Zásady pohodovÈho akvária

# biotop-akvária
Akvária pozitivnÏ p˘sobí na naöe
zdraví a radost ze ûivota, dokazují
to psychologickÈ studie. S akváriem
se stane kaûd˝ Váö vöední den nevöedním.
Pono¯te se do exotickÈho svÏta
Amazonie a pozorujte malá dobrodruûství.
# biotop-akvária odpovídají
Ëásti p¯irozenÈho ûivotního
prost¯edí okrasn˝ch ryb. Vöe
se v nich k sobÏ hodí. #
biotop-akvária se proto snadno
udrûují.
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Akvárium podle vzoru p¯írody

z
sera.c
www.

# biotop-akvárium Asie

OkrasnÈ ryby pocházející z Asie
ûijí v moËálech a pomalu tekoucích vodách s mal˝m obsahem
kyslíku. Nap¯. u labyrintek (p¯.
Ëichavec zakrsl˝) se vyvinuly
zajímavÈ formy chování. éivotnÏ
d˘leûit˝ kyslík si získávají u
vodní hladiny. Nejr˘znÏjöí formy
a barvy asijsk˝ch okrasn˝ch ryb
v # biotop-akváriu Asie
p¯ináöejí stále nová p¯ekvapení.
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# biotop-akvárium
Asie
Ryby
Zóna
vodního
sloupce

Velikost akvária / poËet ryb

Rostliny
60 80

StanoviötÏ

Betta splendens

Betta Ëichavec
splendens zakrsl˝

–

6

naho¯e/
uprost¯ed

gavúnek diamantov˝
(Melanotaenia praecox)

60 80

mok¯anka
trojkvÏtá
(Hygrophila
difformis)

1

2

mok¯anka mnohosemenná
(Hygrophila
polysperma)

2

3

2

3

2

3

1

3

2

3

1

1

2

3

2

3

2

3

A

B
kryptokoryn
6

6

parmiËka
(Barbus oligolepis)

vzadu

naho¯e

Ëichavec zakrsl˝
(Colisa lalia)

1

vzadu

1

vzadu

naho¯e

1

Velikost akvária / poËet rostlin

(Cryptocoryne
nevillii)

3

4

parmiËka Ëernopruhá
(Crossocheilus siamensis)

vzadu

naho¯e/
uprost¯ed

C
zákruticha
(Vallisneria
nana)

3

5

sekavec p¯íËnopás˝
(Pangio kuhlii)

uprost¯ed

dole

I
bíl˝ lotos
(Nymphaea
lotus)

5

7

krevetka
(Caridina japonica)

uprost¯ed

dole

D
kryptokoryna
(Cryptocoryne
“green gecko”)

Dno a dekorace
Velikost akvária / dekorace

60 80

uprost¯ed

E
hnÏdovka
k¯ídlatá
(Microsorium
pteropus)

J
6 cm
vrstva

na “píseËnÈ
cesty“

mechová koule
vp¯edu

tmav˝ ötÏrk (lehce naËervenal˝)

(Cladophora
aegagrophila)

3

4

vp¯edu

F

jemn˝, bíl˝ ötÏrk

kryptokoryna
Wendtova
hnÏdá
(Cryptocoryne
wendtii)

G

á1
vysok˝ ko¯en
podlouhl˝ ko¯en
(nebo podobnÈ ko¯eny)

á1

vp¯edu

bambusovÈ trubky (na plánku X)

H

kryptokoryna
Wendtova
zelená
(Cryptocoryne
wendtii)

# biotop-akvárium st¯ední Amerik

Ve st¯ední Americe ûijí ryby
Ëasto v Ëist˝ch tekoucích vodách.
éivorodÈ druhy ryb (nap¯. meËovky a platy) jsou barevná a ûivá
stvo¯ení. V # biotop-akváriu
st¯ední Amerika tak panuje Ëil˝
ruch s neustále nov˝mi záûitky.
Díky potÏru, kter˝ se tu a tam
objeví, z˘stává biotop-akvárium
st¯ední Amerika stále zajímavÈ.
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# biotop-akvárium
st¯ední Amerika
Ryby
60 80

StanoviötÏ

1

2

vzadu

Velikost akvária / poËet ryb

naho¯e

Zóna
vodního
sloupce

Rostliny

2

3

A

vzadu
1

bakuma karolínská
(Bacopa
caroliniana)

60 80

3

4

2

4

1

2

2

3

Echinodorus
“reni”

1

1

lobelka
öarlatová
(Lobelia
cardinalis)

3

4

öípatkovec
jemn˝
(Echinodorus
tenellus)

4

6

öípatka
öirokolistá
(Sagittaria
platyphylla)

2

B
2

öípatkovec

3

Echinodorus
“red devil”

plata skvrnitá
(Xiphophorus maculatus)

dole

vzadu

naho¯e/uprost¯ed

meËovka
(Xiphophorus helleri)

Velikost akvária / poËet rostlin

3

5

C

dole

vzadu

pancÈ¯níËek klínoskvrnn˝
(Corydoras melanistius)

1

1

1

1

G
uprost¯ed

krun˝¯ovec modr˝
(Ancistrus sp. cf. dolichopterus)

kabomba vodní
(Cabomba
aquatica)

öípatkovec
prav˝

F

Velikost akvária / dekorace

60 80
6 cm
vrstva

vp¯edu

Dno a dekorace

D

na “píseËnÈ
cesty“
jemn˝, bíl˝ ötÏrk

vp¯edu

tmav˝ ötÏrk (lehce naËervenal˝)

E

ploch˝ zelen˝ b¯idlicov˝ kámen
(nebo podobn˝ b¯idlicov˝ kámen)

10 –
12
kus˘

15 –
17
kus˘

# biotop-akvárium jiûní Amerika

Amazonie je nejbohatöím ¯íËním
systÈmem na zemi. ÿada
pestr˝ch ryb pochází právÏ z
obrovskÈ oblasti Amazonie jiûní
Ameriky. R˘znorodost forem
okrasn˝ch ryb, dekorativní
ko¯eny a kameny a bujnÈ rostliny
jsou tajemstvím # biotopakvária jiûní Amerika. Sv˝m exotick˝m
vzhledem
zaruËuje
upoutání pozornosti.
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# biotop-akvárium
jiûní Amerika
Ryby
60 80

1

1

1

1

Velikost akvária / poËet rostlin
öípatkovec
Bleher˘v
(Echinodorus
bleheri)

60 80

1

1

1

2

1

3

2

2

3

5

3

4

3

5

A

6
vzadu

4

öípatkovec
(Echinodorus
parviflorus)

tetra Ëerná
(Gymnocorymbus ternetzi)

B
–

5

tetra krvavá
(Hyphessobrycon erythrostigma)

vzadu

naho¯e/uprost¯ed naho¯e/uprost¯ed

cichlidka kakadu
(Apistogramma cacatuoides)

StanoviötÏ

vzadu

Velikost akvária / poËet ryb

naho¯e

Zóna
vodního
sloupce

Rostliny

öípatka
öirokolistá
(Sagittaria
platyphylla)

dole

C
6
vzadu

4
pancÈ¯níËek ätÏrb˘v
(Corydoras sterbai)

kabomba vodní
(Cabomba
aquatica)

5

7

krun˝¯ovec jednopruh˝
(Otocinclus sp. cf. affinis)

uprost¯ed

dole

D
öípatkovec
Echinodorus
“red devil“

E

Velikost akvária / dekorace

60 80
6 cm
vrstva

vp¯edu

Dno a dekorace

F

tmav˝ ötÏrk (lehce naËervenal˝)

jemn˝, bíl˝ ötÏrk

vp¯edu

Lilaeopsis
mauritiana
na “píseËnÈ
cesty“

G

ploch˝ Ëerven˝ b¯idlicov˝ kámen
(nebo podobnÈ b¯idlicovÈ kameny)

st¯ednÏ velk˝ ko¯en
(nebo podobn˝ ko¯en)

Lilaeopsis
novaezelandiae

5–
7
kus˘

10 –
12
kus˘

1

1

7 krok˘ k # biotop akváriu
1

SprávnÈ umístÏní akvária

4

NaplnÏní vodou

Akvárium umístit na stabilní
podstavec na stanoviötÏ
bez p¯ímÈho sluneËního
zá¯ení. Mezi akvárium a
podstavec poloûit #
thermo-safe. Akvárium
vyËistit vodou s p¯ídavkem 10% p¯ípravku #
pH-minus.

2

Nádrû naplnit do 2/3 vlaûnou vodou. Vodu p¯itom
nechat tÈct p¯es plochou
nádobu, aby nezví¯ila podklad dna. Podle návodu k
pouûití p¯idat #
toxivec. Nyní uvÈst
techniku do provozu.

5

V˝stavba dna

Vysazení rostlin

Na dno akvária rozprost¯ít
# floredepot ve vrstvÏ
max. 2 cm. Navrch rozdÏlit
ËerstvÏ vypran˝ jemn˝ ötÏrk
ve v˝öce 5 cm.

3

UmístÏní dekorace a techniky
Nainstalovat techniku #,
ale jeötÏ ji neuvádÏt do provozu! Pomocí d˘kladnÏ vyËiötÏn˝ch kamen˘ a ko¯en˘ z
odbornÈho obchodu vytvo¯it
podvodní krajinu.

8

Ko¯eny rostlin zkrátit o cca
3 cm. Prstem vytvo¯it v
podkladu d˘lek, zasadit
rostlinu a ko¯eny p¯ekr˝t
pískem.
P¯idat # aqutan podle
návodu k pouûití.

6

Testy vody
# testy vody p¯edstavují
“vËasn˝ systÈm varování“,
se
kter˝m
rozpoznáte
odchylky od optimálních
hodnot vody.
Bliûöí informace naleznete v
tabulce test˘ na stranÏ 11.

7

VypuötÏní ryb

Den
Nejprve nastartujte biologickÈ odbourávání odpadních
látek p¯ípravkem #
nitrivec. Nakonec budou
vypuötÏny ryby (viz Ëasov˝
plán).

1

»asov˝ plán
• minimálnÏ jednu hodinu po aplikaci # toxivec (obr.
4) a # aqutan (obr. 5) p¯idat # nitrivec (20 ml na
100 litr˘ vody) do akvarijní vody
• první ryby vypustit po 24 hodinách od aplikace p¯ípravku
# nitrivec. PoûíraËe ¯as a ryby ûijící u dna:
Biotop
Asie
st¯ední
Amerika
jiûní
Amerika

2

!

Biotop
Asie

# Tip:
Jak správnÏ vypustit ryby

st¯ední
Amerika
jiûní
Amerika

• Vypnout osvÏtlení, vyvarovat
se svÏtlÈmu svÏtlu.

60

3 x parmiËka Ëernopruhá
2 x krun˝¯ovec modr˝
. 5 x krun˝¯ovec jednopruh˝
Akvárium

80

4 x parmiËka Ëernopruhá
2 x krun˝¯ovec modr˝
7 x krun˝¯ovec jednopruh˝

• start biologickÈho odbourávání ökodlivin:
od 2. dne po dobu 10 dní dennÏ p¯idávat 10 ml #
nitrivec na 100 litr˘ akvarijní vody. Zkrátíte tak dobu,
bÏhem kterÈ se zaktivují filtraËní bakterie.

• SáËek s rybami pono¯it do
akvária (otvorem vzh˘ru).
• SáËek otev¯ít a okraj nÏkolikrát
ohrnout tak, aby sáËek z˘stal
sám plavat na hladinÏ. BÏhem
30 – 60 minut do sáËku postupnÏ p¯idávat dvoj- aû trojnásobnÈ mnoûství akvarijní vody.

Akvárium

3 – 4 pauza
• vypustit dalöí ryby
(cca 40% celkovÈho poËtu ryb):
Biotop
Asie

• Potom ryby p¯elovit pomocí
# síùky, transportní vodu
vylít do odpadu!
5

st¯ední
Amerika
jiûní
Amerika
Biotop
Asie
st¯ední
Amerika
jiûní
Amerika

6–8

Akvárium

60

5 x krevetka
3 x sekavec p¯íËnopás˝
3 x pancÈ¯níËek klínoskvrnn˝
4 x pancÈ¯níËek ätÏrb˘v
Aquarium

80

7 x krevetka
5 x sekavec p¯íËnopás˝
5 x pancÈ¯níËek klínoskvrnn˝
6 x pancÈ¯níËek ätÏrb˘v

• kontrolovat obsah nitritu (NO2) (viz tabulka na str. 11)
P¯íliö vysokÈ hodnoty rychle neutralizujete p¯ípravkem
# toxivec.

9

• vypustit zbylÈ ryby

10

jako 6. a 8. den

9

Set 1: # akvárium Komplet-Set 60 obsahuje

• akvárium öirokÈ 60 cm s panoramatickou stÏnou
• víko akvária
• akvarijní zá¯ivka # daylight brilliant 15 W
• # akvarijní topení 50 W
• # síùka
• # akvarijní teplomÏr
• # Innefilter F 400 pro filtraci hrub˝ch Ëástic
• # toxivec 100 ml k odstranÏní ökodliv˝ch látek
• # aqutan 50 ml upraví vodovodní vodu tak, ûe je vhodná
pro ryby a biokultury
• # nitrivec 50 ml miliardy uûiteËn˝ch biokultur pro
biologickou filtraci
• # vipan 5 g vloËkovÈ krmivo
• # vipagran 5 g granulovanÈ krmivo
• # O-nip 8 tablet krmiva
• # rádce “Jak si za¯ídím sve akvárium“ a “PÈËe o akvárium
inspirovaná p¯írodou“

!

60

pro 60 cm öirokÈ
# biotop-akvárium
Nákupní seznam na za¯ízení

80

pro 80 cm öirokÈ
# biotop-akvárium
Nákupní seznam na za¯ízení

Set 1: # akvárium Komplet-Set 80 obsahuje

• akvárium öirokÈ 80 cm s panoramatickou stÏnou
• víko akvária
• # thermo-safe bezpeËnostní podloûka
• akvarijní zá¯ivka # daylight brilliant 18 W
• akvarijní zá¯ivka # plant color 18 W
• # akvarijní topení 100 W
• # síùka
• # akvarijní teplomÏr
• # Innefilter F 700 pro filtraci hrub˝ch Ëástic
• # toxivec 100 ml k odstranÏní ökodliv˝ch látek
• # aqutan 100 ml upraví vodovodní vodu tak, ûe je vhodná
pro ryby a biokultury
• # nitrivec 100 ml miliardy uûiteËn˝ch biokultur pro
biologickou filtraci
• # florena 100 ml hnojivo rostlin
• # vipan 100 ml vloËkovÈ krmivo
• # O-nip 8 tablet krmiva
• # Spirulina Tabs 8 tablet v˝stavbovÈho krmiva
• # rádce “Jak si za¯ídím sve akvárium“ a “PÈËe o akvárium
inspirovaná p¯írodou“

Set 2: pro dlouhodobou biologickou pÈËi o akvárium

Set 2: pro dlouhodobou biologickou pÈËi o akvárium

• #fil 900 vnÏjöí filtr
• # siporax 1000 ml biologickÈ filtraËní mÈdium
• # biofibres 40 g mechanickÈ filtraËní mÈdium
• # Quick Test
• # CO2-Start
• # thermo-safe bezpeËnostní podloûka
• # floredepot 2,4 kg
• # florena 100 ml hnojivo rostlin
• # morena 100 ml p¯ípravek na úpravu vody pro #
biotop-akvárium Asie a jiûní Amerika

• #fil 900 vnÏjöí filtr
• # siporax 1000 ml biologickÈ filtraËní mÈdium
• # biofibres 40 g mechanickÈ filtraËní mÈdium
• # Quick Test
• # CO2-Start
• # floredepot 2,4 kg
• # morena 100 ml p¯ípravek na úpravu vody pro # biotop-akvárium Asie a jiûní Amerika

Plán pÈËe

A

Denní pÈËe

D

kontrolovat dÈlku osvÏtlení (cca 12 hodin)

RoËní pÈËe
V˝mÏna zá¯ivkov˝ch trubic
I kdyû pouûitÈ zá¯ivky jeötÏ fungují, ztratily d˘leûitÈ
sloûk svÏtla.

kontrolovat stav vody, v p¯ípadÏ pot¯eby doplnit
odpa¯enou vodu
kontrolovat, zda filtr a/nebo vzduchovací motorek a
topení správnÏ fungují
kontrola teploty vody (cca 25°C)
krmení ryb 2-3krát dennÏ – pouze tolik, kolik ryby
bÏhem nÏkolika minut spot¯ebují

E

PÈËe podle pot¯eby
P¯i p¯ekrmení odstranit zbytky krmiv pouûitím #
odkalovacího zvonu, p¯itom vymÏnit 15-30% vody.

rostliny hnojit hnojivem # flore daydrops
Odstranit ¯asy ze stÏn akvária, svÏtl˝ch kamen˘ a list˘
rostlin. Pro ËiötÏní skel se hodí # glas-clear.

B

T˝denní pÈËe
provÈst testy vody (viz takÈ bod F).
P¯i akutním zhoröení hodnot vody jako okamûitÈ
opat¯ení p¯idat # toxivec (5 ml na 20 litr˘)
rostliny hnojit hnojivy # florena a # florenette
A podle návodu k pouûití

Rostliny hnojit po transportu, p¯esazení nebo p¯i
nedostateËnÈm r˘stu hnojivem # floreplus.
VápenitÈ usazeniny na: topení, hadiËkách filtru, kabelech, víku nebo na stÏnách akvária odstranit mÏkk˝m
hadrem nebo # filtraËní vatou napuötÏnou
p¯ípravkem # pH-minus.
D˘leûitÈ: VytáhnÏte p¯ísluönÈ p¯ístroje se zásuvky a
ËistÏte je mimo akvárium!
NasátÈ Ëásti rostlin odstranit ze sacího koöe filtru.

C

14-ti denní pÈËe
»ásteËná v˝mÏna vody v závislosti na zarybnÏní, min.
vöak 30%. OznaËte si na stÏnÏ akvária lepící páskou
kolik vody má b˝t odËerpáno.
OdËerpat vodu (p¯edtím odpojit vöechny el. p¯ístroje
ze zásuvky):
Postavte 2 k˝ble na nÏjak˝ ruËník apod. Za pouûití
# odkalovaËe lze vodu snadno odsát a souËasnÏ
p¯itom odstranit usazeniny z písku.
Upravit vodu
Konev naplnit vodovodní vodou. Voda by mÏla mít
zhruba stejnou teplotu jako voda v akváriu. P¯idat následující regulátory:
# toxivec (5 ml na 20 litr˘) p¯idat p¯ímo do akvária,
ochrana p¯ed eventuálními ökodliv˝mi látkami
# aqutan (5 ml na 20 litr˘) proti chlóru a tÏûk˝m
kov˘m, ochrana ryb a biokultur
# nitrivec (10 ml na 100 litr˘) – biokultury pro aktivaci odbourávání odpadních látek
# morena pro Ωjiûní Ameriku◊ a ΩAsii◊ (5 ml na
20 litr˘) pro vytvo¯ení tropicky mÏkkÈ vody
# mineral salt pro Ωst¯ední Ameriku◊ (5 g na
100 litr˘ upravenÈ vody) pro zásobení minerály
Upravenou vodu z konve nalít do akvária. P¯itom dbát
na to, aby se nezví¯il písek na dnÏ nebo nebyly vyplaveny rostliny.
Zapojit znovu vöechny p¯ístroje.
D˘leûitÈ:
Po úpravÏ vodu
otestujte.
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Mechanická filtraËní mÈdia:
P¯i klesajícím pr˘toku vody vyprat mechanická filtraËní
mÈdia (# filtraËní vlákna, # filtraËní molitan,
# filtraËní vatu, # biofibres) v akvarijní vodÏ.
Pokud se ani potom pr˘tok vody filtrem nevrátí k normálu, vymÏnit tato filtraËní mÈdia za nová.
Biologická filtraËní mÈdia:
V závislosti na mí¯e zarybnÏní kaûd˝ch 3-12 mÏsíc˘
kontrolovat filtraËní mÈdia a vyËistit filtr. Biologická
filtraËní mÈdia jako jsou # siporax a # biopur
forte p¯itom vyprat v akvarijní vodÏ – nikdy nepouûívat Ëistící prost¯edky! Filtr samotn˝ proprat pod
tekoucí vodou.
Nakonec znovu aktivovat bilogická filtraËní mÈdia
p¯ípravkem # nitrivec.
Speciální filtraËní mÈdia:
Pokud jsou ve filtru pouûity # super carbon, #
super peat resp. # phosvec Granulat, je nutnÈ je
po zhruba 6 t˝dnech vymÏnit.

F

Testy vody
st¯ední
jiûní
Amerika Amerika

Asie

P¯íliö vysoká ⇓

P¯íliö nízká ⇑

Datum
Hodnota

hodnota
pH
pH

6–7

7–8

6–7

# pH-minus*
ËásteËná v˝mÏna
vody 20% za
mÏkkou vodu

# KH/pH-plus*
+ dvojitá dávka
# aqutan

uhliËitanová tvrdost
kH

4–8

5 – 10

4–8

# pH-minus*
ËásteËná v˝mÏna
vody 20% za
mÏkkou vodu

# KH/pH-plus*

celková
tvrdost
gH

do 10

10 – 16

do 10

# morena*
ËásteËná v˝mÏna
vody 20% za
mÏkkou vodu

# mineral salt*
a # KH/pH-plus*

nitrit
NO2

nitrát
NO3

od 0,3 – 0,5 mg/l

# toxivec*
kontrola filtru,
mÈnÏ krmit,
vymÏnit 20% vody,
p¯idat # nitrivec*

od 0,5 mg/l

# toxivec*
odstanit p¯íËinu
p¯idat #
nitrivec*

od 1,0 mg/l pro ryby
ûivotu nebezpeËnÈ

vymÏnit 30% vody,
dále postupovat viz
v˝öe; po 12-24 hodinách vymÏnit dalöích 20% vody, p¯idat
# nitrivec*

< 50 mg/l

# siporax*
p¯idat # nitrivec*

Datum
Hodnota

Datum
Hodnota

Datum
Hodnota

* Prosím respektovat návod k pouûití

Pokud leûí hodnoty nitritu a nitrátu nad uveden˝mi
maximálními hodnotami, m˘ûe b˝t p¯íËinou:
• p¯íliö mnoho ryb
• málo rostlin
• nedostateËná kapacita filtru aînebo biologicky neaktivní filtr
• p¯ekrmení

Okamûitá pomoc:
Nejprve otestovat a podle namÏ¯enÈ hodnoty p¯idat 5 ml #
toxivec na 20 litr˘ vody. Anal˝za vody. NáslednÏ zv˝öit nebo sníûit
hodnoty vody tak, jak je uvedeno v tabulce.
Anal˝zu vody m˘ûete provÈst takÈ v # online-laborato¯i na
internetovÈ stránce: www.seralabor.com

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.

pH acidity

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

continue
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Váö osobní
# akvarijní pas
Díky údaj˘m v akvarijním pasu získá Váö odborn˝
obchodník rychle p¯ehled o Vaöem akváriu a m˘ûe
Vám cílenÏ poradit. Mimo to dostanete pravidelnÏ
# news, kde naleznete aktuální tipy. V # onlinelaborato¯i m˘ûete nechat kdykoliv p¯ezkouöet kvalitu
vody Vaöeho # biotop-akvária. Obratem bezplatnÏ
obdrûíte radu.
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D˘leûitÈ!

Akvarijní pas

Co byste mÏli mít vûdy po ruce:

P¯íjmení:
JmÈno:

# toxivec

pro okamûitÈ sníûení hodnot nebezpeËnÈho amonia a nitritu

# aqutan

pro ochranu citlivÈho koûního slizu Vaöich
okrasn˝ch ryb, p¯edevöím p¯i v˝mÏnÏ
vody za vodovodní vodu

# costapur

pro okamûitou lÈËbu Ëasto se vyskytujících
p˘vodc˘ chorob, p¯edevöím u novÏ
vypuötÏn˝ch ryb

# omnipur

pro boj s vÏtöinou nemocí ryb v akváriu

Ulice:
PS»/MÏsto:

# biotop-akvárium:

Velikost

Asie
st¯ední Amerika
jiûní Amerika
cm

Objem v l

l

Datum za¯ízení
VhodnÈ prosím zaökrtnout:
Filtr:
vnit¯ní filtr
CO2-Start
CO2-hnojení:
ûádn˝
Ryby

Po ukonËenÈ lÈËbÏ ryb p¯efiltrovat vodu p¯es # super
carbon aktivní uhlí, odstraní se tak zbytky úËinn˝ch látek
lÈËiva. Nakonec p¯idat vitamínov˝ preparát # fishtamin
pro posílení ryb.

vnÏjöí filtr
CO2 hnojící systÈm

Co byste mÏli vûdy zohlednit:
• na jeden litr vody maximálnÏ 1 cm ryby (v dospÏlÈm stádiu)
• p¯i pravidelnÈ 14-ti denní v˝mÏnÏ vody (cca 30%) p¯idat
# aqutan p¯ed vodovodní vodu
• základní pravidlo pro v˝sadbu rostlin:
dÈlka akvária v cm x öí¯ka akvária v cm
50

p¯edáno k˝m:

Lepöí kvalita ûivota díky akváriím
Ryby p˘sobí stimulujícím a aktivujícím
úËinkem a podporují tak naöe zdraví,
radost ze ûivota a vyrovnanost.
Cítíte se zkrátka lÈpe. Toto dokládají
psychologickÈ studie. TakÈ v nauce
feng-shui má akvárium zvláötní
postavení. Platí mimo jinÈ
za ötÏstí, stabilitu, pohyb a
bohatství. SprávnÏ vytvo¯enÈ
akvárium podporuje odborn˝
vzestup.
P¯i vöí moudrosti – akvárium vypadá
zkrátka skvÏle a dekorativnÏ. Hry
svÏtla ve vodÏ a rostliny pohybující
se proudÏním vody jsou fascinující.
Zapomenete vöední den a pono¯íte se do exotickÈho
svÏta Amazonie a pozorujete rej a hry ryb. Budete p¯ekvapeni, jakÈ zajímavÈ charakteristickÈ vlastnosti ryby mají.
Ryby jsou ve srovnání s ostatními domácími zví¯aty mÈnÏ
nároËnÈ na pÈËi a podmínky chovu jsou hygieniËtÏjöí.
NároËnost na údrûbu je nízká a jste nezávislí. P¯edpoklad: v
akváriu funguje p¯irozen˝ kolobÏh ËiötÏní.

Fungující akvárium od samÈho zaËátku
– s firmou #
Aby biologick˝ kolobÏh v
akváriu správnÏ fungoval,
musí b˝t vöechny elementy
p¯izp˘sobeny zvolenÈmu biotopu. V˝zkum firmy # sestavil t¯i
biotopy tak, ûe odpovídají p¯irozen˝m podmínkám ryb v Asii, st¯ední a
jiûní Americe. Pro kaûd˝ biotop je vöe vzájemnÏ
ve správnÈm pomÏru, nap¯. velikost akvária, poËet a druhy
ryb, poËet a druhy rostlin, dekorace, objem filtru, osvÏtlení
a p¯ípravky na úpravu vody.
Pouze tak lze nastavit kvalitu vody, to nejd˘leûitejöí v akváriu,
optimálnÏ a dlouhodobÏ pro kaûd˝ biotop. U ryb z r˘zn˝ch
prost¯edí to není dost dob¯e moûnÈ. PÈËe o takovÈto
akvárium je pak velmi nároËná.
Jestliûe jste se rozhodli pro # biotop-akvárium,
oddÏlte p¯ísluön˝ prouûek s návrhem na osazení
akvária a nákupní seznam pro za¯ízení. V odbornÈm zoo-obchodÏ získáte vöe pot¯ebnÈ. Váö prodejce Vám samoz¯ejmÏ rád poradí. S vyuûitím rad na
za¯ízení a plánu pÈËe v tÈto broûu¯e Vám p˘jde práce
pÏknÏ od ruky.
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# biotop-akvária se snadno
udrûují, hobby tak p¯ináöí radost!

Akvárium podle vzoru p¯írody
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