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Ëistící bakterie 
zpracovávají NO2

na NO3 (nitrát)

Ëistící bakterie zpracovávají
NH4/NH3 na NO2 (nitrit)

Ëistící bakterie zpracovávají
odpadní látky nejprve 

na NH4/NH3
(amonium/amoniak)

P¯íliö mnoho krmiva,
v˝mÏöky ryb a Ëásti rostlin

zatÏûují vodu.

Ryby spot¯ebovávají kyslík, 
jako produkt látkovÈ v˝mÏny

vzniká oxid uhliËit˝ (CO2)

V domovsk˝ch vodách naöich okrasn˝ch
ryb p¯íroda zajiöùuje optimální ûivotní pod-
mínky. V akváriu musíme biologick˝ obÏh
podporovat správnou pÈËí.
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Rovnováha “sil” v akváriu
PÈËe o akvárium spoËívá hlavnÏ v tom, jak
uzp˘sobit ûivotní prostor a vodu tak, jak
jsou ryby zvyklÈ z p¯írody. Základ je
vytvo¯en p¯i zaloûení novÈho akvária. Jest-
liûe akvárium ob˝vají ryby ze stejnÈho
p¯írodního prost¯edí, lze vlastnosti vody
dob¯e nastavit. Jestliûe sluËujete ryby z
r˘zn˝ch vod, vypl˝vají z toho nÏkdy velmi
rozdílnÈ poûadavky na hodnoty vody. ZtÏû-
uje to tak samoz¯ejmÏ i pÈËi o akvárium.

Vytvo¯te ve Vaöem akváriu nap¯. v˝¯ez z
vodního svÏta Amazonie, tropickÈho deötnÈ-
ho pralesa nebo jezera Malawi. Ryby, rostli-
ny a dekorace se pak k sobÏ v˝teËnÏ hodí.
Ryby pot¯ebují v závislosti na biotopu stej-
nÈ vlastnosti vody. S tÏmito p¯edpoklady a
s pomocí p¯ípravk˘ na úpravu vody znaËky
sera se znatelnÏ zjednoduöí pÈËe o akvá-
rium. Ryby se cítí dob¯e a zpravidla ûijí dÈle
neû v p¯írodÏ. Je tak radost mít doma
akvárium.

sera sestavila 9 smíöen˝ch akvárií z r˘z-
n˝ch biotop˘. Informace k nim naleznete
na internetovÈ adrese www.sera.de a na
sera – The CD s p¯ekrásn˝mi filmy a pláno-
váním akvária na poËítaËi. S pomocí sera –
The CD sestavíte od zaËátku fungující akvá-
rium.
Aby byla pÈËe o akvárium co nejmÈnÏ náro-
Ëná, vyuûijte sera online-laborato¯. For-
mou hry se nauËíte pouûívat testy vody a
p¯ípravky na úpravu vody. Kdykoli m˘ûete
kontrolovat kvalitu vody ve vaöem akváriu
a okamûitÏ obdrûíte návrhy na zlepöení.
Dalöí informace naleznete na stranÏ 18.

P¯irozená akvária díky 
produkt˘m sera – rybám se
pak da¯í dob¯e!

PÈËe o filtraËní mÈdia a filtr ................... 24
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Kontrola filtraËní techniky
Kontrolujte takÈ, zda filtr a vzduchovací
kamínky fungují bezchybnÏ. Pokud vytÈká
z filtru z¯etelnÏ mÈnÏ vody, vyËistÏte fil-
traËní mÈdia (od str. 24). V˝vod z filtru by
mÏl b˝t nastaven tak, aby byl povrch hladi-
ny pouze mírnÏ v pohybu. Klesá tak ztráta
CO2, vytvá¯í se lepöí podmínky pro r˘st
rostlin a tím se sniûuje r˘st ¯as.

Kontrola teploty
Akvarijní topení na dneöní tech-
nickÈ úrovni pracují velmi spo-
lehlivÏ. P¯esto byste mÏli jednou
dennÏ zkontrolovat akvarijní
teplomÏr a ujistit se, ûe je vöe v
po¯ádku.

Krmení
Krmte ryby 2-3krát dennÏ, ale jen tolik,
kolik bÏhem krátkÈ doby seûerou. Ryby,
kterÈ jsou aktivní v noci, a obyvatele dna
krmte aû po vypnutí osvÏtlení. Více se k
tomuto tÈmatu dozvíte na internetov˝ch
stránkách www.sera.de nebo v sera rádci
“P¯irozenÈ krmení akvarijních ryb”.

Tägliche PflegePlán pÈËe
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Zapnutí a vypnutí osvÏtlení
Doba osvÏtlení by mÏla b˝t p¯ibliûnÏ 12
hodin dennÏ. Odpovídá to zhruba dÈlce
tropickÈho dne. P¯i problÈmech s ¯asou
lze dÈlku osvÏtlení zkrátit na 8 hodin, kdy
se nap¯. kolem poledne na nÏkolik hodin
vypne. Vyuûitím ËasovÈho spínaËe m˘ûete
dobu osvÏtlení nastavit automaticky.

Kontrola stavu vody
Kontrolujte stav vody a doplÚujte odpa¯enou
vodu, aby z˘stalo funkËní nasávání vody z
povrchu a byla dodrûena minimální ponorná
hloubka topení. Jestliûe se v˝raznÏ zmenöuje
pr˘tok vody filtrem, odstraÚte nasátÈ Ëásti
rostlin ze sacích ötÏrbin vnit¯ního filtru
nebo ze sací trubice vnÏjöího filtru. 

T˝denní pÈËe
V˝mÏna vody
T˝denní ËásteËná v˝mÏna vody je zvláötÏ u
mal˝ch akvárií nejd˘leûitÏjöím opat¯ením
pÈËe pro udrûení biologickÈ rovnováhy. 
Ve vÏtöích a mÈnÏ zarybnÏn˝ch akváriích
staËí provádÏt ËásteËnou v˝mÏnu vody v
odstupu 2 – 3 t˝dn˘. P¯i dobrÈ organizaci
poËítejte v závislosti na mnoûství vymÏÚo-
vanÈ vody s cca 15 aû 20 minutami na
jednu v˝mÏnu.
P¯i akutním zhoröení hodnot vody okamûitÏ
pom˘ûe sera toxivec (podrobnÈ informace
na stranÏ 7). Provedení v˝mÏny vody je
popsáno na stranÏ 19.

Testy vody
Jednou t˝dnÏ byste mÏli zkontrolovat
nejd˘leûitÏjöí hodnoty vody. Bliûöí informa-
ce k test˘m naleznete od strany 10.

Hnojení rostlin
Rostliny zastávají v akváriu d˘leûitÈ úkoly:
• zásobování ryb ûivotnÏ d˘leûit˝m kyslí-

kem
• biologickÈ odbourávání ökodliv˝ch látek
• úkryt a p¯irozenÈ hranice revíru pro ryby

sera vyvinula speciální program optimálního
zásobování rostlin ûivinami. sera florena je
tekutÈ hnojivo s vyváûenou nabídkou ûivin
pro vodní rostliny, kterÈ p¯ijímají ûiviny
sv˝mi listy. sera florenette A dodává správ-
nÈ ûiviny v tabletovÈ formÏ po dobu cca 4
t˝dn˘ p¯ímo ko¯en˘m rostlin. Jednou
t˝dnÏ p¯ihnojujte rostliny hnojivem sera
florena nebo sera florenette A. Pokud
rostliny správnÏ nerostou, nap¯. po trans-
portu a vysazení, doporuËujeme pouûít
sera floreplus, “turbo” mezi hnojivy.

PodrobnÈ informace k pÈËi o rostliny
naleznete v naöem sera rádci “P¯irozená
v˝ûiva vodních rostlin” nebo na interne-
tov˝ch stránkách www.sera.de.

Denní pÈËe
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sera zá¯ivkovÈ trubice
zaruËují po dlouhou dobu
rovnomÏrnÏ správnÈ svÏtlo
pro akvárium. Více informací
naleznete v sera prospektu
“P¯irozenÈ osvÏtlení akvárií a
terárií”.

P¯ekrmení z nedopat¯ení
Krmivo leûí i po hodinÏ na dnÏ akvária, aniû
by se o nÏj ryby zajímaly. Zde jste jistÏ udÏ-
lali aû moc dobrÈho.

OkamûitÏ proveÔte následující opat¯ení:
Odsajte zbytky krmiva sera odkalovaËem
pro akvária (p¯esn˝ popis naleznete v
návodu k pouûití). VymÏÚte p¯itom cca 15
aû 30 % akvarijní vody. »erstvou vodu
upravte p¯ípravky sera aqutan a sera nitri-
vec (od str. 22) a otestujte hodnoty vody.

Tägliche PflegePlán pÈËe
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RoËni pÈËe
V˝mÏna zá¯ivkov˝ch trubic
SprávnÈ osvÏtlení je ûivotnÏ d˘leûitÈ pro
r˘st rostlin a pro zásobování akvária kyslí-
kem. I kdyû pouûívanÈ zá¯ivky jeötÏ fungují,
postupnÏ ztrácí pro biotop d˘leûitÈ zá¯ení
na úËinku. ProblÈmy s ¯asou a nezdravÏ
vypadající rostliny jsou viditeln˝mi d˘sledky
zhoröujícího se nebo nesprávnÈho dodávání
svÏtla.
P¯i pouûití dvou zá¯ivek vymÏÚte po 12
mÏsících jednu z nich a teprve o 2 mÏsíce
pozdÏji druhou. P¯i souËasnÈ v˝mÏnÏ obou
zá¯ivek by se svÏtelnÈ pomÏry zmÏnily
p¯íliö náhle.

SprávnÈ osvÏtlení je základ pro zdrav˝ ûivot 
a zv˝raznÏní exotick˝ch barev

P¯irozenÈ osvÏtlení 
akvárií a terárií

PÈËe podle pot¯eby

VysokÈ hodnoty ökodlivin?
P¯i testování vody zjistíte, ûe hodnoty
ökodlivin p¯evyöují maximální povolenÈ
hodnoty. MoûnÈ p¯íËiny mohou b˝t mimo
jinÈ:
• p¯íliö mnoho ryb v pomÏru k velikosti

akvária
• kapacita filtru je p¯íliö nízká
• p¯ekrmení

Rychlá pomoc pro akvárium: 
sera toxivec
• okamûitÏ chrání okrasnÈ ryby a bezo-

bratlÈ ûivoËichy p¯ed otravou chlórem,
nitritem, amoniakem a tÏûk˝mi kovy

• okamûitÏ odstraÚuje tyto jedovatÈ látky
z akvarijní vody

• 5 ml vystaËí na 20 litr˘

Po silnÈm zatíûení vody pot¯ebují
Ëistící bakterie z p¯ípravku sera
nitrivec podporu v podobÏ sera
turbo-clear. Vysoce v˝konnÈ enzy-
my a mikroorganismy redukují
mnoûství kal˘ jakoû i nep¯íjemnÈ
pachy.

Pravideln˝m p¯idáváním p¯ípravku
sera toxivec je moûnÈ jednu
v˝mÏnu vody i vynechat.

7

Po ukonËenÈ lÈËbÏ nemocí ryb nebo po
pouûití p¯ípravk˘ sera algovec* nebo
sera schneckopur* odstraÚuje sera toxi-
vec jejich zbytky.

D˘leûitÈ:

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

PÈËe podle pot¯eby

QuickClean

Formula

OkamûitÏ
Ëistá voda
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7
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D˘leûitÈ:
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PÈËe podle pot¯eby

QuickClean

Formula

OkamûitÏ
Ëistá voda
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P¯i pouûívání sera pH-minus k
ËiötÏní stÏn nebo akvarijní tech-
niky si navlÈknÏte gumovÈ ruka-
vice a dbejte na to, aby p¯ípravek
nevnikl do oËí!

D˘leûitÈ:

VápenitÈ usazeniny
VápenitÈ usazeniny na topení nebo vedení
filtru snadno odstraníte rovnÏû p¯ípravkem
sera pH-minus. Naneste
sera pH-minus na usa-
zeniny a nechte nÏkolik
minut p˘sobit. Potom
ho jednoduöe oplách-
nÏte (p¯íp. postup opa-
kujte nebo doËistÏte
sera filtraËní vatou).

»iötÏní sklenÏn˝ch stÏn krytu akvária
VápenitÈ usazeniny na krytu akvária odstra-
níte p¯i v˝mÏnÏ vody. Horká voda a sera
pH-minus vyËistí stÏny rychle. “Slepá”
mezistÏna citelnÏ sniÏuje intenzitu svÏtla.
Rostliny h˘¯e rostou. Neotálejte proto s
touto prací dlouho.

PÈËe podle pot¯eby
PÈËe o rostliny
Mnoho nov˝ch akvarist˘ má tendenci okam-
ûitÏ odstranit z akvária kaûd˝ odpadl˝
nebo odum¯el˝ lísteËek a kaûdou sebemen-
öí neËistotu. Myslete vöak na toto: vûdy,
kdyû rukou saháte do akvária, vystavujete
vöechny jeho obyvatele stresu. KromÏ toho
se do vody mohou dostat ökodlivÈ látky
jako nap¯. zbytky m˝dla, tuky apod.

OdstranÏní ¯as
Na stÏnách akvária ale i na svÏtl˝ch kame-
nech a listech rostlin “sedí” zelenÈ ¯asy v
bodov˝ch koloniích. NedÏlejte si ûádnÈ
velkÈ starosti, pokud tyto druhy ¯as ve
Vaöem akváriu objevíte. ZelenÈ ¯asy se
mnoûí pouze p¯i uspokojivÈ kvalitÏ vody. K
p¯irozen˝m potíraË˘m zelen˝ch ¯as se
hodí druhy ryb poûírající ¯asy, nap¯. Otocin-
clus nebo Ancistrus. NÏkdy staËí i nÏkolik
meËovek nebo black molly, aby byl stav ¯as
udrûován na minimální hodnotÏ. K tomu
se dále doporuËuje vysazení více rychle
rostoucích rostlin, kterÈ odnímají ¯asám
ûiviny.

ZelenÈ ¯asy, kterÈ jsou na stÏnách akvária,
snadno odstraníte pomocí magnetickÈ
stÏrky sera glas-clear nebo chomáËem
sera filtraËní vaty. Bohuûel existují jeötÏ
dalöí druhy ¯as, kterÈ nejsou jiû tak nevin-
nÈ.
Chcete-li o ¯asách a boji proti nim vÏdÏt
více, informujte se na internetov˝ch strán-
kách www.sera.de v kapitole  “PÈËe o 
akvárium (Aquarium
care)”. K dostání je
takÈ prospekt sera
vodní ¯asy.

PÈËe podle pot¯eby
»istící práce, kterÈ slouûí pouze optickÈ-
mu dojmu, provádÏjte nejlÈpe spoleËnÏ
s ËásteËnou v˝mÏnou vody.

TIP

Otocinclus cf. affinis

Ancistrus cf. dolichopterus

Black Molly (Poecilia sphenops)

MeËovka (Xiphophorus helleri)

Povlak ¯as

⁄hyn ryb
UhynulÈ ryby je t¯eba okamûitÏ odstranit!
P¯íËina úhynu by mÏla b˝t neprodlenÏ zjiö-
tÏna a odstranÏna. 
ProveÔte obsáhlou anal˝zu vody. Otestujte
p¯itom hlavnÏ hodnotu pH, uhliËitanovou
tvrdost (kH), chlór (Cl), amonium/amoniak
(NH4/NH3), nitrit (NO2), fosfát (PO4) a mÏÔ
(Cu).

k prevenci r˘stu ¯as
k likvidaci ¯as

Vodní ¯asy
67®

»iötÏní vnÏjöích stÏn
VnÏjöí stÏny akvária ËistÏte, teprve kdyû je
akvárium opÏt naplnÏnÈ vodou a kryt je
zpÏt na svÈm místÏ. Pár kapek sera pH-
minus nakapejte na mÏkk˝ had¯ík a d˘klad-
nÏ jím ot¯ete stÏny akvária. Zbytek vyt¯ete
such˝m had¯íkem.

»iötÏní vnit¯ních stÏn
I p¯i správnÈ pÈËi o akvárium se nelze vyva-
rovat lehkÈmu porostu stÏn akvária nap¯.
svÏtle zeln˝mi bodov˝mi ¯asami. Zde rychle
a d˘kladnÏ poslouûí magnetická stÏrka
sera glas-clear. KartáË Ëistícího dílu se skládá
z kvalitní pevnÈ umÏlÈ
hmoty, povrch vnÏjöího
dílu je zhotoven z
mÏkkÈho filcu. Tím
pádem nevznikají ani
p¯i nÏkolikaletÈm pou-
ûívání ûádnÈ ökrában-
ce.
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sera testy vody slouûí jako “systÈm vËasnÈ
v˝strahy”, kdy zjistíte odchylky od optimál-
ních hodnot vody. Pokud leûí odchylky
mimo urËitÈ hranice tolerance, m˘ûete
vËas reagovat mal˝mi opat¯eními. PÈËe o
akvárium je tak snazöí, uöet¯íte Váö biotop
rozsáhl˝ch zásah˘. Testy sera se vyznaËují
vysokou p¯esností a jednoduch˝m pouûi-
tím. 

Testy sera a sera p¯ípravky na úpravu vody
jsou vzájemnÏ p¯izp˘sobeny. DoporuËujeme
Vám proto pouûívat znaËkovÈ produkty
sera pro snadnÈ a optimální nastavení hod-
not vody.

Nejd˘leûitÏjöí testovací Ëinidla jsou obsa-
ûena v sadÏ sera aqua-test set:
• hodnota pH
• celková tvrdost
• uhliËitanová tvrdost
• nitrit

sera aqua-test box – profi sada obsahuje
tyto testy vody:
• hodnota pH
• celková tvrdost 
• uhliËitanová tvrdost
• amonium/amoniak
• nitrit
• nitrát
• fosfát
• ûelezo
• mÏÔ nebo chlór

Hodnoty vody jsou v závislosti na domovi-
nÏ ryb velmi rozdílnÈ. V oblasti Amazonie
tak nap¯íklad panují jinÈ podmínky neû v
jeze¯e Malawi. Pokud tedy chováte ryby ze
stejnÈho biotopu, je udrûování pot¯ebn˝ch
hodnot vody mnohem snazöí neû u ryb z
rozdíln˝ch vod.

sera testy vody jako systÈm vËasnÈ v˝strahy

Akvárium “jezero Malawi”

1110 11

Akvárium 
“Tropick˝ deötn˝ prales”
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Amonium (NH4)/
amoniak (NH3)
VysokÈ hodnoty amonia
poukazují na naruöenÈ
nebo nedostateËnÈ Ëiö-
tÏní vody bakteriemi,
nap¯. po v˝mÏnÏ vody
nebo u novÏ zaloûenÈ-
ho akvária. Je-li hodno-
ta pH více neû 7,
p¯emÏÚuje se velká
Ëást amonia na nebez-

peËn˝ amoniak. Rybám pak hrozí poökození
ûáber a nebezpeËí uduöení. Koncentrace
amoniaku jiû od 0,02 mg/l jsou nebezpeË-
nÈ.

Rytmus mÏ¯ení
jedenkrát t˝dnÏ a podle pot¯eby
(nezdravÏ vypadající ryby)

Ideální hodnota
0,0 mg/l NH3

Hodnota p¯íliö vysoká – sníûit
⇓ • nouzovÈ opat¯ení p¯i akutní otravÏ

amoniakem: okamûitÏ dodat sera toxivec
• ËásteËná v˝mÏna vody (zmÏ¯it hodnotu

pH)
• vodu upravit p¯ípravky sera aqutan,

sera turbo-clear a sera nitrivec
• kontrola filtru
• filtrace p¯es sera siporax
• st¯ídmÏ krmit
• vysadit více rostlin

Celková tvrdost (gH)

Celková tvrdost je urËo-
vána koncentrací vápe-
nat˝ch a ho¯eËnat˝ch
solí. P¯ímo ovlivÚuje
r˘st ryb, mikroorga-
nism˘ a rostlin. VÏtöina
ryb drûen˝ch v akvári-
ích pochází z mÏkk˝ch
vod.

Rytmus mÏ¯ení
jedenkrát t˝dnÏ a p¯i v˝mÏnÏ vody

Ideální hodnota
mezi 6 a 16 °dgH
(závisí na zarybnÏní)

Hodnota p¯íliö vysoká – sníûit
⇓ • filtrace p¯es sera super peat nebo

p¯idání p¯ípravku sera morena s p¯írod-
ními raöelinov˝mi v˝luhy, stopov˝mi
prvky a huminov˝mi kyselinami pro ryby
z mÏkk˝ch tropick˝ch vod jako jsou
tetry, parmy, sumeËci a jihoamerickÈ
cichlidky

• ËásteËná v˝mÏna vody mÏkkou nebo
odsolenou vodou (obrácená osmóza
resp. mÏniË iont˘), která byla upravena
sera mineral salt

Hodnota p¯íliö nízká – zv˝öit
⇑ • p¯idat sera mineral salt

UhliËitanová tvrdost
(kH)
UhliËitanová tvrdost
vzniká ze slouËenin
vápníku a ho¯Ëíku s
kyselinou uhliËitou.
UhliËitanová tvrdost
váûe kyseliny a zabra-
Úuje tak klesání hod-
noty pH, kterÈ je pro
ryby nebezpeËnÈ.

Rytmus mÏ¯ení
jedenkrát t˝dnÏ

Ideální hodnota
mezi 5 a 10 °dkH

Hodnota p¯íliö vysoká – sníûit
⇓ • p¯idat sera pH-minus

• ËásteËná v˝mÏna vody mÏkkou nebo
odsolenou vodou (obrácená osmóza
resp. mÏniË iont˘)

• filtrace p¯es sera super peat

Hodnota p¯íliö nízká – zv˝öit
⇑ • p¯idat sera KH/pH-plus

Hodnota pH

Hodnota pH udává, zda
voda reaguje kysele
(pod 7), neutrálnÏ (7)
nebo alkalicky resp.
zásaditÏ (nad 7). äkála
hodnoty pH je logarit-
mická tzn., hodnota pH 6
signalizuje desetiná-
sobn˝ obsah kyselin
neû hodnota pH 7.

V˝kyv˘m hodnoty pH i jen v oblasti jednÈ
jednotky bychom se mÏli proto vyvarovat,
aby nedocházelo ke dráûdÏní koûního slizu
ryb.

Rytmus mÏ¯ení
jedenkrát t˝dnÏ

Ideální hodnota
Pro vÏtöinu ryb a rostlin z tropickÈho deöt-
nÈho pralesa 6 aû 7, pro cichlidky z jezer
Malawi a Tanganika 7,5 aû 8,5

Hodnota p¯íliö vysoká – sníûit
⇓ • p¯idat sera pH-minus

• p¯ívod CO2 p¯es sera CO2-hnojící systÈm
• filtrace p¯es sera super peat
• ËásteËná v˝mÏna vody kyselou vodou

Hodnota p¯íliö nízká – zv˝öit
⇑ • p¯idat sera pH-plus

• ËásteËná v˝mÏna vody alkalickou vodou,
pokud není ûádnÈ mÏ¯itelnÈ zatíûení
amoniem. ⁄pravu vody provÈst dvojitou
dávkou p¯ípravku sera aqutan jako och-
rana koûního slizu
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Kyslík (O2)

Kyslík je pro ryby a jinÈ
ûivÈ tvory v akváriu
ûivotnÏ d˘leûit˝. TakÈ
rostliny spot¯ebovávají
bÏhem noci malÈ mnoû-
ství kyslíku. Nedosta-
tek kyslíku vede k
d˝chacím potíûím a v
extrÈmním p¯ípadÏ k
uduöení ryb a jin˝ch
ûivoËich˘.

Rytmus mÏ¯ení
kaûdÈ dva t˝dny ráno a veËer a podle
pot¯eby (nezdravÏ vypadající ryby),
veËer by mÏla b˝t hodnota vyööí neû
ráno

Ideální hodnota
nad 4 mg/l O2

Hodnota p¯íliö nízká – zv˝öit
⇑ • rychlÈ zv˝öení obsahu kyslíku p¯íprav-

kem sera oxypur
• vodu provzduöÚovat membránov˝m

motorkem (sera air) a vzduchovacími
kamínky (sera air set)

• zesílit pohyb hladiny vody sera filtrem F
s regulací

• odstranit p¯íËinu nedostatku kyslíku

Nitrit (NO2)

Nitrit p¯edstavuje mezi-
stupeÚ p¯i odbourávání
ökodlivin (NH4/NH3 na
NO2). P¯i vysok˝ch kon-
centracích úËinkuje
jako siln˝ krevní jed.
MÏ¯itelnÈ hodnoty ni-
tritu p¯edstavují zatí-
ûení vody.

Rytmus mÏ¯ení
jedenkrát t˝dnÏ a podle pot¯eby
(nezdravÏ vypadající ryby) 

Ideální hodnota
0,0 mg/l NO2

Hodnota p¯íliö vysoká – sníûit
0,3 – 0,9 mg/l NO2: zatíûení vody
⇓ • okamûitÈ opat¯ení: p¯idat sera toxivec

• ËásteËná v˝mÏna vody, p¯itom odsát
kaly ze dna sera odkalovaËem, vodu
upravit p¯ípravky sera aqutan a sera
nitrivec

• kontrola filtru
• filtrace p¯es sera siporax
• st¯ídmÏ krmit
• ujistit se, zda není v akváriu uhynulá

ryba

od 0,9 mg/l NO2: silnÈ zatíûení vody, ohro-
ûení ryb
⇓ • okamûitÈ opat¯ení: viz v˝öe

• ËásteËná v˝mÏna vody, viz v˝öe
• kontrola filtru 
• filtrace p¯es sera siporax
• odstranit p¯íËinu zatíûení vody

3,3 mg/l NO2 a více: akutní ohroûení ûivota
ryb
⇓ • jako okamûitÈ opat¯ení p¯idat dvojitou

dávku p¯ípravku sera toxivec
• okamûitÏ vymÏnit 30 % vody, p¯itom

postupovat viz v˝öe
• po 12 aû 24 hodinách znovu vymÏnit

30 % vody viz v˝öe

Nitrát (NO3)

Nitrát je dalöím stup-
nÏm odbourávání ökod-
livin (NO2 na NO3) a
m˘ûe se kromÏ toho
dostat do akvária p¯ímo
z vodovodní vody. P¯i
nadmÏrn˝ch koncen-
tracích nitrátu strádají
ryby i rostliny a bují
¯asy.

Rytmus mÏ¯ení
jedenkrát t˝dnÏ a podle pot¯eby
(zv˝öen˝ r˘st ¯as)

Ideální hodnota
maximálnÏ 20 mg/l NO3

Hodnota p¯íliö vysoká – sníûit
od 20 mg/l NO3
⇓ • umístit do filtru 1 litr sera siporax na 

100 litr˘ vody
• filtr navíc aktivovat p¯ípravkem sera

turbo-clear
• vysadit rychle rostoucí rostliny
• ËásteËná v˝mÏna vody vodou chudou

na nitráty
• p¯íp. sníûit zarybnÏní a krmení

nad 100 mg/l NO3: 
⇓ • okamûitÏ vymÏnit 30 % vody a dále po-

stupovat viz v˝öe

éelezo (Fe)

éelezo je jednou z
nejd˘leûitÏjöích ûivin
kaûdÈ vodní rostliny.
NedostateËn˝ obsah
ûeleza je nep¯ízniv˝
pro rostliny. NadmÏrn˝
obsah ûeleza ökodí ale
rybám i nÏkter˝m rost-
linám.

Rytmus mÏ¯ení
jedenkrát t˝dnÏ a podle pot¯eby
(zv˝öen˝ r˘st ¯as, öpatn˝ r˘st rostlin)

Ideální hodnota
0,5 mg/l Fe

Hodnota p¯íliö vysoká – sníûit
⇓ • ËásteËná v˝mÏna vody, vodu upravit

p¯ípravky sera aqutan a sera nitrivec

Hodnota p¯íliö nízká – zv˝öit
⇑ • hnojit hnojivy sera florena a sera flore-

nette A
Dbejte prosím na toto: kv˘li pomalÈmu
uvolÚování úËinn˝ch látek, kterÈ jsou
navíc p¯ímo p¯ijímány ko¯eny rostlin,
nelze hnojící tablety kontrolovat Fe-
testem.
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Chlór (Cl)

Chlór je Ëasto obsaûen
ve vodovodní vodÏ a
dostává se p¯i za¯ízení
novÈho akvária a p¯i
v˝mÏnÏ vody do akva-
rijní vody. Chlór p˘sobí
i p¯i mal˝ch dávkách
dráûdivÏ na koûní sliz
ryb. Navíc sniûuje
odbourávání ökodliv˝ch

látek ve filtru tím, ûe redukuje poËet uûite-
Ën˝ch Ëistících bakterií.

Rytmus mÏ¯ení
p¯i za¯ízení novÈho akvária, p¯i
v˝mÏnÏ vody a doplnÏní odpa¯enÈ
vody (p¯emÏ¯it Ëerstvou vodu)

Ideální hodnota
pod 0,02 mg/l Cl

Hodnota p¯íliö vysoká – sníûit
⇓ • p¯i v˝mÏnÏ vody nalít Ëerstvou vodu do

k˝ble p¯es kropítko nebo Ëist˝ cedník a
upravit ji tam p¯ípravkem sera toxivec,
p¯edtím neû se nalije do akvária. 25 ml
p¯ípravku sera toxivec neutralizuje
3,4 mg/l chlóru ve 100 litrech vody

• akvarijní vodu upravit p¯ípravky sera
aqutan a sera nitrivec

Oxid uhliËit˝ (CO2)

CO2 je nejd˘leûitÏjöí
ûivinou vöech rostlin.
OsvÏdËil se obsah CO2
od 10 do 40 mg/l. S
tímto obsahem mohou
i ryby dob¯e ûít.

Rytmus mÏ¯ení
dennÏ (snadno pomocí sera CO2-
dlouhodobÈho indikátoru)

Ideální hodnota
10 aû 40 mg/l CO2, pro citlivÈ druhy ryb do
20 mg/l

Hodnota p¯íliö vysoká – sníûit
⇓ • sníûit p¯ívod CO2

• akutní p¯edávkování odstranit provzdu-
önÏním vody membránov˝m motorkem
(sera air) a vzduchovacími kamínky (sera
air set)

• seramic CO2-¯ídící jednotka kontroluje a
¯ídí dávkování CO2 plnÏ automaticky

Hodnota p¯íliö nízká – zv˝öit
⇑ • p¯ivádÏt oxid uhliËit˝ sera CO2-hnojícím

systÈmem
pro malá akvária pak sera CO2-Start

MÏÔ (Cu)

MÏÔ je pro ryby, bezo-
bratlÈ ûivoËichy a
mikroorganismy velice
jedovatá. MÏÔ se m˘ûe
dostat do akvária z
vodovodní vody nebo z
lÈËiv obsahujících mÏÔ.
Je nutnÈ peËlivÏ sledo-
vat koncentraci mÏdi,
aby nedoölo k p¯edáv-
kování.

Rytmus mÏ¯ení
p¯i v˝mÏnÏ vody (zmÏ¯it Ëerstvou
vodu), dále podle pot¯eby (nezdravÏ
vypadající ryby) a p¯i pouûití lÈËiv a
p¯ípravk˘ obsahujících mÏÔ.

Ideální hodnota
0,0 mg/l Cu
nad 0,3 mg/l Cu: smrtelnÈ pro öneky
nad 1,0 mg/l Cu: smrtelnÈ pro vöechny

ûivÈ tvory v akváriu

Hodnota p¯íliö vysoká – sníûit
⇓ • dostateËná v˝mÏna vody vodou neob-

sahující mÏÔ, akvarijní vodu upravit dvo-
jitou dávkou p¯ípravku sera aqutan a
sera nitrivec jakoû i sera toxivec

Fosfát (PO4)

Fosfát p¯ebírá d˘leûitÈ
funkce p¯i látkovÈ
v˝mÏnÏ vöech obyvatel
akvária. P¯íliö vysokÈ
hodnoty fosfát˘ vzni-
kají p¯i nadmÏrnÈm
zarybnÏní, p¯i krmení
krmivy bohat˝ch na
fosfát a p¯i hnojení
rostlin hnojivy obsahu-

jícími fosfát. Ve spojení s vysok˝mi hodno-
tami nitrát˘ vede vysok˝ obsah fosfát˘ k
nadmÏrnÈmu r˘stu ¯as.

Rytmus mÏ¯ení
jedenkrát t˝dnÏ a podle pot¯eby
(zv˝öen˝ r˘st ¯as)

Ideální hodnota
ne více neû 1 mg/l PO4
(lepöí: max. 0,5 mg/l PO4)

Hodnota p¯íliö vysoká – sníûit
⇓ • jedenkrát t˝dnÏ vymÏnit 10 aû 30 %

vody
• vysadit rychle rostoucí rostliny
• jako okamûitÈ opat¯ení p¯idat do vody

sera phosvec
• st¯ídmÏ krmit
• pro dlouhodobÈ odstraÚování vloûit do

filtru sera phosvec Granulat
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Chlór (Cl)

Chlór je Ëasto obsaûen
ve vodovodní vodÏ a
dostává se p¯i za¯ízení
novÈho akvária a p¯i
v˝mÏnÏ vody do akva-
rijní vody. Chlór p˘sobí
i p¯i mal˝ch dávkách
dráûdivÏ na koûní sliz
ryb. Navíc sniûuje
odbourávání ökodliv˝ch

látek ve filtru tím, ûe redukuje poËet uûiteË-
n˝ch Ëistících bakterií.

Rytmus mÏ¯ení
p¯i za¯ízení novÈho akvária, p¯i
v˝mÏnÏ vody a doplnÏní odpa¯enÈ
vody (p¯emÏ¯it Ëerstvou vodu)

Ideální hodnota
pod 0,02 mg/l Cl

Hodnota p¯íliö vysoká – sníûit
⇓ • p¯i v˝mÏnÏ vody nalít Ëerstvou vodu do

k˝ble p¯es kropítko nebo Ëist˝ cedník a
upravit ji tam p¯ípravkem sera toxivec,
p¯edtím neû se nalije do akvária. 25 ml
p¯ípravku sera toxivec neutralizuje
3,4 mg/l chlóru ve 100 litrech vody

• akvarijní vodu upravit p¯ípravky sera
aqutan a sera nitrivec

Fosfát (PO4)

Fosfát p¯ebírá d˘leûitÈ
funkce p¯i látkovÈ
v˝mÏnÏ vöech obyvatel
akvária. P¯íliö vysokÈ
hodnoty fosfát˘ vzni-
kají p¯i nadmÏrnÈm
zarybnÏní, p¯i krmení
krmivy bohat˝ch na
fosfát a p¯i hnojení
rostlin hnojivy obsahu-

jícími fosfát. Ve spojení s vysok˝mi hodno-
tami nitrát˘ vede vysok˝ obsah fosfát˘ k
nadmÏrnÈmu r˘stu ¯as.

Rytmus mÏ¯ení
jedenkrát t˝dnÏ a podle pot¯eby
(zv˝öen˝ r˘st ¯as)

Ideální hodnota
ne více neû 1 mg/l PO4
(lepöí: max. 0,5 mg/l PO4)

Hodnota p¯íliö vysoká – sníûit
⇓ • jedenkrát t˝dnÏ vymÏnit 10 aû 30 %

vody
• vysadit rychle rostoucí rostliny
• jako okamûitÈ opat¯ení p¯idat do vody

sera phosvec
• st¯ídmÏ krmit
• pro dlouhodobÈ odstraÚování vloûit do

filtru sera phosvec Granulat
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1918

V˝mÏna vodyKontrolní seznam hodnot vody na internetu

DoporuËuje se v˝mÏna relativnÏ malÈho
mnoûství vody (od cca 20 %) jednou t˝dnÏ.
VÏtöí v˝mÏny (nad 50 %) ruöí rovnováhu
akvarijního biotopu a mÏly by b˝t provádÏ-
ny pouze v nutn˝ch p¯ípadech jako je
akutní nebezpeËí otravy nitrity nebo mÏdí.
V tomto p¯ípadÏ je nutnÈ navíc aplikovat
sera toxivec (srovnej str. 13, 14, 16 a 17).

»etnost a mnoûství vymÏÚovanÈ vody závisí
na:
• velikosti akvária
• poËtu a velikosti obyvatel akvária

Kdy a kolik vody?
Ne vöechny odpadní látky mohou b˝t v
akváriu kompletnÏ odbourány. NutnÏ se v
kaûdÈm akváriu shromaûÔují substance
jako je nitrát a fosfát, kterÈ jsou ve vyööích
koncentracích pro ryby jedovatÈ. V p¯írodÏ
jsou tyto látky proudící vodou odplavovány
nebo ¯edÏny. StejnÈho efektu dosáhnete v
akvárium pravidelnou v˝mÏnou vody.

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

P¯esvÏdËte se na webov˝ch stránkách

#-Laboratory

aquarium overview

Aquarium setup 5/5

Select the fish

Corydoras panda

Corydoras paleatus

Epalzeorhynchos 
erythrurus

Epalzeorhynchos
kallopterus

Epalzeorhynchos

back complete

order # – the CD

logout

last login:

new

Corydoras paleatus

Epalzeorhynchos
erythrurus

detail view

200 l Community Tank

Fish selection

Epalzeorhynchos 
erythrurus 

Epalzeorhynchos
erythrurus

0 apply

Origin: Asia (Thailand). Each
fish requires an bottom area of
c. a square meter (1.2 square
yards).

selected fish: 0 of: 69

pH Test

Instructions for use:
1. Clean vials thoroughly before and after each test.

Shake the liquid reagents before using. Close
reagent bottles firmly, immediately after use.
Do not switch bottle caps.

2. Rinse vial several times with the water to be
checked. Fill to the 5 ml mark and dry the exterior.

3. Add 4 drops of the reagent and shake gently. Place
vial on the white area of the color scale, and look
from above to determine the pH value according to
the color. We recommend comparing colors in
daylight as artificial light makes it difficult to
distinguish colors.

Water test
Click into the round fields to select your values from the
available choices.

cancel continue

pH acidity

www.seralabor.com
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pH Test

Instructions for use:
1. Clean vials thoroughly before and after each test.

Shake the liquid reagents before using. Close
reagent bottles firmly, immediately after use.
Do not switch bottle caps.

2. Rinse vial several times with the water to be
checked. Fill to the 5 ml mark and dry the exterior.

3. Add 4 drops of the reagent and shake gently. Place
vial on the white area of the color scale, and look
from above to determine the pH value according to
the color. We recommend comparing colors in
daylight as artificial light makes it difficult to
distinguish colors.

Water test
Click into the round fields to select your values from the
available choices.

cancel continue

pH acidity

www.seralabor.com
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V˝mÏna vody
P¯íprava
Co budete pot¯ebovat:
• jednu konev a dva ËistÈ kbelíky, kterÈ

jsou urËeny pouze pro akvárium a nikdy
nep¯iöly do styku s Ëistícími prost¯edky

• dva metry akvarijní hadice nebo lÈpe sera
odkalovaË

• hadr nebo mÏlkou nádobu pro p¯ípad
nehody

• p¯ed kaûdou v˝mÏnou vody vûdy odpoj-
te vöechny p¯ístroje z el. zásuvky, nap¯.
topení, filtr a osvÏtlení.

Takto vypustíte vodu z
akvária

P¯i práci se sera odkalovaËem dbejte
prosím na to, abyste v oblasti 5 cm
kolem kaûdÈ rostliny nezasahovali. Och-
ráníte tak citlivÈ ko¯eny Vaöich rostlin.
KromÏ toho si na stÏnÏ akvária vyznaËte
(nap¯. kouskem lepící pásky) kam aû má
b˝t vody odËerpána.

D˘leûit˝ tip

Oba p¯ipravenÈ kbelíky postavte na hadr
nebo do p¯ipravenÈ mÏlkÈ vaniËky. Nechte
pak vodu z akvária proudit do k˝bl˘. Nabízí
se k tomu nÏkolik moûností:

ÿada akvarist˘ pono¯í jeden konec hadice
do akvária a na druhÈm konci krátce nasaje
pusou. Tato metoda vyûaduje vöak trochu
praxe. Stane se, ûe buÔ voda neteËe nebo
dojde nedobrovolnÏ k napití akvarijní vody.

ElegantnÏ nasajete vodu pomocí sera
odkalovaËe. Vy¯ídíte tak dva kroky najed-
nou. sera odkalovaËem odstraníte snadno
a d˘kladnÏ kaly z akvarijního písku a záro-
veÚ odËerpáte Ëást vody pro v˝mÏnu.

PotÈ, co jste odsáli pot¯ebnÈ mnoûství
vody, m˘ûete provÈst drobnÈ Ëistící práce

V˝poËet objemu akvária:

60 cm öí¯ka x 30 cm v˝öka x 35 cm hloubka
= 63.000 cm3

= 63 litr˘ hrub˝ objem

nebo

100 cm öí¯ka x 40 cm v˝öka x 40 cm hloubka
= 160.000 cm3

= 160 litr˘ hrub˝ objem

60 cm

100 cm

30
 c

m

35 cm

40
 c

m

40 cm

Následující tabulka platí pro 
smíöená akvária s normálním
zarybnÏním. ⁄daje se osvÏdËili
opakovanÏ v praxi.

P¯íklad mnoûství vody a
ËasovÈho plánu:

Velikost akvária MÏnÏnÈ mnoûství »asov˝ plán

50 – 60 litr˘ 10 – 20 litr˘ t˝dnÏ
80 – 100 litr˘ 20 litr˘ t˝dnÏ

110 – 120 litr˘ 20 – 30 litr˘ t˝dnÏ
160 – 200 litr˘ 30 – 40 litr˘ t˝dnÏ

více neû 250 litr˘ 20 % kaûdÈ 2 t˝dny

V malÈm ûivotním prostoru akvária se
rychle hromadí mnoûství ökodliv˝ch látek.
Je nesprávnÈ si myslet, ûe se m˘ûe klidnÏ 3
mÏsíce poËkat a pak provÈst v˝mÏnu více
neû poloviny vody. V takovÈm p¯ípadÏ se
není Ëemu divit, jestliûe krásnÏ vzkvÈtají
¯asy a ryby pouze ûivo¯í.

P¯idáváním p¯ípravk˘ sera toxivec a sera
turbo-clear m˘ûete jednu v˝mÏnu vody
vynechat, pokud nemáte zrovna Ëas. Je
t¯eba vöak neustále sledovat hodnoty vody
pouûitím sera test˘.

»ásteËná v˝mÏna vody je
provádÏna jen z¯ídka
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Akvárium je doplnÏno vodovodní vodou,
kterou je ale nutnÈ nejprve upravit tak, aby
byla vhodná pro ryby. Vodohospodá¯i

nemyslí p¯i úpravÏ pitnÈ
vody na akvaristiku,
jejich úkolem je p¯ipravit
vodu poûivatelnou pro
lidi. Pitná voda má b˝t
lahodná, pokud moûno
bez obsahu ökodlivin a
zárodk˘ a nesmí takÈ
niËit potrubí. 
D˘sledkem toho je, ûe se
Ëasto pouûívají dezin-
fekËní chemikálie jako je
chlór ke zniËení ökod-
liv˝ch bakterií a zárodk˘.
Stane se, ûe voda, kterou
my m˘ûeme pít, je pro
citliv˝ koûní sliz ryb p¯íliö
agresivní a pro ryby
p¯íliö jedovatá. SouËasnÏ

Takto upravíte vodovodní
vodu

V˝mÏna vody
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neobsahuje tato voda tÈmÏ¯ ûádnÈ uûiteËnÈ
bakterie. Díky chlóru jsou takÈ Ëistící bak-
terie ûijící v akváriu silnÏ redukovány.

P¯ípravky na úpravu vody znaËky sera docí-
líte p¯irozen˝ch pomÏr˘ ve vodÏ. NaplÚte
vodovodní vodou p¯ipravenou konev a
upravte ji p¯ípravky sera aqutan, sera nitri-
vec, sera mineral salt a podle osádky ryb i
sera morena.

P¯idejte p¯ímo do akvária sera toxivec, aby
se okamûitÏ odstranily jeötÏ existující kon-
centrace ökodliv˝ch látek.

• ochraÚuje okamûitÏ ryby a bezo-
bratlÈ ûivoËichy p¯ed otravou
chlórem, nitritem, amoniakem a
tÏûk˝mi kovy

• vytÏsÚuje tyto jedovatÈ látky
okamûitÏ z akvarijní vody

• 5 ml vystaËí na 20 litr˘
• vytvá¯í ideální podmínky pro

Ëistící bakterie z p¯ípravku sera
nitrivec

sera toxivec
• neutralizuje rozpuötÏnÈ soli jakoû

i agresivní chlór
• okamûitÏ váûe ökodlivÈ ionty

kov˘
• ochraÚuje a stabilizuje koûní sliz

ryb a podporuje r˘st rostlin a
mikroorganism˘ sv˝m obsahem
cennÈho komplexu B-vitamín˘

• odbourává stres ryb bÏhem
transportu a vypuötÏní

• p¯ípravek na úpravu vody s pÏti-
násobn˝m úËinkem

• upravuje vodu tak, ûe je p¯átels-
ká pro ryby a bio-kultury

• urychluje hojení drobn˝ch pora-
nÏní sv˝m obsahem koloid˘
chránících k˘ûi ryb

sera aqutan
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Takto upravíte vodovodní
vodu

Pokuste se nastavit teplotu ËerstvÈ vody
zhruba na teplotu vody v akváriu. Neökodí,
kdyû je Ëerstvá voda o nÏco chladnÏjöí.
PrávÏ naopak – mnoho ryb je po malÈm
ochlazení (ne více neû o 1 – 2°C) po¯ádnÏ
hbit˝ch. Je takÈ povzbuzena látková v˝mÏna
a ochota ke t¯ení.

Správná teplota vody

P¯i doplÚování ËerstvÈ vody dbejte na to,
abyste moc nezví¯ili/nerozryli písek a
nepodemleli rostliny. Tuto práci Vám
usnadní konev.

Po druhÈ aû t¯etí v˝mÏnÏ vody získáte
dostatek cviku, takûe celá práce nezabere
více neû 15 – 20 minut. Vaöe ryby a rostliny
se budou v takto udrûovanÈm akváriu
cítit dob¯e.

Po úpravÏ vodu otestujte.

D˘leûitÈ:

V˝mÏna vody
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• sv˝m obsahem p¯írodních raöeli-
nov˝ch extrakt˘, stopov˝ch
prvk˘, vitamín˘ a huminov˝ch
kyselin vytvá¯í ve sladkovodním
akváriu pomÏry podobnÈ tro-
p˘m

• sera morena poûívejte spoleËnÏ
s p¯ípravkem sera aqutan, jestliûe
chováte nap¯. tetry, parmy a jinÈ
ryby z mÏkk˝ch vod

• obohacuje vodovodní vodu mine-
rály, kterÈ se v p¯írodnÏ ve vodÏ
vyskytují, a to v biologicky
správnÈm mnoûství

neobsahuje tato voda tÈmÏ¯ ûádnÈ uûiteËnÈ
bakterie. Díky chlóru jsou takÈ Ëistící bak-
terie ûijící v akváriu silnÏ redukovány.

P¯ípravky na úpravu vody znaËky sera docí-
líte p¯irozen˝ch pomÏr˘ ve vodÏ. NaplÚte
vodovodní vodou p¯ipravenou konev a
upravte ji p¯ípravky sera aqutan, sera nitri-
vec, sera mineral salt a podle osádky ryb i
sera morena.

P¯idejte p¯ímo do akvária sera toxivec, aby
se okamûitÏ odstranily jeötÏ existující kon-
centrace ökodliv˝ch látek.

• ochraÚuje okamûitÏ ryby a bezo-
bratlÈ ûivoËichy p¯ed otravou
chlórem, nitritem, amoniakem a
tÏûk˝mi kovy

• vytÏsÚuje tyto jedovatÈ látky
okamûitÏ z akvarijní vody

• 5 ml vystaËí na 20 litr˘
• vytvá¯í ideální podmínky pro

Ëistící bakterie z p¯ípravku sera
nitrivec

sera toxivec
• neutralizuje rozpuötÏnÈ soli jakoû

i agresivní chlór
• okamûitÏ váûe ökodlivÈ ionty

kov˘
• ochraÚuje a stabilizuje koûní sliz

ryb a podporuje r˘st rostlin a
mikroorganism˘ sv˝m obsahem
cennÈho komplexu B-vitamín˘

• odbourává stres ryb bÏhem
transportu a vypuötÏní

• p¯ípravek na úpravu vody s pÏti-
násobn˝m úËinkem

• upravuje vodu tak, ûe je p¯átels-
ká pro ryby a bio-kultury

• urychluje hojení drobn˝ch pora-
nÏní sv˝m obsahem koloid˘
chránících k˘ûi ryb

• bio-kultury pro filtr a akvarijní
vodu

• odbourávají amonium a nitrit na
p¯írodní bázi

• dlouhodob˝ úËinek

sera aqutan

sera nitrivec sera morena

sera mineral salt

DoplnÏní vody
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PÈËe o filtraËní mÈdia a filtr

sera filtrace vody tak jako 
v p¯írodÏ
Akvarijní voda je filtraËními mÈdii sera Ëiö-
tÏna mechanicky a biologicky. Tak jako v
p¯írodÏ protÈká voda ve filtru nÏkolika

»istá voda

sera biofibres zadrûují hrubÈ
Ëástice a plovoucí neËistoty.

sera filtraËní vata nebo
sera filtraËní vlákna zadrûují
jemnÈ neËistoty. Ve filtru
sera bio-filtr B lze sera fil-
traËní vatu umístit takÈ
p¯ímo na p¯ívodu vody za
sera biofibres.

V˝kaly ryb
»ásti rostlin

Zbytky krmiv

MechanickÈ 
p¯edËiötÏní

»istící bakterie z p¯ípravku
sera nitrivec se usazují v
pórovitÈ struktu¯e mÈdia
sera siporax a biologicky
odbourávají odpadní látky.

amonium/amoniak
(NH4/NH3)

nitrit (NO2)

nitrát (NO3)

Ëistá voda

BiologickÈ 
ËiötÏní vody

MechanickÈ 
koneËnÈ ËiötÏní

Ëistícími stupni. Zde Vám nabízíme krátk˝
p¯ehled o filtraËních mÈdiích a filtraËním
programu sera.
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sera filtrace vody tak jako 
v p¯írodÏ

sera filtraËní mÈdia pro
speciální úlohy
sera super peat pomalu uvolÚuje cennÈ
huminovÈ kyseliny a stopovÈ prvky do
vody. Toto je ideální nap¯. u diskus˘, cichli-
dek a ¯ady tet¯iËek

sera super carbon se pouûívá pro odstra-
nÏní organick˝ch zbytk˘, nap¯. po ukonËenÈ
lÈËbÏ. 

sera phosvec Granulat odstraÚuje snadno
a rychle fosfáty. Slouûí tak jako prevence
proti r˘stu ¯as

Akvarijní voda je filtraËními mÈdii sera Ëiö-
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amonium/amoniak
(NH4/NH3)

nitrit (NO2)

nitrát (NO3)

Ëistá voda

BiologickÈ 
ËiötÏní vody

MechanickÈ 
koneËnÈ ËiötÏní

Ëistícími stupni. Zde Vám nabízíme krátk˝
p¯ehled o filtraËních mÈdiích a filtraËním
programu sera.

sera filtraËní technika
serafil 380 vnit¯ní filtr
• mal˝ a vysoce v˝konn˝
• pro akvária do 60 litr˘

sera bio-filtr B 200 a B 400
• kompaktní a nenápadn˝
• velk˝ filtraËní objem díky 4-komorovÈmu

systÈmu
• pro akvária do 200 resp. 400 litr˘

serafil vnÏjöí filtry jsou úspornÈ, v˝konnÈ a
jednoduchÈ na obsluhu:

serafil 900 (900 l/h)
• filtraËní objem 5,9 litr˘
• pro akvária do 240 litr˘

serafil 1100 (1100 l/h)
• filtraËní objem 8,1 litr˘
• pro akvária do 350 litr˘

serafil 1300 (1300 l/h)
• filtraËní objem 10,5 litr˘
• pro akvária 450 litr˘

PodrobnÈ informace k filtraËním mÈdiím
sera a filtraËní technice sera naleznete v
rádci “Jak si za¯ídím svÈ akvárium” nebo na
internetov˝ch stránkách www.sera.de.
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»iötÏní filtru a filtraËních
mÈdií
a) »iötÏní filtru
»ásti filtru opláchnÏte pod tekoucí vodou
bez pouûití jak˝chkoli Ëistících prost¯edk˘.
PodrobnÈ informace k ËiötÏní filtru nalez-
nete v p¯ísluönÈm návodu k pouûití.

b) Propláchnutí biologick˝ch filtraËních
mÈdií

FiltraËní mÈdia urËená k usazení Ëistících
bakterií jako jsou nap¯. sera siporax, sera
biopur forte nebo filtraËní molitan v
mal˝ch filtrech se pouze hrubÏ proplách-
nou, ale nikdy nepouûívat Ëistící pros-
t¯edky. »istící prost¯edky by zniËily tÈmÏ¯
vöechny uûiteËnÈ bakterie v akváriu. NÏko-
lik t˝dn˘ by pak nebyly odbourávány ûádnÈ
ökodliviny. 

FiltraËní mÈdia propláchnÏte nejlÈpe v
nÏjakÈm kbelíku v akvarijní vodÏ. Pouûijte
k tomu vodu odËerpanou z akvária p¯i
ËásteËnÈ v˝mÏnÏ vody. Kbelík nesmí v
ûádnÈm p¯ípadÏ p¯ijít do styku s Ëistícími
prost¯edky. Odstraní se tak hrubÈ neËistoty,
aniû by se odplavily bakterie. DoporuËu-
jeme proplachovat vûdy jen jednu Ëást bio-
logick˝ch filtraËních mÈdií, aby se nezniËi-
lo mnoho Ëistících bakterií najednou. Nako-
nec aplikujte na filtraËní materiál sera
nitrivec. Podpo¯íte tak rychlou aktivaci
biologickÈho ËiötÏní vody.

c) V˝mÏna mechanick˝ch filtraËních mÈdií
V nap¯. sera filtraËní vatÏ, sera filtraËních
vláknech nebo sera biofibres se zachycují
hrubÈ neËistoty. Tento filtraËní materiál je
pot¯eba proplachovat v akvarijní vodÏ a v
p¯ípadÏ silnÈho zanesení vymÏnit.

PÈËe o filtraËní mÈdia a filtr

serafil vnÏjöí akvarijní filtr

sera bio-filtr B

»iötÏní filtraËních mÈdií ve  

sera filtraËní vata

sera siporax®

sera super peat

sera phosvec 
Granulat

sera super carbon

sera biopur forte

sera filtraËní vlákna

sera filtraËní 
molitan jemn˝

sera filtraËní 
molitan hrub˝

sera biofibres 
jemnÈ

sera
biofibres

sera
filtraËní vata

sera
siporax®

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1
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Biologická filtraËní mÈdia
• vyprat v akvarijní vodÏ

normální zarybnÏní: kaûdÈ 3 – 4 mÏsíce
optimální zarybnÏní: kaûd˝ch 6 – 12 mÏsíce

• nakonec rychlá aktivace biologickÈho ËiötÏní
vody p¯ípravkem sera nitrivec

Mechanická filtraËní mÈdia
• vyprat v akvarijní vodÏ
• p¯i velkÈm zneËiötÏní vymÏnit 
• podle pot¯eby (klesající pr˘tok) vymÏnit

1

2

Intervaly ËiötÏní
DoporuËujeme obnovit sera filtraËní vatu
a sera biofibres hrubÈ p¯i silnÈm zneËiö-
tÏní. 
FiltraËní materiály pro usazení Ëistících
bakterií propírejte 
• p¯i normálním zarybnÏní kaûdÈ 3 aû 4

mÏsíce
• p¯i optimálním zarybnÏní kaûd˝ch 6 aû 12

mÏsíc˘

Závisí to samoz¯ejmÏ takÈ na velikosti filtru
v pomÏru k velikosti akvária. Je-li filtr pro
akvárium s mnoha rybami p¯íliö mal˝, musí
se Ëistit ËastÏji. V tomto p¯ípadÏ dopo-
ruËujeme pouûít biologicky v˝konnÏjöí filtr.
Optimálním odstupÚováním r˘zn˝ch fil-
traËních mÈdií se prodlouûí intervaly 
ËiötÏní.

»iötÏní mimo plán
P¯i z¯etelnÏ se sniûujícím pr˘toku vody,
kdy je filtr ucpán. 

Zacházení se speciálními filtraËními mÈdii
sera super carbon filtraËní uhlí a raöelinu
sera super peat je t¯eba zásadnÏ vymÏ-
Úovat po 6 t˝dnech.

Po kaûdÈm proprání filtraËních materiál˘
testujte po dobu 4 t˝dn˘ 2x dennÏ vodu na
obsah nitritu s vyuûitím sera nitrit-testu
(NO2).

Jednoduööí v˝mÏna filtraËních mÈdií
UmístÏní a vyjmutí filtraËních mÈdií bude
snazöí a rychlejöí, pokud pouûijete sera
sáËky na filtraËní mÈdia. FiltraËní mÈdia
z˘stanou spo¯ádanÏ leûet ve filtru. Jejich
ËiötÏní je pak mnohem snazöí. 

vnit¯ních a vnÏjöích filtrech sera

Akvarijní voda




