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Lepší kvalita života díky akváriu
Mořskéakváriumvámumožňujenechatkaždodennírutinuzasebou.Ponořtesedoexotickéhovodníhosvěta,pozorujtemaládobrodružstvíasněteofascinujícíchkorálových
útesechnebokrásnýchplážíchjižníchmoří.
Jetovlastnědovolenáuvásdoma.Akvárium
taképodporujenašezdravíaradostzeživota.Tobyloprokázánostudiemi.Prostěsebudetesakváriemcítitlépe.

Mořskéakváriumvypadáskvěleavelmidekorativně. Hra světel způsobená odrazem
vody a živočichové houpající se v proudu
vodyvytváříjedinečnýzážitek–optickýstřed
každéhobytu.
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HvězdicepolštářkováCulcita novaeguineae
namořskéloucepoblížnovéGuineje

Prstencovýpříbřežníútesv
jihovýchodníIndonésii

1. Tropická moře,
extrémně různorodé prostředí
Mořsképobřežíblízkorovníkujenejendomovemtisícůdruhůrybnýbržtakébezobratlých, jejich počet není dosud ani znám.
Různorodostdruhůajejichpropojení,která
vytvářívtropickýchkorálovýchmoříchjsou
takneuvěřitelněkomplexníjakotropicképralesyajejichobyvateléjsouznovuaznovuinspiracíproakvaristy.Mnohoztěchtodruhů
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žijícíchvmělkýchvodáchkorálovýchútesů,
namořskýchloukáchnebozónáchmangrovníkůjevelmivhodnýchdoakváriaalzeje
snadnochovat.Jejichneuvěřitelnébarvya
chováníznichvytváří,stejnějakozcelého
akvária,nepřehlédnutelnýstřed.

1.1 Živé kameny
Živékamenyznamenají,žekousekkorálovéhoútesuje
dopravovánvlhkýavpříslušnéteplotěspoluserostlinami
aživýmiorganismy,kterénanichrostou.Taksedovašeho
akváriadostanemnohoužitečnýchmalýchorganismů,
kteréspoluvytvářípřirozenéprostředí.

Před
osazením

Poosazení
korály

1.2 Kteří živočichové jsou vhodní?
Pokudchcetemítvestejnémakváriukorály,
krevetky a další nižší živočichy, je počet
vhodných ryb velmi omezen. Mnohé ryby
jsoudravci,kteřísežeroumaléryby,krevetky
nebopolypykorálů.

meni velmi často, což může způsobit
znečištění vody. Žerou také velmi pomalu
takže jim ostatní ryby jejich krmivo snědí.
Navícvyžadujíklidnouvodu,takženemohou
býtchovánivakváriuskorálovýmútesem,
kdejesilnéproudění.

Nicméněimírumilovnérybymohouzpůsobit
problémy:Mořštíkonícinapř.musíbýtkr-
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Korály a další nižší živočichové
Některékorálymajínasoběřasyzooxanthellae.Tytokorálynenítřebakrmitneboťdostávajívšechnypotřebnéživinyodřaszooxanthellae.Jinédruhykorálů,kterénedostávajívýživuodřaszooxanthellae,jetřebakrmit.
Bezobratlíuvedenívseznamujsoupřidobrépéčiovodu
zdatnýmiobyvateli:

Např.měkkékorály(Sarcophyton spp.,Lobophyton spp.,
Sinularia spp.)

Houbovitésasanky(zde:Discosoma spp.)

Mořskésasanky(např.symbiotickésasankyproklauny)
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Korály a další nižší živočichové

Sasankyvkolonii(zde:Zoanthus spp.)

Přiurčitézkušenostitakétvrdékorály(Acropora
Seriatopora spp.)

Ježovkamořská(Echinometra spp.)

Hadiceolivovězelená(Ophiorachna spp.)
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Mořští živočichové, které lze snadno
chovat od začátku
Vhodnéryby,krevetkyakrabi,kteréjemožnochovatv
akváriuspolečněsbezobratlými:

Sapín(Chromis spp.)

Sapinoveckrálovský(Pseudochromis fridmani)

Hlaváčžlutý(Cryptocentrus cinctus)
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Mořští živočichové, které lze snadno
chovat od začátku

Parmovec(Pterapogon sp.,Sphaeramia)

Klaun(Amphiprion spp.)

Pyskoun(Macropharyngodon spp.)
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Mořští živočichové, které lze snadno
chovat od začátku

Bodlok(Zebrasoma spp.)

Krevetkapruhovaná(Lysmata spp.)

Garnáti(Alpheus spp.)
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2. Návrhy mořských biotopů
sera vámdávářadunávrhůnamořskýbiotop,kdevšejevyvážené.Společněskrmivy
sera avýrobkypropéčiomoře jesnadné
úspěšně udržovat mořské akvárium i bez
zkušenostisakvaristikou.
sera biotopakváriajsoupřizpůsobenana
kompletně vybavený sera marin Biotop
Cube 130 připravený k zapojení (plug in).
Samozřejmě můžete se sera návrhy mořskýchbiotopakváriízaříditijiná,většíakvária.
Nekaždézvířeje,vzávislostinajehovelikosti,způsobuvýživyadalšíchpožadavcích,
možné držet v akváriu. Neměli byste ani
kombinovatzvířatazrůznýchoblastí.Může
tovéstknepřirozenýmreakcímastresumezi
druhy.
Ktěmméněvhodnýmživočichůmproakváriakompaktnívelikostipatříkamennékorály.
Většinouvyžadujísilnéarůznoroděseměnící
prouděnívodyaosvětlenívyššíintenzity.V
malýchakváriíchtotonelzetéměřrealizovat.
Doporučujeme měkké korály, které jsou
snadnějšínapéči.
Samozřejměnemůžetedátvelkourybudo
kompaktníhoakvária.Vždysezeptejteodbornéhoprodejcenakonečnouvelikostryby.
Takédravérybynepatříprávěkideálnímu
osazení, raději mírumilovné ryby. Nejlépe
optickypůsobí,kdyžsesoustředítenajeden
aždvamalédruhyrybavhodnýbiotop.
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2.1 Biotop: klaun zdobený, sasanka
Klaunižijísymbiotickyspolečněsrůznými
druhysasanek.Rybynalézajíochranumezi
chapadly žahavých sasanek a jsou přitom
protijejichjeduimunní.Takéjejichpotomci
selíhnouvbezprostředníblízkostisasanky.
Naoplátkusasankaprofitujezezbytkůkrmiv
avýkalůryb.Ktétohlavnísoučástibiotopu
sedobřehodísapínekzlatoocasý,krevetky
pruhovanéamořskéježovky.
Dopozadíumístěteživékamenyaždopolovinyvýškyzadnístěny.Horníkamenylzepozdějinechatporůstsvítivězelenýmiřasami
Caulerpa (1).Rychlerostoucířasaodnímáz
vodyškodlivinyjakoamoniumanitrát.Řasa
musíbýtpravidelněsklízena,abynepřerostla
všechnyostatníorganismyvakváriu.Přitom
odstraňtevždyalespoňtřetinuvýhonku.
Předvelkéživékamenypoložteplochéživé
kameny,kterésehodíkporostusasankami
(2)amalýmiměkkýmikorály(3).Dopopředí
centrálněumístětejednusasankukobercovou(4)obklopenoujemnýmbílýmpískem,
provětšíatraktivnost.
Posestaveníkamenůzačnětenejdřívesosazováním sasankami Zoanthidea. Jeden až
dvatýdnypotébysteteprvemělidopopředí
vysaditsasankukobercovouStichodactyla
haddoni.Utétosasankydbejtenato,aby
nebyla příliš velká. Doporučujeme pouze
maléživočichysprůměremmaximálně20cm.
Důležitétakéje,abysasankaneutrpělažádnéporaněníběhemdopravyaabyjejíústní
diskzůstalneporušen.Sasankavyžadujek
pevnémuusazenírovnépísečnémístovjehožstředujeumístěnplochýkámen.Podle
okolnostísemůžesasankapřisátnaskleněnédnoakvária.Klauni(5)sevypustídoakváriapotécosesasankapevněusadila.Ryby
druhuAmphiprion ocellaris obvyklepřijímají
sasankydruhuStichodactylus velmidobřea
uchylujísedoní.
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1
3
2
5
4

Doporučení živočichové pro biotop s klauny a sasankami

Klaunzdobený
Amphiprion ocellaris
1 ,1

Krevetkapruhovaná
Lysmata amboinensis
2druhy

Sapínekzlatoocasý
Chrysiptera spp.
1 ,1

Ježovkamořská
Echinometra spp.neboColobocentrotus spp.
2maléexemplářeasi2cm

Lazucha(zelenářasa)
Caulerpa spp.
Několikodnožů

Sasankakobercová
Stichodactylus spp.
Vpopředí
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Sasankyvkoloniích
Zoanthus spp.,Protopalythoa spp.,
Parazoanthus spp.
Několikmenšíchkolonií,každáasi5cm,pro
usazenínaplochýchživýchkamenech

Heliopora spp.

Euphyllia spp.

Houbovitésasanky
Discosoma spp.
Dejte2až3skupinyvrůznýchbarváchmezi
měkkékorály
Živékameny
10až14velkýcha6až8malých,dohromady
asi15kg
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Měkkékorály,kamennékorály
Sinularia spp., Sarcophyton spp., Lobophyton
spp., Capnella spp., Xenia spp.
Umístěteněkolikmalýchkolonií,každáasi5cm,
předsasankyvkoloniích

2.2 Biotop: mělké tůňky
Přiodlivujecelářadaživočichů,mezinimi
světélkujícímalérybyaměkkékorály,izolovánavmělkýchtůňkách,některéjsouvelmi
malé.Tatopestrobarevnáživáspolečnostse
skládázmalýchrybek(ostnoploutví,hlaváčovití),garnátů,sasanekřáduZoanthidea a
měkkýchkorálů.
Sestavtenejdřívevnitřníkrajinuzživýchkamenůjakovbiotopu“klaunzdobený,sasanka”avytvořtepřitommnohomalýchštěrbin
adutin.Tybudoupozdějisloužitk upevnění
přirostlýchnižšíchbezobratlýchajakomožnostúkrytupromalérybky.
Začnětesvysazovánímkorálů.Měkkékorály
(Capellaimbricata)(1),sasankyřáduZoanthidea (2)ahoubovitésasankyDiscosoma (3)
seumístídovzniklýchštěrbin.
Osádkarybbysezdemělaomezitnadruhy
drobnévelikostijakosapínekzlatoocasý(4)
a hlaváčovití (5). Nevpouštějte více než 2
exemplářeodkaždéhodruhu.Pokudmáte
možnostrozlišitpohlaví,vypusťtevždyjednohosamečkaajednusamičkuoddruhu.
Pokudnenímožnopohlavírozlišit,vypusťte
jednumalouajednudorostlourybkuodjednohodruhu.Zvířatapotomvytvoříhierarchii
bezbojů.
Také 2 krevetky pruhované (6) by neměly
chybět.PoněvadždruhLysmata amboinensis jehermafrodit,mátevždypár.

1
4

3

2
5
6
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Doporučené osazení biotopu mělké tůňky

Sapínekzlatoocasý
Chrysiptera spp.
1 ,1

Sapínoveckrálovský
Pseudochromis fridmani
1 ,1

Hlaváčkorálový
Gobiodon citrinus
1 ,1

Krevetkapruhovaná
Lysmata amboinensis
2kusy

Ježovkamořská
Echinometra spp.neboColobocentrotus spp.
2maléexemplářeasi2cm

Maléhadice
asi5kusů
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Houbovitésasanky
Discosoma spp.
Dejte2až3skupinyvrůznýchbarváchmezi
měkkékorály

Živékameny
10až14velkýcha6až8malých,
dohromadyasi15kg

Měkkékorály
Capnella spp., Sinularia spp., Sarcophyton spp.,
Xenia spp.
Několikmalýchkoloniíasi5cmkaždá
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2.3 Biotop: Gobiidae (hlaváčovití), pistol shrimps (garnátovití)
Hlaváčovití druhu Cryptocentrus, Valencienna,Flabelligobius neboStonogobiops žijí
trvale společně s korýši řádu Alpheus.
Slabozracíkorýšibudujívsedimentuchodbičky, které slouží jako domov i rybkám.
Rybyzatokrevetkyhlídajíazásobujíjeipotravou. Jedná se o velmi dynamické živé
společenství,kdedvazcelaodlišníživočichové,rybyakrevetky,rozvinulizpůsobkomunikace.Krásnýpříkladspolečnéevoluce.
Sestavteživékamenytak,abybylavpřední
částiakváriavolnápísečnáplochaproživočichy.
Obvyklebudetemítnavýběrpouzeněkolik
druhůgarnátůpistolshrimp(1):Alpheus bellulus aA. randalli.Alpheus bellulus jeznatelněaktivnějšíarozumísisvětšímihlaváčovitými (2) jako jsou Cryptocentrus cinctus.
Samičkamáznatelněširšízadníčástnežsameček.HlaváčovitídruhuStonogobiops žijí
většinouspolečněsčervenobílýmikrevetkamiAlpheus randalli.
Malýmživýmkamenempoloženýmdoprostředpísčitéplochysevytvoříprvníúkrytpro
hlaváčovitéakorýše.Videálnímpřípaděvyhrabejteprstempodkamenemmaloujamku.
Dejtezvířatajednotlivědosklenice,otočteji
otvorempomalusměremkednuapřevraťte
jipřesněpředkámen,kdejevpískumalá
jamka.Krevetkadoníihnedvklouzneazačnesvoustavitelskoupráci.Stejněpostupujte
sdruhoukrevetkou.Asiohodinupozdějimůžete ke korýšům pomocí sklenice vypustit
hlaváčovitérybky.Živočichovésetakrychleji
naleznou,nežkdybyjstejevypustilivolnědo
akvária.Teprvekdyžjestředsymbiózyusazený,můženásledovatdalšíosádka.Před
přidánímživočichůdoakváriapřečtětesikapitolu8.Korýšearybymůžetedosklenice
přelovitsíťkouapotompokračovatjakjepopsánovýše.
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2

1

Doporučené osazení pro biotop Gobiidae (hlaváčovití)
a pistol shrimps Alpheidae:

Hlaváčovití
Cryptocentrus cinctus neboStonogobiops spp.
1 ,1

Garnáti
Alpheus spp.
1 ,1

Krevetkapruhovaná
Lysmata amboinensis
2kusy

Ježovkamořská
Echinometra spp.neboColobocentrotus spp.
2maléexemplářeasi2cmvelké

Lazucha(zelenářasa)
Caulerpa spp.
Několikodnoží

Zelenáchaluha
Caulerpa racemosa spp.
Několikodnoží
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Houbovitésasanky
Discosoma spp.
Dejte2až3skupinyvrůznýchbarváchmezi
měkkékorály

Živékameny
10až14velkýcha6až8malých,dohromady
asi15kg

Měkkékorály
Capnella spp., Sinularia spp., Sarcophyton spp.,
Lobophyton spp.
Několikmalýchkoloniíasi5cmkaždá
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3. Technické vybavení a filtrace
3.1 Kompaktní akvária pro snadný start do mořského vodního světa
sera marin Biotop Cube 130 jesesvýmpluginkompletnímvybavenímokamžitěpřipravenk
použitíajeihnedbiologickyaktivní.Obsahuje
veškeroutechniku,kteroupotřebujete.
2

1

2.4

2.1

Kryt akvária se
2
2.1 2ﬂuorescenčnímizářivkamipro

2.2

2.2

2.5
3
3.6

Akvárium s panoramatickým
čelním sklem
Leštěnésklo
Objemasi130litrů
Rozměry:Š51cmxV66.5cmx
H57cm

2.3
2.3
2.5

2.4
2.5

3.1

3

1
3.3

3.1
3.2

3.5
3.2
3.4

3.3
3.4

3.5
3.6

akváriaT5PL-24W
aktinickémodrésvětlo
neutrálnídennísvětlo
2 LED lampami pro simulaci
měsíčníhosvětla
2větrákyproochlazováníelektronickýmkomponentů
Zabudovanoukrytkouprokrmení
Průchodkamipronapojeníchladicíhosystémunebopříslušenství
4 komorový vnitřní ﬁltr obsahuje
sera marin Protein Skimmer
PS 130 (odpěňovač)
2ﬁltračnímolitanypromechanickouﬁltraci
sera topením 100 W
sera siporax 2.000mlprobiologickouﬁltracis540m²ﬁltračníhopovrchu
sera čerpadlem STP 1000
sera UV lampou 5 W
100mlsera aquatan regulátor
vody
100 ml sera marin bio reefclear biokultury pro okamžité
biologickéodbouráváníškodlivýchlátek
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sera marin Biotop Cube 130 obsahujerůzně zbarvené lampy T5 PL (2.1), které jsou
ideálníprosmíšenouosádkuměkkýchkorálů
aryb.
Bioaktivnífiltračnísystémihnedzačínásrozklademškodlivýchlátek.Továmušetříněkoliktýdnů“aktivačnífáze”.Pokrátkédoběje
možnoosaditrybyadalšíorganismy.

3.2 Optimální osvětlení
K osvětlení mořského akvária se používají
fluorescenčnízářivky,lampyHQIčinovější
HCIneboCDM,čikombinaceobou.
Při používání fluorescenčních zářivek by
hloubka vody neměla přesáhnout 50 cm.
Použitímsera kombi-reflektorů sezvýšíintensitasvětlao100%.
Připoužívánízářivekbystěmělikombinovat
různébarvy,abystedosáhlioptimálníchsvětelnýchpodmínek.Dopředudoporučujeme
dátsera deep sea speciál.Vyzařujeaktinickémodrémořskésvětloadíkysvémuspecifickémuspektruod380–450nm,zajišťuje
podmínky jako na tropickém útesu. Toto
modréspektrumpodporujerůstavybarvení
bezobratlých.Prozajištěnítropickéhodenníhosvětlavnádržidoporučujemesera blue
sky.
sera akvarijníosvětleníjekdispozicijakoT8
aT5trubice.IntensivnějšílampyT5PLjsou
jižobsaženyvsera marin Biotop Cube 130.
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sera marin Biotop Cube 130 jekompletně
vybavenojako130litrovémořskéakvárium,
napřánílzedoplnitstylovouskříňkou.
Provybavenívětšíhoakváriadbejtenásledujícíchrad:

3.3 Správná teplota vody
Většinaakvarijníchrybjezvyklánateplotu
vodyasi25°C.Protojetřebavoduvakváriu
ohřívat.Topenívakváriujetřebapřipevnit
tak,abyvodaproudilaokoloaohřívalase
stejnoměrně.
Potřebnémnožstvíwattůlzesnadnospočítat:Počítejteasi1,5wattunalitrvodyvmístnosti,kterájejenmírněvytápěna.Pokudje
akváriumumístěnovpokoji,kdesetopíhodně,stačí1wattnalitr.Vyberteradějisilnější
verzi;spotřebovanémnožstvíenergieprovýrobuurčitéhomnožstvíteplajestejné.

Tyčovitésera akvarijní topení jezcela
vodotěsnéaodolnéprotimořskévodě.
Nastaveníteplotyjesnadnépomocíkolečkasestupnicí.sera akvarijní topení
jsoukdostánívceléškálevýkonůod
25wattůdo300wattůajsouopatřena
ochrannoumřížkou.

Jakvybratvhodnétopení:
T=

Velikostakvária
T

T
litry

Tip

Výkonnějšítopítkomávyššírezervuvýkonu
např.kdyžsevámporouchátopenívdomě.
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Vhodnésera akvarijní topení prokaždouvelikostakvária
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3.4 Čištění vody
3.4.1 Odstranění bílkovin
a dalších organických substancí
Fyzikálníachemickévlastnostimořskévody
vyžadujídodatečnoufiltracivporovnáníse
sladkovodnímakváriem.Bílkovinyrozpuštěnévevoděnapř.zvýkalůrybseodstraňujíz
vody pomocí vzduchu vháněného dovnitř.
Tatoúlohajeprováděnaskimerem.
Úloha skimeru
Skimerjesrdcemfiltracemořskéhoakvária.
Odstraňujebílkoviny,kteréjsoupermanentně
vypouštěnydovodymikroorganismy,rybami
abezobratlými.Skimerodstraňujeplovoucí
částiceaprovzdušňujeakvárium.Bílkoviny,
kteréseneodstranízvody,vedoukzvýšení
množstvíškodlivýchlátekjakoamonium,nitritanitrát(bakteriálnířetězodbourávánízačínázbílkovin).Udržetmořskéorganismyv
uzavřenémsystémubybylopodstatnětěžší
nebo,vzávislostinapotřebáchjednotlivých
druhů,dokoncenemožné.
Jak to funguje

6

7

Dispergátorovéčerpadlovsera marin Protein Skimmer nasávávoduzakvárianeboz
komoryfiltru(1),míchájisevzduchemnasávanýmvzniklýmpodtlakem(3)uvnitřnádoby
soběžnýmkolem(2),kdejesměsrozmixovánanajemnébublinkyprostřednictvímsera
jehličkovéhorotoru.Jemnébublinkyvzduchu
poskytujívelkýpovrch,kdesebílkovinymohouusadit.
Směsvody/vzduchuječerpánadovnitřníkomoryproteinovéhoskimeru(4).Výstupysměřovanénaboky(5)způsobujírotacisměsia
takudržujíbublinkydelšídobuuvnitřaproto
jeúčinnostvyšší.Bílkovinysenalepínabublinkyvtétokomoře.Bublinysenashromáždí
napovrchuvodyavytvářítamtakpevnou
plovoucípěnu.Zužujícísetrubičkapěnové
komorysměrujepěnudoflotačnínádobky,
kdejeshromažďována(6).Vyčištěnávoda
tečetrubičkouvednuskimeruzpětdoakvárianebokomoryfiltruvýstupemstrubicí(7).
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3
4

1

5
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Skimerysnižujíznečištěnívodybílkovinami
adalšímiorganickýmilátkami.Provzdušňují
akváriumadodávajíkyslík.Skimeryjenutné
pravidelněčistit,abysezachycenéodpady
nedostalyzpětdoakvária.
sera marin Protein Skimmers jsou velmi
výkonné,úspornéaflexibilněpoužitelnédispergátorové skimery. sera marin Protein
Skimmer 400 HO jevhodnýproakváriado
400litrů.Jehomožnopoužítjakozávěsnou
verzistejnějakofiltrpodakváriem(čerpací
jímka).Jeprotovelmivhodnýprovšechny
akvaristy,kteříbychtělipřejítzesladkovodního na mořské akvárium. sera marin
Protein Skimmer 600 S jepoužívánjakofiltr
podakváriem(čerpacíjímka)proakváriaaž
do600litrů.

sera marin Protein Skimmer 400 HO

sera marin Biotop Cube 130 obsahujemalý
avšakvýkonnýsera marin Protein Skimmer
PS 130.

sera marin Protein Skimmer 600 S

sera marin
Protein Skimmer PS 130
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3.4.2 Mechanické čištění vody
Velképevnéčástečky(jakonespotřebovanékrmivo nebo řasy) jsou sbírány v mechanické
částifiltrace,abyneucpávalybiologickáfiltrační
media.Vsera marin Biotop Cube 130 zadržují
tytohrubšíčásticefiltračnímolitany.Topakvýraznězvyšujebiologickouúčinnostfiltru.

Tatobiologickáfiltračnímediajetřebapravidelně vymýt, abychom zabránili znečištění
vodyzachycenýmiodpadyatakézajistitvysokýprůtokvody.

3.4.3 Biologické čištění vody
Užitečnébakteriečistímořskouvodubiologickýmodbouránímodpadů.Tozahrnujelátky,kterénelzesebratskimeremjakoamonium, amoniak a nitrit. Tento čistící proces
probíhá ve speciálním filtračním mediu.
Podledruhufiltrutamjeoddělenáfiltrační
komorajakovpřípaděsera marin Biotop
Cube 130.
Prokvalitubiologickéhočištěníjsounejdůležitějšídvakomponenty:
1.Filtračnímedium
2.Čistícíbakterie
Filtrační medium zajišťuje optimální pracovní podmínky

Velmivysokýpodílotevřenýchpórovitýchtunelůvsera siporax umožňujeideálnízásobováníanaerobníchbakteriíživinamiatroškou
čerstvévody.Bakteriejsoupodněcoványke
štěpenínitrátu,abydostalydostkyslíku.Tak
jetakénitrátkontinuálněredukován.Díkyvelkémuprůřezuvnitřníchprostorpórůjsouodpadníproduktyrychleodváděnyvenanižby
bylybakterieneustáleodplavovány.

!

Důležité:

Filtračnímediaprousazeníbakteriíbyměla
míttrubicovýtvar.Vodatakmůžezvnitřku
trubičekodtékat.Nedocházíkucpánínebo
slepení,kterébybránilofiltračnímuprocesu.

Filtrační medium sera siporax je se svou
strukturoupovrchujedinečný.sera siporax
poskytujerůznýmdruhůmbakteriízesera
marin bio reefclear ideální podmínky. Na
velkémdrsnémpovrchumajíbakteriedobrou
oporu.Jsoudostatečnězásoboványkyslíkemazpracovávajíamoniumaerobnímprocesemnanitrit.

orax
era sip
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gickéh ýchlátekjak ho
é
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Pomocítestůsera NH4/NH3-test,sera NO2test asera NO3-test můžetetestovatamonium/amoniak,nitritanitrát.
Miliardy čistících bakterií ve vulkanické
hornině pro dlouhodobé odbourávání
škodlivin v akváriu
sera marin bio reefclear obsahujebakteriálníkulturyvjemněmletévulkanickéhornině.
Protožeužsinesousebousvůjusídlovací
prostor,mohounastartovatčištěnívodynejenvefiltrunýbržvcelémakváriu.
Nakapejtejednoduše sera marin bio reefclear nasera siporax apřímodoakvária.Po
přidánídovodyseobjevíkrátkéminerálnízakalení.Poněkolikahodináchčistícíhoprocesuzakalenízmizí.Běhemtétodobyváževulkanická hornina plovoucí částečky, což
způsobujezakaleníapotébudevodačistá
jaknikdydříve.Prodosaženítohototrvalého
efektujetřebapřidávatsera marin bio reefclear pravidelněvtýdenníchintervalech.
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3.4.4 Snížení patogenů UV zářením
UV-Cjednotkasériovězapojenádoproudění
vody,jakjetomuvsera marin Biotop Cube,
zajišťujetrvalezdravouvoduvakváriu.
•Patogennízárodkyvevodě,kterémohou
negativněpůsobitnaživočichy,jsouomezeny.ObzvlášťjeefektivnípoužitíUV-Czářeníprotiplovoucímzárodkůmkrupičky/nemocibílýchteček.Zárodkyjsoupoškozeny
ajetakzabráněnojejichrychlémumnožení.
•Spolehlivějsouodstraněnyvšechnydruhy
plovoucíchřasatobezpoužitíchemikálií.

sera UV-C-systém 5 W pro až 500 litrů
akvarijnívodyjeideálnípokudnemátevestavěnouUV-Clampu.Jednáseovýkonnoua
současněúspornouUV-Clampusvariabilnímipřípojkamiprofiltračerpadlo.sera UVC-systém 5 W jemožnopoužítvkombinaci
sčerpadlemjakojesera P 1200.Výkončerpadlazahodinubymělodpovídatobjemu
akvária.UV-Clampunelzeprovozovatbez
čerpadla.

ObyvateléakváriaafiltračníorganismynejsoupřipoužíváníUV-Clampypoškozeny.
Abybylopoužitílampyúčinné,jetřeba,aby
bylazapnuta24hodindenně.Takjeudržovánatrvalebiologickyzdravávoda.Pouzepři
pracíchvevoděbymělabýtvypnuta.

sera UV-C Systém 5 W
foraddingtofilterswithoutUV
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3.4.5 speciální filtrační media sera
Standardnívybavenísera vnitřníchfiltrůje
dostatečné pro trvale čistou a průzračnou
vodu.Použitídoplňkovýchfiltračníchmédií
můževšakbýtvynucenovnějšímivlivy.
Dalšífiltračnímedialzebezproblémůpoužít
vevnitřnímfiltrusera marin Biotop Cube
130.Dalšímzjednodušenímjepřidáníaodstranění pomocí sáčku na filtrační media
sera sáčky na filtrační média.
Odstranění toxických látek
sera super carbon (filtrační uhlí) je velmi
čistéamávelkouvnějšíplochu.Vnejkratší
doběabsorbujejedovatélátkyzakvária.Díky
svévelképlošejesera super carbon aktivní
podobu6týdnů.Potéjejehoabsorpčníkapacitavyčerpánaamusísevkaždémpřípaděodstranitzfiltru.Jinakbysemohlyabsorbovanélátkyuvolňovatzpětdoakvária.sera
super carbon neovlivňujehodnotupHaneobsahujefosfátyčinitráty.
Odstranění křemičitých řas
Silikátpodporujerůstkřemičitýchřasvmořskémakváriu.Vněkterýchoblastechjesilikát
přidávánvodárnamidovodovodnívodyjako
látkabránícíkorozi.Vodárnytakchránípotrubí,nepřímovšakškodíkaždémumořskémuakváriu.sera marin silicate clear trvale
vážesilikátaodnímátakrychlerostoucímřasámstavebnílátkuprojejichkostru.
sera SiO3-test umožňujesnadnésledování
jehokoncentracevevodovodnívoděnebov
mořskémakváriu.
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4. Vhodné umístění
Kdyžsivybíráteumístění,mějtenapaměti,že
přemístěníakváriajevelmiobtížné.Naplněné
a vyzdobené 100 litrové akvárium váží až
150kg(bezskříňky)!Vestaršíchbudovách
doporučujemezjistitsiinformaceonosnosti
podlahypředem.Připočítejtetakéváhupozorovatele akvária k celkovému zatížení! I
maléakváriumtakmůžedosáhnoutvícenež
300kgzatíženínamaloučástpodlahy.
Nejlepší je klidné místo dále od okna.
Slunečnípaprskypřicházejícíoknempodporujírůstřas.Navíczačnourybyplavatnapříč
–neboťjednodušeřečeno–“nahoře”jepro
nětamodkudpřicházísvětlo.
Akváriumvypadáoptickynejlépevtmavém
koutěarybyjsoutamnejméněrušenyprocházejícímiosobami,otvíránímdveříatd.
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Police
Vpřípadě,ženechceteumístitakváriumna
skříňku,potřebujetevhodnoupolici.Musíbýt
stabilníastátpřesněhorizontálně.Vodováha
jevelmiužitečná.
sera marin Biotop Cube 130 je vybaven
pevně slepeným bezpečnostním rámem.
Umístěteakváriumsrámempřímonaskříňku.
Nepoužívejtežádnoudodatečnoupodložku.
Akváriumbezbezpečnostníhorámuvyžaduje
bezpečnostní podložku a tepelnou isolaci
podakváriem,abychomzabrániliprasklinám
způsobených pnutím. sera thermo-safe
bezpečnostní podložka snižuje nebezpečí
prasknutísklazpůsobenýmnapř.jednotlivým
zrnkem písku či prasklinám skla způsobenýchnapětímvznikléhodeformacídřevěné
skříňky.

5. Mořská sůl: Základ života v
mořském akváriu
Použitípřírodnímořskévodynenímožnéa
anisenedoporučuje.Mořskávodaproakváriajepřipravenasesyntetickoumořskousolí,
poněvadžobyvatelémořevyžadujístabilní
poměrybezsilnýchvýkyvů.
sera marin basic salt mávýbornouhomogenitu.Rychleabezezbytkuserozpouštína
křišťálovoumořskouvodu.HodnotapHzůstáváspolehlivěvesprávnémrozmezídíky
přirozenémubuffer(nárazníkovému)efektu
mořskésoli.sera marin basic salt poskytuje
přirozenéhodnotypHaKHaneobsahujenitráty,silikátyafosfáty.Mořskávodaupravenásesera marin basic salt mábiologicky
správnýobsahvápníkuahořčíku.

potřebná pro nádherné útesy. Jednotlivé
komponentyjsousmíchánytak,žegarantují,
ženejsouobsaženyžádnéškodlivélátky.Je
vždymožnézískatopakovatelnévýsledky.
Přivýměněvodynereagujíanivelmicitlivé
organismystresově.Takjeúčinnězabráněno
nedostatkůmajsousplněnypotřebyitěch
nejnáročnějšíchbezobratlýchživočichů.

sera marin reef salt má stejné vlastnosti
jakosera marin basic salt.Navícjetopříroděvelmiblízkámořskásůlnejvyššíkvality,

5.1 Úprava vodovodní vody
Vodovodnívodaobsahujecelouřadupřídavnýchapřirozenýchlátek,kterédělajívodu
poživatelnouprolidiavšakškodíobyvatelům
mořskéhoakvária.
Reverzníosmóza(R/O)nebosystémměniče
iontůlzev každémpřípadědoporučitv oblastech,kdevodovodnívodaobsahujehodněnitrátůafosfátů.Takovátoúpravavody
zbavívodu95%všechrozpuštěnýchnečistot.
K ochraněobyvatelakváriaanavázáníobsaženýchtěžkýchkovůachloraminuupravte
vodupřípravkemsera aquatan.Tytoškodlivélátkymohouzůstatvevoděipopoužití
reverzníosmózy(R/O)aškodíživočichům.

sera aquatan sBio Protect Formulí poskytujeobyvatelůmmořskévodymnohovýhod:
•Okamžitéeliminováníagresivníhochlóru
•Okamžité navázání těžkých
kovů
•Pestrévybarveníavitalita
•Ochranakožníhoslizuažáber
ochrannýmikoloidnímilátkami
•Méněstresuapodporafunkce
nervovéhosystémudíkyvitaminuB
Rybyabezobratlísecítívezdravé
voděviditelnělépe,péčeoakváriumjeméně
náročná.
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5.2 Příprava mořské vody
Mořskouvodupřipravtenejlépevevhodnéa
dostatečněvelkénádobě,napříkladv sudu
nadešťovouvoduz uměléhmoty(nepodléhá
korozi).Postupujtepodlenávodupodlemořskésoli,kteroupoužíváte.
Obsahnitrátubymělbýtpod10mg/l,fosfát
asilikátneprokazatelné.Projistotuotestujte
vodupomocítestůsera fosfáty-test,sera silikát-test a sera nitrát-test. Můžete také
požádatmístnívodárnuonaměřenéhodnoty
čisepodívatnainternetu.
Sůljepotépostupněpřidávánaamíchánaaž
je dosaženo salinity cca 35 promile (tzn.
35gramůnalitrvody).Přiteplotě25°Ctoodpovídáhustotě1,023g/cm³.Pro130litrové
akváriumpotřebujete,v závislostinavnitřní

5.3 Měření obsahu soli
sera marin hustoměr (areometr) senechá
volněplavatnahladiněakvária.Hustoměrse
ponořítímhloubějidovody,čímménějesoli.
Hustotuvodyzobrazujenaintegrovanéškále.V akvárius nižšímiživočichybyhustota
měladosahovat1,022–1,024g/cm³přiteplotěvodyasi26°C.
V případěpotřebydoplňtedalšísůlnebonaopak zřeďte upravenou vodu. Nedávejte
všakještětutomořskouvodudoakvária.

Hustotasalinitěsalinitěsalinitě
při33‰34,5‰36‰
16°C
1,025g/cm31,026g/cm31,0265g/cm3
20°C
1,0235g/cm31,025g/cm31,0255g/cm3
25°C 1,022g/cm31,023g/cm31,024g/cm3
28°C
1,0215g/cm31,0225g/cm31,023g/cm3
30°C 1,020g/cm31,0215g/cm31,0225g/cm3
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výstavbě,130–150litrůmořskévody.K tomu
potřebujeteasi5kgsoli.
Mořskávodabymělabýtpodobuzhruba24
hodinv pohybuaprovzdušňovánazapojenýmčerpadlem.Vodapakbudeabsolutně
čistá.

6. Vnitřní vybavení
6.1 Podklad dna
Promořskéakváriumjenejdokonalejšíhrubozrnný korálový písek. Je dekorativní a
svýmobsahemvápníkupřispívákestabilizacihodnotypH.
Některédruhyryb(napřhlaváčovití)všakpotřebují bezpodmínečně zónu s písečným
podkladem,abysemohlyv nocizahrabat.
Protytorybyjetřebanadněvytvořitoddělenouzónusjemnýmkorálovýmpískem.
Zbývajícíplochadnasepokryjezhruba3cm
silnou vrstvou hrubého korálového písku.
Doporučujeserůznédruhypodkladuoddělit
odsebekameny,abynedošlokesmíchání.
Korálovýpísekrůznéhrubostiobdržíteusvéhospecializovanéhoprodejce.
Dalším důležitým úkolem podkladu dna je
poskytnoutdodatečnýprostorprousídlení
bakterií, které potřebují kyslík (aerobní) ve
vrchnívrstvěaprobakterie,kteréžijíbezkyslíku(anaerobní)vespodnívrstvě.Tytočistící
bakterievsera marin bio reefclear odbourávajíškodlivélátkyjakovefiltru.

Suchýkorálovýpísekmusíbýtnejdřívedobře
proprán.Počástechhonasyptedočistého
kbelíkuanalijtenanějcca4–5litrůteplévodovodnívody.Krouživýmipohybyrukoupísek důkladně promíchejte a přebytečnou
vodusešpínouslijte.Tentopostupopakujte
tak dlouho, dokud se písek nebude zdát
čistý. Písek pak umístěte do zatím ještě
prázdnéhoakvária.
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6.2 Živé kameny
Nynípotřebujeteživékameny,kterélzebez
dalšího několik hodin přepravovat a uložit
vlhké.Čímdélejsouvšakkamenyvystaveny
navzduchu,tímvícpřilnavébiomasymůže
odumřít.
Dbejteuprodejcenadobrýrůznorodýporost
kamenůarůznýtvar.Čímrůznorodějšíjeporostnakamenechačímkratšídobujsoutyto
kamenyskladoványuprodejce,tímvícerůznýchdruhůživočichůsenanichudrží.Tyto
druhy později naleznete ve svém akváriu.
Kamenyv žádnémpřípaděnepropírejteve
sladkovodnívodě.
Kamenybymělybýtnasebenastavenytak,
abysevytvořilymaléjeskyně,dokterýchse
pozdějimohouobyvateléakváriastáhnout.
Navícumožňujetakováotevřenávýstavba
dobrý a ničím nebržděný pohyb vody.
Dopřejte si při výstavbě dostatek času.
Kamenybynemělyvrhatžádnýstínnakamenypodnimi,poněvadžstinnémístonení

vhodnéproumístěníživočichůzávislýchna
světle. Stavba musí být pevná a nesmí se
v žádnémpřípaděviklat,neboťuvolněnékameny by mohly poškodit dno nebo stěny
akvárianebozranitjehoobyvatele.Mezikamenynechtemezery,kterésloužíprouchycenípřirostlýchnižšíchživočichů.

Příkladporostlýchživýchkamenůsdodatečnědoplněnýmibezobratlýmiživočichyvevelkémmořském
akváriu
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7. Naplnění mořskou vodou
V akváriu s vnitřními filtry aplikujte sera
marin bio reefclear nasera siporax umístěnýv biofiltračníkomoředřívenežakvárium
naplnítemořskou.Připoužitívnějšíhofiltru
aplikujtesera marin bio reefclear nasera
siporax dřívenežjefiltrnaplněnvodou(viz
takéstrana26).Čistícíbakteriesetakmohou
ihnedusídlituvnitřporézníhofiltračníhomateriálu.Zdesemohouoptimálněrozmnožovatarychlenastartovatčisticípráce.Totovýraznězkrátístartovacífáziakvária.
Akváriumbudenynínaplněnovyzráloumořskouvodouaždovýšeoznačení.Nazačátku
nechtevodutécidoakvárianejlépepřesmělkýtalíř,jinaksezvířícelýpodkladdna.Pokud
zůstanev umělohmotnénádoběnějakávoda,lzejizastáléhoprovzdušňováníuchovat
apoužítproprvnívýměnuvody.

7.1 Start filtrace a techniky
Potécojsteakváriumnaplnilivodou,zapněte
filtračnítechniku.Přístrojezapnětev následujícímpořadí:čerpadlo,UVlampa,odpěňovač,atopení(teplotunastavtena26°C).
Nynímůžetepozorovatjakvodaproudípřes

rozdělovačnasazenýzvenčínavýtokuauvádívodudocirkulace.V odpěňovačisemísí
vnějšívzduchs nasátouvodou.Vodajeteď
neustálečištěna.

7.2 Doplnění vody
Takjakov každémakváriusevodabudeodpařovat.Podlepotřebydoplňteodpařenou
vodukaždé2–3dny:použijtevoduz vodovodu upravenou se sera aquatan, neboť
v mořskévoděrozpuštěnásůlseneodpařuje.Pokudbystežádnouvodunedoplňovali,
zvyšovalabysepomalusalinita,cožježivo-

čichy tolerováno jen do určitého stupně.
Dokudsesalinitapohybujev rozmezí34–36
promile,nevznikážádnépoškození.Čímdelšídobuzůstanesalinitana35promile,tím
lépeprovašeživočichy.
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8. Začíná být živo
Společněseživýmikamenysedoakvária
dostalobezpočetmalýchživočichůaurčitě
takéněkolikpěknýchdruhůřas.Brzyzačnou
býtviditelní.Nelzevšakvyloučit,ženěkteří
živočichové usazení na živých kamenech
(např.mořskéhouby)nepřežijí.
Pokudněkterýnižšítvorviditelněneprospívá,
odstraňteho,abynebylavodazbytečněsilně
zatěžována.V každémpřípaděmusíbýtdodánykulturybakteriízesera marin bio reefclear, kteréodbourávajíškodlivélátky.

8.1 První dny – “fáze zaběhnutí”
Zapněteosvětleníkaždýdenna8–10hodin.
Pokudchcetespínánísvětelzautomatizovat,
pořiďte si časový spínač, který nastavíte
podlepotřeby.
Krmenídrobnýchorganismůmůžeteprovádětmalýmidávkamikrmivasera marin coraliquid nejdřívepoasidvoutýdnech.V této
počáteční fázi během prvních dvou týdnů
nevpouštějtežádnédalšíživočichy.
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Běhemprvních3měsícůvyměňujtekaždý
týdenccajednutřetinuvodyzazraloumořskouvodu(vždysledujtesalinitu!).Jezcela
normální,žesev prvníchtýdnechobjevuje
zesílenýrůstřas.Většinousevyskytnenejprvelehkýpovlaks nahnědlýmimazlavými
červenýmiřasami,kterýponěkolikatýdnech
ustoupízelenémupovlaku.Zelenéřasyukazujínato,žejemožnovypustitprvníorganismy.Povlakyřaslzeopatrněmechanicky

odstranitmalýmkartáčkem(např.čistýmkartáčkemnazuby).Smysluplnéjepotéprovést
částečnouvýměnuvodyahadicíneboodkalovacím zvonem odsát z akvária vodu
včetněřas.

provozuakvária,napínavoupoznávacícestu
do světa drobných živočichů.
Po 2 týdnech můžete
vypustitživočichy.

Nastěnáchakváriamůžetepomocílupyobjevitmalékorýšejakosvinky(isopoda)abuchanky(copepoda).Tyjsouprokaždéakváriumajehorůznorodéživéformydůležitéa
vítané.Zanesenyjsoudoakváriaspolečně
s živýmikameny.Postupněseusazujídalší
adalšíformyživota,kterébylyzanesenys živými kameny. Tyto malé organismy dělají
z tétopočátečnífáze,avšakiz pozdějšího

8.2 Vypuštění a aklimatizace živočichů
Někteřímořštítvorovénesmípřipřelovenído
akváriaopustitvodu.Jižněkolikmálosekund
na vzduchu může mít negativní následky.
K těmtoživočichůmcitlivýmnavzduchpatří
mořské ježovky, hvězdice a čtverzubci.
Nevypouštějtevšechnynižšíživočichyaryby
současně.Začnětes nižšímiživočichyanásledněvypusťteryby.
Dbejtejižpřinákupunato,abytatozvířata
bylapřelovenadotransportníchsáčkůpod
vodou.
Informujteseusvéhoprodejcejakmusíbýt
zakoupená zvířata vypouštěna do akvária.
Přepravadojinéhoakváriaznamenáproryby
anižšíživočichyzměnuklimatu.Jedoporučenopostupovatnásledovně:
Domaotevřenétransportnísáčkys novými
rybami a nižšími živočichy umístěte vedle
sebedokbelíku.Dalšípůlhodinypomalupřikapávejtedotransportníchsáčkůakvarijní
vodu.K tomusehodívzduchovacíhadička
připevněnásvorkou.
Tímtozpůsobemseživočichovénejenadaptujína“novou”teplotuvodyavšaktakéna
jinéparametryvody(obsahsoli,hodnotupH,
atd.).

sera aquatan urychlujeléčivýproces kožního slizu při případných
poraněníchvzniklýchpřitransportu.
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9. Pravidelná péče
9.1 Krmení
Hlavní potrava
Mořskérybypotřebujímnohemvícejódua
jinýchminerálůnežsladkovodníryby.Více
nežpadesátrůznýchsurovinv krmivusera
sestaráovyváženoupřirozenouvýživuobyvatelakvária.Tímjezvýšenaodolnostazabráněnovznikunedostatku.Všechnydruhy

krmivasera jsoutéměřbezfosfátůavelmi
snadnostravitelnéatakbráníizatíženívody
škodlivými látkami z nestrávených zbytků
potravy.

sera marin coraliquid,tekuté krmivo bohaté na energii
nabáziplanktonu,bylospeciálně vyvinuto pro filtrující
nižšíživočichy.

sera marin GVG-mix jevločkové krmivo s pochoutkou
promořskéryby.Totomnohostranné základní krmivo
obsahujejódajinéminerály
z mořskýchřas,krillu,planktonu a další cenné suroviny
jako jsou patentky, dafnie a
Artemieshrimps.
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sera marin granulat jeideálním krmivem pro všechny
ryby,kteréhledajísvoupotravu mezi větvemi korálů, ve
středních vrstvách vodního
sloupcenebonadně.Pomalu
klesákednu,jerychleměkké
apřestosipodlouhoudobu
ponechápevnoukonzistenci.
Tímjenavíczabráněnozatíženívody.

sera marin gourmet nori poskytujeideální
výživu pro většinu mořských ryb a korýšů
avšaktakéježovek.V mořskévoděnabobtná
běhempársekundajetakpříroděpodobnýmkrmivemjakožádnéjiné.

Stand

Prorůznorodépotřebykorýšů sera vyvinula
novékrmivoprokorýšesera crabs natural
asera shrimps natural.Hodnotnépříměsi
ašetrnýzpůsobzpracovánídělajíz těchto
krmiv ideální základní krmivo pro korýše.
Jakozdrojbílkovinatukůsloužívýhradně
vodníorganismyjakomořskéryby,gamarusi,
spirulinaamořskéřasy,kterétvořívýživné
složeníkrmiva.Obsaženébílkovinyjsoucharakteristické složením aminokyselin, které
mohoukorýšiideálněvyužít.

Stand
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Zdravé pochoutky

Stand

Stand?
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sera Spirulina Tabs drží na
stěně akvária. Čistě rostlinná
tableta premium kvality se
skládáz vícenež20%z cenné
řasyspiruliny.Prorybypožírajícířasy,jakojsoubodlokovité
nebo slizounovité, jsou sera
Spirulina Tabs nepostradatelné.

sera FD Artemia Shrimps
z jemných salinových ráčků
jsouzdravoupochoutkoupro
všechnymořskéryby.

Stand?

sera FD Krill jemalýdruh
korýšů bohatých na karoten,kterýžijev oceánecha
živíseplanktonem.sera FD
Krill jevelmibohatýnaproteinyaideálněsehodík posílenírybakezvýšenípřipravenostiketření.

9.2 Výměna vody
Podstatnoučástíúspěšnépéčejepravidelná
10%výměnavodyjednoutýdně,poukončenítříměsíčnístartovacífáze.Doporučujeme
provádětspolečněs výměnouvodyvyčištění
podkladudna.Sesera odkalovačím lzetuto
prácisnadnoačistěprovést.
Výkyvůmsalinitysemůžetevyhnoutoznačenímhladinyvodyz vnějškuakvária.Potuto
značkudoplňujteneustálevoduv akváriu,
jakonáhraduzaodpařenouvodu.Vodupředtímvždyupravtesesera aquatan proodstraněníškodlivýchlátek.

Poodebráníčástivody,dlepotřeby,můžeteprovéstmaléčistícíaktivity.

!

Důležitá rada

Označtesizvenkunaakvarijní
sklopomocílepicípáskyapod.
kamažchcetevyprázdnitnádrž.

K tomubudetepotřebovat:
• Konviciadvačistékbelíkyvyhrazenépouzeproakvárium.Nesmísenikdydostatdo
kontaktus čistícímiprostředky.
• Dva metry akvarijní hadice nebo, ještě
lépe,sera odkalovače
• Utěrkunebomělkoumísupropřípadrozlití
vody
• V každémpřípaděodpojtepřipojeníelektřinyjakotopení,filtruaosvětlení
Nejdříveumístěteobakbelíkynautěrkunebo
domísy.Potomvypouštějtevoduz akvária
dokbelíků.Natojsoudvarůznézpůsoby:
Mnohoakvaristůponoříjedenkonechadice
do akvária a pak krátce nasaje ústy vodu
z druhéhokonce.Tatometodavyžadujeurčitoupraxi.Někdyvodanetečejindymůžete
nedobrovolněspolknoutpořádnýlokakvarijnívody.
Pomocíodkalovacíhozvonusera odkalovače můžetevodunasátelegantně.Takzabijetedvěmouchyjednouranou.Pomocísera
odkalovacího zvonuodstranítedůkladněkal
z akvarijníhodnaasoučasněvyměnítečást
vody.
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9.3 Zásobování stopovými prvky,
vápníkem a makroelementy
Prododrženípodmínek,blízkýchpřírodním,
v mořskémakváriumusíbýttytoprvkypravidelně dávkovány, především po výměně
vody.Pouzetakjemožnézajistitoptimální
zdravý růst živočichů. Především korály,
avšaktakéšneciamušle,odnímajíz vody
sloučeniny vápníku a stopové prvky. Také
bakteriev sedimentumohouvysráženímtyto
prvkyredukovat.
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+

Calcium hydrogen carbonate (hydrouhličitan vápenatý)

Pokudvýrazněklesnekoncentracehydrouhličitanuvápenatého,mohoukyseléneboalkalickévlivyskokovězměnithodnotupH,čehožjebezpodmínečněnutnésevyvarovat
z důvodůcitlivostimořskýchobyvatel.
Pravidelnýmpřidávánímsera marin COMPONENT 1 Calcium asera marin COMPONENT 2 Calcium pH-Buffer jebezproblému
zachovánarovnoměrnákoncentracevápníku.Dvoukomponentovýpufrační(nárazníkový)systémjevedvoulahvích.Oběsoučásti
jsouvysocekoncentrované,cožbypřivzájemnékombinacinebyloudržitelné.V přírodě
jekoncentracevápníkuasi450mg/l,uhličitanovátvrdostpřibližně9°dKH.V akváriuse
doporučujezvýšituhličitanovoutvrdostna
10°dKH.sera Ca-testem asera kH-testem
spolehlivězměřítekoncentracivápníkuauhličitanovoutvrdost.

Pročklesajíjejichúrovně?Předevšímkorály
aměkkýšivysrážíprostřednictvímsvýchendosymbiotickýchřashydrouhličitanvápenatý jako uhličitan vápenatý a použijí ho na
stavbu kostry korálů a mušle měkkýšů!
Rostoucíkorályvyčerpajítudížčástpufračníhosystémuz vody.Takéněkteříměkkýšito
dokážíprovést.Napříkladstálepopulárnější
Zévaobrovská(Tridacnidae)čerpáhydrouhličitan vápenatý pro růst své mušle přímo
z vody!Bakteriežijícív podkladudnamohou
takézpůsobitmístnívysráženízpůsobeném
jejichmetabolickýmiprodukty.
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+

stopové prvky

Celářadaprocesůlátkovévýměnyživočichů
arostlinvyžadujekatalysátory.Typodněcují
reakce jednotlivých stavebních součástí a
vedouk vytvořeníurčitésubstancepotřebné
v organismu.Tytobiologickékatalyzátoryse
nazývajíenzymy.V některýchenzymechhrají
klíčovourolivzácnékovy.Pocházejíz mořské
vodyaživočichovéjevstřebávajíbuďz vody
nebozkrmení.
Stopovéprvkyjsouobsaženyv novýchroztocích sera marin COMPONENT 3 trace
elements Anionics asera marin COMPONENT 4 trace elements Kationics.
Poněvadžjsoutytostopovéprvkyživočichy
arostlinamispotřebovávány,jenutnéjepravidelněpřidávat.
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Stopovéprvkynejsoudůležitéjenproenzymy,jsoutakésoučástív některýchbarevných
pigmentů.Lzejenajítv částitkáníkamennýchkorálů,obzvlášťv téčástikolonie,která
jevystavenapřímémuslunečnímuosvětlení.
Jepravděpodobné,žesnižujívlivagresivních
slunečníchpaprsků.Vlastnícikamennýchkorálůsipřejídosáhnoutstejnéintenzitybarev
uživočichův akváriujakéjsouv příroděči
dokoncejepřekonat.Tojemožnéipodakvarijnímosvětlením,kteréje,vesrovnáníseslunečnímsvětlem(asi5.000Watt/m2),slabé.
Bylozjištěno,žezvýšenákoncentracestopovýchprvkůvedeiv akvarijníchpodmínkáchk zvýšeníintensitybarevkamenných
korálů.Taknapříkladz hněděvypadajících
korálůAcropora seběhemjenněkolikatýdnů
stanoufialové!

+

Stroncium a hořčík (magnesium)

Meziběžnýmiavzácnýmiiontyleží,s ohledemnajejichpřirozenoukoncentraci,takzvanémakroelementy.K těmpatřístroncium
ahořčík.Ostronciuseví,žejsoupohotové
iontyvestavěnydokostrykamennýchkorálů
amusíbýtprotodoplněny.Hořčíkjepřijímán
předevšímkorálovýmiřasami.Tyobývajíživé
kameny jako fialový povlak. Existuje však
takécelářadastromkověrostoucíchdruhů.
Přiúrovnihořčíku1.250–1.300mg/ljsouposkytoványdobrépodmínkyprorůsttěchto
řas.Obaiontykovůjsouobsaženyvevysokýchkoncentracíchvsera marin COMPONENT 5 strontium asera marin COMPONENT 6 magnesium. Dejte pozor na
předávkování,kterébysnížilohladinuvápníku.Mnohomořskýchakvaristůsitohleneuvědomuje a snižují úroveň disponibilního
vápníků nadměrným přidáním především
hořčíku.Vápník,stronciumahořčíkpatřímezi
alkalickékovy.Tatoskupinavykazujepodob-

néfyzikálnícharakteristiky,cožvedek podobnýmchemickýmafyzikálnímvlastnostem.Protojenutnépomocísadytestůvody
sledovat aktuální hodnoty a také zvýšené
hodnotykoncentracepopřidánípřípravkůna
úpravuvody.Hodnotuhořčíkumůžetespolehlivězjistitpomocísera Mg-testu.

Jód
Jódsevevodědlouhoneudržíaktivní.Je
vysráženvysokýmikoncentracemijinýchiontů.Tímjez vodyodnímánaneníproobyva-

teleakváriakdispozici.Konstantníhladinu
jódulzedosáhnoutdennímpřidávánímsera
marin COMPONENT 7 iodine.
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9.4 Kontrola a úprava hodnoty pH,
karbonátové tvrdosti a kysličníku uhličitého
Oceánpředstavujenejstabilnějšíekologický
systémnazemi.Obyvateléoceánůsemilionyletpřizpůsobovalikonstantnímfyzikálním
achemickýmparametrům.Protožesetyto
parametryv příroděměníjennepatrně,většinaobyvateloceánůjeméněpřizpůsobivá
nežobyvatelésladkovodní.Vzhledemk tomu
musíakvarijnívodaposkytovatstabilnípodmínky,bezvelkýchvýkyvů.

pH

Hodnota pH

kyselá
neutrální
alkalická
5
6
7
8
9
10

voda
7

11

mořskávoda
8 8,5

HodnotapHpopisujezdavodareagujekysele(pHpod7),neutrálně(pH=7)neboalkalicky(pHnad7).HodnotapHmořskévody
jeslaběalkalická(pH8až8.5).
HodnotapHv akváriujeránonižšínežvečer.
Tojezpůsobenotím,žeběhemdnejekysličníkuhličitý(CO2)spotřebovávánřasami.
V důsledkuspotřebováníkysličníkuuhličitéhohodnotapHběhemdnestoupne.

Caulerpa
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HodnotupHv akváriujetřebakontrolovat
pravidelně.sera pH-Test umožňujesnadné
sledováníhodnotypH.Prozvýšeníhodnoty
pHpoužijtesera KH/pH-plus.
Kvůli značné potřebě CO2 makro řasami
(Caulerpa, Halimeda atd.),pokudjichmáte
v akváriuhodně,můžehodnotapHstoupnoutažnad8,5.

kH

Karbonátová tvrdost (KH)

kyselá
neutrální
alkalická
5
6
7
8
9
10

11

í KH
zvýš en
mořskávoda
8

8,5

Karbonátovátvrdost(KH)fungujevevodě
jakopuffer(nárazník).Jeschopnáneutralizovatkyselostaprotoabsorbujemírnévýkyvy
hodnotypH.Abybylaschopnakarbonátová
tvrdostposkytnoutdostatečněsilnýpuffer
efektiv mořskémakváriu,nesmíklesnout
pod8°dKH.
Karbonátovoutvrdostpřesněarychlezměřítesesera kH-testem.ZvýšeníKHjesnadnéabezpečnésesera KH/pH-plus.
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V mořskémakváriuseCO2 používápouzevevápennémreaktoru.Tentopřístrojjeobvykleumístěn pod akvárium a zásobuje
akváriumhydrouhličitanemvápenatým.VodavevápennémreaktorujeokyselenapřidánímCO2 arozpouští uhličitan vápenatý uvnitř
přístroje.Rozpustnýhydrouhličitan
vápenatýjepakvýsledkemreakce.
Množstvívodyodebranévápenným
reaktoremvefiltrupodakváriemje
stejnéjakouvolněnémnožství.
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DodávkyCO2 dovápennéhoreaktorujenejlépeříditpomocípHřídící
jednotky jako seramic pH Controller.ZařízenípřerušídodávkyCO2
jakmilesedosáhnenastavenéhodnotypH.HodnotapHdosaženáprostřednictvímCO2musíbýtnižšínež
6,5abybylomožnoměnituhličitan
vápenatýnahydrouhličitanvápenatý,provyššíúčinnostjelepšípHnižšínež6,0.TutohodnotupHlzeautomatickyudržovatprostřednictvím
seramic pH Controller atozapodmínky,žesonda pHjeumístěnauvnitřvápennéhoreaktoru.

9.5 Kontrola amonia, nitritu a nitrátu
Organickýodpadv akváriuzpůsobujevznik
dusíkatýchškodlivýchlátekvevodě.Tytoodpadyvznikajíz výkalůryb,zbytkůkrmiva,odumřelýchřasamrtvýchživočichů.
Dusíksevyskytujev akváriuv různýchformách.Odpadnílátkyv akváriu,kteréobsahujídusíkjsouamonium,amoniak,nadměrnémnožstvíbílkovin,nitrit,nitrát.
Užitečnébakteriezesera marin bio reefclear přeměňujíodumřeléčástirostlin,zbytkykrmivavýkalyrybpřesamoniumnanitrit
a dále neškodný nitrát. Makro řasy jako
Caulerpa pakvýrazněsnižujíúroveňnitrátu.

Organickýodpadobsahujebílkovinyz nichž
sepakbiologickoudekomposicítvoříamoniumneboamoniak.Poměrpoměrněneškodnéhoamoniaajedovatéhoamoniakujeurčen
hodnotoupH.ČímvyššíjehodnotapH,tím
vícesetvoříamoniaku.PoněvadžhodnotapH
jev mořskémakváriuvždyvyššínež7,jetřebamnožstvíamoniapozorněsledovat.
Celkovoukoncentraciamoniaaamoniakulze
kontrolovat pomocí sera amonium/amoniak-testu.Pokudnaměřítevícenež0.2
mg/l,jetřebaihnedprovéstčástečnouvýměnuvodyapřidatsera marin bio reefclear.

Okamžitéodbourávání
škodlivýchlátekvefiltru
prostřednictvím
sera marin bio reefclear

bakterie
Heterotrophic

Výkalyryb,
zbytkykrmiva
odumřeléřasy

Okamžitéodbourávání
škodlivýchlátekvakváriu
prostřednictvím
sera marin bio reefclear

bakterie
Nitrosomonas

Amonium/
amoniak

bakterie
Nitrobacter

Nitrit

Nitrát
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Biologické odbourávání amonia/amoniaku na nitrit
Dalšímkrokemv nitrifikačnímcyklujebiologickápřeměnaamonia
neboamoniakunanitritprostřednictvím bakterií Nitrosomonas.
K tomupotřebujíbakteriekyslík.Tentoprocessenazýváaerobní (skyslíkem).Nitritje
prorybyabezobratlévysocejedovatý.

Amonium/
amoniak

Zvýšenémnožstvíamonia,nitritunebonitrátuvznikábuďkvůlichybámnebonedostatečnou údržbou akvária nebo nedostatečnýmprostoremproužitečnébakterie.Úroveň
nitritu můžete kontrolovat se sera nitritetestem. Když zjištěná úroveň přesáhne
0,3mg/l,jenutnáčástečnávýměnavody.
Úroveňamoniaanitritulzesnížitsesera marin bio reefclear.Tenobsahujebakterie,kteréodbourávajíamoniumanitritapůsobíprotopouzebiologicky.Tentotekutýprostředek
jednodušepřidejtedoakvarijnívodyanafiltračnímédium(vizstrana26).

Nitrit

Biologická přeměna nitritu na nitrát
BiologickérozloženínitritubakteriemiNitrobacter dávávzniknitrátu.Bakteriepotřebujíkyslíkipro
tento rozklad. Bakterie Nitrosomonas aNitrobacter žijív oblastechbohatýchnakyslík.Tojeoblastvrchníchvrstev
podkladudna,filtruanapovrchuživýchkamenů.Protojevodabohatánakyslíkdůležitá
nejenprorybyanižšíživočichy.

Nitrit

Nitrát
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Nitrát spotřebovaný makro řasami
Nitrátjepodstatněménějedovatý
než amoniak a nitrit. Nicméně
koncentracevyššínež20mg/lpoškozujecitlivékorály.Podporuje
takérůstnežádoucíchvláknitýchamazlavýchřas.MakrořasyjakoCaulerpa spotřebovávajínitrátz vodyavýrazněsnižujízatížení.Úroveňnitrátumůžetetestovatsesera
nitrát-testem.

Nitrát

Bakteriálníodbourávánínitrátumůžeprobíhatpouzev oblastechs málokyslíkem,kde
bakterievyužívajíkyslíkz nitrátu.Tentoproces se nazývá anaerobní (bez vzduchu)
neboanoxický (bezkyslíku).Neškodnýdusíkunikájakoplyndoatmosféry.Biologické
odbourávánínitrátuprobíhávespodnívrstvě
dnaavšakpředevšímvefiltračníchmédiích
jakojesera siporax.

Čistá,biologickyzdravá
akvarijnívoda
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9.6 Kontrola vody
Parametr
Ideálníparametr
Kdykontrolovat?
pH
8,0–8,5
týdně

Hodnotamocvysoká–snížit 
Hodnotamocnízká–zvýšit 
 •Částečnávýměnavodyvodoukyselejší
•PřidatCO2
 •sera KH/pH-plus
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 •Částečnávýměnavody

KH
Karbonátová
tvrdost
týdně

8–12°dKH

Ca
Vápník
týdně

400–450mg/l

Vodivost
týdně

50–54mS/cm

Hustota
týdně

1.022–1.024g/cm3
at 25°C

 •Částečnávýměnavody

NH4/NH3
Amonium/
amoniak
týdně

Ideál:0,0mg/l
nebezpečnéod0,02mg/l
závisínahodnotěpH

 •Částečnávýměnavody(měřhodnotupH)
•zajistěteprouděnívody(použijtečerpadlo)
•přidatsera marin bio reefclear
•kontrolujte/vyčistětefiltr
•snižtepočetryb
•krmtestřídmě

NO2
Nitrit
týdně

ideal:0,0mg/l

 •přidatsera marin bio reefclear
•kontrolujtefiltr
•krmtestřídmě
•zkontrolujtezdachybírybačijiný
živočich
•Částečnávýměnavody
•odstraňtepříčinu

 •sera KH/pH-plus

 •Částečnávýměnavody
 •přidatsera marin COMPONENT 1+2
Calcium
 •Částečnávýměnavodyvodusnižší
vodivostí
 •přidatsera mořská sůl vmalýchdávkách
dokudnedosáhnetesprávnéhodnoty

0,3–0,9mg/lNO2
(rovnáse0,1–0,3mg/lNO2-N):
znečištěnávoda
od0,9mg/lNO2 (rovnáse
0,3mg/lNO2-N):nebezpečípro
ryby
3,3mg/lNO2 (rovno1,0mg/l
NO2-N):akutnínebezpečíproryby

 •přidatsera mořská sůl vmalýchdávkách
dokudnedosáhnetesprávnéhodnoty

 •Částečnávýměnavody
•opakujtečástečnouvýměnuvodypo
12–24hodinách

Parametr
Ideálníparametr
Kdykontrolovat?
ideál:maximum20mg/l
NO3
od20mg/l
Nitrát

Hodnotamocvysoká–snížit 
Hodnotamocnízká–zvýšit 

nad100mg/l

 •Použijte1litrsera siporax na100litrů
vodyvbiofiltru.Pakaktivujtefiltrse
sera marin bio reefclear
•Provádějtečastočástečnouvýměnu
vodyvodousnízkýmobsahemnitrátu
•Snižtepočetryb,pokudvhodné
•Krmtestřídmě
•Použijteodpěňovač(skimer)
•Částečnávýměnavody

Mg
Magnesium
(hořčík)
týdně

nad1300mg/l

 •Částečnávýměnavody

PO4
Fosfát
týdně

max.0,1mg/l
ideál:pod0,05mg/l

 •Částečnávýměnavody
•Přidatmakrořasy
•Krmtestřídmě
•Snižtepočetryb

Cu
Měď
Sladkovodní
Rybysenecítí
dobře

ideál:0,0mg/l(jakékolivzměřitelnémnožstvítěžcepoškodíbezobratléčijeproněfatální)

 •Přidatsera aquatan
•Vyměnitpodstatnoučástvodyvodou
bezmědi,upravtevodudvojitoudávkousera aquatan

O2
Kyslík
každé
2týdny

nad6mg/l:dostatekkyslíku

 •Rychlezvyštepomocísera O2 plus
•Vzduchujtevodu

Cl
Chlór

pod0,02mg/l

•Najděteaodstraňtepříčinu
 •sera aquatan neutralizujeúčinek
chlóru
•Přidatsera marin bio reefclear
•Provzdušnětedobřevodu

týdně

Výměnavody
Novézařízení

 •Přidatsera marin COMPONENT 6
magnesium

nad1,0mg/l:smrtelnéprovšechnyživétvoryvmořskémakváriu
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9.7 Čištění filtračních médií
Mechanickáfiltračnímédiajenutné jednou týdně proprat. Hrubé
nečistoty jsou zachycovány mechanickýmifiltračnímimédii(molitan), biologické filtrační médium
sera siporax stačípakvypratjednou za 3 až 6 měsíců. Použijte
k tomupouzemořskouvoduz čás-

tečnévýměnyvody.Filtračnímédia
sevypírajívevoděz výměnydokud
se uvolňují nějaké nečistoty.
Chybějícívodav akváriusedoplní
čerstvěpřipravenouzraloumořskou
vodou.Přidánísera marin bio reefclear doplňujeztrátunitrifikačních
bakteriízpůsobenouvýměnouvody.

9.8 Odstranění nadměrného množství řas
Pokud máte ve vašem akváriu
makrořasyCaulerpa,mělibystejejichrůstpozorněsledovat.Rychle
rostoucířasyCaulerpa mohounižšíživočichypřerůst.Přiodstraňovánířaspostupujteopatrněaneodstraňujte příliš mnoho řas
najednou.

buněčnoušťávus obsahemnitrátu
doakvária.Nejlépepostupujtetakto:

Oddenek(tojevětev,zekterévyrůstajíjednotlivéthalli)mákroměthalli
lámavá místa, ve kterých lze řasu
opatrně oddělit. Nežádoucí část
řasy Caulerpa je třeba okamžitě
U„listů“řassejednáotakzvané z akvária odstranit. Dbejte na to,
„thalli“.Tyseskládajíz jediné abystepřitomřasunepoškodili,jinak
buňky,kterámůžepřineopatr- budebuněčnášťávanekontrolovaně
némodtrženířasyuvolnitsvoji vytékatdoakvária.

9.9 Odstranění usazenin
Pokud se v intervalu mezi
výměnamivodynahromadí
v akváriu např. odumřelé
části rostlin nebo zbytky

krmiva, odstraňte je co nejrychleji
např. sera odkalovačem detritu.
Neodstraněnéusazeninysilnězatěžujívodu.

9.10 Přezkoušení osvětlení
Zářivkovétrubicebyměly okonezaznamenávátotopostupné
býtpojednomrocepro- oslabovánísvětelnéhozáření.
vozu vyměněny. Lidské
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10. Když jedete na dovolenou
Zdajenutnorybykrmitkaždýdenzávisína
druhu.Malérybydnajakohlaváčovití(gobies),snesouiněkolikdníbezkrmení.Najdou
si dost potravy mezi živými kameny nebo
rostlinami.Pokudsejednáovětšíryby,které
plavouvolněv prostoru,tyspotřebujívíce
energieaprotosemusíkrmitpravidelně.

Pokudodjíždítenadelšídovolenou,doporučujeme sestavit plán údržby pro náhradní
péčipodobudovolené.Určitěbymělzahrnovatpravidelnépřidávánístopovýchprvků,
vápníkuamakroelementů(vizstr.42)pro
nižšíživočichyadoplňovánívypařenévody,
abynenastalyprudkézměnyv hustotěvody.
Připravtedennídávkukrmiva.Pokudpoužijeteautomatickékrmítko,např.sera feed A
plus vámumožníkrmitažpodobu30dní,
v závislostinapočturyb.sera marin granulat sevýborněhodíproautomatickékrmítko.
Měkkégranulkydržítvaravznášísevevodě
dostdlouho,abymohlybýtkompletnězkrmenyrybami.Kvalitnísložkyjsouvýborně
stravitelnéatudížnevznikázbytečnéznečištěnívody.
Předodjezdemnadovolenouposkytněterybámextradávkusera fishtamin.Takzajistíte,žerybyzůstanoufit,zdravéačilé.
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11. Co dělat při onemocnění živočichů
Nižší živočichové
Přidobréúdržběonemocnínižšíživočichové
jenzřídka.Jevšaktřebabýtobezřetelný.
Přiteplotáchvodynad30°Cjetvorbakostry
kamenných korálů negativně ovlivněna.
Navíc při této teplotě umírají symbiotické
řasyžijícínakorálovétkáni(zooxanthellae)a
následněumíráisamotnýkorál.
Korýšisepravidelněsvlékají.Vodamusíobsahovat asi 400 – 450 mg/l vápníku, aby
mohli vytvářet nový exoskeleton (vnější
schránku); Karbonátová tvrdost musí být
mezi8–10°dKH.
Pokudipřesnejlepšímožnoupéčizačnenižšíživočichzakrňovat,jetřebaprohlédnoutživočichakvůlivnějšímparasitům.Titoparasité
jsouobvyklevelmimalíačastoseobjevují
pouzev noci.Abychomzabránilideformacím
přisvlékáníschránky,jetřebazvířatakrmit
sesera crabs natural asera shrimps natural.
Planarians jsoubílínebočerveníhlístivelcí
asi5mm.Svýmvylučovanýmslizemmohou
poškoditsasanky,korályatd.Tytočervyje
možnoodsátz akváriapomocípružnéhadice. Je také možné umístit nad akvárium
v nocisilnousvítilnu,tapřitáhneplanarians
červy a je možno je snadněji odstranit.
Zkontrolujtepozorněnižšíživočichypřinákupu!Maléhnědočervenéoválnéskvrnyjsou
obvykleplanarians.
AčkolivjsouMnohoštětinatci (Polychaetes)
v podstatě pojídači výkalů, občas ukusují
houbovésasankyakamennékorály.Navíc
jimberoujejichobětiazraňujípřitomsvými
ostrýmičelistmiživočichy.Jemožnojenalákatnarybímaso,pakjechytitaodstranit.
Poněvadžjsouaktivnípředevšímv noci,je
třebatentopostupudělatzatmy.Buďteopatrní:Nedotýkejtesetěchtočervů.Štětinyse
mohouzlomitazpůsobitzánětkůže!
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Malímnohoštětinatciseběhemdneukrývají
v podkladudnaalzejeodstranitvysátímvětšíhomnožstvísubstrátu(asi30 – 50%)apropláchnutímčistouvodou.Toobvyklestačí
provádětobčas,abychomdostatečněodstranilimnohoštětinatce.

Mnohošneků sekrmísasankamiakorály
atd.každýšnekv korálovémakváriumusíbýt
opatrněodstraněnpomocípinzety.Někteří
šneciseživívýhradněpřirostlýminižšímiživočichy.

Oodinium ocellatum (sametovánemockorálovýchryb)lzejiúčinněléčitsesera med
Professional Protazol.Prosímčtětenávod
k použitípozorně.
BičíkovciCryptocarion irritans sepodobajína
sladkovodníparasityIchthyophthirius anazývajíseprototaké„Ichtyomořskévody„.
Projevem jsou bílé tečky velké asi 1 mm
v průměruasilnétřeníseryb.
Predátorskédruhykrevetjakomramorové
krevety (různédruhySaron),mohoudoslova
sasankyroztrhat.Pokudchcetetatonoční
zvířatamít,jenutnéjemítodděleně.
Parasitickéonemocněnízpůsobenémikroorganismy(bakterie,jednobuněčnéorganismy)
vznikajípraktickyjenpopředchozímpoškozeníchemickýmilátkami(např.ozón,peroxid
vodíku,fosfát)av dobřeudržovanémakváriu
senevyskytují.
Bojs těmitoparasitypomocíléčivjemožný
pouzev karanténnínádrži,poněvadžléčivo
neumírozlišitmezi„žádoucími“a„nežádoucími“nižšímiživočichy.

Ryby
Nemocinapadajícíokrasnérybylzespolehlivě vyléčit se sera léčivými prostředky.
Hrozbuvypuknutínemocílzeomezitsprávnouúdržbouapravidelnýmdodávánívitaminusera fishtamin.Doporučujemenakapatsera fishtamin nakrmivo,abysemohlo
nasáknoutatotěsněpředkrmením.

Cryptocarion seléčísesera costapur nebo
sera med Professional Protazol.sera costapur ješkodlivýproněkterénižšíživočichy
(např. kamenné korály, šneky, krevety) a
z bezpečnostníchdůvodůmusíbýtpoužíván
pouzev karanténnínádrži.

Nejběžnějšínemoci,kterénapadajímořské
ryby-adoporučenéléčeníjepopsánoníže.
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Bakteriálníonemocněníseprojevujírůznými
příznaky.Nejdůležitějšímipříznakyjsoukožní
slizarozpadploutví.Bakteriálníonemocnění
léčímev karanténnínádržisesera baktopur
asera baktopur direct dlenávodu.

sera med Professional léčivé prostředky –
vysoce účinné a dobře snášené
V úzkéspolupráciseskupinoudobřeznáméhoparasitologaProf.Dr.HeinzMehlhorna
(Heinrich-Heine-UniversitätDüsseldorf/Německo),sepodařilofirměsera zavéstřadujedinečných vysoce účinných léčivých prostředkůdovolnéhoprodeje,řadaz nichje
přihlášenanapatentování.Výrobkyjsoupředevšímurčenyproinformovanézkušenéuživatele, kteří nejdříve provedli diagnostiku
specifickénemociahledajíúčinnýpřesnězaměřenýléčivýefekt.
sera med Professional Tremazol obsahuje
spolehlivýapřímoúčinnýPraziquantel,který
je úspěšně již dlouhodobě používán proti
hlístům v lidské a veterinární medicíně.
Patentovanývysoceefektivnínosičveformě
rozpouštědlazajišťujestejnoměrnoudistribucijinakvevoděobtížněrozpustnélátkya
zajistírychlézasaženípatogenůúčinnoulátkou.
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Účinné spektrum léčby je od žaberních a
kožníchčervů(Dactylogyrus sp.,Gyrodactylus sp.)přestasemnice(např.Bothriocephalus sp.).Mimovysokéúčinnostijetakévelmi
dobře snášen a je vhodný pro léčbu mořskýchrybv karanténnínádrži.

Po léčbě
Vždy provádějte léčbu v karanténní nádrži, poněvadž
mnohonižšíchživočichůléčivéprostředkynesnáší.
Rybyjsounemocíznačněoslabeny.Poléčběnemocije
třebaposílitrybypřidánímvitaminovékúrysera fishtamin.Doporučujemenakapatsera fishtamin nakrmivo,
abysemohlonasáknoutatotěsněpředkrmením.
Použitíléčivmůžepoškoditužitečnébakterie.Jeproto
třebapoužítsera marin bio reefclear podlenávodupo
každémléčení.Poléčběodstranísera super carbon (aktivníuhlí)zbytkyléčivz vody
Čistícírybyačistícíkrevetypomáhajípreventivněodstranit
ektoparasity.Takéněkteréžahavékorály(např.gorgonians)pomáhajíchránitrybypřednemocemi.
Podrobnéinformacejakrozpoznataléčitnemocirybnajdetevsera Rádci“Zdravérybyvakváriu”.
Dobrástejnoměrnákvalitavodyarůznorodávýživaataké
vhodnévitamínyjsounejdůležitějšíprevencíprotinemocemryb.
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sera rádce série:
Vše, co potřebujete vědět, snadná, srozumitelná a
rychlá pomoc
n Jak si zařídím své akvárium
n Péče o akvárium inspirovaná přírodou
n Přirozené krmení akvarijních ryb
n Skvostné rostliny v akváriu
n Zdravé ryby v akváriu
n Zdravé ryby v jezírku
n Zlaté rybky v akváriu
n Radost z mořského akvária
n Odpočinek u zahradního rybníčku
po celý rok
n Biotopová terária pro plazy a
obojživelníky
n Krevetky a ráčci

sera – CD vám nabízí přes 1000
možností jak s pestrými rybami,
krásnými rostlinami a dekoracemi
tvořivě uspořádat sladkovodní
akvárium.
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