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Akvárium je odpoËinkem v klidu domova.
»il˝ pohyb a tajuplná krása vodního svÏta
dávají zapomenout starostem vöedních
dní. PÈËe o akvárium je zmÏnou, dÏlá
radost a nabízí stále nÏco napínavÈho k
pozorování.
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Pokud budete dodrûovat základní pravidla
obsaûená v tomto sera rádci, bude pÈËe o
p¯irozenÈ akvárium snazöí. Firma sera vás
podporuje nabídkou kvalitních produkt˘ na
p¯írodní bázi.
P¯ejeme vám hodnÏ úspÏch˘ a radosti!
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V˝bÏr ryb a jejich okolí
V jednom akváriu je zpravidla chováno více
druh˘ ryb. P¯itom musíme zohlednit, jak
tyto ryby ûijí ve svÈm p¯irozenÈm prost¯edí.
KterÈ ryby se k sobÏ hodí a jak musí b˝t
upravena voda? sera vám poradí, jak zvolit
ryby resp. podle kter˝ch kritÈrií m˘ûete
sestavit podvodní svÏt ve sladkovodním
akváriu. Pro mo¯ská akvária je vydán
speciální sera rádce.

Akvárium s jedním druhem
ryb
Líbí se vám nÏkter˝ druh ryb natolik, ûe se
chcete zamÏ¯it pouze na jeho chov?
UjistÏte se, zda lze tento druh chovat
samostatnÏ.

Biotop-akvárium
V tomto p¯ípadÏ se rozhodnete pro ryby,
kterÈ pocházejí ze stejnÈho p¯írodního
prost¯edí. Vytvá¯ejí p¯irozen˝ kousek
vodního svÏta, kter˝ byste jinak tÏûko
hledali. Tento fascinující druh akvária má
mnoho v˝hod. Ryby, rostliny a dekorace se
k sobÏ hodí. Vöechny ryby pot¯ebují stejnou
úpravu a kvalitu vody. PÈËe o takovÈto
akvárium je relativnÏ jednoduchá. Pokud
vám pÈËe bude skuteËnÏ dÏlat radost,
m˘ûete si doma vytvo¯it kousíËek vodního
svÏta Amazonie, tropickÈho deötnÈho lesa
nebo Malawsk˝ch jezer. Je to jako dovolená
v klidu domova. Z˘staÚme vöak nejprve u
ΩobyËejnÈho◊ akvária.
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SmíöenÈ akvárium
Chováte ryby a rostliny, kterÈ pocházejí z
r˘zn˝ch region˘ – jednoduöe ty, kterÈ se
vám líbí. Samoz¯ejmÏ musíte dávat pozor,
zda se ryby vzájemnÏ snesou a zda jsou
jejich poûadavky na teplotu a úpravu vody
shodnÈ.
sera vám p¯edstaví nejprve nÏkterÈ ryby
pro smíöenÈ akvárium, kterÈ jsou vhodnÈ i
pro zaËáteËníky. Nakonec vám ukáûeme
nÏkterá biotop-akvária.

D˘leûit˝ tip
Akvarijní rybky ûijí v r˘zn˝ch vrstvách
vodního sloupce. Existují r˘znÈ druhy
akvarijních ryb, kterÈ se pohybují
p¯eváûnÏ u hladiny, ve st¯ední vrstvÏ
nebo u dna akvária. Tento aspekt zohlednÏte jiû p¯i v˝bÏru ryb do vaöeho akvária,
aby byly rozmístÏny do vöech vrstev vodního sloupce. P¯ed v˝bÏrem vaöich
oblíben˝ch ryb byste se takÈ mÏli informovat, jak velkÈ akvárium bude pot¯eba.
Jako ûeleznÈ pravidlo zde platí: 1 cm
dospÏlÈ ryby na 1 litr vody.

Smíöená akvária
Nabídka ryb ve Vaöem odbornÈm obchodÏ
je pro zaËáteËníka jistÏ nep¯ehledná. V
akváriích zde plavou ryby nejr˘znÏjöích
barev, tvar˘ a velikostí. MnohÈ z tÏchto
krásn˝ch druh˘ ryb lze doporuËit pro chov
zaËáteËníkovi, ale nÏkterÈ jsou nároËnÏjöí a
pat¯í tedy do akvárií zkuöen˝ch specialist˘.

éivorodÈ rybky
(Poeciliidae)
Nadchnou kaûdÈho zaËáteËníka, ale i pokroËilÈho akvaristu. V akváriu jsou neustále
aktivní a p¯átelskÈ k ostatním spoluobyvatel˘m. Tyto barevnÈ a ËilÈ rybky se zdrûují
p¯eváûnÏ v horní t¯etinÏ nádrûe.

I v podvodním svÏtÏ má kaûd˝ druh svÈ
speciální vlastnosti a pot¯eby, kterÈ nemusí
vyhovovat vöem spoluobyvatel˘m. Je proto
velmi d˘leûitÈ zohlednit chování jednotliv˝ch druh˘, nap¯. vytvá¯ení teritorií, nároky
na klid a spánek, zvyky p¯i p¯ijímání potravy
apod. Tedy chovat pouze ty druhy, kterÈ se
spoleËnÏ dob¯e snáöí.

D˘leûit˝ tip

Mezi Xiphophorus maculatus (tzv. Platami) existuje
mnoho p¯ekrásnÏ barevn˝ch chovatelsk˝ch forem.

VÏtöina ryb ûije v p¯írodÏ v hejnech a mÏly
by tak b˝t i v akváriu zastoupeny po 6 – 8 ks.
LÈpe se tak uplatní i optick˝ dojem.

VyölechtÏná forma sameËka Poecilia reticulata
(tzv. éivorodky) je zajímavá díky barevnÈ h¯betní a
ocasní ploutvi.

Xiphophorus helleri (tzv. MeËovky) jsou mimo¯ádnÏ
rychlí a aktivní plavci.
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TetrovitÈ ryby
(Characoidei)
Rybky tohoto rodu se zdrûují p¯edevöím ve
st¯ední Ëásti vodního sloupce. Jejich krása
vynikne o to více, Ëím vÏtöí je chovanÈ
hejno od jednoho druhu.

Paracheirodon innesi (tzv. ObyËejnÈ neonky) jsou
rybky zaËáteËníky velmi oblíbenÈ pro nádhernÈ
vybarvení. Jejich chov není obtíûn˝.

Paracheirodon axelrodi (tzv. »ervenÈ neonky)
jejich nároky jsou velmi podobnÈ jako u
Paracheirodon innesi.

Hyphessobrycon bentosi se vyskytují v r˘zn˝ch
barvách. Jsou to p¯átelskÈ, velmi odolnÈ hejnovÈ
rybky.
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Barbusi a parmiËky
(Cyprinoidei)
Jsou robustní a pest¯e zbarvenÈ. P¯i jejich
pozorování nezaûije ûádn˝ akvarista nikdy
dlouhou chvíli. NezapomeÚte se, prosím,
informovat u svÈho odbornÈho obchodníka, jakÈ velikosti Vámi zvolenÈ rybky dorostou. MnohÈ ryby tohoto druhu (nap¯.
ParmiËka ûraloËí) jsou do spoleËnÈ nádrûe
jednoduöe p¯íliö velkÈ.

ParmiËky (Barbus titteya) jsou krásnÈ a mírnÈ
rybky.

ParmiËka Ëty¯pruhá (Barbus tetrazona) je nápadná
sv˝mi pruhy. Nemohou vöak b˝t chovány
spoleËnÏ s dlouhoploutv˝mi rybami (nap¯.
Pterophyllum scalare, rybky rodu Colisa, Ëi
vyölechtÏnÈ závojovÈ formy). Tyto rybky by totiû o
svou nejvÏtöí ozdobu p¯iöly.

Brachydanio rerio (tzv. Zeb¯iËky) jsou krásnÈ
hejnovÈ rybky.

Cichlidy
(Cichlidae)
Jejich chov je velmi zajímav˝, ale jen nÏkterÈ se hodí pro zaËáteËníky. MnohÈ vÏtöí
druhy jsou agresivní a Ëasto chovatelsky nároËnÈ. Z tÈto skupiny m˘ûeme doporuËit zaËáteËník˘m nap¯. Pterophyllum
scalare, nebo drobnÈ pestrÈ cichlidky.

PancÈ¯níËci
(Siluroidei)
Hledají potravu po cel˝ den ve spodních
vrstvách. Pat¯í mezi hejnovÈ ryby, kterÈ
nemohou b˝t chovány v ûádnÈm p¯ípadÏ
po jednotlivcích. Po¯iÔte si prosím minimálnÏ pÏt rybek od jednoho druhu. Narozdíl
od vöeobecnÏ vûitÈho názoru nejsou
pancÈ¯níËci ûádní ΩpoûíraËi odpadu◊, ale
právÏ tak jako jinÈ druhy ryb, i oni pot¯ebují
vhodnou vysoce kvalitní potravu!

Cichlidka purpurová (Pelvicachromis pulcher)
pot¯ebuje skalní úkryty, ve kter˝ch se takÈ vytírá.

Papilliochromis ramirezi jsou velice krásnÈ rybky,
kterÈ lze chovat ve spoleËnÈ nádrûi v˝hradnÏ s
menöími a klidn˝mi druhy ryb.

Skaláry jsou elegantní cichlidy, kterÈ jsou nenároËnÈ
vat s drobn˝mi rybkami, nap¯. Paracheirodon axelrodi a
tyto rybky by byly pro vÏtöí skaláry pravou delikatesou.

na chov.

V ûádnÈm p¯ípadÏ je nelze choParacheirodon innesi, neboù
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Labyrintky
(Belontiidae)
Tyto rybky se budou cítit nejlÈpe v akvariu,
hustÏ zarostlÈm rostlinami. Jsou klidnÈ,
mírnÈ a snáöenlivÈ v˘Ëi jin˝m druh˘m ryb.
Jejich zvláötností je zp˘sob, kter˝m d˝chají.
Slouûí k tomu speciální orgán, tzv. labyrint
(odtud jejich název). Je naprosto normální,
ûe vidíte tyto ryby p¯iplouvat v pravidelnÈm
rytmu k hladinÏ, kde nabírají vzduch.

DoporuËenÈ kombinace
druh˘ ryb
Je zcela nevhodnÈ kombinovat druhy ryb,
kterÈ mají r˘znÈ nároky. NáslednÏ uvádíme
p¯íklady moûnÈ kombinace druh˘ ryb.
Nap¯. ûivorodky, labyrintky, neonky a
pancÈ¯níËci. Nebo platy, barbusi, cichlidky a
pancÈ¯níËci. V obou p¯ípadech je vhodnÈ
doplnit skupinu vûdy nÏkolika rybami, kterÈ
poûírají ¯asy. VhodnÈ jsou malÈ aû st¯ední
velikosti dor˘stající exemplá¯e Ancistrus cf.
dolichopterus, právÏ tak jako drobní p¯ísavní sumeËci Otocinclus cf. affinis. Tyto rybky
neúnavnÏ odstraÚují ¯asy ze stÏn akvária,
kamen˘ a list˘ rostlin. TakÈ mnohÈ
ûivorodÈ ryby (ûivorodky, platy, black molly,
meËovky apod.) rády poûírají ¯asy.
Lze obecnÏ ¯íci, ûe existuje mnoho druh˘
ryb, kter˝m vyhovují teplota vody kolem
25°C a neutrální pH (6,5 - 7,5).

Betta bojovná (Betta splendens) je rybka, která
existuje v neuvÏ¯itelnÏ mnoha barvách. SameËci
mezi sebou neustále bojují, proto by se mÏl
chovat pouze jeden sameËek spoleËnÏ s jednou
samiËkou. V˘Ëi ostatním druh˘m ryb jsou vöak
snáöenlivÈ.

Colisa lalia pat¯í v˘bec k nejkrásnÏjöím akvarijním
rybám. V p¯írodní formÏ jsou Ëerveno mod¯e
pruhovanÈ, ale známÈ jsou i r˘zÈ vyölechtÏnÈ
formy, nap¯. oranûovo Ëervená.

Párek Trichogaster leeri pÏknÏ vynikne v bohatÏ
osázenÈm akváriu.
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Rostliny:

ZelenÈ plíce svÏta pod
vodní hladinou

Rostliny plní v akváriu
d˘leûitÈ funkce.

Kolik rostlin bude
pot¯eba?

Harmonii a poklid, kter˝m na nás akvárium
p˘sobí snad nejvíce, vytvá¯ejí p¯edevöím
r˘znÈ odstíny a tóny zelenÈ barvy list˘
rostlin. Akvárium, bohatÈ na krásnÈ rostliny, je vûdy velice aktraktivním, dekorativním a uklidÚujícím prvkem kaûdÈho interiÈru.

Aby Vám Vaöe akvárium p˘sobilo dlouhou
dobu jen samou radost, musí b˝t krásnÏ
zelenÈ.
Jak na to? Uûijte následující vzoreËek pro
rámcov˝ v˝poËet.

Spolu s uûiteËn˝mi bakteriemi, kterÈ ûijí v
dob¯e zaloûenÈm dnÏ akvária, jsou rostliny
tím nejúËinnÏjöím filtraËním systÈmem.
UrËitou Ëást osazení akvária by mÏly tvo¯it
rychle rostoucí rostliny jako nap¯. douöka
(Ceratophyllum demersum) nebo vodní mor
(druh Elodea a Egeria), kterÈ od prvního dne
odebírají z vody ökodlivÈ látky obsahující
dusík.
V pr˘bÏhu fotosyntÈzy zpracovávají rostliny jako svou ûivinu ökodliv˝ kysliËník uhliËit˝ a zpÏt do vody vracejí pot¯ebn˝ kyslík.
Rostliny chrání Vaöe rybky rovnÏû p¯ed stresem, schovávají se v nich nap¯. ve chvílích
ohroûení. Rostlinami hustÏ osázenÈ akvárium je tou nejspolehlivÏjöí a nejp¯irozenÏjöí
ochranou pro potÏry a drobnÈ druhy ryb
p¯ed jejich hladov˝mi spolubydlícími.

äí¯ka
akvária
v cm

x

Hloubka
akvária
v cm

50
Do akvária o rozmÏrech 100 cm x 40 cm je to
tedy cca 80 rostlin.
(U svazËit˝ch rostlin, tedy takov˝ch bez
kvÏtináËe, se p¯itom poËítá kaûd˝ jednotliv˝
stonek jako jedna rostlina.)
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Rostliny do p¯ední Ëásti
akvária

Do p¯ední Ëásti akvária je t¯eba zasadit takovÈ rostliny, kterÈ dosahují nízkÈho vzr˘stu.
Nechcete p¯ece zakr˝t pohled do akvária.
KoneËná v˝öka rostlin by nemÏla p¯esahovat
15 cm.

22 – 28°

22 – 28°

Rostliny do st¯ední Ëásti
akvária

Anubias barteri

Ceratopteris
thalictroides

D

D

22 – 30°

22 – 28°

Alternanthera reineckii
S

15 – 22°

22 – 30°

Do tÈto kategorie pat¯í rostliny vyööího
vzr˘stu. Lze je rozdÏlit na takzvanÈ soliterní a skupinovÈ rostliny.

Anubias sp.

Sagittaria platyphylla
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Vesicularia dubyana

Echinodorus grisebachii

Cryptocoryne nevillii

–
S

23 – 28°

–
D

20 – 28°

Cabomba aquatica
S

23 – 28°

Pot¯eba svÏtla:

velká

st¯ední

malá

Rychlost r˘stu:

rychle

st¯ednÏ

pomalu

Anubias barteri var. nana

Eleocharis parvula

Lilaeopsis brasiliensis

–

(je Ëasto omylem nabízeno
jako Echinodorus tenellus)

22 – 28°

18 – 26°

Soliterní rostliny mají vÏtöí nárok na místo,
jsou robustnÏjöí. SkupinovÈ rostliny jsou celkovÏ subtilnÏjöí a jak jiû jejich název napoví-

Cryptocoryne ciliata

dá, je t¯eba je pÏstovat ve skupinách.
D

= dominantní rostliny

D

D

Microsorium pteropus
S

D

23 – 28°

24 – 28°

22 – 28°

23 – 28°

S = skupinovÈ rostliny

Nymphaea lotus

Echinodorus bleheri

Cryptocoryne crispatula
resp. Cryptocoryne wendtii

18 – 28°

Ludwigia palustris
S

22 – 28°

–
S

18 – 26°

11

Rostliny do zadní Ëásti
akvária
Rostliny, dosahující vysokÈho vzr˘stu, mají
svÈ místo v zadní Ëásti akvária. Ve st¯ední
nebo p¯ední Ëásti akvária by bránily pohledu
a znemoûÚovaly rybám pohyb. Rychle

Vallisneria americana

rostoucí druhy, jako nap¯. Ceratophyllum
demersum a Egeria densa produkují mnoho
kyslíku a odebírají z vody ökodliv˝ nitrát.

Echinodorus martii

Aponogeton crispus

4 – 28°

15 – 30°

Egeria densa

Myriophyllum aquaticum

–
20 – 24°

10 – 26°

D˘leûit˝ tip
Rostliny musí b˝t transportovány öetrnÏ.
Zabalte je nap¯íklad do vlhkÈho novinovÈho papíru. Ideální
67 guide
Feeding aquatic plants,
jsou kromÏ speciálních
according to nature
sáËk˘ na rostliny takÈ
sera transportní pytlíky
na ryby. Zeptejte se
svÈho prodejce!
Dalöí informace na tÈma
vodní rostliny naleznete
v sera rádci ΩP¯irozená
v˝ûiva vodních rostlin◊.
• Light energy
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• Carbon
dioxide

• Minerals

15 – 28°

Dekorace
Kameny
Pro pouûití ve sladkovodním akváriu je
vhodná nap¯íklad ûula
nebo ËediË. Kameny
zneËiötÏnÈ olejem Ëi s
usazeninami kov˘ nejsou pro akvárium
vhodnÈ, aù vypadají
sebelÈpe dekorativnÏ.
Kaûd˝ kámen d˘kladnÏ
vydrhnÏte pod horkou,
tekoucí vodou.
Nedávejte do akvária kamen˘ p¯íliö
mnoho. Pokud tvo¯íte
z kamen˘ r˘znÈ stavbiËky pro úkryt Vaöich
rybek, je moûnÈ styËnÈ
plochy spojit speciálním silikonov˝m lepidlem. (Zakupte jej rovnÏû v odbornÈm
obchodÏ, silikonová
lepidla, pouûívaná
nap¯. ve stavebnictví,
obsahují Ëasto látky,
kterÈ mohou b˝t v
akváriu ökodlivÈ). ZpevnÏním
kamennÈ stavby zabráníte jejímu p¯ípadnÈmu
zborcení a tedy eventualnímu poökození
sv˝ch chovanc˘.

D¯evo
V kaûdÈm odbornÈm
obchodÏ je moûnÈ
zakoupit d¯evo a
ko¯eny, pocházející z
raöeliniöù.
Ty jsou
vhodnÈ do
tak¯ka kaûdÈho
akvária (p¯íklad:
akvárium pro chov
v˝chodoafrick˝ch cichlid). D¯evo z raöeliniöù je
dekorativní a trvanlivÈ.
Je totiû velmi úËinnÏ
konzervovanÈ. Je-li
nasáklÈ vodou, neplave. Ko¯eny a d¯evo,
kterÈ si sami nasbíráte,
jsou pro akvárium nevhodnÈ. Mohou obsahovat r˘znÈ ökodlivÈ
látky, velmi Ëasto ve
vodÏ plesniví apod.
KokosovÈ sko¯ápky a
öneËí ulity se nabízejí
jako zajímavá dekorace a moûnost úkrytu
pro ryby.

13

Biotop – smíöená akvária
Biotop – smíöenÈ akvária odpovídají p¯irozen˝m ûivotním podmínkám okrasn˝ch
ryb. Tento druh akvárií vypadá exoticky,
p¯esto je vöak nenároËn˝ na pÈËi, neboù
vöe pochází z jednoho vodstva. V˝hody
jsme jiû popsali na stranÏ 4.

Tropick˝ deötn˝ les

V tomto rádci vám navrhneme 2 biotopakvária, kterÈ si m˘ûete za¯ídit v 80 cm
öirokÈm akváriu.

Ryby:

Neonka Ëervená

Pestrá cichlidka

PancÈ¯níËek

4 x pestrá cichlidka (1 + 3 )
d
(Apistogramma cacatuoides)

v
20 x neonka Ëervená
(Paracheirodon axelrodi)

P¯evaûující zóny pohybu ryb:

v

vöude

d dole

PestrobarevnÈ ryby z obrovskÈ oblasti
Amazonie v tropickÈm deötnÈm pralese
jiûní Ameriky se vÏtöinou cítí nejlÈpe p¯i
teplotách 24 – 27°C. Velikostní rozdíly by
nemÏly b˝t extrÈmní, aby vÏtöí ryby nepovaûovaly ty menöí za svou ko¯ist. Pro toto
akvárium je vhodná mÏkká aû st¯ednÏ tvrdá
voda. Rostliny by mÏly b˝t vysazeny vûdy
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d
7 x pancÈ¯níËek
(Corydoras panda)

po skupinkách s dostateËn˝m místem mezi
jednotliv˝mi skupinami. Tak vznikne dostatek prostoru pro hejna ryb. Druhy hájící
sv˘j revír mají navíc moûnost vyznaËit si
svÈ hranice.

UmístÏní rostlin v akváriu:

Z1

4 x Alternanthera reineckii

P2

P1

3 x Sagittaria subulata

P p¯ední Ëást

S1

4 x Echinodorus parviflorus

S3

2 x Echinodorus bleheri

S st¯ed

Z2

2 x Bacopa monnieri

S2

Z zadní Ëást

3 x Echinodorus grisebachii

4 x Echinodorus isthmicus

Dekorace:

1 x ploch˝ b¯idlicov˝ kámen

1 x st¯ednÏ velk˝ ko¯en

1 x vysok˝ b¯idlicov˝ kámen

Dno:

Tmav˝ ötÏrk (lehce naËervenal˝)

Pro uspo¯ádání dekorace a rostlin

Z1

Z2

Z2
Z2

Z1

S3

S3
S3

S1
S1

S1
P1

Z2
40

DoporuËení od firmy sera:

S1
P2

P1
P1

P2

P2

S2

S2
P2

80
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Biotop – smíöená akvária

St¯ední Amerika

Ryby:

Plata skvrnitá
Plata papouöËí

Paví oËka

MeËovka
MeËovka
Paví oËka

PancÈ¯níËci

v
3 x plata skvrnitá
(Xiphophorus maculatus)

v
4 x paví oËko
(Poecilia reticulata)

v
1 x meËovka
(Xiphophorus helleri)

v
2 x plata papouöËí
(Xiphophorus variatus)

v
4 x paví oËko
(Poecilia reticulata)

v
1 x meËovka
(Xiphophorus helleri)

5 x pancÈ¯níËek
(Corydoras aeneus)

d

P¯evaûující zóny pohybu ryb:

v

vöude

d dole

V akváriu s rybkami a rostlinami ze st¯ední
Ameriky panuje neustále Ëil˝ ruch. V zadní
t¯etinÏ akvária rostou velkÈ rostliny. Ryby
tak mají dostateËn˝ prostor k volnÈmu
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pohybu. V jemnolist˝ch rostlinách se rády
schovávají drobnÈ a mladÈ rybky. Rybám
ûijícím u dna poskytnou dostatek úkrytu
dekoraËní ko¯eny.

UmístÏní rostlin v akváriu:

Z1

2 x Aponogeton crispus

S3

S2
3 x Cryptocoryne nevillii

S st¯ed

P p¯ední Ëást

S1

Z3

Z2

3 x Vallisneria asiatica

Z zadní Ëást

3 x Hygrophila polysperma

3 x Cryptocoryne wendtii

P2

P1

3 x Microsorium pteropus

4 x Lilaeopsis brasiliensis

3 x Cryptocoryne beckettii

(je Ëasto omylem nabízeno jako
Echinodorus tenellus)

Dekorace:

1 x ploch˝ k¯emen

1 x velk˝ ko¯en

1 x zelen˝ jaspis

Dno:

Tmav˝ ötÏrk (lehce naËervenal˝)

Pro uspo¯ádání dekorace a rostlin

Z1
Z1

Z1

Z2

Z2

Z3

Z3

S1

S2

S1

S2

S2

S3

S3

S3

M1
P1

Z3

40

DoporuËení od firmy sera:

P2

P1
P1

P2
P2

P2

80
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Technika
I p¯esto je vöak t¯eba jej vybavit nejd˘leûitÏjöím technick˝m za¯ízením. Pro
bÏûná tropická akvária to jsou:

OsvÏtlení
• osvÏtlení
• topení
• vnit¯ní nebo vnÏjöí filtry

osvÏtlení
osvÏtlení

topení

topení

vnit¯ní filtry

vnÏjöí filtry

OsvÏtlení
Zá¯ivkovÈ trubice sera byly vyvinuty na
základÏ nejnovÏjöích poznatk˘ ve v˝zkumu
svÏteln˝ch zdroj˘. OznaËení ΩMade in
Germany◊ je zárukou nejniûöí spot¯eby
energie na jednotku svítivosti. Pouûitím
novÈho druhu fluorescenËních látek nevydávají tyto zá¯ivky ûádnÈ svÏtlo, kterÈ
podporuje r˘st ¯as. Ideální kombinace
zá¯ivkov˝ch trubic sera se dozvíte u svÈho
odbornÈho prodejce nebo se o nich doËtete v sera prospektu ΩP¯irozenÈ osvÏtlení
akvárií a terárií◊.
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Technika
Pr˘mÏrná teplota, která vyhovuje vÏtöinÏ
akvarijních rybek, je kolem 25°C. VÏtöinou je
tedy t¯eba vodu v akváriu na odpovídající
teplotu doh¯ívat.
Voda v akváriu musí b˝t oh¯ívána
rovnomÏrnÏ. DoporuËujeme proto umístit
topení poblíû vzduchování, nebo v˝toku
filtru.
Vybrat topení o správnÈm v˝konu je jednoduchÈ: v málo vytápÏn˝ch místnostech, kde
bude tedy i teplota vody v akváriu nízká,
poËítejte na 1 l vody v nádrûi cca. 1,5 Wattu.
V dob¯e vytápÏn˝ch prostorech postaËí
1 Watt na 1 l vody. Bez obav m˘ûete do
svÈho akvária pouûít i silnÏjöí topení, neû je
doporuËenÈ. Pro oh¯ev vody na poûadovanou teplotu je u obou topení pot¯eba stejnÈho mnoûství proudu.

Topení
sera aquarium heater (topení) je zcela
vodotÏsnÈ a odolnÈ v˘Ëi mo¯skÈ
vodÏ.
Nastavení teploty se provádí zcela
jednoduöe otáËením koleËka nad
teplenou stupnicí. sera aquarium
heater jsou k dostání v mnoha
odstupÚovan˝ch variantách dle
v˝konu od 25 do 300 W. Topítka jsou
vybavena ochranou proti p¯eh¯átí.

Takto vyberete správnÈ topení:

Velikost akvária

litry

Náö tip
Navíc máte u silnÏjöího topení jistou rezervu, nap¯. je-li místnost, ve kterÈ je
akvárium umístÏno, p¯echodnÏ mÈnÏ
vytápÏná.

5°C
10°C
15°C

Pro kaûdou velikost akvária odpovídající sera aquarium heater
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Filtrace v souladu s p¯írodou

SchÈmatickÈ znázornÏní ËiötÏní vody akváriích s vyuûitím filtraËních mÈdií sera, která jsou
vsazena do vnit¯ního Ëi vnÏjöího filtru.

v˝mÏöky ryb
Ëásti rostlin
zbytky krmiv

Ëistá voda

MechanickÈ p¯edËiötÏní

BiologickÈ
ËiötÏní vody

MechanickÈ
koneËnÈ ËiötÏní

sera biofibres (syntetická
vata) zadrûí vÏtöí pevnÈ a
vznáöející se Ëástice.

»istící bakterie v p¯ípravku
sera nitrivec se usazují ve
filtraËním mÈdiu sera siporax a odbourávají ökodlivÈ
látky.
amonium/amoniak
(NH4/NH3)

sera filtraËní vata a sera filtraËní vlákna zadrûují jemnÈ
Ëástice. V sera vnit¯ním
biofiltr B lze sera filtraËní
vatu umístit na p¯ívodu
vody ihned za sera biofibres
(viz str. 21).

nitrit (NO2)
nitrát (NO3)
Ëistá voda
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Filtrace vody stejnÏ jako v p¯írodÏ
V p¯írodÏ voda prosakuje skrz jednotlivÈ
vrstvy zemÏ a je tak mechanicky ËiötÏna.
Mikroorganizmy ve vodÏ p¯emÏÚují ökodlivÈ látky na ûiviny. Voda putuje p¯es
prameny do potok˘, ¯ek a jezer. TakÈ v
tÏchto vodstvech se mikroorganizmy

(ΩËistící bakterie◊) starají o biologickÈ
odbourávání ökodliv˝ch látek, jako jsou
nap¯. v˝mÏöky ryb a odum¯elÈ Ëásti rostlin.
Na tomto principu funguje takÈ ËiötÏní
akvarijní vody s vyuûitím filtraËních
systÈm˘ sera.

MechanickÈ ËiötÏní vody
P¯i mechanickÈm ËiötÏní vody jsou
zadrûeny vÏtöí pevnÈ Ëástice, jako
nap¯. zbytky krmiv, Ëásti rostlin a
¯as, aby neucpávaly biologickÈ filtraËní materiály.

sera biofibres úËinnÏ zadrûují
hrubÈ neËistoty. Chráníte tak
následující filtraËní mÈdia p¯ed
hrub˝m zneËiötÏním a zvyöujete
tak biologickou efektivitu filtru.

sera filtraËní vata se skládá ze stabilních vláken, kterÈ zachytí jemnÏjöí neËistoty po dlouhou dobu,
aniû by se slepily apod. sera filtraËní vatu lze opakovanÏ vyprat.

sera filtraËní vlákna zabraÚují
tomu, aby se vlákna z vaty zachytila
v motoru.
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Filtrace v souladu s p¯írodou

BiologickÈ ËiötÏní vody
sera siporax nabízí nejr˘znÏjöím
bakteriím ideální podmínky. Na velkÈm drsnÈm povrchu mají bakterie
optimální oporu. Jsou zároveÚ
dostateËnÏ zásobovány kyslíkem.
Tyto bakterie zpracovávají amonium na nitrit (aerobní proces).
ExtrÈmnÏ vysok˝ podíl pórovit˝ch
struktur v sera siporax umoûÚuje
1 litr
ideální zásobování anaerobních
x má
ipora logiks
a
r
io
bakterií ûivinami a nepatrn˝m
se
b
n
o
˝ v˝k ourávání
jn
mnoûstvím ËerstvÈ vody. Uvnit¯
e
t
s
ikodb
kÈho litr˘ keram
pór˘ panují podmínky s nízk˝m obsao
4
íh
3
n
o
Ë
k
hem kyslíku, za kter˝ch je nitrit p¯emÏ- ja
filtra
kÈho teriálu.
nÏn na nitrát. Bakterie jsou nadále podma
nÏcovány ke ötÏpení nitrátu, aby získaly
Ïny
dostatek kyslíku. Takto je i nitrát kontitÈ v˝m x.
nÏ Ëas
ra
È
o
M
nuálnÏ redukován. Zbytkov˝ nitrát je
ra sip
y se se
d
o
v
spot¯ebován rostlinami jako ûivina.
Díky velkÈmu vnit¯nímu pr˘¯ezu trubiËek
jsou produkty rozkladu rychle odtransportovány, aniû by se bakterie neustále
odplavovaly.

D˘leûitÈ:
FiltraËní mÈdia pro usazení bakterií by
mÏla mít trubicovitou formu. Voda tak
m˘ûe uvnit¯ trubiËek protÈkat. Nedochází
k ucpání nebo zalepení, kterÈ by bránilo
filtraËnímu procesu.
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Speciální filtraËní mÈdia sera
P¯i pÈËi o ryby z tropick˝ch oblastí
mÏkk˝ch vod by akvarijní voda
mÏla proudit p¯es jednu vrstvu
sera super peat (raöelinovÈho
granulátu). sera super peat dodává rovnomÏrnÏ po dlouhou dobu
do akvarijní vody cennÈ huminovÈ
kyseliny a stopovÈ prvky. sera
super peat sniûuje v závislosti na
p¯edchozích hodnotách vody
uhliËitanovou tvrdost a hodnotu
pH. Hodnoty jsou udrûovány po
dlouhou dobu konstantnÏ v mírnÏ
kyselÈ oblasti. sera super peat
brání r˘stu hub, bakterií a ¯as.

UpozornÏní:
sera super peat a sera super carbon
nepouûívejte souËasnÏ. FiltraËní uhlí by
okamûitÏ absorbovalo vöechny cennÈ
látky z raöeliny. sera super peat pouûijte
místo sera super carbon.

Po lÈËbÏ nemoci by mÏl b˝t krátkodobÏ zv˝öen podíl sera super
carbon ve filtru. BÏhem lÈËby
samotnÈ nepouûívat aktivní uhlí,
resp. odstranit stávající z filtru.
⁄ËinnÈ látky by byly jinak okamûitÏ
absorbovány. sera super carbon
z˘stává díky svÈmu velkÈmu povrchu aktivní po dobu 6 t˝dn˘. Po
tÈto dobÏ je p¯ijímací kapacita
vyËerpána a filtraËní uhlí musí
b˝t v kaûdÈm p¯ípadÏ z filtru
odstranÏno. Jinak by totiû mohly
b˝t p¯ijatÈ látky opÏt dodány do
vody. sera super carbon neovlivÚuje hodnotu pH a neobsahuje
fosfáty ani nitrát.
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Technika
Fosfát je pot¯ebn˝ pro v˝ûivu rostlin jen v nepatrnÈm mnoûství. P¯i
hromadÏní zp˘sobuje Ëasto problÈmy z ¯asami. sera phosvec
Granulat odstraÚuje fosfát jednoduöe a bezpeËnÏ s dlouhodob˝m
úËinkem.

sera biopur a sera biopur forte se
stejnÏ jako sera siporax hodí pro
usazení Ëistících bakterií, kterÈ biologicky odbourávají ökodlivÈ látky.
Tato filtraËní mÈdia jsou vhodná v
p¯ípadÏ niûöí pot¯eby odbourávání
ökodliv˝ch látek, jako nap¯íklad v
akváriích s hust˝m osazením rostlin a mal˝m poËtem ryb. Jak bylo
uvedeno jiû na stranÏ 22, má sera
siporax 34-násobnÏ vyööí v˝konnost v odbourávání ökodlivin ve
srovnání s jin˝mi keramick˝mi filtraËními materiály. Tato vlastnost
dÏlá
sera
siporax
enormnÏ
v˝hodn˝m.

24

Filtrace v souladu s p¯írodou

Vhodn˝ v˝kon Ëerpadla
a filtru
Pouze p¯i správnÈm ΩproudÏní◊ se
mohou Ëistící bakterie optimálnÏ
mnoûit a mají dostatek Ëasu pro
odbourávání ökodlivin.
ProudÏní musí b˝t dostateËnÏ
silnÈ, aby byly bakterie zásobovány
kyslíkem a ûivinami. P¯i p¯íliö silnÈm proudÏní vöak nemohou b˝t
ökodliviny dokonale odbourávány.
Bakteriím chybí pot¯ebn˝ Ëas a
zároveÚ se nemohou dostateËnÏ
rychle mnoûit. Z tÈto situace profitují rychle rostoucí ¯asy a radost z
akvária je ta tam. P¯íliö silnÈ
proudÏní vede ke kratöímu ûivotu
ryb.

Optimální velikost filtru
Velikost filtru m˘ûe b˝t v pomÏru k velikosti akvária variabilní. Platí, ûe lepöí vÏtöí neû
p¯íliö mal˝. Pro jak velkÈ akvárium je filtr
urËen, naleznete na jeho obalu.

U serafil vnÏjöích filtr˘ regulujete pr˘tok
vody uzavíracími kohouty na rychlospojkách.

U sera vnit¯ního biofiltru B 200 lze mnoûství protÈkající vody ËásteËnÏ zv˝öit Ëi sníûit
pomocí regulátoru.
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Filtrace v souladu s p¯írodou

Filtrace vody v mal˝ch akváriích

Vysoce v˝konn˝ vnit¯ní filtr serafil 380 je
vhodn˝ pro akvária do 60 litr˘. Tento mal˝,
ale v˝konn˝ p¯ístroj je pohánÏn integrovan˝m elektromotorem. Velk˝ filtraËní
molitan (více neû 150 cm3) m˘ûe optimálnÏ
Ëistit akvarijní vodu. Na molitanu jsou

V˝konnÈ vodní Ëerpadlo pro
optimální pr˘tok vody

»istící bakterie v pórech
filtraËního molitanu zpracovávají ökodlivÈ látky

HrubÈ neËistoty se hromadí
na povrchu filtraËního
molitanu

26

zadrûeny hrubÈ neËistoty. V pórech filtraËního molitanu se usazují Ëistící bakterie a
zpracovávají ökodlivÈ látky na neökodn˝
nitrát. serafil 380 je vybaven doplÚky pro
flexibilní montáû.

Filtrace vody ve vÏtöích akváriích
Pro ËiötÏní vody ve vÏtöích akváriích se
osvÏdËily dva filtraËní systÈmy:

• Vnit¯ní filtry jako jsou sera vnit¯ní biofiltr
B 200 a B 400 pro akvária do 200 a 400 litr˘
• VnÏjöí filtry jako jsou serafil 900, 1100 a
1300 pro akvária od 130 do 450 litr˘

Vnit¯ní filtr: sera vnit¯ní biofiltr B 200 a B 400

V˝hody sera vnit¯ních biofiltr˘ B 200 a B 400
• maximální filtraËní objem na nejmenöím
prostoru
• inovaËní paralelní filtraËní technika
• 4-komorov˝ systÈm, z toho 3 komory pro
r˘znÈ filtraËní materiály a 1 komora pro
umístÏní sera aquarium heater (topení)

• mechanickÈ rychlÈ ËiötÏní
• pomalÈ, biologickÈ odbourávání ökodlivin
• jednoduchá montáû
• jednoduchÈ, lehkÈ ËiötÏní
• nevytÈká
• je umístÏn na stÏnÏ, öet¯í místo
• nevyplouvá
• ûádnÈ nebezpeËnÈ skuliny pro ryby
• nenápadnÏ zapadne do podvodní krajiny
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sera filtraËní mÈdia ve filtru sera vnit¯ní biofiltr B

P¯ívod vody z
povrchu

sera biofibres
za odsavaËem z
povrchu

v˝vod ËistÈ vody

sera biofibres po
p¯ívodu vody

sera filtraËní vata

nap¯. sera siporax®

sera filtraËní vata
(dle pot¯eby sera
super peat, sera
phosvec Granulat nebo
sera super carbon)
P¯ítok vody ze st¯ední
oblasti

VnÏjöí filtr: serafil 900, 1100 a 1300
V˝hody serafilu
• filtraËní objem 5,9 l; 8,1 l resp. 10,5 l
• pro akvária do 240 l, 350 l, resp. 450 l
• v˝konn˝ motor s dlouhou ûivotností a
nízkou spot¯ebou energie
• komfortní klipsov˝ uzávÏr
• praktickÈ nádoby na r˘zná filtraËní mÈdia
• jednoduchá manipulace pro vsazení a
údrûbu filtraËních mÈdií
• nastavitelnÈ bezpeËnostní p¯ípojky hadic
• dÏlící rychlospojky
• precizní regulace pr˘toku vody
• praktická ruËní pumpiËka (ûádná vytÈkající voda)
• mechanickÈ a biologickÈ ËiötÏní vody
• atraktivní design v˝robku
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sera filtraËní mÈdia ve vnÏjöím filtru serafil

sera filtraËní vata nebo
sera filtraËní vlákna
sera siporax® (dle
pot¯eby sera super peat)

Pr˘tok vody

sera filtraËní molitan
sera siporax®
(dle pot¯eby sera
phosvec Granulat nebo
sera super carbon)

sera filtraËní molitan

PraktickÈ nádoby

sera biofibres
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V˝konná membránová Ëerpadla:
sera air 110 / 275 R / 550 R
Mnoho situací v akváriu vyûaduje vzduch.
K tomu pot¯ebujete v˝konná membránová
Ëerpadla, nap¯íklad pro
• vzduchovací kameny
• filtry
• akvarijní odkalovaË
• odkalovací zvon
sera air 110 je vybaven˝ jedním, air 275 R
dvÏma a air 550 R Ëty¯mi v˝vody se zcela
nezávisl˝m membránov˝m systÈmem. Tím
se sera air takÈ ideálnÏ hodí k zásobování
více akvárií pouze jedním motorkem. sera
air 275R a 550 R jsou elektronicky regulovatelnÈ – ûádnÈ zdlouhavÈ a nep¯esnÈ nastavení ökrtícími ventily nebo svorkami.
Vzduchovací motorky ¯ady sera air jsou
peËlivÏ zpracovány a oznaËeny známkami
TÜV/GS a CE. Pevná, odolná a zvuky pohlcující sk¯íÚka motorku je vyrobena z odolnÈho ABC-plastu, kter˝ z¯etelnÏ p¯evyöuje
PVC. GumovÈ noûiËky zaruËují dlouhodobÏ
tich˝ chod bez vibrací.

Vzduchovací kamínky a spojení na vzduchovací motorky
sera air set ΩS◊ je ideální pro provoz se sera
air 110. Sada obsahuje 2 m silikonovÈ
hadiËky, která je oproti bÏûnÏ dostupn˝m
hadicím flexibilnÏjöí a s delöí ûivotností, dále
p¯ísluön˝ vzduchovací kamínek, ökrtítko a
zpÏtn˝ ventil.
Pro sera air 275 R nabízíme sera air set „MΩ.
4 m silikonovÈ hadice, 2 vzduchovací
kamínky, 2 zpÏtnÈ ventily a ökrtítko
umoûÚují nezávisl˝ provoz dvou akvarijních dekorací nebo vzduchov˝ch filtr˘
(nap¯. sera L 150 nebo L 300).

30

Vzduch jako pohon

VzduchovÈ vnit¯ní filtry
sera vnit¯ní filtry L pro akvária do 60, 150
resp. 300 litr˘ jsou vysoce v˝konnÈ a
nehluËnÈ. Vzduch je rovnomÏrnÏ rozdÏlován. SpeciálnÏ vyvinut˝ molitan zadrûuje i
nejmenöí neËistoty. Vysoká pórovitost
nabízí bakteriím odbourávajícím ökodliviny
ideální ûivotní podmínky. sera vnit¯ní filtry L
jsou vhodnÈ pro odchov mlad˝ch ryb.

OdkalovaË detritu
sera odkalovaË detritu peËlivÏ odstraÚuje
bez v˝mÏny vody usazeniny a kaly ze dna.
sera odkalovaË detritu je vhodn˝ pro akvária
o v˝öce do 60 cm. Jednoduöe se p¯ipojí na
membránovÈ Ëerpadlo, nap¯. sera air.

Odkalovací zvon na neËistoty
sera odkalovací zvon odstraÚuje veökerÈ
usazeniny z akvarijního ötÏrku. ZároveÚ
m˘ûete provÈst ËásteËnou v˝mÏnu vody.
sera odkalovací zvon 14 cm je ideální zvláötÏ
pro malá akvária, snadno Ëistí rohy a prostory mezi rostlinami. V˝öka 14 cm, dÈlka
hrany 7 cm. sera odkalovací zvon kulat˝ je
vhodn˝ pro velkÈ plochy. V˝öka 25 cm, ¯
5,7 cm.
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Technika
Nechat krmit
serafeed A automatickÈ krmítko spolehlivÏ
p¯evezme krmení vaöich akvarijních rybek.
Nenechá se dojmem stálÈho hladu, kter˝m
ryby p˘sobí, svÈst k p¯ekrmování. P¯átelÈ a
známí dÏlají Ëasto p¯íliö mnoho dobrÈho.
Jste-li na cestách, dávkuje automat krmivo
1 – 6 x dennÏ dle nastavení. Ideální je takÈ
krmítko pouûívat u mlad˝ch rybek, kterÈ
pokud dostávají malÈ porce krmiva vícekrát
dennÏ, rychleji a zdravÏji p¯ib˝vají. Vhodn˝m krmivem pro tento automat je sera
vipagran.

Pro p¯ehled
I p¯i správnÈ pÈËi se nevyhneme lehkÈmu
porostu na stÏnách. SvÏtle zelenÈ teËky ¯as
Ëasto kazí pohled do akvária. Vyuûitím
magnet˘ na ¯asy sera glas-clear (k dostání
ve t¯ech velikostech) rychle a d˘kladnÏ oËistíte stÏny akvária tak, ûe ani po nÏkolika
letech pouûívání nevzniknou ökrábance.
KartáËek Ëistící Ëásti je vyroben z kvalitní
pevnÈ umÏlÈ hmoty. Povrch vnÏjöí Ëásti je
potaûen jemn˝m filcem.

Pro potÏr
sera odchovniËka má objem 2,5 l a nabízí
mlad˝m rybkám mnoho prostoru pro plavání. Tím je zaruËen rychl˝ a zdrav˝ r˘st. S
trochou vláken sera biofibres se sera
odchovniËka v˝teËnÏ hodí takÈ pro t¯ení.
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UûiteËní pomocníci

R˘znÈ tvary akvárií
Nejd˘leûitÏjöí roli p¯i rozhodování o tvaru
Vaöeho akvária hraje prostor, ve kterÈm
bude umístÏno.
P¯i volbÏ tvaru Vaöeho akvária nejsou stanoveny ûádnÈ hranice Vaöí fantazii, pokud
akvárium bude biologicky funkËní. Existují
t¯í-, öesti- a osmihranná akvária a dalöí individuální tvary (nap¯. se zaoblenou panoramatickou p¯ední stÏnou).

CelosklenÏnÈ akvárium
Toto akvárium není vsazeno do ûádnÈho
rámu, tabule skla jsou slepeny silikonov˝m
lepidlem. V˝roba tohoto akvária vyûaduje
perfektní práci. Je t¯eba jej umístit na
pruûnou podloûku, aby mohlo dojít k
p¯ípadnÈmu roznesení tlaku. Tento typ
akvária je v souËasnÈ dobÏ nejbÏûnÏjöí.
»ásteËnÏ rámovÈ akvárium
Toto stabilní a dekorativní akvárium je
zpevnÏno naho¯e a dole hliníkov˝m
rámem. P¯i koupi takovÈho akvária dejte
pozor, aby akvárium bylo do rámu vlepeno,
nikoli jen pevnÏ vsazeno.
CelorámovÈ akvárium
U tohoto typu akvária jsou jednotlivÈ tabule
skla vsazeny do pevnÈho kovovÈho rámu,
(nejËastÏji hliníkovÈho). Je nutnÈ, aby byl
tlak vody rovnomÏrnÏ rozloûen.
Zabudovaná akvária
Pro mnohá akvária jsou souËasnÏ nabízeny
i vhodnÈ sk¯ínÏ, do nichû je moûnÈ zabudovat nejen akvárium, ale i veökerou techniku a p¯ísluöenství.
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StanoviötÏ a p¯íprava akvária

SprávnÈ umístÏní akvária

Pevn˝ podstavec

Zvaûte dob¯e místo, na kterÈm bude Vaöe
akvárium stát. UvÏdomte si, ûe za¯ízenÈ
akvárium o obsahu zhruba 100 l váûí bez
jakÈhokoliv podstavce p¯ibliûnÏ 150 kg!
P¯ed koneËnou instalací Vám doporuËujeme zjistit nosnost podlahy. MÏjte na
pamÏti, ûe k váze akvária p¯ibude jeötÏ
podstavec, nebo sk¯íÚ a tak se zatíûení
malÈ plochy rychle zvyöuje na více 300 kg.

Pokud nechcete zabudovat Vaöe akvárium
p¯ímo do k tomu urËenÈ sk¯íÚky, budete jej
muset postavit na pevn˝ podstavec. Ten
musí b˝t velmi stabilní a stát vodorovnÏ.
Zde Vám udÏlá dobrou sluûbu vodováha.
Pod akvárium musí b˝t poloûena bezpeËnostní a izolaËní podloûka, aby se
zabránilo pnutí skla. sera thermo-safe bezpeËnostní podloûka sniûuje nebezpeËí
prasknutí skla, kterÈ m˘ûe zp˘sobit nap¯.
jedinÈ zrnko písku nebo mal˝
pohyb d¯evÏnÈ
sk¯íÚky pod akváriem.

Pro akvárium je ideální klidnÈ místo, odvrácenÈ od okna. SluneËní svÏtlo, pronikající
oknem, podporuje r˘st neûádoucích ¯as a
dezorientuje ryby. P¯edstavte si, ûe svÏtlo
proniká do akvária öikmo a kup¯. boËní stÏnou. Pro ryby je naho¯e tam, kde je nejvíce
svÏtla. Budou tedy neustále plavat ve shluku v místÏ, kde je nejvíce svÏtla. Naopak
umÏlÈ osvÏtlení shora se ve vodÏ rovnomÏrnÏ rozpt˝lí a vytvo¯í tak rybám p¯irozenÈ podmínky.
Akvárium lze umístit nap¯. v tmavöím rohu
místnosti, ryby zde nejsou tolik ruöeny
opticky. Prudce otev¯enÈ dve¯e, rychle
procházející ËlovÏk apod., to vöe m˘ûe u
rybek vyvolávat neûádoucí stres.
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P¯ívod elektrickÈho proudu
V kaûdÈm p¯ípadÏ budete pot¯ebovat v
blízkosti akvária zásuvku elektrickÈho
proudu. (Zapojení filtru, topení, osvÏtlení,
atd). Zásuvka by mÏla b˝t umístÏna nad
akváriem, aby do ní nemohla zatÈci voda
(nap¯. p¯i v˝mÏnÏ, nebo doplÚování vody).

Biologicky ËistÈ

VyËiötÏní akvária a zkouöka
vodotÏsnosti p¯ed jeho
instalací
U komerËnÏ nabízen˝ch akvárií je dnes
jejich bezpeËnost a vodotÏsnost jiû
samoz¯ejmostí. P¯esto Vám vöak doporuËujeme akvárium jeötÏ p¯ed jeho za¯ízením vyzkouöet (eventuelní skrytÈ vady).
Zkontrolujte rovnÏû místa, kde je pouûito
lepidlo. VeökerÈ lepy musí b˝t provedeny
ËistÏ, mezi vrstvou silikonovÈho lepidla a
sklem nesmí b˝t ûádnÈ bubliny ani hrbolky.
Tuto kontrolu proveÔ te nejlÈpe bÏhem
dále popsanÈho vyËiötÏní akvária.
• P¯ed vlastním za¯ízením akvárium
d˘kladnÏ vymyjte, abyste odstranili eventuální odpadní látky z v˝roby akvária a
jinÈ neËistoty. K tomu budete pot¯ebovat
jeden aû dva ËistÈ k˝ble, kterÈ nikdy
nebyly v kontaktu s Ëistícími prost¯edky a
jin˝mi chemikáliemi a budou i nadále
slouûit v˝hradnÏ pro pÈËi kolem akvária.

b˝t nikdy ËiötÏny chemick˝mi prost¯edky
a to ani z vnÏjöí strany. éádn˝ chemick˝,
ani úklidov˝ prost¯edek se nesmí nikdy
do akvária dostat.
• Akvárium vymyjte d˘kladnÏ horkou
vodou pomocí houbiËky, na kterou nakapejte nÏkolik kapek sera pH-minus.
D˘leûitÈ: mnoho v˝robc˘ impregnuje
houbiËky úklidov˝mi prost¯edky - ty do
akvária nepat¯í!
Po vyËiötÏní akvária jej naplÚte vodou a dvÏ
aû t¯i hodiny pozorujte. Pokud se bÏhem
tÈto doby neobjeví nikde ani kapka vody,
lze ¯íci, ûe akvárium je vodotÏsnÈ.

• Tyto kbelíky pouûívejte v˝hradnÏ p¯i práci
kolem údrûby akvária. VeökerÈ sklenÏnÈ
plochy akvária (vËetnÏ krycího skla) nesmí
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Plánování krajiny v akváriu
Neû se pustíte do budování svÈho akvária,
zamyslete se nad rozmístÏním kamen˘,
ko¯en˘ a rostlin. NáËrt, na kterÈm rozmís-

• Naplánujte dostateËnÈ mnoûství
úkryt˘ pro Vaöe ryby. Pamatujte,
ûe mají v oblibÏ r˘znÈ jeskyÚky,
kterÈ m˘ûete jednoduöe vytvo¯it
z ploch˝ch, nebo dÏrovan˝ch
kamen˘ (viz str. 13).
• VelkÈ rostliny pat¯í vûdy v akváriu dozadu, jinak Vám zakryjí
v˝hled. K p¯ednímu sklu sázejte
nízkorostoucí rostliny, p¯edevöím takovÈ, kterÈ vytvá¯ejí souvisl˝ porost.

títe kameny, ko¯eny a rostliny, je dobr˝m
v˝chodiskem pro plánování podvodní krajiny.
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Z

P

P
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▲ Skica (pohled shora)

• P¯i plánování nezapomeÚte na
dostateËnÏ velkou volnou zónu,
ve kterÈ budou moci Vaöe rybky
plavat bez omezení.
▲ Ëelní pohled
dekoraËní materiál
sera vnit¯ní biofiltr B
dno akvária
sera floredepot

Ideálním pomocníkem p¯i plánování je
sera – The CD. Dle libosti m˘ûete pouûít
vöechny rostliny a dekoraci. V náhledu
m˘ûete zohlednit kaûdou zmÏnu, samoz¯ejmÏ i s rybami. Pokud se vám to nelíbí,
m˘ûete mÏnit dále. Kdyû si nejste jistí, uloûte si vöechny moûnosti vaöich plán˘.
M˘ûete si tak kdykoliv prohlÈdnout Vaöe
návrhy.

Z
S

P

S

Z rostliny do zadní Ëási akvária
S rostliny do st¯ední Ëásti akvária
P
rostliny do p¯ední Ëásti akvária
• Mezi zmínÏn˝ dekoraËní materiál
musíte vhodnÏ zakomponovat i
technickÈ vybavení, bez kterÈho
akvárium nem˘ûe existovat (filtr,
topení atd.). Pamatujte, ûe topení musí b˝t om˝váno vodou, aby
oh¯átá voda mohla pravidelnÏ
cirkulovat.
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1

5-ti krocích

NaplnÏní dna akvária

Dno akvária je doslova základem pro
úspÏönou pÈËi o ryby a rostliny. Je nejd˘leûitÏjöím místem, ve kterÈm ûijí nezbytnÈ
bakterie, kterÈ likvidují ökodlivÈ látky.
KromÏ toho v nÏm rostou rostliny.
NaplÚte akvárium max. 2 cm vysokou
vrstvou podkladov˝m hnojivem sera floredepot. Dále p¯ijde 5 cm vysoká vrstva ËerstvÏ vypranÈho tmavÈho jemnozrnnÈho
akvarijního ötÏrku.
sera floredepot zásobuje rostliny ve fázi
usazení ûivinami (4 – 6 t˝dn˘), kterÈ rostliny
poûadují pro v˝vin siln˝ch ko¯en˘ a
zelen˝ch list˘.
sera floredepot rozdÏlte do oblastí, ve
kter˝ch plánujete vysadit rostliny (viz
skica na str 36).
K p¯ekrytí sera floredepot pouûijte
akvarijní ötÏrk jemnÈ zrnitosti (2 – 4 mm),
nebo ¯íËní písek od hrubosti 1,5 mm. V ûádnÈm p¯ípadÏ nepouûívejte ostrohrann˝
ötÏrk (nap¯. basaltovou nebo keramickou
drù), mohou se o ní zranit rybky ûijící na
dnÏ.
ätÏrk m˘ûe b˝t tmav˝, v ûádnÈm p¯ípadÏ
ËistÏ bíl˝. P¯íliö svÏtl˝ ötÏrk rybky znervózÚuje, a vede ke stresu. Mimoto, na
tmavÈm podkladu daleko lÈpe vyniknou
nádhernÈ barvy akvarijních rybek.

2

TakÈ akvarijní písek a ötÏrk nakupujte jen v
obchodech. Jen u písku, zakoupenÈm v
odbornÈm obchodÏ, máte jistotu, ûe se z
nÏj nebudou uvolÚovat do vody ûádnÈ
ökodlivÈ látky.

Dekorace a technika

Nyní m˘ûete umístit sera filtr (na obr.
serafil 380) (viz str. 26) a sera aquarium
heater (topení). Vybudujte si malou
podvodní hladinu z dob¯e vyËiötÏn˝ch
kamen˘ a horkou vodou osprchovan˝ch ko¯en˘, kterÈ jste
zakoupili v odbornÈ prodejnÏ.
Ryby si tak mohou rozdÏlit
teritoria a schovávat se.
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3

5-ti krocích

Naplnit vodou a
upravit ji

Doplnit vodou
Aby voda nezví¯ila písek a podklad dna,
poloûte na dno nejd¯íve nap¯. mÏlk˝ talí¯.
Na nÏj pak nechte tÈci vodu (24 – 26°C)
dokud není bazÈn zhruba ze 2/3 pln˝. sera
precizní teplomÏr usnadní kontrolu teploty.

Voda p¯átelská pro ryby
Bez správnÈ úpravy není vodovodní voda v
ûádnÈm p¯ípadÏ vodou akvarijní. Chlór a
jinÈ ökodlivÈ látky jako jsou kovy a r˘znÈ
soli ohroûují ryby, rostliny a mikroorganizmy
v akváriu.

Regulátor vody sera aqutan váûe
okamûitÏ tÏûkÈ kovy, neutralizuje
úËinek voln˝ch solí a agresivního
chlóru. sera aqutan chráni sv˝m
obsahem komplexu vitamín˘ B a
koloidních látek koûni sliz ryb.

sera morena (regulátor vody) s
obsahem p¯írodního raöelinovÈho v˝luhu, stopov˝ch prvk˘ a
huminov˝ch kyselin. Uûívá se pro
vöechny ryby, kterÈ pocházejí z
mÏkk˝ch tropick˝ch vod, nap¯.
tetry, barbusi, sumci, a jihoamerickÈ cichlidky. sera morena
omezuje v˝voj neûádoucích bakterií, plísní a ¯as.
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ZvláötÏ d˘leûit˝ pro biologickou
p¯ípravu vody je sera nitrivec.
Tento regulátor obsahuje r˘znÈ
bakteriální kultury, kterÈ napomohou vytvo¯it v nÏkolika málo
hodinách ve Vaöem akváriu funkËní mikroflóru. S její pomocí
jsou likvidovány ökodlivÈ odpadní látky. P¯i pouûití sera nitrivec
m˘ûete první ryby vypustit do
novÏ za¯ízenÈho akvária jiû po 24 hodinách
(viz str. 41)!
D˘leûitÈ hodnoty vody pro zaËátek
D˘leûit˝mi hodnotami vody pro kaûdÈho
akvaristu jsou uhliËitanová tvrdost (kH) a
hodnota pH. ObÏ tyto hodnoty musí b˝t
nezbytnÏ p¯ed vysazením ryb do akvária
zmÏ¯eny, p¯ípadnÏ upraveny tak, aby
odpovídaly poûadavk˘m ryb.
Ideální hodnoty pH pro r˘znÈ druhy ryb
jsou rozdílnÈ. Váö odborn˝ obchodník Vám
jistÏ rád poradí, jakÈ je optimální pH pro
rybky, kterÈ chcete chovat. sera – The CD
obsahuje lexikon, kde vás podrobnÏ
informujeme o poûadavcích ryb na hodnoty
vody. sera – The CD zkouöí jiû p¯i v˝bÏru
ryb, zda jsou hodnoty vody odpovídající.

UhliËitanová tvrdost stabilizuje hodnotu
pH. Její kolísání m˘ûe b˝t zp˘sobeno probíhajícímí biologick˝mi procesy a spot¯ebou
kysliËníku uhliËitÈho rostlinami. UhliËitanová
tvrdost je mÏ¯ena a uvádÏna ve stupních
nÏmeckÈ uhliËitanovÈ tvrdosti (odkH).
V bÏûn˝ch spoleËensk˝ch akváriích se pohybuje mezi 5 – 10°dkH.
Prosím, zmÏ¯te ve svÈm akváriu nejprve
uhliËitanovou tvrdost pomocí sera kH-testu.
V p¯ípadÏ pot¯eby lze uhliËitanovou tvrdost

zv˝öit pomocí sera KH/pH-plus regulátoru.
Návod k uûití najdete uvnit¯ balení. PotÈ
musíte zjistit hodnotu pH pomocí SERA pHtestu nebo pomocí elektronickÈho sera
mÏ¯ícího p¯ístroje pH.
Správnou hodnotu pH m˘ûete jednoduöe a
okamûitÏ regulovat pomocí sera pH-plus
(regulátor pro zv˝öení pH), nebo sera pHminus (regulátor pro sníûení pH). Návod
najdete na p¯íbalovÈm letáku.

4

Vysazení rostlin

1) P¯ed zasazením zkraù te rostlince ostr˝mi
n˘ûkami öpiËky ko¯en˘ (obr. 1) a odstraÚte zvadlÈ a poökozenÈ listy.
2) Do dna, p¯ipravenÈm ze sera floredepot,
p¯ekrytÈm jemn˝m pískem, vyhloubíte
prstem jamku (obr. 2).
3) ZasaÔte rostlinku a opatrnÏ ji p¯ihrÚte
pískem (obr. 3). Kolem rostliny písek
pevnÏ p¯itlaËte a pak jemnÏ potáhnÏte
rostlinkou vzh˘ru. Ko¯eny se uvolní a
smÏ¯ují dol˘.

➀

➁

➂
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5-ti krocích

SprávnÈ hnojení rostlin
Vyuûitím optimálnÏ sestavenÈho sera CO2-hnojícího systÈmu
bude úspÏöná pÈËe o rostliny
nenároËná. Jako urychlovaË
r˘stu v prvních 4 – 6 t˝dnech
doporuËujeme pouûití sera floreplus. »ím rychleji rostliny
rostou, tím d¯íve mohou p¯ispívat k biologickÈmu ËiötÏní vody
a zásobovat ryby kyslíkem. NáslednÏ zaËnÏte s pravideln˝m
hnojením.
MnohÈ rostliny (nap¯. Cabomba)
p¯ijímají ûiviny p¯edevöím listy.
Tyto rostliny je t¯eba hnojit
hnojivem sera florena.
JinÈ rostliny, nap¯íklad rod˘
Anubias a Cryptocoryne, p¯ijímají ûiviny p¯edevöím ko¯eny.
TÏmto rostlinám je zajistíte
p¯ihnojováním sera florenette
A. TabletovÈ hnojivo sera florenette A poskytuje tÏmto rostlinám ûiviny dlouhodobÏ a v
dostateËnÈ dávce.
KysliËník uhliËit˝ (CO2) je d˘leûitou ûivinou pro vöechny rostliny. Ale pozor, jeho pot¯eba je velmi rozdílná, mnohÈ pomalu rostoucí rostliny (nap¯.
Anubias) mají jenom velice malou spot¯ebu
CO2. Jiná situace je u rychle rostoucích rostlin (nap¯. Cabomba, Myriophyllum), právÏ
jako u velmi dekorativních Ëervenolist˝ch
rostlin (Nymphaea lotus). Zde je p¯ihnojování kysliËníkem uhliËit˝m zcela nezbytnÈ,
pokud chcete tyto rostliny úspÏönÏ pÏstovat.
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sera CO2-Start Set p¯edstavuje v˝hodn˝
vstup do hnojení CO2 pro malá akvária. Pro
vÏtöí akvária pot¯ebujete sera CO2-hnojící
systÈm, kompletní sadu sloûenou z extrÈmnÏ difúznÏ pevn˝ch Ëástí vysokÈ kvality.
Obsahuje praktickou 500g láhev, kterou si
podle pot¯eby m˘ûete dát opÏt novÏ naplnit, coû znamená nejen úsporu penÏz, ale i
ochranu ûivotního prost¯edí.
seramic CO2-¯ídící systÈm automaticky
reguluje dávkování CO2. Tento p¯ístroj
¯ízen˝ mikroprocesorem permanentnÏ
kontroluje hodnotu pH a p¯esn˝m dávkováním oxidu uhliËitÈho ji udrûuje na poûadovanÈ hodnotÏ.

5

Vysazení ryb

Situace je následující: akvárium stojí,
jeho dekorace a osázení rostlinami je
hotovÈ, filtr, topení a osvÏtlení správnÏ
fungují. Za pomoci sera test˘ jste zkontrolovali kvalitu vody.
Nyní budou vypuötÏny první ryby.
SouËasnÏ nastartujte biologickÈ odbourávání ökodliv˝ch látek.
• Akvárium naplÚte vodou zhruba
2 cm pod okraj a p¯idejte sera
aqutan (hodnota pH: 6,5 – 7,5).
Spusù te filtraci.
• Po uplynutí min. jednÈ hodiny
od aplikace p¯ípravku sera
aqutan p¯idejte sera nitrivec.
• Následující den (1. den) vysaÔte 10% z plánovanÈho mnoûství ryb.
• Po dobu 10-ti dn˘ p¯idávejte
sera nitrivec (doporuËenÈ dávkování). Zkrátíte tím biologickÈ
oûivení filtraËních náplní.
• 4. den: vysaÔ te 30% plánovanÈho mnoûství ryb, doporuËujeme rybky poûírající ¯asy,
kterÈ ûijí na dnÏ.
• 5. a 7. den: zkontrolujte obsah
amonia a dusitan˘. P¯íliö vysokÈ
hodnoty rychle zneutralizujete
p¯ípravkem sera toxivec.
• 8. den: p¯idejte dalöích 30%
nov˝ch ryb.
• 10. den: jako 5. a 7. den.
• 11. den: vysaÔ te posledních
30% ryb.
• BÏhem poËáteËní fáze krmte
krmivy z rodiny produkt˘ sera
vipan pouze st¯ídmÏ: sera
vipan vloËkovÈ krmivo pro
ryby, kterÈ hledají potravu u
hladiny a sera vipagran granulovanÈ krmivo pro ryby ve
st¯edních vrstvách vodního
sloupce. sera vipachips pak
pro vöechny ryby u dna. DennÏ
kontrolujte hodnoty amonia a
nitritu, v p¯ípadÏ pot¯eby neutralizujte p¯ípravkem sera toxivec.

P¯esazení do novÈho akvárium p¯edstavuje
pro vöechny ryby klimatickou zmÏnu.
VypnÏte osvÏtlení akvária a vyvarujte se
p¯ímÈmu svÏtlu.

Vloûte sáËek s rybami
do akvária (otev¯en˝
smÏrem nahoru) a
p¯esvÏdËte se, ûe
plave.

Otev¯ete sáËek a
okraj nÏkolikrát p¯ehnÏte. SáËek pak
plave otev¯en˝ na
hladinÏ. V následující
p˘lhodinÏ p¯ilÈvejte
do sáËku postupnÏ
vodu z akvária, zhruba
na dvoj aû trojnásobnÈ p˘vodní mnoûství.

Po
30
minutách
m˘ûete ryby pomocí
sera síù ky na ryby
p¯esadit.
Voda
z
transportního sáËku
pat¯í bezpodmíneËnÏ
do odpadu!
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Plánování akvária na poËítaËi

sera – The CD: za¯ízení
akvária snadno a rychle
sera vyvinula CD, kterÈ dalece p¯esahuje
moûnosti informací v tiötÏnÈ podobÏ.
sera – The CD vám podstatnÏ usnadní v˝bÏr
vaöich oblíben˝ch rybek a za¯ízení vaöeho
akvária sn˘.
Pomocí sera – The CD m˘ûete sestavit libovoln˝ poËet návrh˘, uloûit si je a znovu
mÏnit. sera – The CD automaticky zkouöí,
zda se základ dna, ryby, rostliny, kameny a
d¯evo k sobÏ hodí a kolik ryb jednoho
druhu m˘ûete vysadit. Vaöe akvárium
sn˘ vám sera – The CD pr˘bÏûnÏ zobrazuje
tak, jak bude vypadat ve skuteËnosti.
sera – The CD vám takÈ umoûní vytisknout
seznam v˝robk˘, abyste vöe obdrûeli podle
vaöich p¯ání.

sera – The CD nabízí takÈ
bohat˝ lexikon ryb a rostlin.
Vámi navrûenÈ akvárium
m˘ûete pouûít takÈ jako
spo¯iË obrazovky. sera – The
CD nabízí mnoho dalöích
individuálních moûností a
návrh˘.

P¯íklad: lexikon
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sera – The CD vám
p¯edstaví 9 akvarijních biotop˘:
• Biotop-akvárium západní Afrika
• Biotop-akvárium s halanËíky
• Biotop-akvárium Asie
• Biotop-akvárium st¯ední Amerika
• Biotop-akvárium Malawi
• Biotop-akvárium Tanganika
• Biotop-akvárium tropick˝ deötn˝ les
• Biotop-akvárium pro st¯ednÏ tvrdou vodu
• Biotop-akvárium se studenovodními
rybami
S pomocí sera – The CD m˘ûete v rámci jednoho biotopu vöe mÏnit p¯ímo z filmu.
• Pokud zmÏníte velikost akvária, sera – The
CD vám ukáûe kolik ryb a rostlin nyní
m˘ûete vysadit.
• Pokud chcete vysadit jinÈ ryby a rostliny,
sera – The CD vám poradí, kterÈ ryby a
rostliny se hodí do tohoto biotopu.

- Th e CD

for your
desired aq
uarium

CD-RO
M

bH
Gm
ra
se

•

P.
O.
Bo
x1
46
6•

• Short film
s about
magnifice
nt aquariu
ms
• More tha
n a 1000
possibilitie
s for des
ign
• Freely
design as
many
aquariums
as desired
• More tha
n 120
colorful
fish
• Beautif
ul aquatic
plants
• Screen
saver of
your
desired
aquarium

GB

Installation
Window ® note:
s 95/98
or
Window ®
s NT 4.0
(SP3)
sera - The
CD will star
t
automatic
ally

.de
ra
.se
525
ww
18 H
•w
einsber
g • Germany

6
/0
30

P¯íklad: v˝mÏnn˝ program pro
rostliny

P¯íklad: v˝mÏnn˝ program
pro ryby

sera online laborato¯
PÈËe o akvárium bude se
sera
online
laborato¯í
jednoduööí a zábavnÏjöí.
Formou hry se snadno nauËíte pouûívat testy vody a
p¯ípravky na úpravu vody.
Neustále m˘ûete kontrolovat kvalitu vody ve vaöem
akváriu nebo zahradním
rybníËku. Hlavní v˝hody
jsou:
• stálá dobrá kvalita vody
• mÈnÏ problÈm˘ s ¯asami
• vËasnÈ rozpoznání onemocnÏní ryb
• pÈËe o akvárium zabere
mÈnÏ Ëasu

User:
Aquarium: Aquarium
Water type: 200 l Community Tank

Evaluation
water test

Overall condition
96%

Acidity
pH – 6.5
Treatment: Possible causes for too low or rapidly
sinking pH values: Too low carbonate hardness, high
fish stock with according pollution (The filter
permanently forms acid during the pollutant
breakdown process. This is normal and impossible to
avoid.), and too high dosage of conditioners,
fertilizers and care products that release acids (e.g.,
pH-minus, peat preparations, CO2).
Remedial measures: Remove or reduce the above
mentioned causes, carry out water changes more
frequently with more alkaline water or water that has
a higher KH; sera pH-plus. Recommended dosage pHplus: First increase KH to 5 – 10 °dKH if it is lower.
Add 5 ml pH-plus per each 20 liters of water. Check
pH value after 12 hours and repeat addition of pHplus if necessary.

Water test
According to the input you provided we recommend the
displayed treatments and products.

sera pH-plus

save evaluation

print

new test

P¯esvÏdËte se sami na internetovÈ adrese
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