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Naturalna woda jest roztworem - zawiera rozpuszczone substancje o charakterze
kwasowym lub zasadowym. W zale¿noœci od proporcji tych sk³adników wykazuje odczyn
kwasowy (pH 0 7), zasadowy (pH 7 14) lub obojêtny (pH=7).÷ ÷

Odczyn pH wody akwarium zale¿y od pH wody u¿ytej do jego nape³nienia, ale tak¿e
w znacznym stopniu od sk³adników pod³o¿a, jak równie¿ od procesów zwi¹zanych
z wydzielaniem dwutlenku wêgla i jego asymilacj¹ przez roœliny.

Wiêkszoœæ ryb akwariowych czuje siê dobrze w wodzie o pH od 6,0 do 8,0 pod
warunkiem, ¿e parametr ten nie ulega drastycznym zmianom w krótkim czasie. Wiele
rodzajów ryb wymaga jednak wody o bardzo specyficznym odczynie pH- np. k¹saczowate -
5,0 6,0, pielêgnice z afrykañskich jezior Tanganika i Malavi- pH 7,8 9,5.÷ ÷

Odczyn pH

Woda akwarium

Zdrowe i zadbane akwarium to przede wszystkim woda o odpowiedniej jakoœci. Ryby
akwaryjne pochodz¹ z ró¿norodnych naturalnych œrodowisk wodnych-biotopów.
Do prawid³owego rozwoju, a zw³aszcza rozmna¿ania, wymagaj¹ czêsto podobnych
warunków jak w naturze. Najwa¿niejsze parametry wody, okreœlaj¹ce jej sk³ad, to:

odczyn pH
twardoœæ ogólna i wêglanowa
zawartoœæ nieorganicznych zwi¹zków azotowych, które wskazuj¹ na stopieñ biologicznego

ska¿enia wody: amoniaku NH , azotynów NO , azotanów NO
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Antychlor, Biotorfin,
Aquafix C, Filtrax C

Aquavit, Kobaltosan,
AquaclarAquaflora,

pomiar i korygowanie pH

twardoœæ wody, pomiar i korygowanie

nieorganiczne zwi¹zki azotowe

amoniak, azotyny

azotany

informacje ogólne

œrodki dezynfekuj¹ce i lecznicze
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pleœniawka, martwica p³etw

fleksobakterioza, oodinoza

ichtiobodoza, daktylogyroza, gyrodaktyloza

kapilarioza, kamalanoza, spironukleoza

wzbogacanie wody w mikroelementy,
usuwanie glonów

nawóz
dla roœlin akwariowych,

uzdatnianie wody wodoci¹gowej, filtry
z wêglem aktywowanym, preparat garbnikowy

Choroby ryb - œrodki zaradcze

Najczêœciej wystêpuj¹ce choroby



Odczyn pH wody akwarium zale¿y od pH wody u¿ytej do jego nape³nienia, ale tak¿e
w znacznym stopniu od sk³adników pod³o¿a, jak równie¿ od procesów zwi¹zanych
z wydzielaniem dwutlenku wêgla i jego asymilacj¹ przez roœliny.

Brak równowagi miêdzy rybami i roœlinami, a tak¿e zbytnie zagêszczenie ryb i roœlin mo¿e
byæ przyczyn¹ znacznych wahañ odczynu pH w ci¹gu doby, co jest szkodliwe dla zdrowia
i kondycji ryb. Zbyt niskie pH wody mo¿e byæ przyczyn¹ choroby kwasowej objawiaj¹cej siê
upoœledzeniem procesu oddychania, przy pH zbyt wysokim mog¹ wyst¹piæ objawy choroby
zasadowej zwi¹zane z dra¿ni¹cym dzia³aniem zasadowego œrodowiska - uszkodzenie

Wiêkszoœæ ryb akwariowych czuje siê dobrze w wodzie o pH od 6,0 do 8,0 pod
warunkiem, ¿e parametr ten nie ulega drastycznym zmianom w krótkim czasie. Wiele
rodzajów ryb wymaga jednak wody o bardzo specyficznym odczynie pH- np. k¹saczowate -
5,0 6,0, pielêgnice z afrykañskich jezior Tanganika i Malavi- pH 7,8 9,5.÷ ÷

Twardoœæ ogólna wody okreœla zawartoœæ soli wapnia i magnezu, które wp³ywaj¹
w znacz¹cy sposób na procesy ¿yciowe organizmów, m. in. przepuszczalnoœæ b³on
komórkowych, ciœnienie osmotyczne, przemiany biochemiczne. Twardoœæ wêglanowa
(zasadowoœæ) jest miar¹ pojemnoœci kwasowej wody i zdolnoœci do stabilizowania pH.
Zasadowoœæ powodowana jest g³ównie obecnoœci¹ wêglanów i wodorowêglanów wapnia
i magnezu, a w niektórych wodach tak¿e wystêpowaniem wêglanów i wodorowêglanów sodu
i potasu. Jednostk¹ twardoœci najczêœciej u¿ywan¹ w Polsce jest stopieñ niemiecki ( n).°

Twardoœæ ogólna i wêglanowa

Do kontroli odczynu pH s³u¿y . Opakowanie zawiera
dwie buteleczki z roztworami wskaŸników: do badania pH
w zakresie ogólnym z dok³adnoœci¹ 0,5 i w jednym z zakresów
zawê¿onych z dok³adnoœci¹ 0,2: do najbardziej powszechnego
stosowania, dla akwariów z rybami wymagaj¹cymi wody
kwaœnej (np. dyskowce), dla akwariów morskich oraz
s³odkowodnych z wod¹ o pH zasadowym (np. z pielêgnicami z afrykañ-
skich jezior Malavi i Tanganika). W opakowaniu znajduje siê równie¿
podwójna skala barwna, probówka i instrukcja. Barwê próbki wody
wywo³an¹ kilkoma kroplami wskaŸnika porównuje siê z pasmami skali
barwnej i odczytuje wynik. Pomiar pH nale¿y wykonywaæ po intensyw-
nym napowietrzeniu wody, tak by ustali³a siê równowaga gazowa.

AQUATEST pH

4,5 9,0
6,0 8,0

5,0 7,0
7,0 9,0

÷
÷

÷
÷

Gdy pH wody jest zbyt wysokie nale¿y zastosowaæ .
Preparat po rozcieñczeniu wod¹ w proporcji 1:100 ( 20 ml w 2 l wody)
dozuje siê porcjami i kontroluje pH w godzinê po dodaniu ka¿dej porcji.
Zmiany pH w akwarium z rybami nale¿y wykonywaæ stopniowo
i ostro¿nie. Do podwy¿szania zbyt niskiego pH wody s³u¿y
rozcieñczony i dawkowany podobnie jak .

AQUACID

AQUALKAL
AQUACID

Pomiar pH

Korygowanie pH

Aquacid Aqualkal
obni¿anie i podwy¿szanie
pH i twardoœci wêglanowej

Aquatest pH
dok³adny i pewny
pomiar odczynu
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Aquatest Tw

Filtrax K
do obni¿ania twardoœci

ogólnej i wêglanowej

Aquafix

TwO
TwW

do obni¿anaia

ogólnej i wêglanowej

wêglanowej

twardoœci
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Do pomiaru twardoœci ogólnej i wêglanowej s³u¿y .
Do próbki wody dodaje siê kroplami odczynnik. Liczba kropli do
zmiany barwy bezpoœrednio wyra¿a twardoœæ w stopniach
niemieckich. W zestawie znajduj¹ siê dwa odczynniki - do oznaczania
twardoœci ogólnej i wêglanowej, strzykawka do odmierzania wody,
probówka z podzia³k¹, instrukcja oraz wzorce zmiany barwy. Pomiary
twardoœci wody nale¿y wykonywaæ po intensywnym napowietrzeniu.

AQUATEST Tw

Gdy twardoœæ ogólna wody jest zbyt niska, do pod³o¿a akwarium
wprowadza siê naturalny wapieñ lub dolomit. W przypadku
koniecznoœci szybkiego podwy¿szenia twardoœci wêglanowej stosuje siê

(20ml preparatu podwy¿sza twardoœæ wêglanow¹ o 6 n
w 100l wody). W akwarium z rybami preparat ten stosuje siê po
rozcieñczeniu w proporcji 1:100, dozuj¹c ostro¿nie porcjami
i kontroluj¹c zmiany ami i .

Do obni¿ania twardoœci (zmiêkczania) wody w akwarium z rybami
s³u¿¹ woreczki przep³ywowe z kationitami - obni¿a
twardoœæ ogóln¹, - ogóln¹ i wêglanow¹. Ich zdolnoœæ
wymienna wynosi 200 l n, co oznacza, ¿e jeden woreczek obni¿a
twardoœæ o 2 n w 100 l wody. Maksymalne wykorzystanie zdolnoœci
wymiennej woreczka nastêpuje po 5 7 dniach, a wiêc obni¿anie
twardoœci jest stopniowe i nie zagra¿a rybom.

Do szybkiego obni¿ania twardoœci ogólnej i wêglanowej w wodzie
przygotowywanej do nape³nienia akwarium przeznaczony jest
- kationit, który mo¿na stosowaæ w filtrach. Inna, prosta metoda
zmiêkczania wody polega na tym, ¿e wodê miesza siê energicznie
z kationitem w ci¹gu kilku minut w du¿ym oddzielnym naczyniu,
a nastêpnie zlewa znad osadu. nie nadaje siê do zmiêkczania
wody w akwarium z rybami ze wzglêdu na zbyt szybkie obni¿anie
twardoœci z jednoczesnym wydzielaniem CO .

Zarówno y jak i podlegaj¹ regeneracji wed³ug
sposobu opisanego w instrukcji stosowania, dziêki czemu mog¹ byæ
u¿ywane bardzo d³ugo.

Do obni¿ania twardoœci wêglanowej mo¿e pos³u¿yæ równie¿
, stosowany podobnie jak (20 ml preparatu

obni¿a twardoœæ wêglanow¹ o 6 n w 100 l wody).

AQUALKAL

AQUAFIX
AQUAFIX

AQUAFIX

AQUALKAL

°

⋅°
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AQUATEST Tw pH

TwO
TwW

FILTRAX K

FILTRAX K

AQUACID

FILTRAX K

E

Korygowanie twardoœci

Pomiar twardoœci

Dla wiêkszoœci ryb akwariowych odpowiednia twardoœæ ogólna wody mieœci siê
w granicach 5 15 n, twardoœæ wêglanowa 5 12 n. Dla niektórych gatunków, szczególnie
do rozrodu, granice te s¹ znacznie wê¿sze i specyficzne, wiele wymaga wody bardzo
miêkkiej (np.ryby pochodz¹ce z wód dorzecza Amazonki). Twardoœæ wody wodoci¹gowei
i studziennej z ró¿nych okolic bywa bardzo ró¿na. Zastosowanie jej jako wody akwaryjnej
wymaga dokonania pomiaru twardoœci i w miarê potrzeby korygowania tego parametru.

÷ ° ÷ °
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Do oznaczania ³¹cznej zawartoœci zwi¹zków amonowych -
amoniaku i kationów amonowych s³u¿y . Zawartoœæ
truj¹cego wolnego amoniaku przy oznaczonej ogólnej zawartoœci
substancji amonowych mo¿na okreœliæ jedynie oznaczaj¹c
jednoczeœnie odczyn pH em i korzystaj¹c z tabeli 1.
Szkodliwe dzia³anie zwi¹zków amonowych jest tym wiêksze, im
wy¿szy jest odczyn pH i temperatura wody (patrz tabela 2). Przy pH
rosn¹cym powy¿ej 7,0 wzrasta zawartoœæ truj¹cego dla ryb wolnego
amoniaku, podczas gdy przy pH obojêtnym lub kwasowym wystêpuj¹
jedynie nieszkodliwe kationy amonowe. Obecnoœæ amoniaku zagra¿a
szczególnie rybom, które wymagaj¹ zasadowego odczynu wody, jak
pielêgnice z jezior Malawi i Tanganika czy ryby morskie. Gdy zawar-
toœæ wolnego amoniaku staje siê niebezpieczna (powy¿ej 0,2 mg/l) na-
le¿y czêœciowo wymieniæ wodê (zwracaj¹c uwagê na pH wprowadza-
nej wody) i intensywnie napowietrzaæ. Jeœli jest to mo¿liwe ze wzglêdu
na wymagania ryb, nale¿y ostro¿nie obni¿yæ pH em.

AQUATEST NH

AQUATEST pH

AQUACID

F

Azotyny (NO ) s¹ szkodliwe dla ryb ju¿ od stê¿enia 0,2 mg/l,
powy¿ej 1,0 mg/l staj¹ siê zagro¿eniem dla ich ¿ycia, powy¿ej 5,0 mg/l
dzia³aj¹ œmiertelnie. Stê¿enie azotynów w wodzie oznacza siê

em . W przypadku przekroczenia dopuszczalnych
stê¿eñ azotynów konieczne jest intensywne napowietrzanie,
czêœciowa wymiana wody lub nawet od³owienie ryb do
pomocniczego akwarium, a¿ do czasu obni¿enia szkodliwych
zawartoœci w wodzie.

B

BAQUATEST NO

Amoniak

Azotyny

Aquatest NO2
-

azotyny - ju¿ 5 mg/l
dzia³a œmiertelnie

Aquatest NH3
uwaga : amoniak
truj¹cy ju¿
w stê¿eniu 1 mg/l

Tabela 2
Procentowa zawartoœæ amoniaku w stosunku do
ogólnej zawartoœci zwi¹zków amonowych ( )
w zale¿noœci od pH i temperatury

NH +NH3 4
+

10 C° 20 C° 30 C°
7,0 0,2 0,4 0,8

7,5 0,6 1,3 2,5

8,0 1,8 3,9 7,6

8,5 5,6 11,4 20,8

9,0 15,6 28,4 44,6

9,5 36,8 55,6 71,4

temperatura
pHZ wartoœæ pH wody

oznaczona testem
awartoœæ

NH /NH w mg/lF A 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

0,25 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,06

0,5 0,005 0,01 0,02 0,05 0,12

1,0 0,01 0,02 0,04 0,1 0,25

3,0 0,03 0,06 0,12 0,3 0,75

5,0 0,05 0,1 0,2 0,5 1,25

10,0 0,1 0,2 0,4 1,0 2,5

20,0 0,2 0,4 0,8 2,0 5,0

Tabela 1 Zawartoœc wolnego amoniaku w mg/l przy znanej ogólnej
zawartoœci NH +NH w zale¿noœci od pH (temp. 20 C)

zawartoœci szkodliwe zagra¿ajace zyciu ryb
3 4

+ o

+ ++ +
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Odpady bia³kowe pochodz¹ce z resztek pokarmu, odchodów, martwych zwierz¹t i roœlin
mog¹ staæ siê przyczyn¹ ska¿enia wody szkodliwymi, a nawet truj¹cymi zwi¹zkami
azotowymi. Bia³ka, które zawieraj¹ w swym sk³adzie azot, w warunkach tlenowych i przy
udziale bakterii ulegaj¹ rozk³adowi wed³ug przedstawionego schematu:

Stê¿enie nieorganicznych zwi¹zków azotowych w wodzie oznacza siê ami.
Zasada oznaczania substancji amonowych (NH /NH ), azotynów (NO ) i azotanów (NO )
jest podobna - do odmierzonej dok³adnie próbki wody dodaje siê kroplami odczynniki
wywo³uj¹c reakcjê barwn¹. Barwê zawartoœci probówki porównuje siê z pasmami skali
barwnej znajduj¹cej siê w zestawie, a nastêpnie odczytuje wynik. Sposób postêpowania
zawiera instrukcja do³¹czona do ka¿dego testu.

AQUATEST
F A B C

Przemiana nastêpuje przez zwi¹zki amonowe (NH /NH ) i azotyny (NO ) do azotanów
(NO ). Zwi¹zki amonowe i azotyny, produkty przejœciowe tej przemiany, s¹ szczególnie
niebezpieczne dla ryb. Azotany powstaj¹ce jako produkt koñcowy s¹ praktycznie
nieszkodliwe, jeœli nie wystêpuj¹ w nadmiarze. Stanowi¹ naturalny nawóz dla roœlin - s¹
przyswajane w procesie asymilacji. G³ównym problemem przy ich zbyt du¿ej zawartoœci jest
gwa³towny wzrost glonów. Gromadzenie siê truj¹cych zwi¹zków nastêpuje przy zak³óceniach
przemiany azotowej, nadmiernej iloœci substancji odpadowych i niedostatecznym
napowietrzaniu. Niebezpieczeñstwo stanowi¹ brudne filtry i zanieczyszczone pod³o¿e, które
mog¹ staæ siê miejscami beztlenowego, niekontrolowanego rozpadu substancji
organicznych. Szczególnie szkodliwe jest okresowe wy³¹czanie filtrów napowietrzaj¹cych, co
przy znacznej iloœci nagromadzonych substancji odpadowych prowadzi do powstania
du¿ych stê¿eñ niebezpiecznych przejœciowych zwi¹zków przemiany azotowej.

F A B
C

Nieorganiczne zwi¹zki azotowe

Oznaczanie zawartoœci

odpady
bia³kowe,
mocznik

NH4
+

NH3NO-
2

NO-
3

bakterie

rozk³adu

nitrosomonasnitrobacter

O2 O2

obumar³e czêœci roœlin

asymilacjaasymilacja

produkty

przem
iany

m
aterii

resztki pokarmu bia³kowego



Koñcowymi produktami przemiany azotowej s¹ azotany (NO ) - substancje najmniej
szkodliwe z wymienionych, które s¹ naturalnymi nawozami roœlin. Niekorzystne dzia³anie
azotanów sprzyjaj¹ce rozwojowi glonów pojawia siê przy stê¿eniu ponad 40 mg/l. Wy¿sze
stê¿enia azotanów staj¹ siê równie¿ bezpoœrednio szkodliwe dla zdrowia ryb. Zawartoœæ
azotanów w wodzie oznacza siê em .

Stopieñ szkodliwoœci azotanów w zale¿noœci od stê¿enia w wodzie akwarium mo¿na
okreœliæ nastêpuj¹co:

do 40 mg/l - s¹ nieszkodliwe dla ryb i korzystne dla roœlin
40 80 mg/l - niekorzystnie dzia³aj¹ na ryby, powoduj¹ wzrost glonów
80 140 mg/l - s¹ szkodliwe dla ryb, nastêpuje zahamowanie wzrostu roœlin

i gwa³towny rozwój glonów
powy¿ej 140 mg/l - s¹ niebezpieczne dla ¿ycia ryb i szkodliwe dla roœlin

Azotany mog¹ pochodziæ nie tylko z przemiany azotowej odpadowych bia³ek, ale zdarza
siê równie¿, ¿e znajduj¹ siê w wodzie u¿ywanej do nape³niania akwarium. Wody studzienne,
a tak¿e wodoci¹gowe z ujêæ powierzchniowych, mog¹ zawieraæ okresowo, zw³aszcza
wiosn¹, znacz¹ce iloœci azotanów pochodz¹ce z nawo¿enia gruntów. W przypadku ryb
szczególnie wra¿liwych wskazane jest zatem równie¿ oznaczanie azotanów w wodzie
œwie¿ej.

Glony, których rozwój wspomagaj¹ azotany, s¹ organizmami podobnie jak roœliny
zdolnymi do fotosyntezy. Przy dobrym naœwietleniu i braku lub zbyt ma³ej iloœci roœlin
a dostatecznej zawartoœci substancji nawozowych nastêpuje ich szybki wzrost, co jest
przyczyn¹ nie tylko pogorszenia wygl¹du akwarium, ale tak¿e mo¿e powodowaæ
niepo¿¹dane znaczne dobowe wahania pH. Niektóre rodzaje glonów wytwarzaj¹ toksyny
niebezpieczne dla ryb.

W akwariach s³odkowodnych najprostszym i najtañszym sposobem usuwania nadmiaru
azotanów jest okresowa wymiana odpowiedniej czêœci wody.

C

CAQUATEST NO

l

l

l

l

÷
÷

Azotany

Aquatest NO3
- sprawdŸ - ponad 40 mg/l to du¿y problem z glonami
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Biotorfin
naturalny œrodek

przeciwdzia³aj¹cy glonom

Aquafix C, Filtrax C
wêgiel aktywny do celów

akwarystycznych.

Woda wodoci¹gowa czêsto zawiera chlor, który mo¿e dzia³aæ
szkodliwie na ¿ywe organizmy w akwarium. neutralizuje
wolny chlor przetwarzaj¹c go w nieszkodliwe chlorki, ponadto wi¹¿e
i unieszkodliwia niepo¿¹dane w wodzie jony metali ciê¿kich. Preparat jest
szczególnie przydatny, gdy konieczne jest natychmiastowe u¿ycie wody
wodoci¹gowej (np. do czêœciowej wymiany wody akwarium). 10ml

u uzdatnia 100 l wody wodoci¹gowej. Nie nale¿y stosowaæ
jednoczeœnie z ¹, inne preparaty lecznicze i dezynfekuj¹ce
oraz mikroelementowe jak , ,
mo¿na zastosowaæ po kilku godzinach od dodania u.

ANTYCHLOR

ANTYCHLOR
CHLORAMIN

KOBALTOSAN AQUAVIT AQUAFLORA
ANTYCHLOR

Uzdatnianie wody wodoci¹gowej

Uzdatnianie wody

Przygotowanie wody przed nape³nieniem akwarium wymaga du¿ej starannoœci. Konieczne jest
sprawdzenie i dostosowanie odczynu pH i twardoœci. W przypadku wody studziennej
z powierzchniowych p³ytkich ujêæ potrzebna jest tak¿e kontrola zawartoœci szkodliwych zwi¹zków
azotowych - amoniaku, azotynów i azotanów. Zastosowanie wody wodoci¹gowej wymaga
usuniêcia obecnego w niej chloru. Wody powierzchniowe , równie¿ z ujêæ wodoci¹gowych mog¹
zawieraæ szkodliwe zwi¹zki organiczne, m.in. pestycydy, detergenty, fenole. Oczyszczenie wody
z tych niepo¿¹danych substancji wymaga zastosowania filtrów z aktywowanym wêglem.

Dla prawid³owego rozwoju ryb i roœlin niezbêdne jest wzbogacanie wody akwaryjnej
w mikro- i makroelementy. Ryby z biotopów leœnych i bagiennych potrzebuj¹ tak¿e dodatku
garbników, które wystêpuj¹ w ich naturalnym œrodowisku.

Antychlor
chroni akwarium przed

chlorem i metalami ciê¿kimi
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Do oczyszczania wody z substancji organicznych s³u¿¹ woreczki prze-
p³ywowe oraz wêgiel aktywowany do wype³niania
filtrów. Produkty te pozwalaj¹ usun¹æ z wody m. in. toksyny, resztki
pestycydów i detergentów, pozosta³oœci leków oraz wiele innych substancji
niepo¿¹danych w akwarium. Zu¿yty wêgiel nie podlega regeneracji.

AQUAFIX C FILTRAX C

Do hodowli ryb z biotopów leœnych i bagiennych , o wodach miêkkich
i lekko kwaœnych przeznaczony jest , preparat zawieraj¹cy
naturalne garbniki roœlinne. Lekko zakwasza wodê i stabilizuje odczyn pH,
dzia³a przeciwbakteryjnie i przeciwpierwotniakowo, zapobiega rozwojowi
glonów. Wytr¹ca zanieczyszczenia organiczne, dziêki czemu klaruje wodê.
Stosuje siê 10 ml na 100 l wody raz w miesi¹cu i przy ka¿dej wymianie
wody. Preparat pomaga zachowaæ w³aœciwe warunki ¿ycia m.in. dla
skalarów, neonów Inessa, pielêgniczek z dorzecza Amazonki i bardzo wielu
innych ryb. Przed zastosowaniem preparatu nale¿y upewniæ siê
na podstawie literatury akwarystycznej, ¿e ryby w akwarium pochodz¹ ze
wskazanych œrodowisk.

BIOTORFIN

Preparat garbnikowy

Filtry z wêglem aktywowanym



Roœliny w akwarium wymagaj¹ zasilania odpowiednim nawozem,
³atwo i trwale rozpuszczalnym w wodzie. Intensywnego nawo¿enia
wymagaj¹ zw³aszcza akwaria z roœlinami bez ryb (tzw. holenderskie)
i z ma³¹ iloœci¹ ryb w stosunku do roœlin. - nawóz dla
roœlin wodnych zawiera podstawowe sk³adniki mineralne NPK (azot,
fosfor, potas w stosunku 1:3:3) oraz 13 mikroelementów wspomagaj¹-
cych ich wzrost i rozwój. 10ml preparatu stosuje siê na 100 l wody zwy-
k³ego akwarium, w akwariach holenderskich na 50 l wody, dodaje siê
raz w miesi¹cu i proporcjonalnie tak¿e przy uzupe³nianiu i wymianie
wody. Przy stosowaniu preparatu poleca siê sprawdzanie zawartoœci
azotanów em . Nawóz zawiera azotany, a zbyt du¿a
iloœæ tych zwi¹zków mo¿e powodowaæ wzrost glonów. W takim
przypadku nale¿y zastosowaæ inny preparat zasilaj¹cy - .

AQUAFLORA

NOAQUATEST C

AQUAVIT

Nawóz dla roœlin akwariowych

Preparat mikroelementowy zawiera biopierwiastki
niezbêdne dla ryb i roœlin w postaci trwa³ych w wodzie, ³atwo
przyswajalnych zwi¹zków, m.in.: magnezu, ¿elaza, cynku, jodu i fluoru.
Metale wystêpuj¹ w postaci zwi¹zków kompleksowych - chelatów. 10 ml
preparatu stosuje siê na 100 l wody akwarium, dodaje siê raz w miesi¹cu
i przy ka¿dej wymianie wody, szczególnie po zmiêkczaniu kationitami,
poniewa¿ w procesie tym usuwane s¹ tak¿e po¿¹dane kationy metali i sk³ad
wody wymaga uzupe³nienia.

Do stymulowania wzrostu ryb akwariowych, szczególnie ¿yworodnych,
przeznaczony jest . Preparat zawiera kompozycjê
przyswajalnych zwi¹zków kompleksowych kobaltu, potasu, magnezu
i manganu. Powoduje tak¿e zwiêkszenie intensywnoœci wybarwienia ryb.

AQUAVIT

KOBALTOSAN

Preparat przeciwglonowy zawiera nieorganiczne
algicydy i koagulanty. S³u¿y do niszczenia i usuwania glonów
na zasadzie koagulacji - tworzy z glonami ³atwe do usuniêcia, zbite
ko¿uchy unoszone na powierzchni pêcherzykami gazu. Wspomaga
filtrowanie i pozwala na uzyskanie klarownej wody. Preparat zakwasza
wodê i z tego powodu stwarza niebezpieczeñstwo gwa³townego
obni¿enia odczynu pH w akwarium z rybami. Nie nadaje siê do
akwariów z rybami wymagaj¹cymi wody miêkkiej i kwaœnej (np.
dyskowce, paletki, neony).

(podwy¿szanie pH i TwW em).
u w akwariach a rybami

w okresie rozrodu i z narybkiem, wskazana jest tak¿e szczególna
ostro¿onoœæ, gdy ryby s¹ wra¿liwe na zmiany parametrów wody,
szczególnie pochodz¹ce z biotopów o zasadowym pH.

AQUACLAR

Nale¿y przestrzegaæ, aby pH wody przed
u¿yciem AQUACLARu by³o nie ni¿sze ni¿ 7, a twardoœæ wêglanowa
nie ni¿sza ni¿ 4 n AQUALKAL

Nie nale¿y stosowaæ AQUACLAR
°

Wzbogacanie wody w mikroelementy

Aquavit Kobaltosan
preparaty mikroelementowe
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Aquaflora
od¿ywka dla roœlin
wodnych

Aquaclar
do szybkiego
usuwania glonów

Usuwanie glonów

Choroby ryb - œrodki zaradcze

Leczenie ryb akwariowych jest nie³atwe, a w przypadku bardzo wielu chorób niestety
nieskuteczne. Zdrowie ryb akwaryjnych i odpornoœæ na choroby zale¿y przede wszystkim od
przestrzegania pewnych ogónych zasad hodowli, wœród których najwa¿niejsze to:

zachowanie proporcji miêdzy pojemnoœci¹ akwarium, a iloœci¹ ryb. Uwa¿a siê, ¿e przy
w³aœciwym zarybieniu na jedn¹ rybê o d³ugoœci do 7 cm powinno przypadaæ nie mniej ni¿ 5 l
wody
sprawne filtrowanie i napowietrzanie
utrzymywanie w³aœciwej temperatury

utrzymywanie na w³aœciwym poziomie chemicznych parametrów wody - pH i twardoœci
nieprzekraczanie dopuszczalnych zawartoœci substancji truj¹cych i szkodliwych: amoniaku,
azotynów i azotanów
niestosowanie bezpoœrednio do hodowli wody chlorowanej
w³aœciwe karmienie - zapewnienie wystarczaj¹cej, ale nie nadmiernej iloœci po¿ywienia
bogatego w sk³adniki odpowiednie dla danego gatunku ryb. Karmienie w procjach szybko
spo¿ywanych, nie zalegaj¹cych w akwarium
przestrzeganie kwarantanny œwie¿o zakupionych ryb, stosowanie dezynfekuj¹cych k¹pieli
profilaktycznych zapobiegaj¹cych wprowadzeniu do akwarium chorobotwórczych mikro-
i makroorganizmów.
dezynfekowanie sprzêtu akwarystycznego, regularne czyszczenie dna akwarium z mu³u,
usuwanie gnij¹cych roœlin i pad³ych ryb.
dezynfekowanie ¿ywego pokarmu.

Dostêpne dla amatora akwarysty sposoby leczenia to pêdzlowanie roztworami preparatów
leczniczych oraz k¹piele w wodzie zawieraj¹cej œrodki lecznicze. Stosuje siê k¹piele
d³ugotrwa³e lub krótkotrwa³e. K¹piel krótkotrwa³a trwa od kilku minut do kilku godzin,
stosowana jest jednorazowo lub wielokrotnie, wymaga oddzielnego zbiornika. K¹piel
d³ugotrwa³a stosowana jest w zwyk³ym akwarium lub oddzielnym, trwa od kilku do kilkunastu
dni. W ka¿dym przypadku nale¿y zadbaæ o odpowiednie parametry wody stosowanej do
terapii. W przypadku, gdy œrodki stosuje siê wprost do dzia³aj¹cego akwarium, po zakoñczeniu
terapii pozosta³oœci preparatów usuwa siê woreczkami lub filtrem z em .

Œrodki dezynfekuj¹co-lecznicze produkowane przez ZOOLEK wykazuj¹ szeroki zakres
dzia³ania przeciw chorobotwórczym bakteriom, pleœniom i paso¿ytom. S³u¿¹ do sporz¹dzania
k¹pieli dezynfekuj¹cych, profilaktycznych i leczniczych. Farmaceutyczne opakowania
(szklane buteleczki o pojemnoœci 10, 20 lub 50 ml z gumowymi korkami lub zakraplaczami)
pozwalaj¹ zachowaæ niezmienion¹ jakoœæ roztworów przez okres co najmniej trzech lat.
Przeparaty dostêpne s¹ tak¿e w butelkach o pojemnoœci 250 ml, 500 i
1000 ml z przeznaczeniem do stosowania w du¿ych zbiornikach i profesjonalnych hodowlach.

Przed zastosowaniem preparatów nale¿y zapoznaæ siê dok³adnie z napisami na etykietach,
gdzie podajemy m.in. zawartoœæ sk³adników czynnych, aby u³atwiæ korzystanie ze specjalisty-
cznej literatury i umo¿liwiæ inne sposoby terapii ni¿ przyk³adowo podane. W przypadku
cennych i wra¿liwych ryb przy diagnozowaniu nale¿y skonsultowaæ siê z doœwiadczonym
hodowc¹, sprzedawc¹ w sklepie akwarystycznym lub, jeœli to mo¿liwe, z ichtiopatologiem.
W niektórych przypadkach korzystne jest przeprowadzenie leczenia próbnego na kilku wybra-
nych osobnikach. Firma ZOOLEK gwarantuje dobr¹, zgodn¹ z receptur¹ jakoœæ produkowa-
nych preparatów, nie ponosi jednak odpowiedzialnoœci za skutki stosowanej terapii.

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

stworzenie warunków do zachowania równowagi biologicznej miêdzy rybami
a roœlinami akwarium

AQUAFIX C FILTRAX C

m

w podwójnym stê¿eniu,
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Œrodki dezynfekuj¹ce i lecznicze

Preparat o szerokim dzia³aniu dezynfekcyjnym. Do odka¿ania
sprzêtu akwarystycznego stosuje siê 10 ml na 0,1 0,5 l wody, do
k¹pieli dezynfekcyjnych o szerokim dzia³aniu10 ml na 50 l wody.
Œrodek jest szkodliwy dla roœlin, nie mo¿e byæ stosowany w wodzie o
odczynie kwasowym (pH poni¿ej 7), przerwanie dzia³ania nastêpuje
przez dodanie równej objêtoœciowo iloœci u.

÷

ANTYCHLOR

Œrodek dzia³a przeciwbakteryjnie i przeciwpierwotniakowo,
zapobiega rozwojowi glonów. W dezynfekuj¹cych k¹pielach
profilaktycznych stosuje siê 10 ml preparatu na 30 l wody, przeciw
glonom i pierwotniakom 10 ml na100 l wody. Jest nieszkodliwy dla
roœlin i szczególnie odporny na tward¹ wodê. Jest szkodliwy dla
œlimaków. Pozosta³oœci po terapii usuwa siê z wody akwarium
woreczkami lub filtrem z wk³adem .AQUAFIX C FILTRAX C

Preparat o dzia³aniu przeciwbakteryjnym i przeciwpierwot-
niakowym. Do odka¿aj¹cych k¹pieli profilaktycznych stosuje siê 10 ml
na 50 l wody, w k¹pielach leczniczych d³ugotrwa³ych na 20 l,
krótkotrwa³ych - na 5 l wody. Przy d³ugotrwa³ym dzia³aniu preparat
szkodzi delikatnym roœlinom. Gdy odczyn pH wody wynosi powy¿ej 8
nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ zaczynaj¹c kuracjê od
zastosowania po³owy dawki. Pozosta³oœci po terapii usuwa siê z wody
akwarium woreczkami lub filtrem z wk³adem .AQUAFIX C FILTRAX C

Preparat o szerokim dzia³aniu przeciwbakteryjnym i przeciw-
pierwotniakowym. Do odka¿aj¹cych k¹pieli profilaktycznych stosuje
siê 10 ml na 50 l wody, w k¹pielach leczniczych d³ugotrwa³ych na 20 l,
krótkotrwa³ych - na 5 l wody. Przy d³ugotrwa³ym dzia³aniu preparat
szkodzi delikatnym roœlinom. Gdy odczyn pH wody wynosi powy¿ej 8
nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ zaczynaj¹c kuracjê od
zastosowania po³owy dawki. Pozosta³oœci po terapii usuwa siê z wody
akwarium woreczkami lub filtrem z wk³adem .AQUAFIX C FILTRAX C

CHLORAMIN
szerokie dzia³anie
dezynfekcyjne

B£ÊKIT
œrodek odka¿aj¹cy
i przeciwglonowy

TRYPAFLAVIN
dzia³anie przeciwbakteryjne
i przeciwpierwotniakowe

Chloramin

B³êkit

Trypaflavin

Odka¿alnik Uniwersalny
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Uwaga ogólna

Przy stosowaniu d³ugotrwa³ych k¹pieli leczniczych w dzia³aj¹cych
akwariach w pierwszych kilku godzinach terapii nale¿y wy³¹czyæ lub
usun¹æ filtry (tak¿e woreczki ) przy prowadzonym intensywnym
napowietrzaniu. Postêpowanie takie jest wskazane ze wzglêdu na
mo¿liwoœæ adsorpcji stosowanych œrodków. Przed ponownym w³¹czeniem
filtrów nale¿y zadbaæ, aby by³y czyste.

AQUAFIX

Preparat dzia³a w szerokim zakresie przeciw bakteriom, pleœniom
i paso¿ytom jednokomórkowym. Jest skuteczny w przypadku wielu
chorób objawiaj¹cych siê ró¿nego typu nalotami na skórze, nadmiern¹
œluzowatoœci¹, postrzêpieniem p³etw, tak¿e przeciw ospie rybiej. Do przy-
gotowania k¹pieli o d³ugotrwa³ym dzia³aniu stosuje siê 10 ml na
100 l wody, po tygodniu dodaje siê 0,5 1,0 dawki. Œrodek jest
nieszkodliwy dla roœlin.

÷

Œrodek dzia³a przeciwpierwotniakowo, szczególnie przeciw wystêpu-
j¹cemu czêsto paso¿ytowi ryb akwariowych - kulorzêskowi, który
wywo³uje tzw. ospê rybi¹ (ichtiophtiriosis). Stosuje siê k¹piel d³ugotrwa³¹
- 10 ml na 100 l wody, po 5 7 dniach, zale¿nie od temperatury wody,
koniecznie dodaje siê powtórnie 0,5 1,0 dawki. Preparat jest nieszkod-
liwy dla roœlin. Gdy odczyn pH wody wynosi powy¿ej 8 nale¿y zachowaæ
szczególn¹ ostro¿noœæ zaczynaj¹c kuracjê od zastosowania po³owy
dawki. Po terapii pozosta³oœci œrodka usuwa siê przez wymianê wody lub
woreczkami , a tak¿e filtrem wype³nionym em .

÷
÷

AQUAFIX C FILTRAX C

Preparat przeznaczony jest do zwalczania paso¿ytów wielokomór-
kowych, m.in. nicieni, p³aziñców, tasiemców i pijawek. Do zwalczania
paso¿ytów wewnêtrznych (nicienie, tasiemce) stosuje siê wy³¹cznie
k¹piele d³ugotrwa³e. W celu sporz¹dzenia k¹pieli d³ugotrwa³ej zawar-
toœæ buteleczki 10 ml rozpuszcza siê w 0,5 l wody i wlewa do 100 l wody
akwarium. Po tygodniu pozosta³oœci usuwa siê przez wymianê wody,
a tak¿e woreczkami przep³ywowymi lub filtrem
z em . K¹piel krótkotrwa³¹ przygotowuje siê w oddzielnym
zbiorniku - zawartoœæ buteleczki 10 ml rozcieñcza siê w 0,5 l wody
i dodaje do 10 25 l wody w zale¿noœci od gatunku, wielkoœci i kondycji
ryb. Ryby trzyma siê w k¹pieli 10 min., zabieg powtarza siê po tygodniu.
Nie nale¿y stosowaæ preparatu dla szczególnie wra¿liwych ryb
sumokszta³tnych (sumiki, kiryski, zbrojniki, glonojady).

AQUAFIX C
FILTRAX C

÷

FMC

Zieleñ

Capifos

CAPIFOS
zwalcza nicienie
i pijawki

ZIELEÑ
preparat przeciwko
"ospie rybiej"

FMC
skuteczny w walce
z wieloma chorobami
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Najczêœciej wystêpuj¹ce choroby

Ichtioftirioza, tzw. "ospa rybia" lub "choroba bia³ych kropek"
wywo³ywana jest przez paso¿ytniczy jednokomórkowiec - kulorzêsek
( ). Paso¿yt umieszcza siê w ciele ryby - w oku, jamie
gêbowej, w skrzelach, na skórze. Rosn¹c osi¹ga 1 do 1,5 mm œrednicy i jest
widoczny go³ym okiem. W cyklu rozwojowym kulorzêska (graf poni¿ej)
ryby s¹ niezbêdnym ¿ywicielem. Czas cyklu rozwojowego kulorzêska
zale¿y od temperatury: w 15 C wynosi 10 dni, 20 C - 7 8 dni, w 25 C - 5 6
dni. W temperaturze ok. 32 C kulorzêsek gine w ci¹gu 4 6 godzin.

Ichtiophtirius multifiliis

° ° ÷ ° ÷
° ÷

Bia³e kropki na skórze, w skrzelach, tak¿e na ga³ce ocznej. Ocieranie siê
ryb o dno i przedmioty w akwarium, zmniejszone ³aknienie, padniêcia
narybku i m³odych ryb.

Nale¿y zastosowaæ:
ZIELEÑ

lub
FMC

ZIELEÑ
lub

B£ÊKIT
ZIELEÑ

k¹piel d³ugotrwa³¹ - 20 ml preparatu na 200 l, drug¹ dawkê
10 20 ml na 200 l wody dodaje siê po 8 dniach, gdy temperatura wody
wynosi 20 C, po 6 dniach w temp. 25 C (zgodnie z cyklem rozwojowym
kulorzêska)

k¹piel d³ugotrwa³¹ - 20 ml na 200 l wody, powtórna dawka - jak dla
preparatu

k¹piel d³ugotrwa³¹ - 20 ml preparatu na 200 l wody, powtórna
dawka - jak dla preparatu

•
÷

° °

•

•

rozwój paso¿yta na skórze,
p³etwach i skrzelach,

osi¹ga rozmiar ok. 1 mm

przekszta³ca siê w cystê rozwojow¹,
nastêpuje podzia³ komórki

p³ywki
atakuj¹ rybê

zaka¿ona ryba

2

34

5

1

potomne osobniki (p³ywki)
osi¹gaj¹ zdolnoœc

do opuszczenia cysty

dojrza³y kulorzêsek opuszcza
¿ywiciela i opada do wody

Cykl rozwojowy kulorzêska

Ospa rybia (ichtioftirioza)
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Czynnikiem chorobotwórczym s¹ grzyby z rodzaju i .
Grzybnia rozwija siê na uszkodzonych tkankach ryb w postaci d³ugich
strzêpków. Choroba atakuje ryby os³abione, trzymane w zbyt niskiej
temperaturze, w wodzie o nieodpowiednim pH i twardoœci. Wystêpuje
najczêœciej u ryb welonowych. Ju¿ przy niewielkim powiêkszeniu
(wystarczy kilkukrotne) widoczne s¹ strzêpki grzybni.

Saprolegnia Achlya

Choroba bakteryjna wywo³ywana przez bakterie z rodzaju i
. Przenoszona przez kontakt bezpoœredni ryb lub przez wodê.

Sprzyja chorobie zbyt niska temperatura wody, uszkodzenia naskórka i
p³etw. Wystêpuje najczêœciej u silnie pigmentowanych ryb akwaryjnych np.
u molinezji ( ).

Aeromonas
Pseudomonas

Poecilia

Wystêpuj¹ szaro-bia³e plamy na skórze i p³etwach ryb, w dalszym roz-
woju podobne do strzêpków waty. Obserwuje siê ubytki tkanki w zaatako-
wanych miejscach. Rozwijaj¹ca siê choroba atakuje tak¿e skrzela i oczy.

Pocz¹tkowo wystêpuje bia³y nalot na brzegach p³etw, nastêpnie ubytki
pomiêdzy promieniami. Charakterystycznym objawem jest zniszczenie
p³etwy ogonowej, która w zaawansowanym stadium choroby odpada przy
nasadzie. Nastêpuje zmniejszenie ³aknienia, ko³ysz¹ce ruchy, œniêcie
ma³ych ryb.

Nale¿y zastosowaæ:

TRYPAFLAVIN ODKA¯ALNIK
i/lub

FMC
lub CHLORAMIN

•

•
•

pêdzlowanie zaatakowanych miejsc roztworami preparatów
lub 20 ml na 0,2 l wody.

k¹piel d³ugotrwa³¹ - 20 ml na 200 l wody, po tygodniu zabieg
powtórzyæ k¹piel d³ugotrwa³¹ - 10 ml na 50 l wody, po
tygodniu zabieg powtórzyæ.

Nale¿y zastosowaæ:
FMC

TRYPAFLAVIN ODKA¯ALNIK
lub

TRYPAFLAVIN ODKA¯ALNIK

•

•
÷

k¹piel d³ugotrwa³¹ 20 ml na 200 l wody, po tygodniu zabieg
powtórzyæ lub 20 ml lub na 40 l wody

k¹piel krótkotrwa³¹ w oddzielnym akwarium - 20 ml preparatu
lub na 10 l wody, czas trwania 4 5 godzin.

Pleœniawka

Martwica p³etw (fin rot)
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Choroba powodowana jest przez wiciowce - paso¿yty jednokomórkowe
( ) ¿yj¹ce na skórze i skrzelach ryb. Paso¿yty gin¹
w temperaturze 30 °C. Tworz¹ cysty przetrwalnikowe bytuj¹ce w wodzie
i œluzie ryb. Choroba wystêpuje najczêœciej wœród ryb welonowych i jest
niebezpieczna dla narybku i m³odych ryb. Uszkodzenia skrzeli powoduj¹
trudnoœci w oddychaniu.

Ichthyobodo

Choroby wywo³ywane s¹ przez paso¿yty - p³aziñce gromady
rodzaju i . P³aziñce rozwijaj¹ siê
z jaja poprzez postaæ larwaln¹. Larwa atakuje skrzela ryb, a rozwijaj¹c
siê powoduje ich uszkodzenie prowadz¹ce do upoœledzenia oddychania.
P³aziñce Gyrodactylus s¹ ¿yworodne, a m³ode osobniki rozwijaj¹ siê na
skórze i p³etwach ryb. Choroby pwodowane przez p³aziñce wystêpuj¹
g³ównie u pielêgnic, karpieñcowatych i gupików.

Monogena
Dactylogyrus Gyrodactylus Dactylogyrus

Wystêpuje bia³y, œluzowaty nalot, zmêtnienie skóry, wystrzêpienie
p³etw. Obserwuje siê trudnoœci w oddychaniu - ryby podp³ywaj¹ do
powierzchni wody. Wystêpuj¹ padniêcia wœród m³odych ryb i narybku.

Obserwuje siê trudnoœci w oddychaniu, œluzowatoœæ skóry, chudniêcie,
postrzêpienie p³etw.

Nale¿y zastosowaæ: FMC
lub TRYPAFLAVIN

•
•

k¹piel d³ugotrwa³¹ - 20 ml na 200 l wody
k¹piel krótkotrwa³¹ - 20 ml preparatu na 10 l wody

w oddzielnym zbiorniku w ci¹gu doby.

Nale¿y zastosowaæ:
CAPIFOS

FILTRAX C

lub

CAPIFOS

•

•

k¹piel d³ugotrwa³¹ - zawartoœæ buteleczki 20 ml preparatu
rozcieñczyæ w 0,5 l wody i dodaæ do 200 l wody akwarium. Po tygodniu
wymieniæ po³owê wody, a pozosta³oœæ preparatu usun¹æ przy pomocy
woreczków przep³ywowych lub filtru z em (wêgiel
aktywowany)

k¹piel krótkotrwa³¹ w oddzielnym zbiorniku - zawartoœæ buteleczki 20 ml
preparatu rozcieñczyæ w 0,5 l wody i dodaæ do 50 l wody. Czas
k¹pieli 10 min., zabieg powtórzyæ po tygodniu.

AQUAFIX C

Ichtiobodoza

Daktylogyroza, Gyrodaktyloza
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Choroba bakteryjna wywo³ywana przez bakterie
. Choroba powodowana jest dzia³aniem toksyn i enzymów

proteolitycznych (rozk³adaj¹cych bia³ko) wytwarzanych przez te bakterie.
Bakterie mog¹ ¿yæ oko³o tygodnia w twardej wodzie bogatej w zwi¹zki
organiczne. Choroba rozwija siê przede wszystkim wewn¹trz cia³a
i w skrzelach, jednoczeœnie wystêpuj¹ objawy skórne. Nazywana jest czêsto
chorob¹ stresu, wystêpuje czêsto po transporcie i po drastycznej zmianie
œrodowiska.

Fleksibacter
columnaris

Choroba wywo³ywana jest przez paso¿yty jednokomórkowe - bruzdnice
z rodzju . Paso¿yty wystêpuj¹ na powierzchni skóry, pod
naskórkiem, w skrzelach. Cykl rozwojowy ma podobny przebieg jak
w przypadku kulorzêska (ospa rybia). Paso¿yt tworzy cysty przetrwalnikowe.
Wystêpuje m. in. u ryb z rodzju

(gupiki).

Oodinum

Macropodus, Rasborae, Discus, Poecilia
Reticulata

Wystêpuj¹ szare naloty na skórze i przekrwione miejsca zapalne. Z ryby
zwisaj¹ martwicze strzêpy naskórka, odpadaj¹ ³uski, w zaawansowanych
stanach chorobowych wystêpuj¹ bia³e naloty pdobne do strzêpków waty.
Objawy skórne s¹ podobne jak przy pleœniawce. Choroba mo¿e
powodowaæ œniêcia ryb, nawet przed wyst¹pieniem charakterystycznych
objawów skórnych.

Na skórze wystêpuje szary lub ¿ó³tobr¹zowy drobny nalot
przypominaj¹cy aksamit, przy czym nastêpuje zwiêkszone wydzielanie
œluzu. Ryby ocieraj¹ siê o dno, trac¹ ³aknienie, obserwuje siê sklejanie
p³etwy ogonowej w w¹skie pasmo. Nastêpuj¹ padniêcia wœród m³odych ryb
i narybku.

Nale¿y zastosowaæ:
TRYPAFLAVIN

CHLORAMIN

- k¹piel krótkotrwa³¹ w oddzielnym zbiorniku -
20 ml na 10 l wody (ok. 8 godzin), zabieg powtórzyæ
dwukrotnie (razem 3 k¹piele) lub - 20 ml na 100 l wody
w oddzielnym zbiorniku w ci¹gu oko³o 12 godzin.

Nale¿y zastosowaæ:
TRYPAFLAVIN ODKA¯ALNIK

lub
TRYPAFLAVIN ODKA¯ALNIK

B£ÊKIT

k¹piel krótkotrwa³¹ w oddzielnym zbiorniku - 20
ml preparatu lub na 10 l wody, szeœciokrotnie
co dzieñ po oko³o 5 godzin ·k¹piel d³ugotrwa³¹ - 20ml preparatu

lub na 40 l wody lub - k¹piel d³ugotrwa³¹ 20
ml preparatu na 200 l wody.

•

Fleksibakterioza (choroba bawe³niana)

Oodinoza
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Choroby wywo³ywane przez nicienie rodzaju i .
Powoduj¹ uszkodzenia œluzówki jelita. Wystêpuj¹ najczêœciej u pielêgnic,
skalarów, dyskowców, a tak¿e gupików i ¿yworodnych karpieñcowatych.

capillaria camallanus

Chorobê wywo³uj¹ wiciowce - paso¿yty jednokmórkowe z rodzaju
S . Powoduj¹ zmiany zapalne w przewodzie pokarmowym,
martwicê w¹troby, wodobrzusze, zaburzenia pracy nerek. Wystêpuje
najczêœciej u skalarów i dyskowców.

pironucleus

Obserwuje siê zmniejszone ³aknienie ryb, chudniêcie, nitkowate,
œluzowate odchody. W zaawansowanym stadium choroby nastêpuj¹
padniêcia wycieñczonych ryb zaatakowanych tymi paso¿ytami.

Obserwuje siê zmniejszenie ³aknienia, wychudzenie, galaretowate
odchody, a nastêpnie rozdêcie pow³ok brzusznych, ubytki skóry zw³aszcza
na g³owie z wype³nieniem ropn¹ substancj¹ (tzw. dziurawica), wysadzenie
ga³ek ocznych. Wystêpuj¹ œniêcia silnie zaatakowanych ryb.

Nale¿y zastosowaæ:
CAPIFOS

FILTRAX C

k¹piel d³ugotrwa³¹ - zawartoœæ buteleczki 10 ml preparatu
rozcieñczyæ w 0,5 l wody i dodaæ do 100 l wody akwarium. Po tygodniu
wymieniæ po³owê wody, a pozosta³oœæ preparatu usun¹æ przy pomocy
woreczków przep³ywowych lub filtru z em .

•

AQUAFIX C

Nale¿y zastosowaæ:

TRYPAFLAVIN
•

÷

k¹piel d³ugotrwa³¹ w oddzielnym zbiorniku - 20 ml preparatu
dodaæ do 20 l wody, kuracjê nale¿y prowadziæ w ci¹gu

7 10 dni, po 3 dniach wymieniæ po³owê wody i uzupe³niæ stê¿enie dodaj¹c
10 ml preparatu, nale¿y przy tym stosowaæ intensywne napowietrzanie.

Kapilarioza, Kamalanoza

Spironukleoza

1016

Produkty
Preparaty akwarystyczne

preparaty w butelkach o pojemnoœciach
250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5000 ml
do du¿ych hodowli i oczek wodnych

preparaty w fiolkach o pojemnoœci
10 ml, 20 ml i 20 ml z zakraplaczem

wk³ady filtracyjne Filtrax dostêpne s¹ w
pojemnoœciach: 500 ml, 1000 ml, 3000 ml i 10 l

Aquafixy to woreczki przep³ywowe,
które nadaj¹ siê do zawieszenia w akwarium

Aquatesty to zestawy pozwalaj¹ce na
³atwe i szybkie oznaczenie podstawowych

parametrów wody



Aquatesty

Antychlor
Aquacid

Aquaflora
Aqualkal
Aquavit
Biotorfin

B³êkit
Capifos

Chloramin
Kobaltosan

Trypaflavin
Zieleñ

Odka¿alnik Uniw.

Filtrax K

Filtrax C

Aquafix TwW

Aquafix TwO

Aquafix C

do zmiêkczania wody

do oczyszczania wody

do obni¿ania twardoœci wêglanowej

do obni¿ania twardoœci ogólnej

do oczyszcznia wody

Aquatest pH
pomiar odczynu

Aquatest Tw

Aquatest

Aquatest

Aquatest

pomiar twardoœci
ogólnej i wêglanowej

2
-

pomiar stê¿enia azotynów

3
-

pomiar stê¿enia azotanów

3
pomiar stê¿enia amoniaku

NO

NO

NH

Wk³ady filtracyjne i woreczki przep³ywowe
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