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Diagnostická tabulka rybích nemocí
Následující diagnostická tabulka vám
poskytne p¯ehled nejd˘leûitÏjöích nemocí tropick˝ch ryb a jejich moûnÈ
p¯íËiny. Abyste se dostali k p¯esnÈ diagnóze, pracujte, prosím, p¯ed oöet¯ením

s diagnostickou tabulkou p¯esnÏ a peËlivÏ. MnohÈ nemoci se projevují podobnÏ, ale lÈËba vyûaduje odliönÈ
metody.
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JasnÏ viditelnÈ bílÈ
teËky na k˘ûi a
ploutvích
(0,4 – 1,5 mm)

Barva k˘ûe se mÏní
na öedivou Ëi
mlÈËnou;
u dlouhoploutv˝ch
ryb se ploutve t¯epí;
ryby mají staûenÈ
ploutve

Costia necatrix: Prozkoumejte vzorek
k˘ûe p¯i t¯istanásobnÈm zvÏtöení;
malí biËíkovci, fazolovitÈho tvaru se
pohybují velmi rychle
➤ sera costapur
➤ str. 19

100 x

100 x

Chilodonella (ovalnÈ nebo kulatÈ
skvrny): Vzorek k˘ûe prozkoumejte p¯i
Ëty¯iceti aû stonásobnÈm zvÏtöení;
plochÈ, jednobunÏËnÈ organismy
srdcovitÈho tvaru
➤ sera ectopur + sera costapur
➤ str. 17
Tetrahymena: Prozkoumejte vzorek
k˘ûe p¯i Ëty¯iceti aû stonásobnÈm
OhraniËenÈ, zdu¯elÈ, zvÏtöení; pohyblivÈ jednobunÏËnÈ
bílÈ skvrny na k˘ûi organismy hruökovitÈho tvaru
➤ sera ectopur + sera costapur
MalÈ, svÏtlÈ skvrny ➤ str. 17
na k˘ûi;
Trichodina: Prozkoumejte vzorek k˘ûe
apatie a ztráta
p¯i nejmÈnÏ Ëty¯iceti aû stonásobnÈm
chuti; hlenov˝ koûní zvÏtöení; kruhovÈ, pohyblivÈ jedsekret (pouze ve
nobunÏËnÈ organismy kloboukovitÈho
slanÈ vodÏ)
tvaru
➤ sera ectopur + sera costapur
➤ str. 16
Mo¯ská Brooklynella: Prozkoumejte
vzorek k˘ûe p¯i nejmÈnÏ Ëty¯iceti aû
stonásobnÈm zvÏtöení; plochÈ,
pohyblivÈ jednobunÏËnÈ organismy
srdcovitÈho tvaru
➤ sera cyprinopur ➤ str. 16

ΩChlupatÈ◊ útvary
na povrchu
poranÏnÈ k˘ûe
40 x

Diagnostická tabulka rybích nemocí

50 x
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● Ichthyophthirius multifiliis
➤ sera ectopur + sera costapur
● Cryptocarion irritans
(v mo¯skÈ vodÏ)
➤ sera cyprinopur
Pomocí lupy m˘ûete vidÏt
pohybující se jednobunÏËnÈ
organismy na k˘ûi.
➤ str. 13 – 15

20 x

400 x
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Glossatella nebo Heteropolaria
colisarum:
Silnou lupou m˘ûete vidÏt mnoho
protáhl˝ch jednobunÏËn˝ch
organism˘ na krátk˝ch stoncích.
➤ sera costapur ➤ str. 16
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Na nÏkter˝ch
Ëástech tÏla se
objevují bílÈ,
houbovitÈ útvary

Smíöená infekce: Prozkoumejte vzorek
k˘ûe p¯i Ëty¯iceti aû stonásobnÈm
zvÏtöení; mnoho r˘zn˝ch pohybliv˝ch
jednobunÏËn˝ch organism˘, hub a
bakterií.
➤ sera ectopur a kombinace lÈk˘
➤ str. 37

BÏlavÈ, v¯edovitÈ
formace na k˘ûi s
dlouh˝mi, tÈmÏ¯
neviditeln˝mi
vlákny

PlíseÚ: Prozkoumejte vzorek k˘ûe p¯i
padesátinásobnÈm zvÏtöení.
➤ sera ectopur + sera mycopur
➤ str. 36

BílÈ pysky;
bíle olemovanÈ
öupiny;
rychle se öí¯í
(v hodinách);
staûenÈ ploutve

Bakterie Columnaris: Prozkoumejte
vzorek k˘ûe p¯i sto aû osmisetnásobnÈm zvÏtöení;
bakterie se jakoby pohupují vzad a
vp¯ed, mÏ¯í 8 µm.
➤ sera baktopur
➤ str. 32

40 x
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15 x

400 x

Hniloba ploutví: P¯i Ëty¯istanásobnÈm
zvÏtöení m˘ûete vidÏt mnoho rychle
Bíle olemovanÈ
ploutve se neustále se pohybujících bakterií.
zkracují
➤ sera baktopur
➤ str. 31

PevnÈ, kulovitÈ
cysty na k˘ûi a
ploutvích mÏ¯ící
0,5 – 1 mm

NateklÈ, vypoulenÈ
oËi a odstávající
öupiny (vöechny
p¯íznaky se nemusí
objevit najednou)

Lymphocystis: P¯i dotyku jsou cysty
tvrdÈ a nedají se set¯ít.
➤ preventivnÏ: sera cyprinopur
➤ str. 23

● B¯iöní vodnatelnost nebo infekce
ledvin, voda kontaminovaná
organick˝mi neËistotami
Studenovodní ryby
plavou nekoordino➤ str. 33
vanÏ;
●
Jarní
virÈmie,
drobnÈ i rozsáhlÈ
b¯iöní vodnatelnost
krvavÈ skvrny na
Testujte vodu, obzvláötÏ na nitráty;
k˘ûi, u ko¯ene
pitvejte pouze ËerstvÏ uhynulÈ ryby
ploutví a u ûáber;
(viz malá ilustrace: otev¯ená tÏlní
ûábry svÏtlÈ;
dutina)
koneËnÈ stádium –
nateklÈ tÏlo,
➤ sera cyprinopur, sera baktopur
odstávající öupiny,
direct nebo sera KOI BAKTO TABS
vypouklÈ oËi
➤ od str. 25
(Exophthalmus) a
vyh¯ezl˝ ¯itní otvor,
nejËastÏji p¯i
teplotÏ mezi 15 a
18°C
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skvrny pod k˘ûí
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Bakteriální infekce: Prozkoumejte
vzorek k˘ûe mikroskopem p¯i Ëty¯iceti
aû Ëty¯istanásobnÈm zvÏtöení
➤ sera baktopur direct
➤ str. 30

40 x

100 x

BílÈ formace
Koûní kotvení Ëervi Lernaea: Jsou
tyËinkovitÈho tvaru viditelní pouh˝m okem.
s mal˝mi vaky na
➤ sera cyprinopur
konci jsou
➤ str. 38
zachyceny v k˘ûi

Drobní kor˝öi
ötítovitÈho tvaru
p¯ichyceni na k˘ûi,
barevnÏ transparentní;
krvavÈ vpichy

Kap¯ivec rodu Argulus: Je viditeln˝
pouh˝m okem.
➤ sera cyprinopur
➤ str. 39

Na koi kaprech i u
Erythrodermatitis: Je viditeln˝
ostatních druh˘
pouh˝m okem.
kaprovit˝ch se
➤ sera cyprinopur, sera baktopur
objeví ËervenÈ
direct nebo sera KOI BAKTO TABS
skvrny, kterÈ se
mÏní v hlubokÈ, bílÈ ➤ str. 34 – 35
lemovanÈ díry v k˘ûi

Bílí kor˝öi mÏ¯ící
0,5 – 2 mm na
vláknech ûáber

Diagnostická tabulka rybích nemocí

Oodinium: Prozkoumejte vzorek k˘ûe
JemnÈ, bílÈ teËky
(< 0,3 mm) na k˘ûi a p¯i stonásobnÈm zvÏtöení;
nepohyblivÈ oválnÈ formace
ploutvích;
ryby vypadají jako
➤ sera oodinopur
posypanÈ moukou ➤ str. 18 – 19

éábrohlísti rodu Ergasilus: Jsou
viditelní pouh˝m okem
➤ sera cyprinopur
➤ str. 39

40 x
ˇ
Zábrohlíst:
foto Dr. Dirk Kleingeld

Rybí pijavice: Jsou viditelnÈ pouh˝m
KruhovitÈ, krvavÏ
okem, mÏ¯í nÏkolik centimetr˘.
zapálenÈ skvrny na
➤ sera ectopur, sera cyprinopur
k˘ûi mÏ¯ící 3 – 8 mm
➤ str. 22
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Díry v hlavÏ a okolí
hlavy

DÏrová nemoc – onemocnÏní cichlid,
onemocnÏní z nedostatku minerál˘ –
Ëasto jsou souËasnÏ napadeny
vnit¯nosti biËíkovci:
OnemocnÏní je viditelnÈ pouh˝m okem.
➤ sera baktopur direct nebo
sera bakto Tabs
➤ str. 41 – 42

VrozenÈ vady, ryby
mají deformovanÈ
sk¯ele, ploutve a
páte¯

Nedostatek minerál˘ v mÏkkÈ vodÏ:
P¯íznaky jsou viditelnÈ pouh˝m okem.
➤ sera mineral salt, sera fishtamin,
sera activant
➤ str. 40

éábra se zbarví do
bÏla nebo öeda;
vlákna ûáber se
rozkládají a odpadají

Otrava amoniakem nebo zv˝öená
hodnota pH: VymÏÚte ËásteËnÏ vodu a
zkontrolujte hodnotu pH a sniûte ji na
7 pouûitím sera pH-minus.

SvÏtlÈ ûábry,
mlÈËnÈ skvrny
k˘ûe, v koneËnÈm
stádiu se vlákna
ûáber rozpadají

Bakteriální hniloba ûáber: Prozkoumejte vzorek ûáber pod mikroskopem
➤ sera baktopur
➤ str. 31

D˝chání je den ode
dne tÏûöí, na závÏr
ryby visí p¯ímo pod
hladinou a rychle
d˝chají;
jednostrannÈ
d˝chání; jedna nebo
obÏ sk¯ele jsou
öiroce roztaûenÈ
nebo slepenÈ

éáberní Ëervi, Dactylogyridea:
Prozkoumejte vzorek ûáber pod
mikroskopem p¯i Ëty¯iceti aû
stonásobnÈm zvÏtöení.
➤ sera ectopur + sera mycopur
➤ str. 21 – 22

Porovnání:
ˇ
ˇ
Nemocná zábra
zdravá zábra
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(skrele
odstranena)
(skrele
odstranena)

40 x

Koûní Ëervi, Gyrodactylidea:
Malí pohybliví Ëervi, kte¯í mohou b˝t
Ryby se otírají o
podklad a stávají se zpozorováni na k˘ûi pouh˝m okem
apatickÈ
➤ sera ectopur + mycopur
➤ str. 21
10 x

50 x
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Ryby plavou
kolíbavÏ tÏsnÏ pod
hladinou, mají
staûenÈ ploutve,
jsou lekavÈ,
vyhledávají úkryty;
toto onemocnÏní
nemá ûádnÈ dalöí
p¯íznaky

Bakteriální koûní infekce/vnit¯ní
bakteriální infekce: Prozkoumejte
vzorek k˘ûe a hledejte r˘znÈ
bakteriální parazity.
➤ sera baktopur, sera baktopur direct
nebo sera bakto Tabs,
sera costapur
➤ str. 30 – 35
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Naleptaná k˘ûe;
öedav˝ opalizující
oblak na k˘ûi;
krvácivost;
siln˝, öed˝ zákal oËí;
nahnÏdl˝ povlak na
ûábrách

Acidita: Zkontrolujte hodnotu pH a
uhliËitanovou tvrdost, p¯idejte sera
pH-plus a poskytnÏte odpovídající
uhliËitanovou tvrdost pro stabilitu
hodnoty pH p¯ípravkem sera kH-plus;
pak p¯idejte sera aqutan.

VybledlÈ vybarvení

Hodnoty vody jsou neadekvátní, p¯íliö
mnoho svÏtla, ûádná místa ke
schování, nevhodnÈ krmivo:
VezmÏte na vÏdomí pot¯eby ryb a
krmte je kvalitními sera krmivy.

800 x
Spironucleus sp.

»irÈ, malÈ puch˝¯ky OnemocnÏní plynovÈho mÏch˝¯e,
pod k˘ûí
voda je p¯esycena ökodliv˝mi plyny:
(0,5 – 2 mm)
Zesilte vzduchování.
ˇ ´ ˇ foto: Dr. Lechleiter
ˇ plynového mechyre
Onemocnení

Ploutve odpadnou

Osmotick˝ öok po p¯emístÏní ryb do
novÈho prost¯edí: ZmÏ¯te vodivost;
p¯idejte do vody sera ectopur tak,
abyste doplnili chybÏjící soli, vodivost
upravte na hodnoty transportní vody.
➤ str. 45

Diagnostická tabulka rybích nemocí

“Rozpadající se◊
ploutve

Zamo¯ení vnit¯ností biËíkovci nebo
nedostatek vitamín˘ Ëi minerál˘:
Krmte objemn˝mi FD krmivy.
➤ sera baktopur, sera bakto Tabs,
sera fishtamin, sera activant,
sera mineral salt
➤ str. 20, 40, 41, 46
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Otrava Ëpavkem?
➤ Zkontrolujte hodnotu pH a sniûte ji na 7 pouûitím p¯ípravku
sera pH-minus.

Diagnostická tabulka rybích nemocí

Vöechny ryby nebo ryby stejnÈho
druhu uhynou bÏhem nÏkolika
hodin, Ëasto jsou ryby v plnÈm
vybarvení
➤ Akutní otrava:

NekontrolovanÈ dodávky CO2?
➤ Vzduchujte vodu, instalujte seramic automatick˝ dávkovaË CO2.

Zv˝öená koncentrace dusitan˘?
➤ NÏkolikrát vymÏÚte velkÈ mnoûství vody, potom p¯idejte
sera aqutan a sera nitrivec.
Zv˝öená koncentrace mÏdi? OchraÚte rostliny?
➤ P¯idejte dvojitou dávku p¯ípravku sera aqutan, pouûijte
sera super carbon.

Je hodnota pH p¯íliö vysoká?

➤ Sniûte ji na 7 pouûitím p¯ípravku sera pH-minus.
Ryby vyskakují z vody
➤ Otrava:

Je hodnota pH p¯íliö nízká?
➤ Zvyöte ji p¯ípravky sera pH-plus a sera kH-plus;
po jednÈ hodinÏ uklidnÏte ryby p¯idáním sera aqutan.
OchraÚte rostliny:
➤ NÏkolikrát vymÏÚte vodu; pouûijte sera super carbon.

Jsou v akváriu dekorativní p¯edmÏty vyluËující jedy?
➤ OdstraÚte p¯edmÏty, vymÏÚte vodu a p¯efiltrujte ji p¯es
sera super carbon.
Nep¯irozenÈ tmavÈ vybarvení: p¯i
klepnutí na sklo akvária se ryby
snadno stresují, v panice
proplouvají akváriem
➤ Neidentifikovatelná otrava:

Je v akváriu zv˝öen˝ obsah mÏdi Ëi chlóru?
➤ VymÏÚte vodu, p¯idejte dvojitou dávku p¯ípravku sera aqutan,
pokud je voda cítit chlórem, pouûijte sera chlorvec.
Zkontrolovali jste, zda jsou v akváriu p¯írodní jedy, dezinfekËní
p¯ípravky nebo saponáty p¯icházející z vodovodního potrubí?
➤ Filtrujte vodovodní vodu p¯es sera super carbon 24 hodin p¯ed
pouûitím v akváriu.

Sníûen˝ filtraËní kolobÏh?
➤ VyËistÏte filtr, vzduchujte.

Ryby plavou tÏsnÏ pod hladinou
vody a velmi rychle d˝chají
➤ Nedostatek kyslíku nebo
nadmÏrn˝ obsah CO2:

NekontrolovanÈ dodávky CO2?
➤ Instalujte seramic automatick˝ dávkovaË CO2.

sera Sauerstoff-Test

➤ Pouûijte sera oxypur
UpozornÏní: V p¯ípadÏ
nadmÏrnÈho obsahu CO2
m˘ûe stále b˝t obsah kyslíku
normální.
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obsah kyslíku:

hodnocení

0,5 mg/l

nebezpeËnÈ

2 mg/l

znepokojivÈ

4 mg/l a více

odpovídající
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NÏkterÈ Ëásti tÏla ryb v˝raznÏ
ztmavnou
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PoökozenÈ nebo p¯isk¯ípnutÈ nervy:
➤ Nechejte ryby zotavit v karantÈnní nádrûi, pro sníûení stresu
p¯idejte sera aqutan.

40 x

OnemocnÏní Pleistophora (onemocnÏní neonek):
➤ Cysty zp˘sobenÈ cizopasn˝mi spory;
prozkoumejte vzorek tkánÏ mikroskopem p¯i Ëty¯iceti
aû Ëty¯istanásobnÈm zvÏtöení;
postiûenÈ ryby odstraÚte ze spoleËnÈho akvária.

Ryby snadno onemocní vlivem nevhodnÈ Ëi kontaminovanÈ
vody:
➤ VezmÏte v potaz pot¯eby ryb;
testujte hodnoty vody, p¯ípadnÏ vymÏÚte vodu;
p¯idejte sera aqutan a sera nitrivec.
Vybarvení ryb je stále tmavöí a
tmavöí

ZranÏní zp˘sobená p¯i odchytu hrubou síùkou nebo od¯ením:
➤ Pouûívejte na ryby síùky znaËky sera;
p¯idejte dvojitou dávku p¯ípravku sera aqutan;
v p¯ípadÏ hluböích zranÏní sera mycopur;
v zahradních jezírkách sera omnisan.
RozbolavÏlá k˘ûe,
örámy na k˘ûi

55,639
Jarní virózy, bakteriální infekce:

➤ sera baktopur direct nebo sera KOI BAKTO TABS,

Diagnostická tabulka rybích nemocí

NÏkterÈ Ëásti tÏla ryb v˝raznÏ
tmavnou nebo zesvÏtlají, v
extrÈmních p¯ípadech je tÏlo ryb
deformovanÈ; ztráta rovnováhy
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sera cyprinopur

➤ str. 25
Krvavá zranÏní

Otok ötítnÈ ûlázy, nedostatek jódu:
➤ Krmte krmivy sera GVG-mix, sera GVG-mix marin,
sera granumarin, sera FD Krill t¯ikrát t˝dnÏ;
do vody p¯idejte sera mineral salt.
Otok v tlamce
blízko ûáber
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1 Akvárium nabízí zdroj p¯irozenÈ relaxace

P¯edmluva

Naöe ûivoty jsou Ëasto doprovázeny
stresem a obavami z budoucna. Je
proto snadno pochopitelná naöe
touha po aktivním odpoËinku. éádn˝
jin˝ koníËek nenabízí dokonalou
kombinaci aktivního odpoËinku a
radosti z úspÏönÈho chovu ûiv˝ch
rybek. To je asi d˘vod, proË stále více
lidí nalÈzá potÏöení z krásnÈho akvária.
Akvárium poskytuje uvolnÏní vaöí
duöe. Udrûování akvária v optimálním
stavu je koníËkem v pravÈm slova
smyslu.
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Pokud vlastníte akvárium, jste takÈ zodpovÏdní za zdraví chovan˝ch zví¯at, ale
na druhÈ stranÏ údrûba malÈho Ωakvarijního biotopu◊ je celkem snadná.
Ve spoleËnosti sera máme mezi zamÏstnanci mnoho váöniv˝ch chovatel˘ akvarijních ryb. Tito jsou schopni zodpovÏdÏt i nejzáludnÏjöí otázky. Kombinace
jejich profese a koníËka jim umoûÚuje
p¯esnÏ pojmenovat a vy¯eöit tÈmÏ¯

vöechny chovatelskÈ problÈmy.
T˝m odborník˘ spoleËnosti sera podporuje vöechny zájemce o akvaristiku sÈrií
rádc˘, kterÈ odpovídají na neustále se
opakující otázky jednoduchou a srozumitelnou formou.
Tento rádce vám pom˘ûe a poradí, kdyû
vám ryby onemocní. Obsahuje jednoduchou a p¯ehlednou identifikaci nejd˘leûitÏjöích rybích onemocnÏní, doporuËí
pouûití správn˝ch lÈk˘ a samoz¯ejmÏ
vám nabídne ucelen˝ program prevence, abychom p¯edcházeli problÈm˘m
zap¯íËinÏn˝ch nemocemi.

Vám p¯ejeme úspÏch v boji s
nemocemi a vaöim
rybám p¯ejeme dobrÈ zdraví.

2 VnÏjöí a vnit¯ní onemocnÏní:
od diagnózy po vylÈËení

Odhalit vnit¯ní onemocnÏní je mnohdy
velmi obtíûnÈ, protoûe m˘ûeme pouze
usuzovat ze zmÏn v chování naöich ryb.
P¯i pravidelnÈm pozorování akvária si
snadno povöimneme zmÏn v plavání ryb,
v jejich vybarvení, v ochotÏ p¯ijímat
potravu, vöimneme si jejich apatie nebo
lekavÈho chování. Vöechny tyto zmÏny
by mÏly kaûdÈho akvaristu rychle upozornit na to, ûe se v akváriu nÏco dÏje.

D˘leûitÈ je postupovat dle následujícího po¯adí:

A

pozorování

B

»ast˝m, opatrn˝m pozorováním m˘ûe
b˝t zjiötÏno mnoho nemocí v jejich
poËáteËních stádiích. InfikovanÈ ryby
jeötÏ nejsou oslabenÈ a je dobrá öance,
ûe zdravÈ ryby v˘bec nebudou napadeny.
Správná diagnóza je nezbytná pro úspÏönou lÈËbu. Volbou správnÈho lÈËiva na
urËitou nemoc se vyhnete zbyteËn˝m
komplikacím. LÈËebn˝ postup je p¯ímo
závisl˝ na diagnóze. Existují r˘zná lÈËiva
na r˘znÈ nemoci, ale jedno základní pravidlo platí u vöech druh˘ onemocnÏní:

diagnóza

C

lÈËba

Od diagnózy po vylÈËení

V dob¯e udrûovan˝ch akváriích se
naötÏstí nemoci objevují z¯ídka. NicmÈnÏ vÏtöina akvarist˘ se s problÈmy
kolem lÈËení nemocí setkala. Pokud se
ve vaöem akváriu nemoc objeví, tÈmÏ¯
vûdy se nám poda¯í p¯edejít nejhoröímu,
je-li zákrok rychl˝ a promyölen˝.
VnÏjöí a vnit¯ní onemocnÏní se liöí
hlavnÏ obtíûností identifikace. Obvykle
je velmi snadnÈ objevit na k˘ûi Ëi
ploutvích zmÏny signalizující vnÏjöí onemocnÏní v jeho zaËátcích.

rychlost zákroku v˝raznÏ zvyöuje öanci
na úspÏönÈ vylÈËení. Dodrûení tohoto
pravidla je nejd˘leûitÏjöí u nakaûliv˝ch
onemocnÏní.

DoporuËujeme vám mít v zásobÏ
alespoÚ sera costapur a sera baktopur.
Pokud se nemoci objeví bÏhem
víkendu Ëi prázdnin, neztratíte tak
drahocenn˝ Ëas.
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3 Jak chránit ryby p¯ípravkem
sera aqutan p¯i stÏhování
Kdyû ryby p¯ipravujeme na transport,
jsou p¯i odchytu velmi Ëastá poranÏní
k˘ûe. DrobnÈ odÏrky k˘ûe se velmi
rychle zahojí, pokud p¯i p¯elovování
pouûijete sera aqutan.

Pár kapek sera aqutan p¯idejte do
transportního sáËku. V akváriu, do
kterÈho ryby vypouötíte, nesmí sera
aqutan takÈ chybÏt.

Jak chránıt ryby p¯i stÏhování

sera aqutan chrání ryby pÏti zp˘soby:
●

Ëiní vodu k¯isùálovÏ Ëistou

●

biologicky ochraÚuje sliznice

●

váûe tÏûkÈ kovy

●

neutralizuje chlór

●

je ideální pro sníûení stresu bÏhem
transportu a v novÈm akváriu

*obsahuje
vitamín B-komplex

Ve vloËkov˝ch a granulovan˝ch krmivech sera obohacen˝ch o jód a d˘leûitÈ
minerály najdou vaöe ryby plnohodnotnou v˝ûivu. Nejlepöí moûná ochrana
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proti onemocnÏní je dokonalá v˝ûiva
vaöich rybek.
Dalöí informace se dozvíte v sera rádci
ΩPÈËe kolem akvária a filtrace vody◊.

4 Nemoci zp˘sobenÈ ¯asnat˝mi parazity
Tyto nemoci zp˘sobují jednobunÏËnÈ
organismy, kter˝ch existuje mnoho
r˘zn˝ch druh˘. Vyskytují se v kaûdÈm
akváriu, vÏtöina z nich je p¯íliö malá na
to, abychom je zahlÈdli pouh˝m okem.
éiví se bakteriemi a malink˝mi plovoucími ËásteËkami ve vodÏ a sami jsou

20 x
JednobunÏËní Ichthyophthirius mohou mÏ¯it aû do 1,5 mm, na
k˘ûi jsou viditelní pouh˝m okem. Ryba je
pokryta bíl˝mi chomáËky a vypadá jako
posypaná krupicí Ëi hrub˝m pískem. Ichthyophthirius je Ëasto naz˝ván Ωnemocí
bíl˝ch teËek◊ nebo lidovÏ Ωkrupice◊.

ParazitÈ se nejd¯íve objeví na ploutvích
nebo na h¯betech ryb. Jiû v poËáteËním
stádiu nemoci se rybám stáhnou ploutve a ryby se snaûí zbavit parazit˘ otíráním o rostliny nebo dekoraËní p¯edmÏty

v akváriu. V pokroËil˝ch stádiích nemoci
m˘ûe b˝t na rybÏ tolik parazit˘, ûe
vytvá¯ejí ûlutavÏ bílÈ, rozsáhlÈ skvrny.
Protoûe se nemoc v akváriu öí¯í velice
rychle, je nutnÈ okamûitÏ zaËít s lÈËbou
p¯ípravkem sera costapur. sera costapur je moûno pouûít v plnÏ osazen˝ch
a vybaven˝ch akváriích. Tímto p¯ípravkem jsou zlikvidováni parazitÈ na k˘ûi i
jejich stádia volnÏ se vznáöející ve vodÏ.
sera costapur neublíûí ani rybám ani
rostlinám.

Nemoci zp˘sobenÈ ¯asnat˝mi parazity

4.1 Ichthyophthirius
multifiliis
(nemoc bíl˝ch teËek)

vítanou doplÚkovou potravou rybích
potÏr˘.
NicmÈnÏ nÏkterÈ druhy Ω¯asnat˝ch◊
nálevník˘ parazitují vÏtöinu svÈho ûivota
na k˘ûi ryb a ûiví se jejich koûním
sekretem.
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Nemoci zp˘sobenÈ ¯asnat˝mi parazity

Protoûe Ichthyophtirius
na rozdíl od ostatních
parazit˘ nez˘stává
na povrchu k˘ûe,
ale ûije uvnit¯ koûního slizu,
je tÏûöí jej zasáhnout lÈËivy.

P¯i lÈËení Ichthyophtirius není nutnÈ
se sera costapur aplikovat i sera ectopur, ale je to uûiteËnÈ, protoûe sera
ectopur pom˘ûe v boji proti ostatním
ektoparazit˘m. sera ectopur uvolní
parazity z rybí k˘ûe a navíc se z nÏj
pomalu uvolÚuje kyslík, kter˝ umocÚuje
úËinky sera costapur, kter˝ zabíjí parazity rychleji.
Zárodky Ichthyophtirius mohou b˝t
p¯ítomni v akváriu po dlouhou dobu,
aniû by nemoc propukla. Ku p¯íkladu,
kdyû do akvária dáme novÈ rybky a osádka akvária je mírnÏ stresována, m˘ûe
nemoc znovu propuknout.
Jako podporu lÈËby doporuËujeme
lehce zv˝öit teplotu vody na t¯i dny
(maximálnÏ o 2°C, pozor! zv˝öení teploty
vody nesmí p¯ekroËit schopnost ryb se
tomuto zv˝öení p¯izp˘sobit) a zvyöte

V˝vojov˝ cyklus
Ichthyophtirius

1 DospÏlí parazitÈ opustí
rybu a hledají dob¯e
chránÏná místa v
akváriu s mal˝m
pr˘tokem vody.
2 Parazit vytvo¯í pevnou kapsli (cystu) a
zaËne se dÏlit. V cystÏ se vyvíjí
nÏkolik set zárodk˘.
3 Zárodky proniknou kapslí do volnÈ
vody a rozpt˝lí se po akváriu.
4 ParazitÈ znovu napadnou ryby v
akváriu a proniknou do v jejich k˘ûe.
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provzduönÏní vody. Zv˝öení teploty
urychlí v˝voj parazit˘ a zaktivuje imunitní systÈm ryb. Tím se stane lÈËba jeötÏ
úËinnÏjöí.

4.2 Cryptocarion irritans
(v mo¯skÈ vodÏ)
40 x

Nemoc Cryptocarion, která se objevuje v
mo¯skÈ vodÏ, je velmi podobná Ichthyophtirius ze sladkÈ vody. Proto je
naz˝vána Ωmo¯sk˝ Ichthyophtirius◊.
Zp˘sobují ji cizopasníci, kte¯í jsou zachyceni hluboko v k˘ûi. JasnÏ viditelnÈ, bílÈ
nebo öedivÈ teËky jsou tvo¯eny zdu¯ením sliznice, ve kterÈm dob¯e chránÏnÈ
jednobunÏËnÈ organismy ûijí. P¯i odbÏru
vzorku na prozkoumání se tato pouzdra
dají tÏûko z k˘ûe sejmout, Ëasto se p¯i
odbÏru roztrhnou.

V oddÏlenÈm akváriu m˘ûete lÈËit
mo¯skÈ ryby takÈ p¯ípravkem sera
costapur. Po lÈËbÏ nesmíte ryby ihned
vrátit do mo¯skÈho akvária, protoûe i
malÈ mnoûství tohoto lÈËiva m˘ûe b˝t
pro bezobratlÈ smrtelnÈ. Proto byste
mÏli nechat lÈËenÈ ryby plavat alespoÚ
10 minut v nádrûce naplnÏnÈ mo¯skou
vodou z chovnÈho akvária, teprve potÈ
je m˘ûe bezpeËnÏ vrátit mezi ostatní
ûivoËichy.

Nemoci zp˘sobenÈ ¯asnat˝mi parazity

BílÈ teËky na k˘ûi zp˘sobí
Ichthyophtirius

sera cyprinopur se dávkuje dennÏ po
dobu Ëty¯ aû öesti dní. OdpÏÚovaËe,
ozonizátory a UV lampy musí b˝t vypnuty. P¯i v˝poËtu lÈËebnÈ dávky je nutnÈ
p¯esnÏ stanovit celkovÈ mnoûství vody
vËetnÏ filtr˘. P¯esnÈ mnoûství lÈk˘ si
m˘ûete odmÏ¯it, ku p¯íkladu insulinovou injekËní st¯íkaËkou z lÈkárny
(mezi 0,2 a 2 ml).

Tato nemoc je velmi nakaûlivá a úspÏönÏ
se lÈËí p¯ípravkem sera cyprinopur, protoûe tento p¯ípravek takÈ zabíjí zárodky
plovoucí ve vodÏ.
sera cyprinopur ökodí nÏkter˝m bezobratl˝m ûivoËich˘m (nap¯. tvrd˝m
korál˘m, önek˘m, krevetám), proto by
lÈËba mÏla probíhat pouze v karantÈnních nádrûích .
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Nemoci zp˘sobenÈ ¯asnat˝mi parazity

4.3 Brooklynella hostilis
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40 x Brooklynella se podobá
Chilodonella vzhledem i velikostí. Tento
nálevník je parazit, kter˝ se objevuje na
k˘ûi a ûábrách tropick˝ch mo¯sk˝ch ryb.
V poËáteËním stádiu nemoci jsou viditelnÈ na k˘ûi malÈ, svÏtlÈ skvrny, ryby
nep¯ijímají potravu, zrychlenÏ d˝chají,
stávají se více a více apatick˝mi a nadmÏrnÏ vytvá¯ejí koûní sliz. SvÏtlÈ skvrny
se zvÏtöují a v koneËnÈm stádiu nemoci
odpadají velkÈ kusy k˘ûe. Jestliûe je
zniËená vÏtöí plocha k˘ûe, ryby rychle
hynou.
Proto je nutnÈ okamûitÏ zahájit lÈËbu.
Do mo¯skÈho akvária bez bezobratl˝ch,
nejlÈpe do karantÈnní nádrûe, p¯idáváme kaûd˝ den sera cyprinopur po
dobu Ëty¯ aû öest dní (dle p¯iloûenÈho
návodu). StejnÏ jako p¯i lÈËbÏ nemoci
Cryptocarion musíte p¯esnÏ spoËítat
mnoûství vody a lÈËivo p¯esnÏ nadávkovat. V mo¯skÈm akváriu bez bezobratl˝ch m˘ûe b˝t takÈ bezpeËnÏ pouûit
sera costapur. P¯ípravek dávkujte dle
návodu.

4.4 Glossatella
40 x Glossatella a Heteropolaria colisarum jsou velmi podobní jednobunÏËní parazitÈ, kte¯í napadají zranÏná
místa na tÏle ryb. Tento parazit se uchytí
na okrajích koûních poranÏní, Ëímû
zamezí jejich hojení. Tyto jednobunÏËnÈ
organismy se rychle mnoûí a pror˘stají z
kraj˘ do st¯edu poranÏní. Rána vypadá
jakoby porostlá jemnou srstí. Od plísní
se tato nemoc pozná snadno, jelikoû
plísnÏ vytvá¯ejí mnohem delöí vlákna na
povrchu rány. Tyto cizopasníky m˘ûete
snadno pozorovat lupou. Jakmile cizo-

pasníci pokryjí cel˝ povrch zranÏní, zaËnou se rozöi¯ovat i na zdravou k˘ûi. NiËí
tuto tkáÚ a ûiví se bakteriemi
izolovan˝mi v buÚkách zniËenÈ tkánÏ.
sera costapur likviduje parazity velmi
rychle a tím umoûní rychlÈ zahojení
p˘vodního zranÏní.

4.5 Trichodina
100 x Rozeznat infekci zp˘sobenou cizopasníkem Trichodina je velmi
obtíûnÈ, protoûe i zdravÈ ryby se obËas
otírají o podklad a ökubají ploutvemi. Trichodina není klasick˝ parazit. Na rybÏ se
uchytí háËky na konci tÏla a ûiví se bakteriemi a organick˝mi buÚkami, kterÈ se
vznáöejí ve vodÏ. »asto se vyskytuje jako
druhotnÈ onemocnÏní k˘ûe s mnoha
typy primárních parazit˘. Prstenec
háËk˘ na spodní stranÏ buÚky pouûívan˝
k uchycení parazita rybí k˘ûi silnÏ dráûdí.
Toto dráûdÏní vyvolá tvrdnutí k˘ûe a
nadmÏrnÈ vyluËování koûního slizu,
kter˝m se Trichodina takÈ ûiví.

Pokud je jiû k˘ûe závojnatek a koi kapr˘
poökozena díky jin˝m infekcím, proniká
Trichodina hluboko do svaloviny, kde se
uchytí prstencem sv˝ch háËk˘. V akváriu
m˘ûe b˝t Trichodina úspÏönÏ vylÈËena
p¯ípravkem sera costapur, pro lÈËbu v
zahradním jezírku pouûijte sera omni-

san. Oba p¯ípravky pouûívejte dle návodu pouûití.

4.6 Tetrahymena

respektive

4.7 Chilodonella
50 x Cizopasníci
srdcovitÈho
tvaru zp˘sobují zabÏlání k˘ûe, tyto skvrny mají kruhov˝ tvar o pr˘mÏru 1 – 3 cm.
NemocnÈ ryby se intenzivnÏ otírají
(drbou). Pokud nemoc nelÈËíme, skvrny
se rozöí¯í po celÈm tÏle, k˘ûe ztvrdne a
vyluËuje nadmÏrnÈ mnoûství slizu. Ryby
p¯estávají plavat a kolíbavÏ visí ve
vodním prostoru a jsou stále více a více
apatickÈ.

Tento parazit dokáûe plavat z ryby na
rybu a tím se nemoc velice rychle öí¯í.
LÈËba musí b˝t zahájena okamûitÏ p¯ípravkem sera costapur, kter˝ tuto
nemoc úspÏönÏ likviduje v akváriích Pro
boj s Chilodonellou v zahradním jezírku
pouûijte sera omnisan.

Nemoci zp˘sobenÈ ¯asnat˝mi parazity

40 x JednobunÏËnÈ organismy
rodu Tetrahymena takÈ nejsou skuteËn˝mi parazity a objevují se pouze,
byla-li sliznice jiû infikována plísnÏmi
nebo bakteriemi. ûiví se bakteriemi a
zlomky zniËen˝ch Ëástí k˘ûe. V p¯erybenÈm akváriu se Tetrahymena m˘ûe
rychle rozmnoûovat díky zneËiötÏní
vody.
P¯emnoûení parazitÈ napadají k˘ûi ryb v
obrovsk˝ch koloniích. V d˘sledku tÈto
invaze k˘ûe zbÏlá a ztvrdne. V koneËnÈm stádiu nemoci k˘ûe odumírá a
ryba hyne. P¯ípravek sera costapur
bezpeËnÏ parazity likviduje, a pokud
lÈËbu zaËnete vËas a p¯esnÏ dle návodu,
bude zcela urËitÏ úspÏöná. Pokud se
hodnota pH blíûí 8 nebo, pokud jsou
pouûívány silnÈ biologickÈ filtry, musíte
aplikovat základní lÈËebnou dávku
t¯ikrát za sebou po dvaceti-Ëty¯ech hodinách. P¯i prvotním napadení plísnÏmi
nebo bakteriemi zaËínáme lÈËbu p¯í-

pravkem sera mycopur,
p¯ípravkem sera baktopur.
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5 Nemoci zp˘sobenÈ biËíkovci
BiËíkovci jsou tvo¯í velkou skupinu
ûivoËich˘, kte¯í se od sebe v˝raznÏ liöí.
NÏkte¯í jsou nepatrnÈ velikosti, ne vÏtöí
neû bakterie, pouze s jedním biËíkem.
NicmÈnÏ dovedou se pohybovat tak
rychle, ûe p¯i pozorování mikroskopem,

Nemoci zp˘sobenÈ biËíkovci

5.1 Oodinium
(krupiËka)
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100 x Oodinium je zvláötní p¯ípad mezi jednobunÏËn˝mi rybími parazity, protoûe tento organismus má rostlinn˝ p˘vod.

V poËáteËním stádiu se ryby otírají o
dekoraci a listy rostlin, napadení ryb v
tÈto fázi není pouh˝m okem rozeznatelnÈ. Teprve, je-li napadení Oodiniem
masivnÏjöí, stává se nemoc viditelnou.
Ve sladkovodním akváriu se objevuje
Oodinium pillularis, zatímco v mo¯skÈm
akváriu je to Oodinium ocellatum.
P¯i napadení Oodiniem je k˘ûe
ryb plná mal˝ch, bÏlav˝ch nebo
naûloutl˝ch teËek. TeËky na k˘ûi
mají maximální velikost 0,3 mm,
takûe jsou mnohem menöí neû
teËky zp˘sobenÈ Ichthyophtiriusem. Rozliöení obou nemocí je
proto velmi snadnÈ.
Oodinium nejd¯íve napadá ploutve ryb, potom se rozöí¯í po
celÈm tÏle. V pokroËilÈm stádiu
nemoci ryby vypadají jako by
byly posypány moukou; povrch
tÏla je öedavÏ opalizující. äedav˝
povlak je dob¯e vidÏt, podívámeli se po dÈlce rybího tÏla.

je nejsme schopni post¯ehnout. Jsou
ovöem druhy biËíkovc˘, kterÈ jsou
viditelnÈ pouh˝m okem. VÏtöina biËíkovc˘ je naprosto neökodná, avöak nÏkterÈ druhy bÏhem svÈho v˝voje parazitují na rybách.

V závÏreËnÈm stádiu nemoci se öediv˝m
povlakem potáhnou i oËi ryb a odpadávají Ëásti ploutví a k˘ûe.
Tato nemoc je velmi nakaûlivá.
Vzhledem k tomu, ûe Oodinium je
rostlinnÈho p˘vodu, musíme pro jeho
likvidaci zvolit jinou lÈËebnou
substanci, neû pouûíváme v boji proti
ostatním jednobunÏËn˝m organism˘m.
P¯ípravek sera oodinopur byl vyvinut
specielnÏ pro lÈËbu tohoto onemocnÏní; p¯ípravek m˘ûe b˝t pouûit ve slad-

kÈ stejnÏ jako v mo¯skÈ vodÏ, kde
úspÏönÏ zabíjí Oodinium v rozpÏtí t¯í aû
pÏti dn˘. Vzhledem k vysokÈmu obsahu
mÏdi nesmí b˝t sera oodinopur pouûit v
akváriích s bezobratl˝mi ûivoËichy.

600 x BiËíkovci fazolovitÈho tvaru Costia necatrix zp˘sobují rozsáhl˝,
mlÈËnÏ kaln˝ povlak na k˘ûi. P¯ed nÏkolika lety byl tento parazit p¯ejmenován
na ΩIchthyobodo necatrix◊. Ale název
Costia se v akvaristice stále uûívá, proto s
ním budeme pracovat i my.
Costia je parazit ûijící v mal˝ch koloniích
na kaûdÈ zdravÈ rybÏ. Je velmi mal˝,

100 x

otravÏ zp˘sobenÈ nav˝öením koncentrace mÏdi nad únosnou hranici.
P¯esnÈ dávkování p¯ípravku
(0,1 ml aû 2 ml) m˘ûe b˝t
provádÏno insulinovou injekËní st¯íkaËkou z vaöí lÈkárny.
Volná mÏÔ musí b˝t po lÈËbÏ
likvidována ËásteËnou v˝mÏnou vody. T¯i dny filtrujte p¯es
sera super carbon a p¯idejte
dvojitou dávku sera aqutan,
kter˝ mÏd’ vysráûí a uËiní ji
neökodnou.

takûe m˘ûe b˝t pozorován pouze pod
mikroskopem. Costia se rozmnoûuje
pouze v p¯ípadÏ, ûe jsou ryby oslabeny
stresem.
Costia je parazit ûivící se pouze koûním
slizem a ve volnÈ vodÏ bez hostitele v
krátkÈ dobÏ uhyne. V p¯ípadÏ napadení
ryb tímto cizopasníkem mohou b˝t v
krátkÈ dobÏ zniËeny velkÈ plochy k˘ûe a
ryba rychle hyne. sera costapur spolehlivÏ likviduje tuto nemoc a doporuËujeme jej kombinovat s p¯ípravkem
sera ectopur, kter˝ úËinnost tohoto
lÈku násobí.

Nemoci zp˘sobenÈ biËíkovci

P¯ed, bÏhem a po lÈËbÏ p¯ípravkem sera
oodinopur vûdy zkontrolujte obsah
mÏdi se sera mÏd’-Test. LÈËebná koncentrace mÏdi je 0,3 mg/l.
LÈËebná dávka 0,25 aû
0,3 mg/l musí b˝t
dennÏ upravována.
Je naprosto nezbytnÈ
provádÏt pravidelnou
kontrolu obsahu mÏdi ve
vodÏ, abychom p¯edeöli

5.2 Costia
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5.3 St¯evní biËíkovci

Nemoci zp˘sobenÈ biËíkovci

800 x NÏkte¯í
biËíkovci jsou
p¯izp˘sobeni ûivotu ve vnit¯nostech ryb.
Obvykle tam ûijí jako uûiteËnÈ bakterie a
ûiví se stráven˝m rybím krmivem. Mnoho druh˘ ryb se cítí velmi dob¯e i p¯i
vysokÈ koncentraci tÏchto biËíkovc˘.
JinÈ druhy ryb vöak vykazují p¯íznaky
onemocnÏní, jsou-li tito biËíkovci
p¯emnoûeni.

Mnoho
druh˘
Cichlid
je
velmi
choulostiv˝ch na p¯emnoûení st¯evních
biËíkovc˘, kterÈ je velmi Ëasto
zp˘sobováno souhrnem nep¯ízniv˝ch
faktor˘ p¯i jejich chovu. P¯edevöím se
jedná o nesprávnÈ krmení a pouûívání
nevhodn˝ch krmiv, nedostatek minerál˘
a vitamín˘ a Ëasto trval˝ stres pramenící
z nevhodnÈho prost¯edí (up¯esnÏní viz
onemocnÏní z nedostatku na str. 40).
St¯evní biËíkovci se velmi dob¯e rozmnoûují p¯i nesprávnÈm krmení p¯i
podávání krmiva s mal˝m obsahem balastních látek. Takûe ku p¯íkladu krmení
masem teplokrevn˝ch zví¯at je p¯íËinou
prudkÈho rozmnoûení biËíkovc˘. P¯emnoûení st¯evních biËíkovc˘ se na
rybách projevuje trvale tmav˝m zabarvením, velkou lekavostí a ztrátou chuti
p¯ijímat potravu. Ryby hubnou a Ëasto
se jim rozpadají konce ploutví. P¯íËina je
z¯ejmá, ryby trpí nedostatkem ûivin,
vitamín˘ a minerál˘, protoûe p¯emnoûení biËíkovci jim tyto d˘leûitÈ
VÏtöina druh˘ ryb se bÏhem
dlouhÈ evoluce nebyla
schopná p¯izp˘sobit
ke strávení masa
teplokrevn˝ch zví¯at.
látky odebírají z natrávenÈ potravy
uvnit¯ st¯eva.
Jejich ûaludek a vnit¯nosti jsou p¯izp˘sobeny ke trávení vodních organis-
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m˘. To je d˘vod, proË tak nedostateËnÏ
stráví proteiny a tuky z masa teplokrevn˝ch zví¯at. P¯ebyteËnÈ, nestrávenÈ
proteiny jsou základem pro v˝ûivu
biËíkovc˘ a pro mnoho dalöích typ˘ bakterií. V˝kaly obsahující mnoho nestráven˝ch protein˘ jsou p¯íËinou nadmÏrnÈho rozmnoûování bakterií ve
vodÏ, tyto p¯emnoûenÈ bakterie zamo¯í
filtraËní systÈmy a zap¯íËiní zv˝öení hodnot nitrátu.
Krmivy znaËky sera dodáte rybám rozmanitou stravu odpovídající druhov˝m
pot¯ebám a p¯edejdete
tak p¯emnoûení st¯evních

biËíkovc˘. Sloûení naöich rybích krmiv
bylo optimalizováno a tyto jsou zcela
stravitelnÈ.

Toto onemocnÏní m˘ûete lÈËit p¯ípravkem sera baktopur direct nebo sera
bakto Tabs. Tyto p¯ípravky v˝znamnÏ
sníûí stavy st¯evních biËíkovc˘. TrvalÈho
úspÏchu vöak m˘ûete dosáhnout pouze
zlepöením ûivotních podmínek a trvalou
zmÏnou v˝ûivy sv˝ch ryb.

Je obvyklÈ, ûe ryby zamo¯enÈ biËíkovci,

6 Nemoci zp˘sobenÈ r˘zn˝mi druhy Ëerv˘

6.1 Gyrodactylidea
10 x éivorodí, saví Ëervíci rodu
Gyrodactylidea se objevují ËastÏji na
bazÈnov˝ch rybách, mÈnÏ Ëasto je najdeme v teplÈ akvarijní vodÏ. »astÏji se
vyskytují na k˘ûi neû na ûábrách. NÏkterÈ druhy dor˘stají aû do velikosti
3 mm a jsou viditelnÈ pouh˝m okem.

100 x

6.2 Dactylogyridea
»ervíci ökodí rybám sv˝mi háËky,
kter˝mi se zapichují hluboko do tkánÏ. V
poËáteËním stádiu napadení se ryby
otírají o dno akvária nebo bazÈnu, stojí a
houpají se v proudu vody nebo leûí apaticky na dnÏ. V˝raznÏ se zv˝öí tvorba tÏlního slizu.
Pokud zjistíte napadení ryb koûními
Ëervíky, mÏli byste okamûitÏ zahájit
lÈËbu p¯ípravkem sera ectopur.

R˘znÈ druhy vajíËka kladoucích sajících
Ëerv˘ rodu Dactylogyridea parazitujících
na ûábrách a k˘ûi ryb. Akvarijní ryby jsou
napadány p¯edevöím druhy parazitujícími na ûábrách; u bazÈnov˝ch ryb m˘ûete nalÈzt r˘znÈ druhy
Ëerv˘ na ûábrách i na
k˘ûi. P¯i slabÈm napadení

Nemoci zp˘sobenÈ r˘zn˝mi druhy Ëerv˘

NÏkolik skupin terËovc˘ zamo¯en˝ch
biËíkovci bylo v dlouhodob˝ch pokusech
krmeno optimální stravou, byly zbaveny
stresu a nebyly jim podávána ûádná lÈËiva. Ryby rostly stejnomÏrnÏ a po
dosaûení pohlavní zralosti ve vÏku 10 aû
12 mÏsíc˘ se normálnÏ mnoûili. Likvidace p¯emnoûen˝ch st¯evních biËíkovc˘
vlastním imunitním systÈmem byla zcela
p¯irozená a bezproblÈmová.

jsou takÈ napadeny r˘zn˝mi druhy
aktivních bakterií. Pokud ryby trpí
trval˝m stresem, slábne jejich p¯irozená
obranyschopnost a cizopasnÈ organismy se mohou aktivnÏ mnoûit. Ryby mají
bílÈ v˝kaly a jejich zdravotní stav je
trvale öpatn˝.

21

Nemoci zp˘sobenÈ r˘zn˝mi druhy Ëerv˘

tÏmito Ëervy si ryby umí poradit sami a
nevznikají jim ûádnÈ zdravotní problÈmy.
Avöak, p¯i öpatnÈ hygienÏ, stresu a
p¯erybení nádrûe, se ûábrohlísti rychle
rozmnoûují, ryby se zaËínají otírat a
zrychlenÏ d˝chají. P¯i silnÈm zamo¯ení
ûábrohlístem, z˘stávají ryby trvale pod
hladinou vody, velmi tÏûce d˝chají a
jejich sk¯ele jsou k¯eËovitÏ roztaûenÈ.
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éábrohlísti ökodí rybám sv˝mi úchytn˝mi háËky, kter˝mi se zachytí na
ûábrách a k˘ûi. Zapichují svÈ háËky do
citlivÈ sliznice ûáber a poökozují ji.
V d˘sledku tÏchto drobn˝ch zranÏní
mohou b˝t ûábra napadena plísnÏmi,
bakteriemi nebo r˘zn˝mi druhy ektoparazit˘. P¯i zjiötÏní tÈto nemoci je nutnÈ neprodlenÏ zahájit lÈËbu p¯ípravkem
sera mycopur. SouËasnÏ doporuËujeme
aplikovat p¯ípravek sera ectopur, jelikoû
zvyöuje úËinnost prvotního lÈËiva.
V˝öe popsaní Ëervi spolu s jednobunÏËn˝mi cizopasníky Ëasto
zp˘sobují r˘zná infekËní onemocnÏní u studenovodní ryb.

Protoûe majitelÈ
zahradních jezírek
nejsou vÏtöinou
schopni urËit
správnou diagnózu,
byl vyvinut öirokospektrální
p¯ípravek sera omnisan,
kter˝ si snadno poradí s
koûními a ûaberními Ëervy
stejnÏ jako s Oodiniem
a s mnoh˝mi
jednobunÏËn˝mi
cizopasníky.

6.3 Pijavice rybí
Pijavice
se
dostanou
obËas do vaöeho jezírka s novÏ nakoupen˝mi rybami, nebo je sem p¯enesou
vodní ptáci. MÏ¯í nÏkolik centimetr˘,
takûe jsou z¯etelnÏ viditelnÈ pouh˝m
okem. P¯isají se k rybÏ sv˝mi sacími ústy,
naruöí ûílu a sají z ní krev.
Kdyû pijavice rybu opouötÏjí, z˘stávají na
k˘ûi drobnÈ krvavÈ ranky zp˘sobenÈ
sáním. Protoûe pijavice emigrují z ryby
na rybu, je Ëast˝m p¯enaöeËem nebezpeËn˝ch onemocnÏní. Objevíte-li p¯isátou pijavici, snadno ji odstraníte vatou
napuötÏnou trochou alkoholu.

sera cyprinopur
bojuje proti
parazit˘m v
zahradním jezírku.

7 Virová onemocnÏní
Viry jsou tak nepatrní, ûe nemohou b˝t
pozorováni bÏûn˝m mikroskopem.
Mohou b˝t pozorování pouze elektronick˝m mikroskopem a to pouze po
sloûitÈ, odbornÈ p¯ípravÏ. Viry napadají

ûivÈ buÚky, kterÈ donutí vytvo¯it novÈ
viry. Tím jsou buÚky natolik ovlivnÏny, ûe
nemohou plnit svou normální funkci ve
tkáni.

7.1 Lymphocystis
Lymphocystis napadá rybí
k˘ûi a mÏní vnÏjöí buÚky. NapadenÈ
buÚky se stonásobnÏ zvÏtöí a jsou jasnÏ
viditelnÈ pouh˝m okem. Jejich pr˘mÏr
je vÏtöí neû 1 mm a vypadají jako jikra
p¯ilepená na k˘ûi. Zdu¯elÈ buÚky jsou na
dotek tvrdÈ a daly by se p¯irovnat k
pr˘hlednÈ bradaviËce. BuÚky neustále
rostou, protoûe jsou nuceny k produkci
dalöích vir˘. Nakonec buÚky prasknou a
milióny nov˝ch vir˘ vpluje do vody.
Vznáöejí se ve vodÏ a mohou snadno
napadnout i ostatní ryby. Obvykle se
nemoc prvnÏ objeví na vnÏjöích okrajích
ploutví a potÈ se rozöí¯í na celÈ tÏlo.
UjistÏte se, ûe nepoökodíte ko¯en ploutve. PreventivnÏ oöet¯ete ryby se sera
baktopur, abyste p¯edeöli zavleËení
infekce do oöet¯en˝ch ploutví. Jako dalöí
100 x

preventivní prost¯edek pouûijte sera
cyprinopur, Ëímû se zv˝öí spektrum
ochrany oöet¯en˝ch ryb. Oba p¯ípravky
pouûijte spoleËnÏ. P¯esnÈ dávkování
p¯ípravku zajistíte insulinovou injekËní
st¯íkaËkou, kterou si m˘ûete zakoupit v
lÈkárnÏ.

Virová onemocnÏní

Pokud vËas
objevíte napadenÈ
Ëásti ploutví,
m˘ûete je odst¯ihnout
ostr˝mi n˘ûkami.
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7.2 Kap¯í Ωneötovice◊

Virová onemocnÏní

jejich oslabení. »asto se to stane na ja¯e
po studenÈm zimním období.
Rozöí¯ení nemoci na ostatní ryby
m˘ûete p¯edejít preventivní aplikací
p¯ípravku sera cyprinopur. LÈËbu
m˘ûete zahájit v okamûiku, jakmile
teplota vody v jezírku vystoupí na 12°C.
sera cyprinopur dávkujte dle návodu.
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Kap¯í neötovice, kterÈ se vÏtöinou objeví
na ja¯e, jsou takÈ zp˘sobeny viry. Nejsou
skuteËn˝mi neötovicemi, ale jsou liöejov˝m onemocnÏním, kterÈ není p¯enosnÈ na lidi.
Na povrchu tÏla infikovanÈ ryby se
objeví svÏtlÈ Ëi r˘ûovÈ puch˝¯ky
kulatÈho nebo oválnÈho tvaru velkÈ
p¯ibliûnÏ pÏt aû deset milimetr˘. NÏkdy
uplyne nÏkolik mÏsíc˘ od nakaûení ryby
k propuknutí nemoci. I kdyû to tak nevypadá, ryby velmi trpí. I kdyû vytvo¯íte
sv˝m rybám optimální podmínky, hojí se
napadená k˘ûe velmi pomalu. NicmÈnÏ i
po zhojení k˘ûe z˘stávají zárodky
nemoci v organismu napaden˝ch ryb a
nemoc znova propukne v okamûiku

V p¯ípadÏ silnÈho napadení m˘ûe b˝t
infikovaná ryba lÈËena v oddÏlenÈ nádrûi
po dobu pÏti dn˘ a to bÏûnou dávkou
p¯ípravku sera cyprinopur. BÏhem lÈËby
krmte rybu se sera KOI BAKTO TABS. Toto
specielní krmivo urychlí dolÈËení nemoci a vy jej bez obav m˘ûete pouûívat
jeötÏ po dobu dalöích t¯í t˝dn˘.

V ûádnÈm p¯ípadÏ nezapomeÚte
po ukonËení lÈËby pouûít p¯ípravky
sera KOI MULTIVITAMIN nebo
sera activant, aby se zv˝öila imunita
vaöich ryb.

7.3 Jarní virÈmie
Jarní virÈmie kaprovit˝ch ryb je prudce
nakaûlivÈ infekËní onemocnÏní. Do jezírka m˘ûe b˝t ΩzavleËena◊ pouze s novou
rybou, která je infikována. Ryby, kterÈ
infekci p¯eûijí, se stávají imunní, ale
z˘stanou po cely sv˘j ûivot bacilonosiËi.

P¯i nízk˝ch teplotách se viry tÈmÏ¯ nemnoûí, v zimÏ jsou pasivní. Teprve, stoupne-li teplota nad 6°C a imunitní systÈm
ryb je po zimním období oslaben, se viry
zaktivují a zaËínají se rychle mnoûit. Jarní
virÈmie propukne v plnÈ síle, kdyû
teplota v jezírku dosáhne 15 aû 17°C.
Pokud okamûitÏ neprovedeme lÈËebn˝
zákrok, je velmi pravdÏpodobnÈ, ûe
vÏtöina ryb do t˝dne uhyne.

Prvním jarním opat¯ením proti tÈto
nemoci je prevence. Jakmile se teplota vody trvale pohybuje v rozmezí
12 – 15°C, pouûijte sera cyprinopur
dle návodu a to ve t¯ech
t˝denních cyklech.

První p¯íznak jarní
virÈmie se obvykle
projeví na nekoordinovanÈm
plavání
ryb, ztrátÏ rovnováhy a ryby se Ëasto
sdruûují u v˝toku z
filtru. PotÈ se objeví
na k˘ûi, na ko¯enech
ploutví a na ûábrách
malÈ krvavÈ skvrny,
kterÈ se rychle zvÏtöují. Pokud nadzvednete sk¯eli, ûábra jsou svÏtlá.
V koneËnÈm stádiu onemocnÏní ryby
vytvá¯ejí nadmÏrnÈ mnoûství koûního
sekretu, kter˝ se v cárech uvolÚuje, trpí
b¯iöní vodnatelností a mají vyh¯ezl˝ ¯itní
otvor a vypouklÈ oËi.

Virová onemocnÏní

Pokud teplota vody v jezírku p¯ekroËí
20°C, nemoc nepropukne.
Viry se aktivují p¯i
poklesu teploty vody. Viry se uvolÚují z
bacilonosiË˘ a ve
v˝kalech a moËi se
dostávají do vody!
Není p¯esnÏ známo,
jak se zdravÈ ryby
tÏmito viry nakazí.
Domníváme se, ûe
viry proniknou do
krevního obÏhu ûábrami, stoprocentnÏ bylo dokázáno, ûe
nákazu p¯enáöejí pijavice a kap¯ivci sající
rybí krev.

Proto je nutnÈ znát p¯íznaky jarní
virÈmie, abyste byli schopni ve
správn˝ Ëas zareagovat.
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Pokud teplota vody p¯esáhne 20°C,
onemocnÏní ustoupí. P¯i 25°C ryby p¯estávají hynout.

Virová onemocnÏní

»ím d¯íve nemoc objevíte, tím lÈpe s ní
m˘ûete bojovat. LÈky na likvidaci aktivních vir˘ se doposud nepoda¯ilo objevit.
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Základním a nejd˘leûitÏjöím
opat¯ením je postupnÈ
zvyöování teploty na 20 aû 22°C.
Oh¯ev vody by nemÏl b˝t
kratöí neû 24 hodin.
Ryby p¯elovte do lÈËebnÈ nádrûe,
protoûe oh¯át celÈ jezírko
je nemoûnÈ.

Kdyû teplota vody dosáhne 20°C, p¯idejte 3 tablety p¯ípravku sera baktopur
direct a 8 ml p¯ípravku sera cyprinopur
na kaûd˝ch 100 litr˘ vody. Pak pomalu
zvyöujte teplotu aû na 25°C.
sera baktopur direct zabrání druhotnÈ
bakteriální infekci a sera cyprinopur
dezinfikuje vodu a ochrání ryby p¯ed
neaktivními viry rozpt˝len˝mi ve vodÏ.
Protoûe p¯i 25°C viry ztrácí aktivitu a
posiluje se imunitní systÈm ryb, mohou
se zaËít ryby pomalu zotavovat.

Virová onemocnÏní

V následujících pÏti dnech p¯idávejte na
kaûd˝ch 100 litr˘ vody 8 ml p¯ípravku
sera cyprinopur, nejlÈpe ve stejnou
hodinu. BÏhem lÈËby kontrolujte kvalitu
vody, d˘leûitÈ je silnÈ vzduchování, aby
ryby mÏly dostatek kyslíku. Pokud ryby
p¯ijímají potravu, musíte je krmit vysoce
kvalitními krmivy, která obohatíte o
p¯ípravek sera KOI MULTIVITAMIN.
Granulovaná krmiva sera KOI ROYAL
SAMOSTATN… KRMIVO, sera biogranulat,
sera KOI SPIRULINA nebo sera goldy
Royal jsou pro tento zp˘sob krmení
obzvláötÏ vhodná, protoûe velmi dob¯e
absorbují p¯ípravek sera KOI MULTIVITAMIN. Jakmile do krmiva p¯idáte sera KOI
MULTIVITAMIN, okamûitÏ jej zkrmte.
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LÈËebn˝ plán:

Virová onemocnÏní

1. den
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Velmi pomalu zvyöujte teplotu vody do 20°C, potÈ p¯idejte
3 tablety p¯ípravku sera baktopur direct a 8 ml p¯ípravku
sera cyprinopur na kaûd˝ch
100 litr˘ vody.

2. den

Pomalu zvyöujte teplotu vody
do 25°C, p¯idejte 8 ml p¯ípravku sera cyprinopur na
kaûd˝ch 100 litr˘ vody.

3. aû
5. den

Jednou dennÏ p¯idejte 8 ml
p¯ípravku sera cyprinopur na
kaûd˝ch 100 litr˘ vody.

6. den

VymÏÚte vodu a filtrujte p¯es
sera super carbon. »erstvá
voda musí b˝t stejnÏ teplá
jako voda v nádrûi.

Pozor! Ryby nesmíte vrátit do
studenÈ vody v jezírku, teplotu
vody postupnÏ vyrovnávejte.
Protoûe je jarní virÈmie velice nakaûlivá
nemoc a v jezírku se p¯i optimální
teplotÏ velmi rychle öí¯í, vede pomalá
lÈËebná reakce k úhynu mnoha ryb.
Je velmi málo pravdÏpodobnÈ, ûe zachráníme ryby, kterÈ jsou v koneËnÈ fázi
onemocnÏní (vodnatÈ b¯icho), proto
bychom je mÏli izolovat od ostatních
lÈËen˝ch ryb v samostatnÈ lÈËebnÈ
nádrûi. Tyto ryby uvolÚují p¯íliö velkÈ
mnoûství vir˘ a bakterií, Ëímû ohroûují
úspÏönost lÈËby mÈnÏ nakaûen˝ch ryb.

800 x

7.4 B¯iöní
vodnatelnost
kapr˘

InfekËní vodnatelnost kapr˘
byla d¯íve povaûována za
samostatnou nemoc.
Avöak moderními vyöet¯ovacími metodami bylo zjiötÏno, ûe vodnatelnost m˘ûe
b˝t takÈ p¯íznakem pokroËilÈho stádia jarní virÈmie.

lÈËení pouûijte dvojitou dávkou sera
baktopur direct v kombinaci se sera
cyprinopur, kter˝ dávkujte dle návodu.
Do zahradního jezírka p¯idávejte po
dobu pÏti dní normální lÈËebnou dávku
p¯ípravku sera cyprinopur.
P¯ípravek sera baktopur direct m˘ûete
nahradit, pokud nemocnÈ ryby jeötÏ
p¯ijímají krmivo, p¯ípravkem sera KOI
BAKTO TABS. Krmte jím dvakrát dennÏ,
ráno a veËer.

Virová onemocnÏní

StejnÏ jako u akvarijních ryb,
tak i u kapr˘, m˘ûe b˝t b¯iöní
vodnatelnost
d˘sledkem
vnit¯ní bakteriální infekce. Protoûe se
bakterie v oslaben˝ch rybách velmi
rychle mnoûí, je velmi tÏûkÈ urËit jednoznaËnÏ p¯íËinu onemocnÏní. Zdu¯ení
tÏla vÏtöinou nastane d˘sledkem selhání
ledvin. Tyto p¯estanou vyluËovat
tekutiny z tÏla, tekutiny se hromadí ve
tkáni a tÏlní dutinÏ. TÏlo nemocnÈ ryby
se nadme a oËi jsou vytlaËovány z oËních
d˘lk˘. Takto nemocnÈ ryby se jiû Ëasto
nedají vylÈËit. NemocnÈ ryby odchyùte a
umístÏte je do karantÈnní nádrûe, k
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8 Bakteriální onemocnÏní
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Bakterie existují v kaûdÈm
akváriu. Plní mnoho d˘leûit˝ch funkcí, nap¯. rozkládají
Ëpavek, nitrity a nitráty.
Ale jsou takÈ ökodlivÈ choroboplodnÈ bakterie. TakÈ
existují v kaûdÈm akváriu, ale
p¯i pat¯iËnÈ pÈËi nezp˘sobí
rybám ûádnÈ problÈmy, protoûe silnÈ ryby s neporuöen˝m imunitním systÈmem mají dostatek p¯irozen˝ch protilátek a dokáûí se snadno
tÏmto bakteriím ubránit.

1500 x

Stres, öpatná voda,
öpatnÈ krmení nebo
nemocemi oslabenÈ
ryby jsou velmi náchylnÈ
na bakteriální
onemocnÏní.
Bakterie zp˘sobují öirokou ökálu onemocnÏní, kterÈ se obtíûnÏ diagnostikují.

8.1 Depigmentace k˘ûe
Depigmentace k˘ûe je
zp˘sobována r˘zn˝mi druhy bakterií.
Projevuje se bíl˝mi nebo öedivÏ bíl˝mi,
ováln˝mi skvrnami na ploutvích a k˘ûi.
Skvrny na k˘ûi bez öupin jsou snadno
viditelnÈ. Pokud je nemoc v pokroËilÈm
stádiu a k˘ûe uvnit¯ skvrn je jiû odum¯elá, nestaËí nemoc lÈËit roztokem sera
baktopur, je nutná kombinace s p¯ípravkem sera baktopur direct. Ideálních
lÈËebn˝ch úËink˘ dosáhnete, pouûijeteli u obou p¯ípravk˘ plnou lÈËebnou
dávku.
40 x

8.2 Bakteriální rozpad
ploutví

Porovnání:
zdravá ûábra
(sk¯ele
odstranÏna)

8.3 Bakteriální hniloba ûáber
»asto se bakteriální hniloba ûáber objeví
u ryb, kterÈ mají citlivÈ ûaberní sliznice
poökozeny parazity. Bakterie napadnou
poökozenou tkáÚ a rozloûí ji. Odum¯elá
ûaberní vlákna se öedavÏ zabarví. P¯i
nadzvednutí sk¯ele je poökození snadno
viditelnÈ.
sera baktopur nemoc okamûitÏ likviduje
a umoûní zahojení napadenÈ tkánÏ.
Odum¯elá ûábra vöak znovu nedorostou.
Jelikoû jsou ûábra silnÏ prokrvenÈ,
mohou se bakterie dostat do krevního
obÏhu a zamo¯í tak vnit¯ní orgány. Proto provádÏjte souËasnÏ lÈËbu p¯ípravkem sera baktopur direct.

Bakteriální onemocnÏní

Bakteriální rozpad ploutví je zp˘sobována bakterií, kterou najdeme v kaûdÈm
akváriu. ZdravÈ ryby nejsou ohroûeny,
protoûe mají dostatek p¯irozen˝ch protilátek. Nemoc propukne mezi rybami
trpícími stresem, v p¯erybenÈm akváriu
nebo u zranÏn˝ch ryb. Rozpad ploutví se
takÈ m˘ûe objevit ve spojení s jin˝mi
nemocemi, jako nap¯. bakteriózou
Columnaris, plísÚov˝mi nemocemi, p¯i
zranÏní nebo jako d˘sledek zamo¯ení
ryb parazity. Je prokázáno, ûe toto
onemocnÏní vzniká ve öpatn˝ch hygienick˝ch podmínkách.
Ploutve se zaËínají rozpadat na okrajích
a v koneËnÈm stádiu jsou zcela zniËeny
aû ke ko¯eni. LÈËba se nesmí odkládat.
sera baktopur rychle likviduje tyto bakterie a zniËenÈ Ëásti ploutví znovu
dorostou.

Nemocná
ûábra
(sk¯ele
odstranÏna)

Rozpad ploutvÌ
»ty¯i t˝dny
po vylÈËení

Pokud je p¯íËinou onemocnÏní nedostateËná hygiena, musíte p¯e zahájením
lÈËby hygienickÈ podmínky zlepöit.
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8.4 Columnaris

Bakteriální onemocnÏní

400 x Napadení bakterií Columnaris je charakterizováno bíl˝m chomáËky okolo úst, na okrajích ploutví a
öupin. BílÈ skvrny se rychle rozöí¯í na
k˘ûi. V koneËnÈm stádiu nemoci se od
kraj˘ rozkládají ploutve a ryby houpavÏ
plavou pod hladinou. Je velmi nutnÈ
okamûitÏ zakroËit, protoûe nemoc se öí¯í
velmi rychle a je ohroûena celá osádka
akvária. P¯i lÈËbÏ tÈto nemoci je nezbytnÈ kombinovat sera baktopur a sera
baktopur direct.
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Protoûe se bakterie Columnaris
nejlÈpe rozmnoûují v
zásaditÈ vodÏ, doporuËujeme
sníûit hodnotu
pH pod 7. Pouûijte
p¯ípravek sera pH-minus.
Pokud lÈËen˝m
rybám sníûení
hodnoty pH nevadí,
urychlí tento krok lÈËbu.
Je nÏkolik zp˘sob˘, jak zjistit vnit¯ní bakteriální infekci. Ryby zmÏní svÈ chování,
jakoby zmatenÏ proplouvají nádrûí; motají se, plavou houpavÏ nebo se toËí dokola.
Zpomalí se jejich reakce nebo se stanou
zcela apatick˝mi. V koneËnÈ fázi onemocnÏní se liöí chování ryb podle toho,
kterÈ vnit¯ní orgány jsou poökozeny.

8.5 KrvavÈ zánÏty k˘ûe
MalÈ, krvavÈ skvrny na k˘ûi, krvavÈ zánÏty ¯itního otvoru a ko¯en˘ ploutví jsou
typickÈ pro infekci zp˘sobenou bakteriemi Aeromonas a Pseudomonas.
ObËas se na k˘ûi a svalech tvo¯í prokrvenÈ v¯edy. Ihned po zjiötÏní nemoci je
nutnÈ zahájit lÈËbu p¯ípravkem sera
baktopur direct. Aktivní substance
p¯ípravku sera baktopur direct jsou velmi rychle absorbovány ûábrami do
rybího organismu a tím je umoûnÏno
lÈËení vnit¯ních orgán˘.

8.6 B¯iöní vodnatelnost
akvarijních ryb

V koneËnÈm stádiu nemoci se tÏlní dutina naplní

do oddÏlenÈho akvária, kde mohou b˝t
lÈËeny dvojnásobnou dávkou sera baktopur direct.

UpozornÏní: Tato vysoce úËinná
antibakteriální lÈËba zniËí takÈ
uûiteËnÈ bakterie ve filtru. Je
nutnÈ vyndat filtr z akvária
a bÏhem lÈËby jej ponechat v chodu v náhradní
nádrûi (nap¯. v k˝blu
naplnÏnÈm vodou)!

Bakteriální onemocnÏní

Delöí období stresu oslabí imunitní
systÈm ryby natolik, ûe umoûní
bakteriím proniknout do organismu. »asto jsou ve spoleËenstvu
napadeny jen jednotlivÈ ryby. Nemoc
zaËíná bakteriální infekcí st¯eva, která se
projeví tím, ûe v˝kaly jsou potaûeny
slizem. Ryby zaËínají p¯ijímat mÈnÏ
potravy. V d˘sledku nemoci odumírají
st¯evní sliznice. V ¯itního otvoru visí
dlouhÈ, opalizující, vláknitÈ v˝kaly. I kdyû
se ryby snaûí p¯ijímat potravu,
nemohou ji strávit. Vnit¯ní
orgány se zmenöují a neplní
svou funkci. V tomto
stádiu ryby pravdÏpodobnÏ znaËnÏ trpí.

vodou v d˘sledku nefunkËnosti ledvin,
infekce moËov˝ch cest i ostatních
orgán˘.
P¯ebyteËnÈ tekutiny nashromáûdÏnÈ v
tÏlní dutinÏ rybu nafouknou, öupiny
odstávají a ryba má nafouklÈ oËi.
P¯i zjiötÏní prvního p¯íznaku tÈto nemoci, okamûitÏ zaËnÏte lÈËbu p¯ípravkem
sera baktopur direct. V poËáteËním
stádiu onemocnÏní mohou b˝t ryby
úspÏönÏ vylÈËeny.
Ryby, kterÈ jiû mají nadmutÈ b¯icho
nebo vypouklÈ oËi, musí b˝t p¯emístÏny
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8.7 Erythrodermatitis
Erythrodermatitis kaprovit˝ch ryb je zp˘sobena bakterií rodu
Aeromonas. Objevuje se p¯edevöím v
lÈtÏ a na podzim. BÏhem posledních let,
vöak bylo zjiötÏno, ûe mnohÈ chovnÈ
ryby importovanÈ na ja¯e z tropick˝ch
zemí jsou infikovány touto nemocí. Protoûe onemocnÏní Erythrodermatitis má
velmi pomal˝ v˝voj, vypadají importovanÈ ryby velmi zdravÏ, ale po nÏkolika
t˝dnech se na rybách objeví krvavÈ
v¯edy, kterÈ se zmÏní v otev¯enÈ boláky
na k˘ûi a ryba brzy hyne.
Erythrodermatitis zaËíná Ëerven˝mi
skvrnami, kterÈ se pak vyvinou v
rozpraskanÈ, krvavÈ v¯edy.
Díky Ëerven˝m skvrnám v poËáteËním
stádiu nemoci je Ëasto zamÏÚována za
jarní virÈmie. Pro následující pr˘bÏh
nemoci jsou charakteristickÈ bíle
ohraniËenÈ v¯edy a otev¯enÈ boláky s
Ëerven˝mi st¯edy. P¯edevöím se objevují
na bocích tÏla a u ko¯ene ocasní ploutve.
Na bolácích se Ëasto objeví zaplísnÏní.
Jestliûe nemoc zasáhne dutinu tÏlní, je
tÈmÏ¯ vûdy smrtelná.
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Jeden spoleËny znak s jarní virózou má,
rozöi¯uje se z¯ejmÏ parazity ûivícími se
rybí krví. Pokud je lÈËba zahájena vËas, je
dobrá öance na úspÏönÈ vylÈËení. Proto
doporuËujeme u vöech importovan˝ch
závojnatek a koi kapr˘ okamûitÏ zahájit
preventivní p¯elÈËení. P¯ípravek sera
cyprinopur dávkujte dle návodu po
dobu pÏti dní, potÈ vymÏÚte vÏtöí
mnoûství vody a po t˝dnu lÈËbu zopakujte.

LÈËebn˝ plán:
P¯ipravte lÈËebnou nádrû, naplÚte ji Ëistou, stejnÏ teplou vodou a dejte do ní
nemocnÈ ryby. Zkontrolujte, zda lÈËebná nádrû plnÏ odpovídá hygienick˝m
pot¯ebám lÈËen˝ch ryb!

1. den

Pomalu zvyöujte teplotu na
22°C.
P¯idejte 60 g sera ectopur,
3 tablety sera baktopur
direct a 8 ml sera cyprinopur na kaûd˝ch 100 litr˘
vody.

2. den

P¯idejte 8 ml sera cyprinopur
na kaûd˝ch 100 litr˘ vody.

3. den

P¯idejte 8 ml sera cyprinopur na kaûd˝ch 100 litr˘
vody.

4. den

P¯idejte 8 ml sera cyprinopur na kaûd˝ch 100 litr˘
vody.

5. den

P¯idejte 8 ml sera cyprinopur na kaûd˝ch 100 litr˘
vody.

6. den

VymÏÚte 50% vody a
filtrujte p¯es sera super
carbon

10. den

7. den po zahájení lÈËby:
»ervená barva boláku bledne.

11. den po zahájení lÈËby:
Bolák se zmenöuje.

13. den po zahájení lÈËby:
Bolák se uzavírá.

Bakteriální onemocnÏní

P¯i akutním onemocnÏní, jsou-li na
rybách otev¯enÈ boláky, provádÏjte
lÈËbu v karantÈnní nádrûi se siln˝m
vzduchováním a siln˝m mechanick˝m
filtrem, teplota vody 22 – 25°C. První den
p¯idejte na kaûd˝ch 100 litr˘ vody 60 g
sera ectopur a 3 tablety sera baktopur
direct. K tÏmto p¯ípravk˘m dávkujte po
dobu pÏti dn˘ 8 ml sera cyprinopur na
100 litr˘ vody. Po ukonËení lÈËby
vymÏÚte co nejvíce vody v nádrûi. Boláky
se zav¯ou a zaËínají se hojit. Po lÈËbÏ v
teplÈ vodÏ nesmíte ryby vpustit do studenÈho jezírka. LÈËebn˝ proces musí b˝t
podpo¯en dobr˝m krmením a s p¯ídavkem vitamín˘. Pouûijte krmiva sera
goldy, sera goldy Royal, sera bioflakes a
sera biogranulat. Pro v˝ûivu koi kapry
pouûijte sera KOI ROYAL SAMOSTATN…
KRMIVO, sera KOI COLOR a sera KOI SPIRULINA.

21. den po zahájení lÈËby:
Bolák se zahojil

27. den po zahájení lÈËby:
Bolák se zcela zahojil.
Nedávejte ryby zpÏt do studenÈho jezírka.

VymÏÚte 50% vody
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9 PlísnÏ
PlíseÚ rostoucí
na poranÏnÈ
k˘ûi

60 x

PlísnÏ

Jikra porostlá plísní
(vidÏno pod mikroskopem)
PlísnÏ jsou rozkladnÈ organismy, kterÈ
existují v kaûdÈm akváriu. Napomáhají
hygienÏ akvária, protoûe vyuûívají k
r˘stu rybí v˝kaly a rozkládají je. Spory
plísní najdeme v kaûdÈm akváriu. Pokud
není poökozen koûní sliz, plísnÏ rybÏ
nemohou uökodit, tento sliz vytvá¯í
úËinnou ochranu a spory plísní jím
nemohou proniknout. Spory jsou uchyceny v k˘ûi a Ëekají na svou p¯íleûitost.
R˘st zaËnou teprve ve chvíli, kdy je k˘ûe
poökozena, od¯ená p¯i odchytu ryb
nebo napadená koûními parazity.
Proto je d˘leûitÈ v okamûiku, kdy se na

VláknitÈ stÈlky
a kapsle spor
plísnÏ Saprolegnia pod
mikroskopem
pur, abyste p¯edeöli invazi plísní.
sera ectopur umocní úËinek sera
mycopur. Kombinací tÏchto p¯ípravk˘
zabráníte v poËáteËním stádiu vzniku
druhotn˝ch infekcí zp˘soben˝ch jednobunÏËn˝mi organismy a bakteriemi.

Koûní od¯enina a
koûní od¯enina porostlá plísní

rybÏ objeví byù i drobnÈ poökození k˘ûe,
nap¯. p¯i odchytu, pouûít sera aqutan.
Tento p¯ípravek obsahuje sloûku, která
podporuje tvorbu koûního slizu, takûe
se drobná zranÏní a odÏrky rychle zacelí.
V p¯ípadÏ tÏûöích zranÏní a hlubok˝ch
od¯enin aplikujte okamûitÏ sera myco-
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40 x

10 SmíöenÈ infekce

tÏla, ryby jsou velice zesláblÈ. NapadenÈ
ryby plavou houpavÏ tÏsnÏ pod vodní
hladinou, mají slepenÈ ploutve a v
koneËnÈm stádiu nemoci leûí apaticky
na dnÏ nádrûe.
Ryby musí b˝t lÈËeny okamûitÏ po
zjiötÏní nemoci. Koûní Ëervi m˘ûete
pozorovat lupou s desetinásobn˝m
zvÏtöením, ale ke zjiötÏní jednobunÏËn˝ch parazit˘ je pot¯eba nejmÈnÏ
Ëty¯icetinásobnÈho zvÏtöení. Akvarijní
ryby m˘ûete lÈËit kombinací p¯ípravk˘
sera costapur a sera mycopur, protoûe
likvidují öirokÈ spektrum choroboplodn˝ch zárodk˘ a navíc ochrání ryby
p¯ed druhotn˝m napadením plísnÏmi. V
zahradních jezírcích provádÏjte lÈËbu
p¯ípravkem sera omnisan dle návodu.

SmíöenÈ infekce

40 x NÏkdy m˘ûete v akváriu,
ËastÏji v zahradním jezírku, zjistit, ûe na
k˘ûi ryb jsou parazitÈ nÏkolika druh˘.
Pod mikroskopem rozeznáte r˘znÈ
druhy koûních Ëerv˘ a r˘zn˝ch druh˘
jednobunÏËn˝ch organizm˘ jako jsou
Costia, Chilodonella, Trichodina a Tetrahymena, kterÈ poökozují koûní sliznice.
V poËáteËním stádiu nemoci se ryby otírají o dno nebo pevnÈ p¯edmÏty, vyhledávají proud vody v nádrûi, apaticky se
pohupují a mají staûenÈ ploutve.
Napadení k˘ûe u koi kapr˘ a závojnatek
zaËíná öediv˝m povlakem a rozmáhající
se infekce zabarvuje povrch tÏla ryb
stále více do bÏla. Odum¯el˝ povrch
k˘ûe odpadává v mal˝ch ËásteËkách. V
koneËnÈm stádiu nemoci jiû nemohou
b˝t ryby zachránÏny. Pozoruje-li ryby
chovatel pravidelnÏ, objeví infekci v
jejím poËáteËním stádiu a m˘ûe ryby
ochránit p¯ed postupující nemocí.
Jestliûe se jedná o onemocnÏní k˘ûe, je
vÏtöina infekcí doprovázena typick˝mi
rozliöovacími znaky. Avöak p¯i smíöenÈ
infekci mají ryby velmi nespecifikovatelnÈ p¯íznaky, kup¯íkladu
nepravidelnÈ, r˘znÏ velkÈ mlÈËnÈ skvrny
na k˘ûi. Pokud je
nemoc jiû hodnÏ
roûöí¯ená, pokr˝vají nepravidelnÈ
skvrny na k˘ûi
tÈmÏ¯ cel˝ povrch

Smíöená infekce Ichthyophtirius
a Oodinium. Bylo lÈËeno se
sera costapur
a se sera oodinopur.
Stav lÈËení
po 4 dnech.
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11 Kor˝öi

Kor˝öi

11.1 Lernaea
Kor˝öi rodu Lernaea jsou
Ëasto akvaristy naz˝váni Ωkotevní Ëervi◊,
protoûe kotví hluboko v rybí k˘ûi. Uchy-

Lernaea rybám velmi ökodí, protoûe z
nich neustále odsává krev. DospÏlÈho
kor˝öe m˘ûete uchopit öpiËkou
pinzety a rychl˝m trhnutím jej
oddÏlíte od tkánÏ.

ceni jsou rozvÏtven˝m sacím orgánem,
mají prodlouûenÈ tÏlo bez viditeln˝ch
konËetin. Na konci mají dva váËkovitÈ
v˝r˘stky, v kter˝ch zrají vajíËka.
V˝voj vajíËek probíhá nÏkolik dní aû
nÏkolik t˝dn˘. V okamûiku, kdy se vajíËka
uvolní z tobolek jsou larvy plnÏ vyvinutÈ.
Po uvolnÏní vajíËek matka hyne a její tÏlo
je vypuzeno z rybí tkánÏ. Larvy kor˝öe
parazitují v rybích ûábrách, z kter˝ch sají
krev. Zde takÈ pohlavnÏ dospÏjí a po
spá¯ení se samiËí larvy oddÏlí od ryby do
volnÈ vody. Krátkou dobu plavou v
kruzích, podobnÏ jako vodní plankton, a
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hledají si novÈ stanoviötÏ na povrchu
rybího tÏla. Najdou-li rybu, zavrtají se jí
do k˘ûe a transformují se do podoby
dospÏlÈho kor˝öe.

Protoûe je ryba po odtrhnutí kor˝öe
lehce poranÏna, oöet¯ete ji p¯ípravkem
sera baktopur. Zabráníte tím vniknutí
infekce do ranky. Vöechna v˝vojová stádia kor˝ö˘, larvy ve vöech stádií i dospÏlí
kor˝öi, mohou b˝t likvidování p¯ípravkem sera cyprinopur.

11.2 Kap¯ivec
Kap¯ivec rodu Argulus
nepat¯í mezi vodní hmyz, ale je za¯azen
do kor˝ö˘. Je velmi dobr˝ plavec, doplave k rybÏ, usedne na ni a vysává ji krev.

transformovali se jejich p¯ední nohy na
öpiËatÈ kotevní háËky. Na ûábrách se
p¯ichytí pouze samiËky, sameËci plují ve
volnÈ vodÏ podobnÏ jako plankton.
NapadenÈ ryby ztratí velkÈ mnoûství
krve. Je velikÈ riziko z druhotn˝ch
infekcí, jako jsou nap¯. hniloba ûáber,
jejich zaplísnÏní, atd. Je velmi malá
pravdÏpodobnost, ûe by ûábrohlísti
mohli mnoûit p¯ímo v akváriu, protoûe
samiËí a samËí forma se prostÏ nepotkají.

Kor˝öi

Kap¯ivec usedne na rybu pouze na dobu
nezbytnou k nakrmení. Nasycen˝
kap¯ivec rybu opustí a novÈho hostitele
vyhledá aû vyhladoví.
Kap¯ivec je ideálním p¯enaöeËem
nemocí, kterÈ p¯enáöí z ryby na rybu.
ΩJeho pomocí◊ se öí¯í nemoci, jako je
jarní viróza, Erythrodermatitis a bakteriální nákazy. Kap¯ivec je tÈmÏ¯
pr˘hledn˝, pouze jejich oËi a sací destiËky mají tmavöí barvu, mÏ¯ící 5 a 8 mm
a má diskovit˝ tvar tÏla. Na k˘ûi ryb je
snadno viditeln˝. Sv˝m sacím ústrojím
napíchne kap¯ivec ûílu pod k˘ûí a saje
krev. I kdyû kap¯ivce nevidíte, dá se jejich
p¯ítomnost snadno odvodit od typick˝ch krvav˝ch vpich˘ na rybí k˘ûi.
P¯ípravek sera cyprinopur likviduje
kap¯ivce p¯isátÈ na rybách, v akváriu i v
jezírku.

NejËastÏji zavleËeme tuto nemoc do
akvária nebo do jezírka s ûiv˝m krmivem
donesen˝m z rybník˘.
Proti ûábrohlíst˘m m˘ûeme úspÏönÏ
bojovat p¯ípravkem sera cyprinopur,
kter˝ likviduje vöechna v˝vojová stádia
tohoto cizopasníka.

11.3 Ergasilus – ûábrohlíst
40 x éábrohlíst rodu Ergasilus
stejnÏ jako Lernaea pat¯í mezi kotevní
Ëervy. Dor˘stají aû do 1,5 mm. Aby se
mohli ûábrohlísti p¯ichytit na rybí ûábra,
ˇ
Zábrohlíst:
foto Dr. Dirk Kleingeld
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12 “Nemoci z nedostatk˘◊
Deformace
sk¯ele

ΩNemoci z nedostatk˘◊

12.1 ΩNemoci z nedostatku
minerál˘◊
Postrádají-li ryby d˘leûitÈ minerály,
objeví se tzv. nemoci z nedostatk˘. Ryby
jsou závislÈ na rozpuötÏn˝ch minerálech
a stopov˝ch prvcích ve vodÏ. Tyto
spot¯ebovávají – vyuûívají –
ûábrami a k˘ûí.
Obzvláöù velkÈ druhy ryb spot¯ebovávají z vody mnoho minerál˘. MÏli bychom vÏdÏt, ûe se
minerály a stopovÈ prvky v akváriu díky velkÈmu prokysliËení
vody velmi rychle rozkládají.
ChybÏjící minerály a stopovÈ
prvky do akvária dodáte ËásteËnou vymÏnou vody a Ëast˝m p¯idáváním p¯ípravku sera
mineral salt.
Mnoho akvarist˘ pouûívá pro
chov mÏkkou vodu. P¯i v˝mÏnÏ
vody pouûívají vodu z reverzní
osmózy nebo vodu upravovanou iontomÏniËi. Oba tyto
druhy vod jsou zbaveny vöech
minerál˘ a stopov˝ch prvk˘, a
proto se Ëasto objevují po
urËitÈm Ëase Ωnemoci z nedostatku◊. BÏhem r˘stu a v˝voje
spot¯ebovávají mladÈ ryby mnoho minerál˘ i stopov˝ch prvk˘.
ChybÏjící prvky jsou doplÚovány rozpuötÏnou sera mineral salt, kterou
p¯idávejte p¯i kaûdÈ v˝mÏnÏ vody.
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Jestliûe ryby v urËit˝ch v˝vojov˝ch
etapách trpí nedostatkem
minerál˘ a stopov˝ch prvk˘,
dojde ke öpatnÈmu v˝voji
pohyblivosti ploutví a sk¯elí,
coû je trvalá nelÈËitelná porucha.
sera mineral salt obsahu p¯es 60 minerál˘ a stopov˝ch prvk˘ a byla vyvinuta
tak, aby ve vodÏ doplnila vöechny, pro
v˝voj d˘leûitÈ sloûky. Pokud ji budete
pouûívat pravidelnÏ, spolehlivÏ vaöe
ryby ochrání.

Deformovaná ploutev

Díry vzniklÈ z
nedostatku minerál˘
v mÏkkÈ vodÏ

12.2 ΩDÏrová
nemoc◊

ΩNemoci z nedostatk˘◊

ΩDÏrová nemoc◊ u Cichlid byla dlouho
povaûována za ΩonemocnÏní z nedostatk˘◊, p¯íËiny jsou vöak jinÈ. Po
dlouhou dobu bylo povaûováno napadení vnit¯ností biËíkovci jako p¯íËina
nemoci, je to vöak d˘sledek. Ryby
napadenÈ bakteriemi a biËíkovci jsou
Ëasto velmi öpatnÏ a nevhodnÏ krmeny.
äpatná v˝ûiva je p¯íËinou onemocnÏní
vnit¯ností.
Nemoc poökodí vnit¯nosti a tím je
naruöen trávicí proces. V d˘sledku
poökození trávicího traktu ryby trpí
akutním nedostatkem vitamín˘ a minerál˘, protoûe je nejsou schopnÈ
strávit. Akutní nedostatek tÏchto látek
se ryby snaûí kompenzovat rozkladem
chrupavËitÈ tkánÏ na svÈ hlavÏ, kterÈ
vyuûijí k doplnÏní chybÏjících látek.
K˘ûe v postiûenÈ oblasti se trhá, objevují se bílÈ otev¯enÈ rány, chrupavka se
rozkládá a mizí. Na hlavÏ z˘stávají
hlubokÈ d˘lky o rozmÏru mezi jedním
milimetrem a dvÏma centimetry.

stanete krmit hovÏzím srdcem nebo
jin˝m druhem masa teplokrevn˝ch
zví¯at, je lÈËba st¯evních bakterií a
následnÏ ΩdÏrovÈ nemoci◊ neúËinná.

P¯edcházet ΩdÏrovÈ nemoci◊ m˘ûete
pravideln˝m p¯idáváním sera mineral
salt, dokonce se za nÏkolik mÏsíc˘ stávající díry zahojí. LÈËba je úspÏöná pouze v
p¯ípadÏ, ûe jsou ryby krmeny kvalitními
rozmanit˝mi krmivy. Pokud nep¯e-
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Ke krmivu je nutnÈ pravidelnÏ p¯idávat
sera fishtamin, protoûe pouze v kombinaci s vitamíny m˘ûe organismus p¯ijímat dostatek ûivotnÏ d˘leûit˝ch ûivin a
minerál˘.

ΩNemoci z nedostatk˘◊

Protoûe lÈËiva bojují s
choroboplodn˝mi zárodky,
rybí organismus je stále
oslabován nemocí,
pot¯ebuje se rychle zotavit.

BÏhem zotavování je proto nesmírnÏ
d˘leûitÈ chovat ryby v optimálních
podmínkách a poskytovat jim zdravÈ a
rozmanitÈ krmivo vysokÈ kvality.
To ale nestaËí. Jedin˝m zp˘sobem jak
vrátit rybám sílu k uzdravení je doplÚovat ke krmivu vitamíny, abychom
posílili cel˝ organismus a hlavnÏ imunitní systÈm. sera activant a sera fishtamin
obsahují optimální kombinaci vöech vitamín˘, kterÈ ryby pot¯ebují. Po ukonËenÈ
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lÈËbÏ p¯idávejte rybám ke krmivu vitamíny kaûd˝ den a to nejmÈnÏ po dobu
jednoho t˝dne.

Ploutve rozpadlÈ d˘sledkem
p¯íliö mÏkkÈ vody

12.3 Játra poökozená ztuËnÏním
V d˘sledku nevhodnÈ skladby krmiv
rybám ztuËní játra. NejnebezpeËnÏjöí v
tomto ohledu jsou krmivo s nevyváûenou skladbu ûivin a se zv˝öen˝m obsahem uhlovodan˘. Dalöím velk˝m nebezpeËím jsou öpatnÏ uskladnÏná, navlhlá
krmiva. Ve zvlhlÈm krmivu se snadno
objeví plísnÏ, jejichû vysoce toxickÈ
metabolickÈ produkty i v minimální koncentraci niËí játra a zp˘sobují jejich

Játra a okolní orgány koi kapr˘
prorostlÈ tukem (bÏlavÈ skvrny)

VylÈËen˝ diskus po pravidelnÈm
pouûívání sera mineral salt

ZtuËnÏní jater m˘ûe takÈ zp˘sobovat
onemocnÏní typu Hepatitis (zánÏt jater),
kterÈ není p¯enosnÈ na lidi. P¯i onemocnÏni jater se velmi rychle dostavují
druhotnÈ infekce. Tato druhotná
onemocnÏní je Ëasto povaûována a
neúspÏönÏ lÈËena jako prvotní onemocnÏní. Ryby hynou ve chvíli, kdy je zniËena vÏtöí Ëást tkánÏ jater. Pokud jsou ryby
krmeny rozmanitou a zdravou potravu,
obohacenou o vitamíny, a jsou-li
chovány v optimálních podmínkách,
mohou Hepatitis p¯eûít a poökozená
tkáÚ jater se jim obnoví.

ΩNemoci z nedostatk˘◊

mínu v p¯ípravku sera activant nebo
sera fishtamin.

ztuËnÏní. I relativnÏ velk˝m rybám staËí
minimální dávka tohoto toxinu.
Jakmile otev¯ete dózu s krmivem,
dohlÈdnÏte, aby byla spot¯ebována do
dvou mÏsíc˘. Krmiva neuskladÚujte ve
vlhk˝ch místnostech a dbejte, aby víËko
bylo vûdy peËlivÏ uzav¯enÈ, protoûe
svÏtlo a kyslík niËí vitamíny. Rybám velmi
prospÏje pravidelnÈ doplÚování vita-
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12.4 Nedostatek jódu
V nÏkter˝ch oblastech neobsahují
p¯írodní vody dostatek jódu. Pokud ani
krmiva neobsahují jód, mohou se stejnÏ
jako u lidí objevit u ryb nádory na ötítnÈ
ûláze naz˝vanÈ strumy. V hrdle ryb se
vyvíjí velk˝ nádor, kter˝ u vÏtöích druh˘
m˘ûe vr˘stat aû do ûáber. Operativní
odstranÏní tohoto nádoru rybám pom˘ûe pouze na krátkou dobu, po

p¯i kaûdÈ v˝mÏnÏ vody. Po zmizení
nádoru podávejte rybám krmivo obsahující jód pouze dvakrát t˝dnÏ.

ΩNemoci z nedostatk˘◊

Struma vyvolaná
nedostatkem jódu
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nÏkolika t˝dnech struma opÏt vyroste.
Kdyû nemocn˝m rybám pravidelnÏ
p¯idáte jód, i velk˝ nádor se postupnÏ
vst¯ebá. Pokud p¯i kaûdÈ v˝mÏnÏ vody
p¯idáte do nádrûe sera mineral salt, lÈËba se v˝raznÏ urychlí. Pokud budete
pouûívat
krmiva
obsahující
jód,
zabráníte preventivnÏ vzniku strumy.
Krmiva sera FD Krill, sera GVG-mix marin
a granulovanÈ krmivo sera granumarin
obsahují zv˝öenÈ procento jódu.
Pokud tato krmiva budete pouûívat jednou aû dvakrát t˝dnÏ, úspÏönÏ se vyhnete vzniku strumy u vöech mal˝ch i
velk˝ch druh˘ ryb.
Jestliûe onemocnÏní jiû propuklo, krmte
tÏmito krmivy jednou dennÏ a pravidelnÏ dodávejte do vody sera mineral
salt. Pokud pouûíváte sera mineral salt
jako lÈËivo proti zdu¯ení ötítnÈ ûlázy,
nezvyöujte dávku soli oproti návodu, ale
dodrûujte p¯ísnÏ pravidelnost dávkování

P¯i öestit˝denním
pouûíváním krmiv
obsahující jód
se struma
automaticky ztratila

12.5 Osmotick˝ öok
Kdyû jsou ryby p¯emístÏny z vody s
vysokou vodivostí (vysok˝ obsah solí) do
vody s nízkou vodivostí bez postupnÈ
adaptace, utrpí osmotick˝ öok. V p¯ípadech, kdy je rozdíl vodivosti mal˝,
dojde pouze k poökození koûního slizu.

ryby vypustit. PotÈ postupnÏ vyrovnáme jejich hodnoty p¯idáním p¯ípravku
sera mineral salt. P¯i rozdílu 100 aû
200 µS/cm budou jiû vaöe ryby spokojeny. P¯i mÏ¯ení zkontrolujte nastavení
stupnice na konduktometru. Nesmíte

I to je pro rybí organismus nesmírnÏ
vyËerpávající a oslabuje se jejich imunita.
Poökozen˝ sliz umoûní proniknout na
k˘ûi bakteriím a plísním a p¯i celkovÈm
oslabení ryb hrozí i nemoci vnit¯ních
orgán˘. Následkem mírnÈho osmotickÈho öoku se m˘ûe objevit i rozpad
ploutví a ûáber.
Pokud je rozdíl mezi hodnotami vodivosti p¯íliö velk˝, popraskají díky vysokÈmu osmotickÈmu tlaku jemnÈ chrupavky v ploutevních paprscích a ploutve
odpadávají
ve
velk˝ch
kusech.
Poökozená tkáÚ a k˘ûe jsou okamûitÏ
napadány bakteriemi a plísnÏmi a to
hlavnÏ proto, ûe jsou ryby öokem
celkovÏ velice oslabenÈ.

zamÏnit µS/cm (microSiemens) a ne v
mS/cm (miliSiemens).
Pokud je zamÏníte, znamená to tisícinásobnou odchylku v koncentraci solí.

ΩNemoci z nedostatk˘◊

Diskus s ploutvemi rozpadl˝mi v
d˘sledku osmotickÈho öoku po
p¯estÏhování

Po vypuötÏní do upravenÈ vod˝ je nutn˝
urËit˝ Ëas na uklidnÏní ryb. Po tÈ
vymÏÚujte malÈ mnoûství vody v rozmezí nÏkolika hodin tak, aby se vodivost
dostala na vámi poûadovanou hodnotu.

OsmotickÈmu öoku m˘ûete p¯edejít,
zmÏ¯íme-li hodnoty vodivosti transportní vody a vody v nádrûi, kam chceme
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13 Vitamínová lÈËba

B1

A

Vitamínová lÈËba

D3

B2

E

B5

H
B6 B
12

Aby v rybím tÏle mohly
probíhat nesËetnÈ metabolickÈ procesy, pot¯ebují, stejnÏ jako ostatní ûivÈ bytosti, dostatek vitamín˘. Nemají-li je, není jejich
organismus schopen trávit a absorbovat
pot¯ebnÈ ûiviny. Krmiva znaËky sera
obsahují vöechny pot¯ebnÈ vitamíny, ale
vlivem vzduönÈ vlhkosti a okysliËováním
jsou po otev¯ení dózy vitamíny pomalu
znehodnocovány.
Proto je dobrÈ jednou aû dvakrát t˝dnÏ
p¯idávat ke krmivu sera activant nebo
sera fishtamin.
Dalöím zdrojem vitamín˘ a d˘leûit˝ch
ûivin jsou lyofilizovaná krmiva (FD)
p¯ipravovaná z naprosto Ëerstv˝ch a
zdrav˝ch vodních ûivoËich˘. Tato p¯írodní krmiva bohatá na vlákninu byste
mÏli podávat jednou dennÏ jako
svaËinku mezi ranním a veËerním
krmením. Vláknina i ostatní balastní
látky ve sko¯ápkách i ostatních vodních
ûivoËich˘ podporují peristaltiku st¯ev a
navíc je spolehlivÏ vyËistí.
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P¯írodní (FD) krmiva jsou ideální v kombinaci se sera fishtamin. Nakapan˝ sera
fishtamin se okamûitÏ vöechen vsákne
do krmiva a ryby tak dostanou vitamíny i
krmivo p¯ímo do trávicího traktu.
BÏhem nemoci a v období rehabilitace je
absolutnÏ nutnÈ p¯idávat rybám vitamíny. Protoûe lÈËiva bojují s choroboplodn˝mi zárodky, rybí organismus je
stále oslabován nemocí, pot¯ebuje se
rychle zotavit. BÏhem lÈËby a jeden
t˝den po ní p¯idávejte dennÏ sera fishtamin akvarijním rybám a studenovodním sera KOI MULTIVITAMIN.

14 Prevence je lepöí neû lÈËba
Ryby takÈ trpí stresem.
Pokud budete svÈmu akváriu vÏnovat
maximálnÏ jednu aû dvÏ hodiny t˝dnÏ,
bude vám po dlouhou dobu p¯ináöet
potÏöení a radost. Pokud p¯ece jen vaöe
ryby onemocní jsou tento rádce a lÈËiva
sera p¯ipraveni vám rychle a úËinnÏ
pomoci. Nikdy nezapomeÚte, ûe úËinná
prevence je vûdy lepöí neû lÈËba, byù
úspÏöná. O zdraví a dobrÈ kondici vaöich
ryb rozhodují Ëasto maliËkosti, prosím,
nep¯ehlÈdnÏte!

P¯edevöím öpatná pÈËe o akvárium,
p¯erybenÈ nádrûe, p¯ekrmování a
nedostateËná v˝mÏna vody jsou hlavní
p¯íËiny invaze ökodliv˝ch bakterií. »ím
více bakterií voda obsahuje, tím více je
namáhán imunitní systÈm ryb. Tyto
nep¯íznivÈ vlivy a nejen ony vyvolávají u
ryb stres. Stres takÈ vyvolává nesprávná
strava, öpatná kombinace rybích druh˘,
p¯elovování a transport, jedovatÈ látky
ve vodÏ, nevhodná hnojiva akvarijních
rostlin a dekorace akvária neodpovídající
chovan˝m druh˘m ryb.

Pokud peËlivÏ dotazník vyplníte, snadno
najdete chyby. Pokud zaËínáte s akvaristikou a nejste si jisti, zajdÏte do odbornÈho zoo-obchodu, kde vám jistÏ
rádi pomohou.

Abychom vám pomohli ve vaöem akváriu
najít chyby a p¯edcházet jim, vypracovali
jsme pro vás následující dotazník.

Prevence je lepöí neû lÈËba

Stres je u akvarijních ryb jednou z
hlavních p¯íËin vyvolávajících onemocnÏní, protoûe v˝znamnÏ oslabuje jejich
imunitu. Ryby se dostávají do stresu
vûdy, kdyû je jejich organismus p¯inucen
reagovat na jakÈkoliv náhlÈ zmÏny.
Nap¯íklad öpatnÏ pracující termostat u
akvarijního topení zp˘sobí velkÈ v˝kyvy
teplot, kter˝m se ryby krátkodobÏ
dokáûí p¯izp˘sobit, ale jiû po nÏkolika
dnech je tyto tepelnÈ zmÏny zaËnou
oslabovat. Po nÏkolika t˝dnech se zpomalí jejich r˘st a ryby jsou tak vysílenÈ,
ûe ztrácejí kondici a postupnÏ onemocní.

Díky nesËetn˝m experiment˘m mnoh˝ch univerzit na celÈm svÏtÏ bylo dokázáno, ûe stres nepochybnÏ poökozuje
imunitní systÈm a zvyöuje riziko
onemocnÏní.
V naöich informaËních sera rádcích ΩJak
si za¯ídím svÈ akvárium◊, ΩP¯irozenÈ
krmení akvarijních ryb◊ a ΩPÈËe kolem
akvária a filtrace vody◊ najdete p¯esnÈ a
podrobnÈ informace, jak pracovat s akváriem a tím se vyvarovat stresu ryb.

P¯ejeme si, aby vaöe radost z pÏknÈho,
ËistÈho akvária a zdrav˝ch ryb nebyla
niËím zkalena.
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15 Kontrolní test k odhalení p¯íËin –
Jak p¯edcházet následn˝m onemocnÏním

1 JakÈ rozmÏry má vaöe akvárium?
RozmÏry akvária:
Ve velmi mal˝ch akváriích (pod 50 litr˘) je mnoDÈlka:

Hloubka:

V˝öka:

__________ cm x

__________ cm x

___________ cm

hem sloûitÏjöí vytvo¯it dobrÈ biologickÈ podmínky; pro zaËáteËníky je to tÈmÏ¯ nemoûnÈ. Proto
doporuËujeme akvárium nejmÈnÏ 80 cm dlouhÈ.

V˝sledek vydÏlte 1000
= _________________ litr˘ (objem)

»ím je akvárium menöí, tím ËastÏji se musí mÏ¯it
hodnoty vody.

Kontrolní test k odhalení p¯íËin

2 Jak˝ filtr pouûíváte?
Odborník ve Ωvaöem◊ zoo-obchodÏ vám poradí,

Model:
_____________________________________________
V˝kon (litry za hodinu): ___________________________

zda je vámi uûívan˝ filtr dostateËnÏ v˝konn˝.
Objem akvária by mÏl b˝t p¯eËerpán vaöim filtrem
1 aû 1,5 krát za hodinu. Rozhodujícím faktorem je
objem filtraËní nádoby. sera vnit¯ní biofiltr B mají
velmi objemnÈ filtraËní prostory (B 200: 9 litr˘;
B 400: 11,5 litr˘).

3 Kolik ryb chováte v akváriu?
PoËet:
______________________________________
Základní pravidlo:
2 – 5 cm dÈlky ryby na 1,5 litru vody na cm dÈlky;
pro 5 aû 9 cm rybí dÈlky, 3 litry na centimetr, velkÈ
ryby s více neû 14 cm, 4 litry vody na cm rybí
dÈlky.
Celková dÈlka ryb v cm: _______________(odhadem)

4 JakÈ druhy ryb chováte?
NevhodnÈ kombinace jsou nap¯.:

• ryby, kterÈ pot¯ebují odliönÈ hodnoty vody
(tvrdost, hodnotu pH, atd.)
• ryby s odliön˝mi poûadavky na teplotu vody
• stres zp˘soben˝ kombinací mírumilovn˝ch a
agresivních druh˘
• stres zp˘soben˝ kombinací klidn˝ch a velmi
Ëil˝ch druh˘
• stres zp˘soben˝ chovem ryb neodpovídající

48

Váö odborn˝ prodejce vám poradí, zda se ryby

jejich p¯irozenosti (nap¯. t¯i neonky nejsou

hodí do spoleËnÈho akvária.

hejno!)

5 Kolik rostlin je v akváriu a jakÈ druhy?
Druh rostliny:__________________ (mnoûství _______ )

Takûe pro velikost dna 100 cm x 40 cm je pot¯eba

Druh rostliny:__________________ (mnoûství _______ )

kolem 80 rostlin. PoËet rostlin závisí na jejich

Druh rostliny:__________________ (mnoûství _______ )

velikosti. Osazení akvária zkonzultujte s vaöím

Základní pravidlo:

odborn˝m prodejcem. Rostliny nabízejí ˙kryty a

DÈlka dna:
__________________ cm

äí¯ka dna:

poskytují kyslík, váûou jedy a ukládají je ve sv˝ch

x

___________________cm

listech. Navíc jsou d˘leûit˝mi orientaËními

=

________ poËet rostlin

V˝sledek vydÏlte 50

znaËkami pro teritoriální ryby. Tímto v˝znamnÏ
sniûují stres.

6 Zaloûili jste si novÈ akvárium?
❏ ne

V novÏ zaloûen˝ch akváriích se jeötÏ nevyvinuly

NamÏ¯enÈ hodnoty zapiöte do tohoto testu kapi-

uûiteËnÈ mikroorganismy. ObzvláötÏ amonium/

tola 24. Pouûijte sera nitrivec jako úËinnÈ

amoniak a nitrity mohou dosáhnout nebez-

opat¯ení proti nar˘stající koncentraci nitritu.

peËn˝ch koncentrací. Proto zmÏ¯te, prosím, vodu

Dodrûíte-li naöe doporuËení, zlikvidujete rychle a

se sera Ammonium/Ammoniak-Test a sera nitrit-

spolehlivÏ nár˘st amonium/amoniaku i nitritu.

Test.

7 Platí pouze pro ËerstvÏ zaloûená akvária:
Jak dlouho po zaloûení akvária jste do nÏj ryby vpustili?
Po:____________________________________dnech

toto období v˝znamnÏ zkrátit, pouûijte sera

NovÏ zaloûenÈ akvárium musí b˝t nÏkolik t˝dn˘ v

aqutan a sera nitrivec (dle návodu).

provozu, neû do nÏj m˘ûete vpustit ryby. BÏhem

Pokud budete pracovat se sera nitrivec p¯esnÏ

tÈto doby se rostliny zako¯ení a rostou a ve filtru

dle návodu pouûití, m˘ûete po pouh˝ch 24 hod-

se vyvíjejí d˘leûitÈ mikroorganismy. V tomto

inách zaloûení do 100 litrovÈho akvária vpustit

období musí b˝t filtrace, osvÏtlení a vzduchování

prvních 5 – 7 rybek. P¯ed pouûitím sera nitrivec

zapnuto jako p¯i normálním provozu. Chcete-li

zkontrolujte, prosím, teplotu vody!

Kontrolní test k odhalení p¯íËin

❏ ano

8 P¯idali jste novÈ ryby do staröího akvária?
❏ ano

❏ ne
mínkám p¯izp˘sobily. NovÈ, p¯idanÈ ryby jsou

Je moûnÈ, ûe se kvalita vody ve vaöem akváriu

vöak zvyklÈ na kvalitní vodu a nejsou schopny

postupnÏ zhoröovala. Ryby chovanÈ v tomto

snáöet vaöi öpatnou vodu. Z¯ejmÏ brzy onemocní

akváriu se postupnÏ zhoröujícím vodním pod-

a mohou infikovat i ostatní doposud zdravÈ ryby.
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9 JakÈ druhy ryb jste koupili naposledy?
Co se m˘ûe stát:

»asto nezáleûí na tom, kterÈ ryby byly v akváriu

Ku p¯íkladu malÈ neonky nebo rasbory trpí,

d¯íve a kterÈ pozdÏji. Stres m˘ûe vyvolat jejich

jednoduöe ¯eËeno, panickou hr˘zou p¯ed velk˝mi

odliön˝ ûivotní styl. ûivÈ, rychle plovoucí ryby

Ëil˝mi rybami, kterÈ jsou ve svÈm prost¯edí zvyk-

trvale ruöí pomalÈ, klid milující ryby a tím u nich

lÈ. Aby se vpuötÏnÈ rybky zbavili stresu z novÈho

vyvolají bÏhem Ëasu stresovÈ chování. Ryby ûijící

prost¯edí, pot¯ebují Ëas a klid.

v trvalÈm stresu zcela jistÏ onemocní.

Kontrolní test k odhalení p¯íËin

10 Jak jste vpustili novÈ ryby do akvária?

Ne

a) Vypnuli jste osvÏtlení?

❏ ❏

b) P¯idávali jste pomalu vodu z akvária do transportního sáËku?

❏ ❏

c) Vpustili jste ryby pomocí síùky po p¯ibliûnÏ 30 minutách?
Byla transportní voda vylita?

❏ ❏

OsvÏtlení akvária b˝ mÏlo b˝t vypnuto. Ryby jsou

Materiál, z kterÈho jsou síùky sera vyrobeny, je

transportem rozruöeny a v öeru se rychleji uklid-

hladk˝ a mÏkk˝, takûe ryby nejsou p¯i odchytu

ní. NovÈ ryby si musí na vodu ve vaöem akváriu

zraÚovány.

postupnÏ zvykat, alespoÚ t¯icet minut.

Pokud ryby nebyli p¯eloveny opatrnÏ, doporu-

Vodu z transportního sáËku vylijte do v˝levky,

Ëujeme okamûitÈ pouûití dvojitÈ dávky sera

mohla by obsahovat volnÏ plovoucí parazity a

aqutan (ochrana koûního slizu).

ökodlivÈ chemickÈ látky.
BÏhem transportu by mohly ryby utrpÏt poranÏní
k˘ûe, kterÈ m˘ûe vÈst k infekci. sera aqutan
chrání koûní sliz proti dalöím poökozením a váûe
agresivní substance, kterÈ rybám ökodí.

11 Vzduchujete?
❏ ano

❏ ne

Je-li filtr p¯íliö slab˝, vzduchováním p¯idáte do
vody kyslík. Je vöak lepöí pracovat s filtrem, kter˝
je dostateËnÏ v˝konn˝. Neustále se p¯esvÏdËujte,
ûe hladina v akváriu je v neustálÈm pohybu, protoûe tím se do vody dostává kyslík. Voda chudá na
kyslík je akvaristicky Ωmrtvá◊!
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Ano

12 Je filtrace puötÏna ve dne v noci?
❏ ano

❏ ne

Filtrace musí b˝t zapnuta nep¯etrûitÏ, ve dne i v

V akváriích s mal˝mi rybami se

noci. Je-li vypnut na pouhou p˘lhodinu, nejsou

v˝teËnÏ osvÏdËily sera vnit¯ní filtry L.

mikroorganismy ve filtru zásobovány kyslíkem a
rychle hynou.
ZaËnou hnilobnÈ procesy a rychle se zvyöují koncentrace amonia a nitritu. Po opÏtnÈm zapojení
filtru se kontaminovaná voda p¯eËerpá do
akvária. Filtr m˘ûete vypnout pouze na nÏkolik
minut, ku p¯íkladu p¯i krmení rybích potÏr˘.

NejmÈnÏ kaûd˝ch öest t˝dn˘, byste mÏli filtr

iály jako je sera siporax by mÏly b˝t ËiötÏny pouze

peËlivÏ vyËistit. FiltraËní mÈdia jako je sera super

vodou z akvária. Tím zabráníte zniËení uûiteËn˝ch

carbon a sera super peat vymÏÚte. KeramickÈ fil-

bakterií.

traËní materiály jako jsou sera biopur a sera biopur forte a sera filtraËní vata mohu b˝t po
vyprání znovu pouûity. BiologickÈ filtraËní mater-

14 Kdy jste naposledy provedli v˝mÏnu vody v akváriu
a kolik vody jste vymÏnili?
________ / ________

ním podmínkám. To je zbyteËnÏ oslabuje. Pozor

MÏÚte p¯ibliûnÏ 20% vody kaûd˝ t˝den. Pokud

pokud byla poslední v˝mÏna vody provedena

vymÏníte p¯íliö mnoho vody najednou, ryby se

p¯ed dlouhou dobou, musí b˝t v˝mÏna provádÏ-

budou muset rychle p¯izp˘sobit zmÏnÏn˝m vod-

na postupnÏ a velmi opatrnÏ.

15 MÏníte vodu a filtraËní mÈdia ve stejnou dobu?
❏ ano

❏ ne

Kontrolní test k odhalení p¯íËin

13 Kdy jste naposled filtr Ëistili?

mikroorganism˘. Proto je velmi d˘leûitÈ doplnit
p¯ímo na filtraËní mÈdia p¯ípravek sera nitrivec,

Pokud vymÏníte vodu v akváriu a filtraËní mÈdia

aby se doplnily stavy ûivotnÏ d˘leûit˝ch nitri-

najednou,

fikaËních bakterií.

zniËíte

velkou

Ëást

hodnotn˝ch

16 Pouûíváte sera aqutan p¯i v˝mÏnÏ vody?
❏ ano

❏ ne

Vodovodní voda obsahuje Ëasto substance, jako

koncentracích!). sera aqutan váûe tÏûkÈ kovy,

jsou chlór nebo mÏÔ, kterÈ rybám ökodí. Chlór

spolehlivÏ a úËinnÏ chrání ryby p¯ed poökozením.

leptá sliznice a koûní sliz, mÏÔ je pro ryby doslova

P¯idáme-li sera chlorvec do vodovodní vody,

jedovatá (mnoho ryb mÏÔ nesnáöí ani v mal˝ch

okamûitÏ neutralizuje ökodliv˝ chlór.
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17 Dolíváte Ëasto odpa¯enou vodu?
❏

ano

❏ ne

Dolívání odpa¯enÈ vody do akvária nenahrazuje

vodivost sera kombinovan˝m pH-metr a konduk-

v˝mÏnu! Dolíváním vodovodní vody se zvyöuje

tometrem, nebo si hodnoty vodivosti nechejte

koncentrace minerál˘, minerály se totiû neod-

zmÏ¯it vaöím prodejcem. Zv˝öená vodivost je

pa¯ují a z˘stávají v akváriu. S kaûd˝m dolitím novÈ

d˘kazem p¯íliö vysokÈ koncentrace solí a mine-

vody, do nádrûe p¯idáte dalöí minerály a tím zvy-

rál˘.

öujete jejich koncentraci. PravidelnÏ kontrolujte

Kontrolní test k odhalení p¯íËin

18 Máte v akváriu dekoraËní ko¯eny nebo kameny?
❏ ano

❏ ne

Dekorace v akváriu nabízí rybám skr˝öe, vymezuje jejich teritoria, usnadÚuje jim orientaci, a tudíû
odstraÚuje stres. D˘leûitÈ je, aby dekorace
vytvá¯ely r˘znÏ velkÈ jeskynÏ a v˝klenky. SkvÏl˝m,
stavebnÏ dekoraËním materiálem jsou pro tento
úËel kameny.

19 JakÈ druhy kamen˘ a písku jste pouûili?
Kde jste je získali?
______________________ / _______________________
Ne kaûd˝ kámen je vhodn˝ jako dekorace do

d˘leûitá. P¯íliö svÏtl˝ písek ryby zneklidÚuje a

akvária. Z nÏkter˝ch kamen˘ se pomalu uvolÚují

m˘ûe zp˘sobit stres. P¯íliö jemn˝, hlinitopísËit˝

jedovatÈ tÏûkÈ kovy. K uvolÚování dochází po

podklad se brzy na povrchu uzav¯e, uvnit¯ dna se

dlouhou dobu, dokonce ani ¯ádnÈ opláchnutí

rychle mnoûí hnilobu zp˘sobující bakterie a hrozí

nepom˘ûe!

otrava vody. V dob¯e zaloûenÈm dnÏ musí
neustále proudit voda, která dno prokysliËuje a

Do sladkovodních akvárií se nehodí ani vápencovÈ

umoûní tak ûivot nitrifikaËních bakterií. Písek s

kameny, protoûe vápenec se ve vodÏ rozpouötí.

ostr˝mi hranami (lávov˝ písek) se takÈ nehodí,

(V˝jimku tvo¯í nap¯. ryby z jezera Tanganika,

nÏkterÈ druhy ryb (nap¯. pancÈ¯níËci) vybírají

kter˝m tvrdá voda vyhovuje a rozpuötÏn˝ vá-

potravu ze dna a snadno se o ostrÈ hrany písku

penec jim nevadí.). P¯ed stavbou dekorace se

poraní. ZranÏní tlamky znemoûní rybám p¯ijímat

poraÔte s odborníkem.

potravu a Ëasto vede k úhynu! SmÏs ¯íËního písku

Obsah vápníku v kamenech i v akvarijním písku

o pr˘mÏru zrn cca 1,5 mm a tmavÈho ötÏrku o

snadno zjistíte, kdyû na nÏ nakapete nÏkolik

pr˘mÏru kolem 2 – 4 mm je ideální substrát na

kapek sera pH-minus. Pokud se na testovan˝ch

zaloûení dna. Písek a kameny kupujte v˝hradnÏ ve

kamenech objeví pÏna, je vápník potvrzen.

specializovan˝ch zoo-obchodech. NezapomeÚte

Takûe i z nevhodnÈho písku se mohou uvolÚovat

koupit plochÈ kameny na stavbu jeskynÏk a

ökodlivÈ substance. VÏtöina ryb je zvyklá na rela-

úkryt˘.

tivnÏ tmav˝ podklad, proto je barva dna velmi
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20 Jak˝ druh ko¯en˘ jste pouûili? Kde jste jej získali?
Jsou r˘znÈ druhy rozdíln˝ch ko¯en˘! V akváriu
pouûívejte pouze ΩraöelinovÈ ko¯eny◊ koupenÈ v
odbornÈm obchodÏ. Tyto ko¯eny jsou specielnÏ
ËiötÏny a upravovány. Ko¯eny, kterÈ si sami
najdete, vám budou v akváriu hnít a budou se z
nich uvolÚovat ökodlivÈ substance.

21 Jakou teplotu má voda ve vaöem akváriu?
________ °C
v odbornÈm obchodÏ, nebo prostudujte p¯ísluö-

pr˘mÏrná teplota vody okolo 25°C. V tÈto teplotÏ

nou literaturu. Ryby, jejichû nároky na teplotu se

se velmi dob¯e cítí. Teplota vody se nesmí v˝raznÏ

liöí od pr˘mÏru více neû o 4°C, nemohou b˝t

liöit od optima. P¯íliö teplá voda obsahuje málo

chovány ve spoleËnÈm akváriu! TÏmto rybám

kyslíku a urychluje stárnutí ryb, p¯íliö nízká

musíte vytvo¯it samostatnou nádrû, aby se cítili

teplota vody ryby podchladí a oslabí a ty jsou pak

dob¯e. Trvale vám udrûí optimální teplotu vody v

mnohem náchylnÏjöí k onemocnÏním. Pokud si

akváriu sera Aquarium-Regelheizer (akvarijni to-

chcete po¯ídit novÈ druhy ryb, nechejte si poradit

pení s termostatem).

22 Jak krmíte?
a) Jak˝m druhem krmiva?

Rozmanitá skladba vysoce kvalitních krmiv je
nenahraditelná, pokud chcete zdravÈ a silnÈ ryby.
P¯i zkrmování ûiv˝ch a mraûen˝ch krmiv buÔte
velmi opatrní: S ûiv˝m krmivem naloven˝m v rybníce m˘ûete do akvária zanÈst r˘znÈ parazity!
Mraûená krmiva pochybnÈho p˘vodu vám v˘bec
nedoporuËujeme. P¯i pouûití kvalitních mraûe-

b) Jak Ëasto krmíte? Jak dlouho rybám trvá, neû
seûerou vöechno krmivo?

❏ jednou dennÏ
❏ t¯ikrát dennÏ

❏ dvakrát dennÏ
❏ nebo jinak

n˝ch krmiv je d˘leûitÈ p¯ed pouûitím krmivo
rozeh¯át! Dáváte-li mraûenÈ krmivo p¯ímo do
akvária, brzy se doËkáte onemocnÏní vnit¯ních

Kontrolní test k odhalení p¯íËin

VÏtöinÏ ryb a rostlin tropickÈho pásma vyhovuje

orgán˘ u ryb! Pozor! Jelikoû voda ze zmraûenÈho
krmiva obsahuje velkÈ mnoûství fosfát˘ a nitrát˘,
je nutnÈ jej p¯ed pouûitím propláchnout vlaûnou

________ minut

tekoucí vodou. TÏsnÏ p¯ed zkrmením doporuËujeme pokapat sera fishtamin.
Pokud je to moûnÈ, podávejte malÈ dávky krmiva

c) JakÈ doplÚkovÈ krmivo pouûíváte (nap¯.
vitamínovÈ p¯ípravky)?

dvakrát aû t¯ikrát dennÏ. Krmivo, kterÈ z˘stává na
dnÏ akvária, silnÏ zneËiöùuje vodu! Na dávkování
krmiva pouûijte lûíci.
Je nesmírnÏ d˘leûitÈ, aby kaûdá krmná dávka byla
vyváûená a obohacená o vitamíny a stopovÈ
prvky. Krmiva sera obohacená se sera fishtamin a
sera activant vám tuto podmínku stoprocentnÏ
splní.
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23 Jak velká balení krmiv nakupujete?
A jak dlouho vám vydrûí?

❏
❏

do 100 ml
do 500 ml

❏
❏

do 250 ml
více neû 500 ml

krmiva neznámÈho p˘vodu, nabízená v pr˘hledn˝ch obalech, zcela jistÏ neobsahují ûádnÈ vitamíny a jsou prakticky bezcenná. DoporuËujeme

vydrûí na ________ dní

uûívat menöí balení krmiv, ËastÏji mÏÚte typ krmi-

Kontrolní test k odhalení p¯íËin

va, Ëímû poskytnete sv˝m rybkám rozmanitÏjöí
MÏli byste zvolit takovou velikost balení krmiva,

stravu. Díky rozsáhlÈmu sortimentu krmiv znaËky

abyste krmivo spot¯ebovali maximálnÏ do dvou

sera m˘ûete rybám nabízet pokaûdÈ nÏco novÈ-

mÏsíc˘ (ve v˝jimeËn˝ch p¯ípadech do Ëty¯ mÏsíc˘).

ho. Pro zaËínající akvaristy je balení typu sera

»ast˝m otevíráním dózy se ke krmivu dostane

menu ideální variantou. Dvanáct druh˘ krmiv ve

svÏtlo a vlhk˝ vzduch. Tím trpí vitamíny. Pouûívejte

t¯ech specielních dózách je dostateËn˝ sortiment

pouze vysoce kvalitní, znaËková krmiva. Levná

krmiv pro kaûdou rybu.

24 JakÈ hodnoty jste namÏ¯ili ve vaöem akváriu
a ve vodovodní vodÏ?
P¯íËinou mnoha problÈm˘ m˘ûe b˝t velk˝ rozdíl

akvárium:

namÏ¯en˝ch hodnot vody akvarijní a vodovodní.
GH

_________

KH

_________

Mnoho komplikací m˘ûe nastat, nejsou-li hodnoty

pH

_________

vodivost

_________

akvarijní vody ve vöech bodech poblíû optima.

NH4/NH3 _________

NO2

_________

NO3

_________

Cu

_________

O2

_________

Cl

_________

Nevíte-li si rady s vyhodnocením mÏ¯ení, odborník

vodovodní voda:
GH

_________

KH

_________

pH

_________

vodivost

_________

NH4/NH3 _________

NO2

_________

NO3

_________

Cu

_________

O2

_________

Cl

_________

VeökerÈ rady a navrhovaná opat¯ení popsaná v tomto rádci
byly peËlivÏ vyhodnoceny a konzultovány s mnoha
odborníky. Protoûe v kaûdÈm akváriu nebo jezírku je rozliönÈ
chemickÈ sloûení vody, nemohou b˝t naöe doporuËení
p¯evzata bez p¯edeölÈ úpravy postup˘ odpovídajících
p¯esnÏ chovatelsk˝m a vodním podmínkám v konkrÈtním
akváriu nebo jezírku.
Nelze zaruËit, ûe lÈËebnÈ úËinky uveden˝ch p¯ípravk˘ nebudou kontraindikovány nÏkter˝mi nezjistiteln˝mi látkami roz-
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z vaöeho zoo-obchodu vám jistÏ rád pom˘ûe.

puötÏn˝mi v bazÈnovÈ nebo akvarijní vodÏ, nap¯. chemick˝mi prvky uvolÚovan˝mi z plastov˝ch fólií, stejnÏ jako kombinacemi nÏkter˝ch chemikálií a jedovat˝ch látek, kterÈ se
stále ËastÏji objevují ve vodovodních vodách.
Proto vydavatel tohoto rádce nem˘ûe nÈst zodpovÏdnost
za p¯ípadná zranÏní, materiální nebo penÏûní ökody a
nem˘ûe p¯evzít záruky za neúspÏön˝ v˝sledek doporuËovan˝ch lÈËebn˝ch postup˘.

16 Index (textová Ëást)
Název

Odstavec

Odstavec

Lernaea
11.1, 11.3
Lymphocystis
7.1
Mo¯ská krupice
4.2
Nedostatek jódu
12.4
Nemoci z nedostatku
12
Nemoci z nedostatku minerál˘
5.3, 12.1
Ochrana ryb
3
Odpadávání Ëástí k˘ûe
8.5
Oodinium
5.1, 6.2, 10
OpadanÈ ploutve
8.2, 12.5
Osmotick˝ öok
12.5
Otravy
5.1
Pijavice rybí
6.3, 7.3
PlísnÏ
4.4, 4.6, 6.2, 8.2, 8.7, 9, 10, 12.5
Poruchy ledvin
7.4, 8.6
Poökozená k˘ûe
3, 4.4, 8.2, 9, 11.1
Poökozen˝ koûní sliz
4.5, 4.6, 6.2, 8.1, 9
Prevence
14
Pseudomonas
8.5
Rozpadávající se ûábra
8.3, 11.3, 12.5
SmíöenÈ infekce
6.2, 10
St¯evní biËíkovci
5.3
äedÈ povlaky na k˘ûi
4.7, 5.2
Tetrahymena
4.6, 10
Trichodina
4.5, 10
Viry
7
Vitamínová lÈËba
13
V¯edovitost kapr˘
8.7
ZánÏty k˘ûe
8.5
Zdu¯elÈ b¯icho u kapr˘
7.3, 7.4
éábrohlíst – Ergasilus
11.3

Index (textová Ëást)

Aeromonas
8.5, 8.7
Argulus
11.2
Bakteriální hniloba ûáber
8.3, 11.3, 12.5
Bakteriální rozpad ploutví
8.2, 12.5
Bakterie
4.6, 5, 6.2,
7.3, 7.4, 8, 9, 11.2, 12.2, 12.5
BiËíkovci
5, 12.2
Brooklynella hostilis
4.3
B¯iöní vodnatelnost akvarijních ryb
8.6
B¯iöní vodnatelnost kapr˘
7.3, 7.4
Chilodonella
4.3, 4.7, 10
Columnaris
8.2, 8.4
Costia necatrix
5.2, 10
Cryptocarion irritans
4.2, 4.3
»ervi
6, 10
Dactylogyridea
6.2
Depigmentace k˘ûe
8.1
ΩDÏrová nemocΩ
12.2
Erythrodermatitis
8.7, 11.2
Flexibacter columnaris > > > > > > Columnaris
Glossatella
4.4
Gyrodactylidea
6.1
Heteropolaria colisarum
4.4
Ichthyobodo necatrix
5.2
Ichthyophthirius multifillis
4.1, 4.2, 5.1
Jarní virÈmie
7.3, 7.4, 8.7, 11.2
Játra poökozená ztuËnÏním – Hepatitis 12.3
Kap¯í Ωneötovice◊
7.2
Kap¯ivec
11.2
Kor˝öi
11
Kotevní Ëervi
11.1
Koûní Ëervi
6.1, 6.2, 10
Koûní paraziti
4
ΩKrupice◊
4.1, 5.1
KrvavÈ zánÏty k˘ûe
8.5

Název
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