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test do szybkiego oznaczania 

zawartości kationów miedzi

w wodzie akwarium 

- buteleczki z odczynnikami 1 i 2

- strzykawka

- probówka

Informacje ogólne
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Skład zestawu

Sposób postępowania

1. Probówkê i strzykawkê  trzykrotnie przep³ukaæ badan¹ 

wod¹. Odczynniki przed u¿yciem doprowadziæ do 

temperatury pokojowej.

2. Pobraæ strzykawk¹ dok³adnie 10 ml badanej wody (2 razy 

po 5 ml) i wlaæ do probówki. Nale¿y zwróciæ uwagê aby 

w strzykawce nie znalaz³y siê pêcherze powietrza.

3. Do probówki z próbk¹ wody wkropliæ 10 kropli odczynnika 

1 i dok³adnie wymieszaæ przez wstrz¹sanie.

4. Wkropliæ 10 kropli odczynnka 2 i wymieszaæ.

5. Po 10 min od dodania odczynnika porównaæ zabarwienie 

roztworu w probówce w przechodz¹cym œwietle dziennym 

ze skal¹ barwn¹ i odczytaæ wynik odpowiadaj¹cy stê¿eniu 

kationów miedzi  w mg/l (ppm).

Aquatest Cu przeznaczony jest do pomiaru zawartoœci miedzi 

w postaci dwuwartoœciowych kationów. Kationy miedzi s¹ 

zasadniczym sk³adnikiem wielu preparatów akwarystycznych 

o dzia³aniu przeciwpierwotniakowym, przeciwglonowym 

i przeciwpleœniowym, przeznaczonych zarówno do wody 

s³odkiej jak i morskiej. Œrodki z zawartoœci¹ miedzi s¹ 

szczególnie skuteczne w zwalczaniu bruzdnic z rodzaju 

Oodinum wywo³uj¹cych niebezpieczn¹ dla ryb chorobê 

aksamitn¹.

Stê¿enie jonów miedzi w d³ugotrwa³ych k¹pielach przeciw 

pierwotniakom powinno wynosiæ nie mniej ni¿ 0,2 mg/l. 

Rzeczywiste stê¿enie jonów miedzi w wodzie akwarium zale¿y 

jednak nie tylko od iloœci dodanego preparatu, ale tak¿e 

w znacznym stopniu od sk³adu wody i rodzaju pod³o¿a. 

W twardej wodzie, a szczególnie w wodzie morskiej, czêœæ 

jonów miedzi wytr¹ca siê w postaci trudno rozpuszczalnych 

zwi¹zków, przez co dzia³anie preparatu jest os³abione. Z tego 

powodu konieczne staje siê uzupe³nianie stê¿enia miedzi do 

po¿¹danego poziomu. Nale¿y jednak równie¿ braæ pod uwagê, 

¿e zbyt wysokie stê¿enie miedzi mo¿e dzia³aæ niekorzystnie, 

a nawet toksycznie na ryby, jakkolwiek toleruj¹ one dobrze 

znacznie wiêksze iloœci miedzi ni¿ zwalczane pierwotniaki. 

Przy d³ugotrwa³ym stosowaniu preparatów miedziowych, 

w sprzyjaj¹cych warunkach mo¿e nast¹piæ  uwolnienie jonów 

miedzi z nierozpuszczalnych poprzednio osadów. Sytuacja taka 

przy braku kontroli mo¿e doprowadziæ do niebezpiecznego 

podwy¿szenia zawartoœci miedzi w wodzie akwarium. 

Dla bezkrêgowców, zwierz¹t znacznie bardziej prymitywnych 

ni¿ ryby, miedŸ jest toksyczna ju¿ w iloœciach stosowanych 

przeciw pierwotniakom. W akwariach morskich, gdzie znajduj¹ 

siê ukwia³y, œlimaki, rozgwiazdy, preparaty z miedzi¹ nie mog¹ 

byæ stosowane.

Niewielkie iloœci miedzi mo¿e zawieraæ woda wodoci¹gowa, 

co najczêœciej spowodowane jest obecnoœci¹ miedzi w ma-

teria³ach rur doprowadzaj¹cych i w innych elementach 

instalacji. W przypadku akwariów ze szczególnie wra¿liwymi 

zwierzêtami kontrola zawartoœci miedzi w u¿ywanej œwie¿ej 

wodzie jest tak¿e wskazana.  
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