rybníËku
leûí mezi 6 – 16°dgH
a 5 – 10°dkH.

Takto jednoduöe zmÏ¯íte tvrdost vody i její ostatní hodnoty:
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sera informace o vodÏ 5

dÈöù

vrstva
humusu

spodnÌ
voda

dÈöù

vápenatá
vrstva

spodnÌ
voda

pH 5
slabÏ 
kyselá

hodnota pH 
klesá

pH 3
kyselá

pH 5
slabÏ
kyselá

hodnota pH
stoupá

pH 9
slabÏ

zásaditá 

5.2  Jak vzniká kyselá, nebo zásaditá voda

V˝razem pro to, zda voda reaguje kysele,
nebo zásaditÏ je tzv. hodnota pH. »ím je voda
kyselejöí, tím niûöí je hodnota pH. Naopak
hodnota pH je tím vyööí, Ëím je voda zásaditÏ-
jöí. äkála hodnoty pH se pohybuje v rozmezí
od 0 (silnÏ kyselá) do 14 (silnÏ zásaditá).

Neutrální voda má hodnotu pH 7 stupÚ˘.
Vodovodní voda je upravována pro pot¯eby
obyvatel na tzv. pitnou vodu, která je obvykle
slabÏ alkalická, hodnota pH v rozmezí (7,5 –
8,5). Kyselejöí voda by poökozovala vodovodní
¯ád.

Hodnota pH deöùovÈ vody se pohybuje nejËa-
stÏji pod 5 stupni, ale takÈ, kup¯. v oblastech
s kyselou p˘dou, aû kolem 3,5 pH.
Prostupuje-li deöùová voda p˘dou, která
obsahuje raöelinu, uvolÚují se do ní navíc
jestÏ huminovÈ kyseliny. Voda ve studni pak
reaguje silnÏ kysele.

Naopak prostupuje-li deöùová voda silnÏ
vápenitou p˘dou, jsou obsaûenÈ kyseliny
vázány a voda je pak následnÏ tvrdá a alka-
lická, neboli zásaditá.

P¯íliö nízká hodnota pH (vysok˝ obsah kyselin)
je pro ryby i rostliny právÏ tak ökodlivá, jako
p¯íliö vysoká hodnota pH (vysok˝ obsah zása-
dit˝ch látek). Pro rybníkovÈ ryby i rostliny je
optimální rozmezí pH mezi 7,0 aû 7,5.
Pamatujte si prosím: p¯i hodnÏ silnÈm deöti
(cca 15 minut) se do Vaöeho rybníËku dosta-
ne bÏhem krátkÈ doby velkÈ mnoûství vody 

s hodnotou pH nap¯. 3,5. Pokud chcete ochrá-
nit ryby ve Vaöem rybníËku p¯ed ökodliv˝mi
úËinky takovÈhoto kyselÈho deötÏ, je nutnÈ
neprodlenÏ po takovÈm lijáku upravit vodu
regulátory sera KOI PROTECT, p¯í-
padnÏ sera pH-plus. V tÈto
souvislosti Vám p¯ipomí-
náme, nezapomínejte
na pravidelnou kon-
trolu uhliËitanovÈ
tvrdosti a její zvyöo-
vání v p¯ípadÏ po-
t¯eby.

Následující obrázky vpravo jsou d˘leûitÈ p¯edevöím pro ty majitele rybníËk˘, kte¯í pouûívají
pro napuötÏní a v˝mÏnu vody vlastní studnu.
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5  sera informace o vodÏ 

Hodnotu pH zmÏ¯íte velmi jednoduöe:

Do odmÏrky si p¯ipravte 5 ml bazÈnovÈ vody.
Po p¯idání 4 kapek sera pH-testu
porovnáte barvu mÏ¯enÈho vzor-
ku s barvou na p¯iloûenÈ tabulce.
Rychlejöí a p¯esnÏjöí mÏ¯ení
m˘ûete provÈst p¯ístrojem sera

mÏ¯ící p¯ístroj hodnoty pH. Jestliûe je hod-
nota pH vody trvale vyööí neû 7, doporu-
Ëujeme kontrolovat hodnoty amonia/
amoniaku pomocÌ sera amonium/amoniak-
testu.

V kaûdÈm p¯ípadÏ musíte zkontrolo-
vat pomocí sera kH-testu hodnotu
uhliËitanovÈ tvrdosti vody, p¯ípadnÏ
ji zv˝öit regulátorem sera pond bio
balance na 5 – 10odkH. Stabilní a
lehce kyselÈ prost¯edí p¯ipra-
víte za pomoci regulátoru
sera pond teichmorena a
raöelinovÈho granulátu sera
pond biopeat. Pokud pot¯e-
bujete provÈst vÏtöí zásah,
pouûijte regulátory pro zv˝-
öení nebo sníûení pH sera
pH-plus, nebo sera pH-
minus.

Jak lze správnÏ upravit hodnotu pH:

V rybníËku se o likvidaci odpadních látek a
v˝kal˘ starají p¯edevöím bakterie. Je-li vöak
poruöen proces odstraÚování odpadních
látek, zvyöuje se ve vodÏ velmi rychle pro-
cento ökodliv˝ch látek. Amoniak a nitrit jsou
pro ryby velmi jedovatÈ látky, nitrát podpo-
ruje r˘st a bujení neûádoucích ¯as.

Z namÏ¯enÈ hodnoty koncentrace amonia/
amoniaku a hodnoty pH lze stanovit mnoûst-
ví volnÈho a velmi jedovatÈho amoniaku dle
tabulky, kterou obsahuje balení sera amo-
nium/amoniak-testu. P¯ítomnost volnÈho
amoniaku ve vodÏ vyööí neû 0,2 mg/l je pro

ryby ûivotu nebezpeËná a je tedy nutnÈ pro-
vÈst okamûitou v˝mÏnu vody.

sera nitrit-test Vám ukazuje, zda je kva-
lita vody dobrá, jeötÏ p¯ijatelná, nebo
zda je jiû ökodlivá. NamÏ¯íte-li koncen-
traci nitritu vyööí neû 0,5 mg/l, je
nutnÈ provÈst okamûitÏ ËásteËnou

v˝mÏnu vody, neboù p¯i
dalöím zvyöování kon-
centrace nitritu ve vodÏ roste
akutní nebezpeËí pro Vaöe ryby.

5.3  Co dÏlat, kdyû nefunguje bakteriální ËiötÏní vody
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sera informace o vodÏ 5

Podle barevnÈ stupnice v sera
nitrát-testu zjistíte koncentraci
nitrátu ve vodÏ. Koncentrace od
50 mg/l je ökodlivá pro ryby
(zvláötÏ potÏry a mladÈ rybky) a
rovnÏû v˝raznÏ podporuje r˘st
¯as.

Koncentraci fosfátu ve vodÏ
urËíte pomocí sera fosfát-testu.
Koncentrace fosfátu p¯es
1 mg/l velmi silnÏ podporuje
r˘st ¯as.

Sniûující se hladinu kyslíku ve
vodÏ velmi snadno, bÏhem
jednÈ minuty, zjistíte se sera
kyslík-testem. Minimální hod-
nota kyslíku ve vodÏ je 4 mg/l
O2. Pokud je hodnota kyslíku
niûöí, pouûijte okamûitÏ sera
oxypur, kter˝ ihned a dlou-
hodobÏ vylepöí kyslíkov˝ reûim
vody. DoporuËujeme zvÏtöit cirku-
laci vody v jezírku, Ëímû trvale zajis-
títe prokysliËení vody.

Pro bÏûnou praxi Vám 
k urËení hodnot gH, kH, pH a nitrit˘ 
poslouûí souprava základních test˘ 
sera aqua-test set.

Látky bílkovinnÈho p˘vodu (zbytky krmi-
va, rybí v˝kaly apod.) jsou rozkládány bak-
teriemi. NáslednÏ vzniká podle hodnoty
pH nejedovatÈ amonium
nebo jedovat˝ amoniak.
P¯i hodnotÏ pH pod 7
vzniká v˝hradnÏ amo-
nium, Ëím jsou hod-
noty pH vyööí, tím
nar˘stá takÈ koncen-
trace amoniaku ve
vodÏ.

Nitrosomonas bakterie
p¯emÏÚují

amonium/amoniak a
kyslík na nitrit.

Nitrobacter bakterie
p¯emÏÚují nitrit a kyslík

na nitrát.

Pro sniûování a 
udrûení niûöích hodnot

nitrátu a fosfátu je
d˘leûitÈ osázet 

rybníËek dostateËn˝m
mnoûstvím rostlin, 

kterÈ rostou jak pod
vodní hladinou, tak
v bahnit˝ch zonách 

rybníËku. ZvláötÏ 
vhodnÈ jsou rychle 

rostoucí druhy rostlin,
nap¯. Ceratophyllum

demersum.

Jak funguje látková p¯emÏna:

v˝kaly

rozklad
bílkovin

amonium/
amoniak
NH4/NH3

nitrit NO2

nitrát NO3

moË

moËovina
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FiltraËní systÈmy 6

Dle velikosti jezírka m˘ûete zvolit optimální
variantu kombinace sera pond filtraËní
nádoby, Ëerpadla a sera pond UV systému
(UV-C lampy).
sera pond bazÈnovÈ bio filtry Ëistí vodu
dvÏma zp˘soby – biologicky a biomechanic-

ky. FiltraËní nádoby sera jsou jiû vybaveny
filtraËními mÈdii. Pro zv˝öení biologickÈ
úËinnosti filtrace doporuËujeme p¯idat do
vöech typ˘ filtr˘ sera siporax pond (bílÈ vále-
Ëky) viz obrázek. Na vöechny p¯ípojky 
k filtr˘m lze nasadit hadice r˘zn˝ch rozmÏr˘.

sera pond filtraËní systÈmy, kompletní stavebnicovÈ vybavení

sera filtraËní 
molitanová 
houba

sera 
biofibres

sera 
biopur

Pr˘¯ez filtraËní vanou

sera pond bazÈnov˝ filtr W 1500 je vhodn˝ do
rybníËk˘ do 10000 litr˘, p¯i velmi ËistÈ vodÏ
dokonce i vÏtöí. sera pond bazÈnovy filtr 
W 1500 obsahuje filtraËní molitan, sera biofi-
bres a sera biopur. Svou prostornou vanou

nabízí filtr bakteriím, kterÈ odbourávají
ökodlivÈ látky, dostatek místa pro jejich
usazení. Na tÈto bázi je voda ËiötÏna mecha-
nicky a biologicky.
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filtr

3-komorov˝
bio filtr

sera pond 3-komorov˝ bio filtr je vhodn˝
p¯edevöím pro jezírka o obsahu 10000 – 15000
litr˘ vody, v kter˝ch jsou chovány koi kap¯i.
»iötÏní filtru od usazenin a öpíny je moûno
provádÏt bez manipulace s filtraËními mÈdii.

sera pond 3-komorov˝ bio filtr obsahuje: fil-
traËní umÏlohmotnÈ plástve, desku z bio-
molitanu a lávovÈ kameny. ⁄Ëinnost filtru
m˘ûete zv˝öit p¯idáním sera siporax pond do
t¯etí filtraËní komory (bílÈ váleËky).

6  FiltraËní systÈmy

sera pond bazÈnovÈ bio filtry jsou vyrábÏny
ve t¯ech velikostech pro jezírka o obsahu
5000, 8000 nebo 10000 litr˘ vody. sera pond
bazÈnovÈ bio filtry jsou vybaveny: bio-moli-

tanovou deskou, bio “váleËky”, vodostavem a
dvÏma p¯ípojkami na hadice. ⁄Ëinnost filtru
zv˝öíte p¯idáním sera siporax pondu do fil-
traËní nádoby (viz obrázek).
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FiltraËní systÈmy 6

NechtÏnÈ plovoucí ¯asy (nepr˘hledná zelená
voda) a nemoci zp˘sobenÈ bakteriemi jsou
niËeny UV-C zá¯ením. sera pond bazÈnovÈ fil-
try odum¯elÈ ¯asy snadno odfiltrují. sera
pond UV systémy (UV-C lampy) jsou vyrábÏ-
ny v nÏkolika velikostech pro r˘znÏ velká
jezírka.

V˝konn˝ balík pro zahradní rybníËek:
sera pond tlakov˝ filtr a UV systÈm
sera pond tlakov˝ filtr T a sera pond tlakov˝
filtr T + UV systÈm disponují velk˝m objemem
od 11, 25, 40 resp. 50 litr˘ a hodí se pro ryb-
níËky do 12000 litr˘.

AËkoliv se filtry umist’ují na dnÏ, kde se nená-
padnÏ schovají, je údrûba a ËiötÏní jedno-
duchÈ. sera pond tlakov˝ filtr T a sera pond
tlakov˝ filtr T + UV systÈm jsou vyrobeny 
z odolnÈho zátÏûovÈho ABS-plastu a jsou
vybaveny p¯ípojkami na vöechny bÏûnÈ
pr˘mÏry hadic.

sera pond UV systÈmy 11 W a 24 W p¯ed-
stavují systÈmy novÈ generace. Jsou doko-
nale odolnÈ v˘Ëi poËasí a ponornÈ ke dnu.
Veökerá technika tak z˘stane nenápadnÏ
schovaná a neruöí p¯irozenou krásu vaöeho
rybníËku. sera pond UV systÈmy jsou schop-
nÈ vyvinout tlak do 0,4 bar (nap¯. 4 m vysok˝
vodopád). VytÈkající voda tak m˘ûe b˝t dále
vyuûita pro dalöí filtry, vodotrysky, fontány
nebo pot˘Ëky.

Norma: TÜV – GS – IPX6 – CE



24

B¯ezen

Jaro
S prvními tepl˝mi sluneËními paprsky nade-
öel Ëas pro jarní úklid Vaöí zahrady a takÈ
rybníËku. Ten pot¯ebuje z jara (b¯ezen/
duben) mimo¯ádnou pozornost. Chcete-li se
po zbytek roku tÏöit z k¯iöùálovÏ ËistÈ vody a
zdrav˝ch ryb, pak jsou skuteËnÏ jarní úklid a
údrûba nezbytnÈ.

Testování vody:
MÏ¯te kvalitu vody s testy sera.
PodrobnÏjöí informace naleznete v kapitole
“sera informace o vodÏ” (od strany 16).

Posílení ryb po p¯ezimování: 
Dosahuje-li jiû teplota vody stabilnÏ
p¯es 8oC, zaËnÏte krmit ryby lehce
straviteln˝mi druhy krmiv. (sera
KOI SPIRULINA a sera KOI ROYAL
pro koi kapry a ostatní velkÈ ryby
v rybníËku, sera KOI JUNIOR pro
mladÈ koi a nap¯. sera pond stˆr
perlets pro jesetery, sera goldy pro
nejmenöí rybky v rybníËku). Vitalitu a

dostateËnÈ mnoûství vitamín˘
pro ryby zajistíte p¯idáním
preparát˘ sera KOI MULTIVI-
TAMIN, nebo sera activant. Bliûöí
informace o krmení ryb naleznete 
v kapitole “P¯írodní krmiva pro vaöe
bazÈnovÈ ryby” (od strany 6).

7  ⁄drûba jezírka v r˘zn˝ch roËních obdobích
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⁄drûba jezírka v r˘zn˝ch roËních obdobích 7

Prevence a boj s nemocemi ryb:
Nejd˘leûitÏjöí jsou preventivní opat¯ení proti
jarní virÈmii. Chcete-li potlaËit tuto nemoc

p¯ed vypuknutím, pouûijte plnou
dávku sera pond cyprinopur a
t¯ikrát toto p¯elÈËení opakujte 

v t˝denním rytmu. SouËasnÏ pro-
veÔte vitamínovou kúru. 3 kapky
sera KOI MULTIVITAMIN nakapejte
na jednu krmnou dávku, nechejte
10 minut v chladu vsáknout. Takto
obohacen˝m krmivem krmte jeden
t˝den. Jestliûe ryby p¯esto onemoc-
ní, viz kapitola “Jak postupovat, kdyû
ryby onemocní” od str. 14. Po zjiötÏní
nemoci je nutno okamûitÏ zahájit lÈËe-

ní i na úkor ostatní údrûby jezírka!

Jarní úklid jezírka (pouze, je-li
teplota vody nad 12°C) a pÈËe o
vodu:
OdstraÚte napadanÈ listí, odum-
¯elÈ Ëásti rostlin a kaly.
VymÏÚte asi jednu t¯etinu
vody. Práce provádÏjte velice
opatrnÏ, protoûe ryby jsou
jestÏ nepohyblivÈ a jsou snad-

no zranitelnÈ. »erstvou vodu
upravte dvojitou dávkou sera
KOI PROTECT v kombinaci se
sera pond teichmorena (zo-
hlednÏte celkovÈ mnoûství
vody.

Preventivní opat¯ení proti p¯emnoûení ¯as: 
Pouûíváním regulátor˘ sera KOI PRO-

TECT a sera pond teichmo-
rena spolu se sera pond

biopeat úËinnÏ omezujete
r˘st voln˝ch ¯as a zajiöùujete
biologicky Ëistou vodu. Dalöí
moûná opat¯ení naleznete 
v kapitole “Jak postupovat
proti ¯asám?” (od strany 10).



26

KvÏten

DubenHnojení:
sera pond florenette T a sera pond
florena concentrate zásobují vaöe
rostliny vöemi d˘leûit˝mi ûivinami
pro zdrav˝ r˘st a barevnÈ kvÏty. Jak
Ëasto a kolik hnojiva budou Vaöe rost-
liny pot¯ebovat se doËtete v p¯íbalo-

vÈm letáku kaûdÈho balení hnojiva.

Celková a uhliËitanová tvrdost:
Tvrdosti vody jsou urËující pro
stabilitu pH. Celková tvrdost by
se mÏla v rybníËku pohybovat
mezi 6 a 16°dgH, uhliËitanová
tvrdost pak mezi 5 a 10°dkH.
Pokud je p¯echodová tvrdost niûöí,
bude hodnota pH velmi kolísat.
D˘sledkem toho jsou ryby ve stre-
su. Proto je nutnÈ, aby obÏ tvrdosti
byly pravidelnÏ sledovány sera gH-
testem a sera kH-testem. Tvrdosti lze
upravovat p¯ípravkem sera pond bio
balance.

Kyslík:
VyËistÏte bazÈnov˝ filtr. Pokud je sera pond
bazÈnov˝ filtr rychle zneËiötÏn a klesne

pr˘tok vody, nebo pokud se se
sera kyslík-testem namÏ¯ená
hodnota kyslíku blíûí k 4 ml/l,
doporuËujeme zvÏtöit filtr. Více
informací o tÈto problematice 
naleznete v sera rádci “Jak si vybu-
duji sv˘j zahradní rybníËek”. V nalÈ-
havÈm p¯ípadÏ m˘ûe b˝t hladina
kyslíku zv˝öena p¯ípravkem sera
oxypur.

Testování vody: viz b¯ezen

PÈËe o vodu: 
NezapomeÚte vûdy po silnÈm deöti upravit
vodu v rybníËku podle návodu na p¯íbalovÈm
letáku pomocí regulátoru sera KOI PROTECT.
Je-li osádka v rybníËku p¯íliö hustá, proveÔte
ËásteËnou v˝mÏnu vody.

Hnojení: viz b¯ezen

Celková a uhliËitanová tvrdost: viz b¯ezen

PravidelnÈ krmení:
se sera KOI SPIRULINA, sera KOI ROYAL, sera
KOI JUNIOR nebo sera goldy

Testování vody: viz b¯ezen

PÈËe o vodu: viz duben

Hnojení: viz b¯ezen

Celková a uhliËitanová tvrdost: viz b¯ezen

⁄klid: 
Pr˘bÏûnÏ odstraÚujte odum¯elÈ Ëásti rostlin
a listy.

Krmení:
MalÈ koi kapry a jeseny krmte se sera KOI
JUNIOR, dospÏlÈ koi kapry se sera KOI SPIRU-
LINA, sera KOI ROYAL a sera KOI COLOR.
Ostatní ryby krmte sera pond bioflakes, sera
pond biogranulat a sera pond mix royal.
ZlatÈ karasy krmte sera goldy, sera goldy
Color a sera goldy Royal. Dbejte na dávková-
ní uvedenÈ na obale.

Dalöí informace naleznete v kapitole “P¯írod-
ní krmiva pro vaöe bazÈnovÈ ryby”, zaËátek
na stranÏ 6.

7  ⁄drûba jezírka v r˘zn˝ch roËních obdobích
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⁄drûba jezírka v r˘zn˝ch roËních obdobích 7

»erven

Léto
V lÈtÏ roste a prospívá vöechno ûivÈ jak 
v zahradním rybníËku, tak i v jeho okolí.
Bohuûel se takÈ v tomto roËním období silnÏ
p¯emnoûují ¯asy díky delöí dobÏ sluneËního
svitu a bohatÈ nabídce ûivin. DoporuËujeme
Vám proto mimo¯ádnÏ peËlivÏ kontrolovat
kvalitu vody.

TestovánÌ vody:
Parametry vody v jezírku se velmi rychle
mÏní díky velkÈ koncentraci ûiv˝ch orga-
nism˘. V kapitole “sera informace o vodÏ”
(od strany 16) vysvÏtlujeme, jak je snadnÈ 
s testy sera kontrolovat kvalitu vody a jak
m˘ûete pomoci ûivotu pod hladinou.

PÈËe o vodu: viz duben

Preventivní opat¯ení proti p¯emnoûení
¯as:
Jako prevenci p¯ed vodními ¯asami
upravte vodu p¯ípravkem sera pond
teichmorena. Díky efektu, kter˝ filtru-
je svÏtelnÈ zá¯ení, je odnímáno spek-
trum podporující r˘st ¯as. Jako pod-
poru úËinku p¯ípravku sera pond
teichmorena doporuËujeme p¯idání

sera pond biopeat s postupn˝m úËinkem.
Pro akutní zásah proti ¯asám doporuËu-
jeme sera pond algenstop*. »tÏte
prosím pozornÏ informaËní popis.
Více informací naleznete v kapitole
“Jak postupovat proti ¯asám” (od
strany 10).

Celková a uhliËitanová tvrdost:
UhliËitanová tvrdost se mÏní
bujn˝m r˘stem ¯as a rostlin.
VysokÈ nároky na oxid uhliËit˝
vyvolávají tzv. “biologickÈ odváp-
nÏní vody”. 

Hnojení: viz b¯ezen

⁄klid: viz kvÏten

Krmení: viz kvÏten

*
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»ervenec

Testování vody: viz b¯ezen

Preventivní opat¯ení proti p¯emnoûení ¯as:
viz Ëerven

Celková a uhliËitanová tvrdost: viz b¯ezen

Hnojení: viz b¯ezen

PÈËe o rostliny: 
SilnÏ a bohatÏ se rozr˘stající rostliny zkraùte,
pamatujte, ûe i ostatní pot¯ebují dostatek
místa. Pozor, aby rostliny plovoucí na hladinÏ
nepokryly cel˝ rybníËek. Bránily by ostatním
v p¯ístupu sluneËního svÏtla. Vöechny uhy-
nulÈ listy i rostliny pr˘bÏûnÏ odstraÚujte.

Krmení: viz kvÏten
BÏhem velmi hork˝ch dn˘ krmte velmi 
opatrnÏ a öetrnÏ sera pond bioflakes, nebo
sera pond biogranulat. ObÏ tato krmiva jsou
velmi lehce stravitelná.

PÈËe o vodu: 
PravidelnÏ doplÚujte do rybníËku odpa¯enou
vodu, vûdy upravenou regulátorem sera KOI
PROTECT, vûdy ¯iÔte n·vodem na p¯íbalovÈm
letáku. ProveÔte ËásteËnou v˝mÏnu vody ve
Vaöem rybníËku podle hustoty rybí osádky.

»istÏní rybníkovÈho filtru: 
Jakmile znatelnÏ poklesne v˝kon filtru, je
t¯eba jej vyËistit a potÈ biologicky aktivovat
pomocí sera KOI BIOCLEAR. 

7  ⁄drûba jezírka v r˘zn˝ch roËních obdobích
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Podzim
Jiû od podzimu je t¯eba zaËít s p¯ípravou ryb
i rostlin ve Vaöem rybníËku na zimní období.
Jen tak jej mohou p¯ekonat ve zdraví.

Pozor na onemocnÏní ryb: 
Pozorujte Vaöe ryby peËlivÏ a pravidelnÏ.
Máte-li podez¯ení, ûe není nÏkterá zcela 
v po¯ádku, p¯eËtÏte si prosím kapitolu “Jak
postupovat, kdyû ryby onemocní?” (od stra-
ny 14). Naleznete zde popis p¯íznak˘ nej-
známÏjöích onemocnÏní studenovodních
ryb, pr˘bÏh nemoci a zp˘sob lÈËby.

⁄klid a pÈËi o rybníËek a jeho obyvatele je
t¯eba i v tomto mÏsíci provádÏt shodnÏ jako
v Ëervenci.

Stejnou pÈËi, kterou jste rybníËku a jeho
obyvatel˘m vÏnovali v mÏsíci Ëervenci je
t¯eba opakovat i v zá¯í.

Krmení:
ZaËnÏte zkrmovat sera KOI SPIRULINA, sera
KOI ROYAL a sera goldy. Jako p¯ípravu na
zimu zahajte vitamínovou kúru. 3 kapky sera
KOI MULTIVITAMINU nakapejte na krmivo,
nechejte 10 minut v chladu vsakovat. Takto
obohacen˝m krmivem krmte jednou aû dva-
krát t˝dnÏ. Tím budou vaöe ryby dostateËnÏ
posíleny pro následující zimní období. 

⁄drûba jezírka v r˘zn˝ch roËních obdobích 7

Srpen 

Zá¯í
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ÿÌjen

Listopad

PÈËe o rostliny: 
V nÏkterÈm hezkÈm podzimním dnu ost¯í-
hejte rákosí jak v jeho okolí, tak i v rybníËku
pod úroveÚ hladiny. OdstraÚte pak z rybníËku
vöechny listy, odum¯elÈ Ëásti rostlin a ostatní
neËistoty. Rozkladem organick˝ch neËistot
se v˝raznÏ zhoröuje kvalita vody. Rostliny
jako je rákosí, nebo jim podobnÈ, kterÈ
z˘staly pod vodní hladinou  zabezpeËují i 
v zimÏ pro p¯ezimující obyvatele Vaöeho ryb-
níËku d˘leûit˝ kyslík.

V˝mÏna vody:
ProveÔte velkou v˝mÏnu vody, p¯ibliûnÏ
2/3 obsahu jezírka. Dno vyËistÏte od
listí a kalu. NejlÈpe tzv. “vodním
luxem”. »erstvou vodu upravte jed-
nou aû jednou a p˘l dávky sera KOI
PROTECT a sera pond teichmorena.

Krmení a vitamínová k˙ra: 
V tomto mÏsíci je d˘leûitÈ
posilovat ryby kvalitním, ale
lehce straviteln˝m krmením,
aby snáze p¯ekonaly období
zimního klidu. Tak dlouho,
dokud bude teplota vody
p¯esahovat 8°C, je t¯eba krmit
ryby podobnÏ jako v mÏsíci
b¯eznu.

P¯íprava p¯ezimování
(1): Pokud ryby v rybníËku p¯ezimují, je
pomocí filtraËní techniky resp. Ëerpadel firmy
sera pond v kombinaci s jin˝mi opat¯eními
proti zamrzání vody zabránÏno úplnÈmu
zamrznutí vodní hladiny. Nákres na str. 31
vám pom˘ûe, jak máte filtr nebo Ëerpadlo
instalovat. V ûádnÈm p¯ípadÏ led neproseká-
vejte!
(2): Jestliûe je vaöe jezírko mÏlËí neû 1 m,
doporuËujeme, aby vaöe ryby p¯ezimovaly 
v co nejvÏtöím akváriu. Teplota vody v akváriu
by mÏla b˝t v rozmezí 14 a 18°C, ale v ûádnÈm
p¯ípadÏ nesmí b˝t vyööí. Více informací o
optimální hloubce jezírka obdrûíte v sera
rádci “Jak si vybuduji sv˘j zahradní rybníËek”.

PÈËe o vodu:
Vodu oöet¯ete pomocí regulátor˘ sera KOI
PROTECT. Tato pÈËe je zvláötÏ d˘leûitá pokud
necháte ryby p¯ezimovat v rybníËku (viz. mÏsíc
duben).

7  ⁄drûba jezírka v r˘zn˝ch roËních obdobích
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Zima
V zimÏ odpoËívá rybníËek stejnÏ jako ostat-
ní p¯íroda v pokojnÈm zimním spánku. Je-li
rybníËek dostateËnÏ hlubok˝ (minimálnÏ
1 m) a pokud jste jej na podzim p¯ipravili
podle naöí rady na dlouhÈ zimní období, pak
vÏ¯te, ûe není d˘vod, aby jeho obyvatelÈ
nep¯eËkali dob¯e zimu.

Prosinec, leden, únor

ProudÏní vody znemoûÚuje v Ëásti
rybníËku promrznutí sloupce vody

sera pond bazÈnov˝ filtr
(umístit v hloubce 40 – 50 cm)

BazÈnová fólie

P¯ezimování:
Jedinou vaöí zimní povinností je udrûet Ëást
hladiny nezamrzlou. Pom˘ûe vám sera pond
bazÈnov˝ filtr W 1500, nebo Ëerpadlo od fil-
tru. V˝tokovou trysku umístÏte p¯ímo pod
hladinu vody, pohyb vody tak zajistí, ûe Ëást
hladiny nezamrzne. V ûádnÈm p¯ípadÏ
neprosekávejte led! Ryby by mohly b˝t hlu-
kem ruöeny, dostanou se do stresu, spot¯e-
bovávají více kyslíku a je ohroûeno jejich
p¯eûití.
Rybníkov˝ filtr nebo Ëerpadlo nesmí b˝t
umístÏno v nejhluböí Ëásti jezírka. Teplá voda

ode dna by se promíchala se
studenou vodou od hladiny
a ryby by uhynuly na pod-
chlazení. Optimální uspo-
¯ádání bazÈnovÈ techniky
je popsáno v sera rádci
“Jak si vybuduji sv˘j za-
hradní rybníËek”.

⁄drûba jezírka v r˘zn˝ch roËních obdobích 7
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Koi kap¯i jsou velmi Ëasto
naz˝váni “králi zahrad-
ních rybníËk˘”. Ten, kdo
se o tyto nádhernÈ a
p¯ítulnÈ ryby tochu blíû
zajímá, velmi rychle
porozumí nadöení sku-
teËn˝ch milovník˘ a
fand˘ koi kapr˘.

P¯i dobrÈ pÈËi dor˘stají
koi kap¯i znaËnÈ velikosti
(p¯es 1 metr dÈlky) a takÈ
znaËnÈho stá¯í (p¯es
70 let). Dobrou pÈËí se
rozumí kromÏ dostateË-
nÏ velkÈho rybníËku takÈ:

• krmení vysoce kvalitními, druhovÏ
odpovídajícími krmivy

• optimální kvalita vody
• prevence onemocnÏní související se svÏ-

domitou a odpovídající pÈËí o kvalitu vo-
dy, spolu s pravidelnym pozorováním ryb

• správnÈ p¯ezimování.

8  Jak chovat koi kapry

Radu, jak vybudo-
vat a za¯ídit rybní-
Ëek pro koi kapry
naleznete v sera
rádci “Jak si vybu-
duji sv˘j zahradní
rybníËek”.

Teplota 

Oproti divokÈ formÏ kapr˘ ûijících ve volnÈ
p¯írodÏ, pot¯ebují koi kap¯i k tomu, aby
z˘stali a aktivní a Ëilí, vodu ponÏkud teplejöí.
Ideální teplota je mezi 18 a 25°C. MnohÈ ryb-
níËky pro koi kapry jsou proto vytápÏnÈ a
teplota vody kolem 20°C je v nich udrûována
i bÏhem zimního období.

Samoz¯ejmÏ mohou b˝t koi kap¯i chováni i 
v nevytápÏn˝ch rybníËcích. V tomto p¯ípadÏ
je t¯eba, aby mohli koi v období od pozdní-
ho podzimu aû do ËasnÈho jara p¯ezimovat
na dnÏ rybníËku.

Aû kdyû p¯esáhne z jara teplota vody 8°C,
m˘ûete opÏt zaËít s pravideln˝m krmením
Vaöich ryb.
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Jak chovat koi kapry  8

Po dlouhÈm zimním spánku jsou koi kap¯i
velmi zesláblí a musí za kaûdou cenu dostat
vysoce energetickÈ, snadno stravitelnÈ krmi-
vo. NejvhodnÏjsí je sera KOI SPIRULINA. Mladí
kap¯i by mÏli dostat sera KOI JUNIOR nebo
sera KOI ROYAL MINI. Na krmivo doporuËuje-
me nakapat sera KOI MULTIVITAMIN.

Se stoupající teplotou vody doporuËujeme
zaËít st¯ídat krmivo sera KOI SPIRULINA, sera
KOI ROYAL a sera KOI COLOR. 

Krmte nÏkolikrát dennÏ úsporn˝m zp˘so-
bem (vûdy jen takovÈ mnoûství, kterÈ ryby
zkonzumují bÏhem nÏkolika málo minut).

V hork˝ch letních dnech, kdy p¯ekroËí teplo-
ta vody 25ôC, je t¯eba krmit velmi opatrnÏ a
úspornÏ, opÏt v nÏkolika dávkách dennÏ.
Ideálním krmivem v tomto období je kup¯.
sera KOI ROYAL nebo sera KOI COLOR.

Na podzim, kdy zaËne opÏt klesat teplota
vody, je ten prav˝ Ëas zaËít Vaöe ryby p¯ipra-
vovat na období zimního klidu. ZaËnÏte opÏt
krmit vÏtöím podílem vydatn˝ch krmiv sera
KOI SPIRULINA a sera KOI ROYAL, kterÈ p¯ed
zkrmením necháte nasáknout vitaminov˝m
preparátem sera KOI MULTIVITAMIN. Po-

m˘ûete tím Vaöim ka-
p¯ík˘m získat dostateË-
nou rezervu sil k p¯eko-
nání dlouhÈ zimy.

Poklesne-li teplota vody
pod 8°C, nesmíte koi
kapry v ûádnÈm p¯ípadÏ
dál krmit, i kdyby potra-
vu p¯ijímali. P¯i takto
nízkÈ teplotÏ vody
z˘stává potrava nez-
trávená v trávicím trak-
tu, coû pochopitelnÏ
rybám ökodí. V rybníË-
ku, kter˝ je celoroËnÏ
vytápÏn˝, musí b˝t ryby
krmeny celoroËnÏ.

KrmenÌ
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8  Jak chovat koi kapry

Kyslík

Preventivní opat¯ení proti onemocnÏní

UhliËitanová tvrdost

Ideální uhliËitanová tvrdost pro koi kapry i
ostatní bazÈnovÈ ryby je 5 – 10°dkH. Tato
tvrdost stabilizuje hodnotu pH a tím vytvá¯í
optimální podmínky pro vaöe ryby.
Více informací o mÏ¯ení a zvyöování uhliËi-
tanovÈ tvrdosti naleznete v kapitole “sera
informace o vodÏ” (od strany 16).

Jelikoû koi kap¯i pot¯ebují více kyslíku neû
zlatí karásci, je d˘leûitÈ, aby v jezírkách sta-
vÏn˝ch pro koi kapry byly dodrûeny nÏkterÈ
zásady.

• Jezírko pro koi kapry umístÏte tak, aby do
nÏho nemohlo padat listí a jehliËí. Tlející
listy spot¯ebovávají kyslík, kter˝ pak
kapr˘m chybí. Zv˝öí-li se teplota vody,
obsah kyslíku klesá. Protoûe koi kap¯i
spot¯ebovávají p¯i trávení velmi mnoho
kyslíku z vody, musíme v˝öe uvedenÈmu
jevu p¯edcházet.

• RybníËek nesmí b˝t nadmÏrnÏ zarybnÏn˝.
Do novÏ vybudovanÈho rybníËku vysaÔte
jen málo ryb, nezapomeÚte na jejich oËe-
kávanou velikost v dospÏlosti.

• Krmte úspornÏ. Pamatujte, ûe nadmÏrn˝m
krmením zneËiöùujete vodu a souËasnÏ
podporujete p¯emnoûení ¯as.

DoporuËujeme pravidelnÏ kontrolovat obsah
kyslíku sera kyslík-testem. Pokud voda neob-
sahuje pot¯ebnÈ mnoûství kyslíku, pouûijte
okamûitÏ sera oxypur. Je samoz¯ejmÈ, ûe
musíte zjistit p¯íËiny nedostatku kyslíku a
odstranit je.

Vaöe koi kapry musíte pravidelnÏ pozorovat,
nejlÈpe bÏhem krmení. Vedle zjevn˝ch
p¯íznak˘ (poranÏní, nafoukÈ b¯icho, zakrva-
vÏlá místa, nebo v¯edy, bílÈ teËky, parazitÈ)
sledujte p¯edevöím chování Vaöich ryb. Kaûdá
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zmÏna (nap¯. apatie u jinak ûiv˝ch ryb) je
z¯eteln˝m varovn˝m signálem. Vyuûívejte 
k pozorování ryb p¯edevöím Ëasu, kdy je
krmíte. Ryby vyplouvají aû k hladinÏ a jsou
tedy dob¯e vidÏt.

P¯ípadnÈ následující vyöet¯ení, jako nap¯íklad
koûní stÏr, musí b˝t proveden jen na základÏ
skuteËnÏ opodstatnÏnÈho podez¯ení! ObËas

se setkáváme s radou, provádÏt pravidelnÏ
tzv. rutinní stÏry. Toto doporuËení nelze
p¯ijmout bez v˝hrad. Pravdou je, ûe p¯i love-
ní ryb dochází nutnÏ k jejich stresování a takÈ
je zde velmi vysokÈ riziko poranÏní.

Bliûöí informace o nemocech ryb hledejte 
v sera rádci “Víte jak uzdravíte svÈ ryby?”

Krmiva –
a p¯ípravky pro pÈËi




