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Balıklar oksijen tüketir, karbon
dioksit (CO2) bir metabolizma
ürünü olarak olu˛ur.

Arıtma bakterileri
NH4/NH3 ‘ü NO2 ‘ye (nitrit)
dönü˛türür.
Süs balıklarımızın doal ya˛ama ortamlarında,
doa, en uygun ya˛ama ko˛ullarını salar.
Akvaryumda, biyolojik döngüyü bazı
bakımlarla desteklemeye ihtiyacımız vardır.
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Doadaki ko˛ullarda bir
akvaryum iÁin sera – ve
balıklarınız iyi hissedecekler

Fazla yem, balık artıkları ve
Áürüyen bitki kısımları
suyu kirletir.

Balıklar, bitkiler ve dekorasyon, eer Amazon
bölgesinin su altı dünyasından ya da
Malawi gölünden bir kısmı akvaryumda
kurduunuz takdirde Áok iyi bir ˛ekilde
karı˛acaklardır. Balıklar, ya˛am ortamına
göre aynı su bile˛imine ihtiyaÁ duyar.
Bu öncelikli ko˛ullar ve sera su
ko˛ullandırıcıları akvaryum bakımını epeyce
kolayla˛tırmaktadır. Balıklar iyi olacaklardır
ve doada ya˛adıklarından daha fazla
ya˛ayacaklardır. Bu da akvaryum iÁinde
ya˛amayı keyifli hale getirir.
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Akvaryumda, balıklarınız iÁin, onların doadan
alı˛ık oldukları sulu ortamı yaratmak Áok
önemlidir. Bir akvaryumu kurarken bu
temeli göz önünde bulundurmalısınız. Aynı
doal ortamdan olan balıklar akvaryumda
ya˛ayacaksa, su özelliklerinin ayarlanması
Áok kolaydır. Balıkları tamamen farklı
orijinlerle birlikte tutarsanız, bunlar bazen
Áok farklı su gereksinimlerine ihtiyaÁ
duyacaktır. Bu da akvaryum bakımını Áok
zorla˛tıracaktır.

Arıtma bakterileri ilk olarak
kirletici maddeleri
NH4/NH3 ‘e
(amonyum/amonyak)
dönü˛türür.

sera 9 farklı ya˛am ortamını baz alan
akvaryumları bir araya getirmi˛tir. Bunlarla
ilgili bilgileri internette (www.sera.de) ve
mükemmel filmler ile bilgisayar destekli
akvaryum tasarımları iÁeren sera – CD’de
bulabilirsiniz. sera – CD, en ba˛ından,
Áalı˛an akvaryumları nasıl tasarlayacaınız
hakkında bilgi verir.
sera (ÁevrimiÁi) online laboratuvarını
kullanmak akvaryum bakımının daha az
Áaba gerektireceini garantiler. Su test setlerini ve su ko˛ullandırıcılarını kullanmayı
kolayca öreneceksiniz. Aynı zamanda
akvaryum suyunuzun kalitesini istediiniz
zaman izleyebilecek ve bunun geli˛imi iÁin
hemen tavsiyeler alacaksınız. Bununla ilgili
daha fazla bilgiyi sayfa 18’de bulabilirsiniz.
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Bakım Planı

Tägliche Pflege

Günlük bakım
I˛ıı kapatmak ve aÁmak
Aydınlatma süresi yakla˛ık 12 saat olmalıdır.
Bu genelde bir tropik günün uzunluudur.
Yosun problemleri olduunda aydınlatma
süresini 8 saate indirebilirsiniz (örnein
öle saatlerinde birkaÁ saat ı˛ıı kapatabilirsiniz). Aydınlatma zamanını otomatik bir
zamanlayıcı ile düzenleyebilirsiniz.

Filtre kontrolü
Aynı zamanda filtre ve/veya havalandırmanın
doru Áalı˛ıp Áalı˛madıını kontrol edin.
Filtreden oldukÁa az miktarda su Áıkı˛ı
oluyorsa filtre ortamını temizleyin (bkz.
sayfa 24 ff). Filtre Áıkı˛ı öyle bir ˛ekilde
yönlendirilmelidir ki, su yüzeyi Áok az bir
˛ekilde dalgalanmalıdır. Bu, CO2 kaybını
azaltır ve böylece bitkiler iÁin daha iyi
büyüme ko˛ulları olu˛ur ve yosun geli˛imi
de azalır.

Isı kontrolü
Modern akvaryum ısıtıcı termostatları güvenilir bir ˛ekilde
Áalı˛maktadır. Ancak her˛eyin
yolunda gittiinden emin olmak
iÁin akvaryum termometresine
günde bir kez bakmanız tavsiye
edilir.

Su düzeyi kontrolü
Su düzeyini kontrol edin ve buharla˛mı˛
suyu, yüzey süzgecinin hala aktif olduunu
ve dü˛ük su düzeyine balı olarak ısıtıcının
kurumadıını garantilemek iÁin dei˛tirin.
Su akı˛ı gerektiince etkileniyorsa, iÁ filtrenin
giri˛ ızgarasında tutulmu˛ ya da (eer dı˛
filtre varsa) dı˛ filtrenin giri˛ tüpünde
tutulmu˛ olan bitkileri alın.

4

Besleme
Balıklarınızı günde 2 – 3 kez, kısa zamanda ne
kadar Áok yiyeceklerini dü˛ünerek, besleyin.
Gece balıklarını ve dip sakinlerini ak˛am
sonrasında besleyin. Bununla ilgili daha
fazla bilgiyi internette (www.sera.de) ya da
sera rehber “Süs balıklarınız doaya uygun
nas˝l yemlenirΩ’de bulabilirsiniz.

Haftalık bakım
Su dei˛iklikleri
ﬁimdiye kadar, özellikle küÁük akvaryumlarda,
biyolojik dengelemeyi desteklemek iÁin en
önemli bakım ölÁütü haftalık su dei˛iklikleri
olmu˛tur. Büyük ya da daha az youn bir
˛ekilde stok edilmi˛ akvaryumlarda her 2
ya da 3 haftada bir yapılan kısmi su
dei˛iklikleri yeterlidir. ›yi bir hazırlık
yapıldıında, dei˛tirilen suyun miktarına
balı olarak, su dei˛tirmesi 15 – 20 dakika
zaman alacaktır.
sera toxivec, su kalitesinin bir anda bozulması
durumunda, derhal suyu arındırır (detaylı
bilgi sayfa 7’de). Suyu nasıl dei˛tireceinizle ilgili daha fazla bilgiyi sayfa
19 ff’de bulabilirsiniz.
Su testi
En önemli su parametrelerini haftada bir
kez kontrol etmelisiniz.
Su testleri ile ilgili daha fazla bilgiyi sayfa
10 ff’de bulabilirsiniz.
Bitki Gübrelemeleri
Bitkiler bir akvarymda önemli fonksiyonlara
sahiptir:
• Balıklara gerekli oksijeni salamak
• Biyolojik kirlenmeyi önlemek
• Balıkları iÁin sıınak ve bölge yerleri
olu˛turmak
sera, en uygun besin destei iÁin özel bir
bakım sistemi geli˛tirmi˛tir. sera florena,
yaprakları aracılııyla besinlerini alan su
bitkileri iÁin iyi dengelenmi˛ besinlere
sahip sıvı bir gübredir. Tablet formundaki
depot gübre sera florenette A, bitki kökleri
iÁin yakla˛ık 4 hafta boyunca doru besinleri
salar. Haftada bir kez bitkileri sera florena
ya da sera florenette A ile gübreleyin.
Bitkilerin doru bir ˛ekilde büyümemesi
durumlarında, örnein bir yer dei˛tirme
sonrası ya da yeniden dikmeler sonrasında,
gübreler arasında “turboΩ olan sera floreplus’ı önermekteyiz.
Bitki bakımı ile ilgili detaylı bilgiyi
sera rehber “Su bitkilerinin doaya
uygun bakımıΩ’te ya da internette
(www.sera.de) bulacaksınız.
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Bakım Planı

Tägliche Pflege

Yıllık bakım
Florasan tüplerini dei˛tirmek
Dierleri arasında, su bitkilerinin büyümesi
ve akvaryumdaki oksijen destei iÁin doru
ı˛ık önemlidir. Florasan tüpleri hala Áalı˛ıyor
olsa da akvaryum ortamı iÁin gerekli
radyasyon younluk kaybeder. Yosun
problemleri ve iyi olmayan bitkiler, ı˛ık
desteinin azaltılmasının ya da yanlı˛ ı˛ık
desteinin görülebilir etkileridir.
Ikı tüp kullanıyorsanız, birinci tübü 12 ay
sonra, ikincisini de 2 ay sonra dei˛tirmeniz
önerilir. I˛ık ko˛ulları, iki tüpü de aynı
zamanda
dei˛tirirseniz,
birdenbire
dei˛ecektir.

Gerektiinde bakım
Yanlı˛lıkla a˛ırı besleme
Beslemeden bir saat sonra yemler hala
akvaryum zemininde gezinir ve balıklar bu
yemlerle ilgilenmez. Bu durumda kesinlikle
yemi fazla vermi˛siniz.
Derhal a˛aıdaki önlemler alınmalıdır:
Kalan yemi sifonla Áekmek iÁin sera dip
süpürgesi kullanın (detaylı kullanım aÁıklamaları iÁin talimatlara bakın), ve akvaryum
suyunun yakla˛ık %15 – 30’unu dei˛tirin.
Taze suyu sera aqutan ve sera nitrivec ile
ayarlayın ve su deerlerini kontrol edin.
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sera florasan tüpleri, uzun
süre boyunca akvaryumunuz
iÁin salam ve doru ı˛ıı
salar. Bunlarla ilgili daha
fazla bilgiyi sera dosyası
“Akvaryum ve terraryumlar
iÁin doal ı˛ıkΩ’ta bulacaksınız.

Gerektiinde bakım
Yüksek kirletici madde düzeyleri?
Su testleri, kirletici madde düzeylerinin
belirtilen maksimumlar üzerinde olduunu
gösterir. Dierleri arasında olası nedenler:
• Akvaryum büyüklüüne göre Áok fazla
balık
• Filtre kapasitesi dü˛ük
• A˛ırı besleme

Akvaryumunuz
iÁin pratik yardımcı

Akvaryum iÁin acil yardım:
sera toxivec
• Süs balıklarını ve omurgasızları, klorin,
nitrit, amonyak ve aır metallere kar˛ı
acilen korumaya ba˛lar
• Bu toksik maddeleri akvaryum suyunda
derhal yok eder
• 20 litre iÁin 5 ml yeterlidir (yakla˛ık 1 Áay
ka˛ıı)

Önemli bir ipucu
Bir balık hastalıını iyile˛tirdikten ya da
sera algovec ya da sera schneckopur
kullandıktan sonra, sera toxivec artıkları
yok edecektir.
GüÁlü bir su kirlenmesi sonrası, sera nitrivec
‘teki arıtma bakterileri sera turbo-clear’den
bazı desteklere ihtiyaÁ duyar. Bu yüksek
performanslı enzimler ve mikro organizmalar, tortu ve istenmeyen kokuları
azaltır.
Düzenli sera toxivec eklenmesiyle,
su dei˛tirmelerini ara ara atlayabilirsiniz.
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Bakım Planı

Tägliche Pflege

Gerektiinde bakım

›pucu

Bitki bakımı
Bir Áok yeni akvaryumcu, her ölü ya da
dü˛mü˛ yapraı ve en küÁük kirleri akvaryumdan hemen Áıkarmaya meyillidir. Lütfen
aklınızda tutun ki: Elinizi ne zaman suya
soktuunuzda akvaryum sakinlerini tedirgin
edersiniz. Ayrıca balıklar iÁin tehlikeli olan
maddeler (sabun artıkları, yalar) her elinizi
soktuunda suya bula˛ır.
Yosunların Áıkarılması
Spot görünümlü gruplar halindeki ye˛il
yosunlar akvaryum camında, kayalarda
ya da bitki yapraklarında büyüyebilir.
Akvaryumunuzda bu Áe˛it yosunlara
rastlarsanız fazla endi˛elenmeyin. Ye˛il
yosunlar sadece tatmin edici su kalitesinde
büyür. Doal yosun gidermesi olarak,
yosun yiyen Otocinclus ya da Ancistrus gibi
balıklar uygundur. Bazen, yosun büyümesini
azaltmak iÁin biraz kılıÁ kuyruk ya da siyah
moliler bile yeterli olabilir. Ayrıca sudan
yosun gıdalarını alan ve hızlı büyüyen bitkilerden daha fazla koymak da önerilir.

En iyi temizleme performansı kısmi su
dei˛iklikleriyle birlikte görme duyusuyla
ilgili hedefler iÁin hizmet verir.

Yosun tabakaları

KılıÁ kuyruk (Xiphophorus helleri)

Akvaryumun ön panelinde büyüyen ye˛il
yosunları sera glas-clear yosun mıknatısı
ya da birkaÁ sera elyaf ile kolayca yok
edebilirsiniz. Ne yazık ki daha az zararlı olan
dier tür yosunlar da vardır.
Bu yosunlarla ve bunlarla yapılan mücadelelerle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz
internette (www.sera.de), “Akvaryum
bakımıΩ bölümünde sizleri bilgilendiriyoruz.
Perakendecinizden sera Alg kontrol listesini
yazılı Áıktı olarak alacaksınız.

Siyah Moli (Poecilia sphenops)
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«alı Aızlı Ancistrus (Ancistrus cf. dolichopterus)

alg olu˛umunu önlemek iÁin
algların yokedilmesi iÁin
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Cüce Emici Kedi Balıı (Otocinclus cf. affinis)

Gerektiinde bakım
Akvaryum kapak panellerinin temizlenmesi
Su dei˛tirmesi sırasında akvaryum kapak
panellerindeki küÁük parÁa yıınlarını
temizleyebilirsiniz. Sıcak su ve sera pHminus panelleri hızlı bir ˛ekilde tekrar
˛effaf hale getirir. “KörΩ bir panel ı˛ık
younluunu oldukÁa dü˛ürür. Bitkiler iyi
olarak büyümez. Bu yüzden bu bakım önlemi
iÁin asla Áok fazla beklemeyin.

Akvaryum camını iÁten temizlemek
›yi bir akvaryum bakımı bile olsa, akvaryum
camında hafif perifiton geli˛imlerini önlemek
imkansızdır (ye˛il yosun gibi). Bu durumda
sera glas-clear yosun mıknatısları hızlı ve
derinlemesine bir yardım salar.
Temiz kısmın fırÁası
yiksek kaliteli katı bir
plastiktir. Dı˛ kısmın
yüzey tabakası ise
yumu˛ak bir keÁedir.
Bu da yıllar boyu süren
kullanımlardan sonra
bile Áizikleri önler.

KüÁük parÁa tortuları
Isıtıcıdaki ya da filtre pompalarındaki küÁük
tortuları da sera pH-minus ile kolaylıkla yok
edebilirsiniz. Biraz sera
pH-minus koyun ve birkaÁ dakika kalmasına
izin verin. Sonra durulayın (gerekirse sera
elyafıyla ovalayın).

Akvaryum camlarını dı˛arıdan temizlemek
Akvaryum camlarını, akvaryum tam doluyken
ve akvaryum ba˛lıı kapalıyken temizleyin.
Yumu˛ak bir beze biraz sera pH-minus serpin
ve paneli bununla silin. Artıkları kuru bir
bezle ovalayın.

Önemli:
Akvaryum camı ya da teknik bir
ekipman silerken sera pH-minus
kullandıınızda lütfen eldiven
giyin ve sıÁramalardan gözünüzü
koruyun!

Ölü balıklar
Ölmü˛ balıkları hemen Áıkarın! Bunun
nedenini de hemen bulup Áıkarmanız gerekir.
Geni˛ kapsamlı bir su analizi uygulayın.
Özellikle pH deerini, karbonat sertliini
(KH), klorini (Cl), amonyum/amonyak
(NH4/NH3), nitrit (NO2), fosfat (PO4) ve bakırı
(Cu) kontrol edin.
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Erken uyarı sistemi olarak sera su testi setleri
sera su testi setleri, uygun su deerlerindeki
sapmaları izlemeniz iÁin bir “erken uyarı
sistemidirΩ. Eer sapmalar belli bir tolerans
aralıını a˛mı˛sa zamanında uygun önlemler
alacaksınız. Bu ˛ekilde akvaryum bakımı
daha az Áaba gerektirir ve daha geni˛
ya˛am ortamı dei˛tirmelerinden kazanmı˛
olursunuz. sera test setleri kusursuzdur ve
i˛lenmesi kolaydır.
sera test setleri ve sera su bakım ürünleri
birbirlerine göre ayarlanmı˛tır. Bu yüzden
basit ve uygun su deeri ayarlamaları iÁin
sera ürünleri kullanmanızı öneririz.
sera aqua-test seti en önemli su reaktiflerini
iÁerir:
• pH deeri
• toplam sertlik
• karbonat sertlii
• nitrit
sera aqua-test box – profesyonel set,
a˛aıdakiler iÁin su testi setleri iÁerir:
• pH deeri
• toplam sertlik
• karbonat sertlii
• amonyum/amonyak
• nitrit
• nitrat
• fosfat
• demir
• bakır ya da klorin
Su parametreleri farklıdır ve balıkların ülke
orijinlerine balıdır. Örnein Amazon’daki
ko˛ullar, Malawi gölü ko˛ullarından tamamen
farklıdır. Aynı ya˛am ortamından alınmı˛
balıkları tutarsanız, uygun su deerleri
bakımını yapmak, farklı orijinlere sahip
balıkların olduu bir duruma göre daha
kolaydır.
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Akvaryum “Malawi GölüΩ

Akvaryum “Tropik
Yamur OrmanlarıΩ
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Toplam sertlik (GH)

Karbonat sertlii (KH)

Suyun toplam sertlii
kalsiyum ve magnezyum tuzu deri˛imleri ile
belirlenir. Sertlik; balık,
mikro organizmalar ve
bitkilerin büyümesini
dorudan etkiler. Akvaryumlarda tutulan
bir Áok balıın doduu
yerler yumu˛ak sulu
alanlardır.

Karbonat sertlii kalsiyum ve magnezyum
ile karbonik asidin
bile˛enlerinden ortaya
Áıkar. Asitleri balar ve
bu yüzden, balıklar iÁin
tehlikeli olan ˛iddetli
pH deeri dü˛ü˛lerini
engeller.

ÖlÁüm aralıı
Haftada bir kez ve her su dei˛ikliinde

ÖlÁüm aralıı
Haftada bir kez

›deal su deeri
6 ve 16 °dGH arasında
(balık stokuna balıdır)

›deal su deeri
5 ve 10 °dKH arasında

Deer Áok yüksekse:
⇓ • Characinler, barblar, kedi balıkları ve
Güney Amerika cichlidleri gibi yumu˛ak
tropik su balıkları iÁin doal Áürük
ekstraktlar, iz elementleri ve nem asidi
ihtiva eden sera super peat ile filtreleyin
ya da sera morena ekleyin
• Daha yumu˛ak ya da sera mineral salt
ile ayarlanmı˛ deiyonize (ters osmoz ya
da iyon dei˛imi) su ile kısmi su
dei˛iklikleri

Deer Áok yüksekse:
⇓ • sera pH-minus ekleyin
• Daha yumu˛ak ya da deiyonize (ters
osmoz ya da iyon dei˛imi) su ile kısmi
su dei˛iklikleri
• sera super peat ile filtreleyin

Deer Áok dü˛ükse:
⇑ • sera mineral salt ekleyin
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Deer Áok dü˛ükse:
⇑ • sera KH/pH-plus ekleyin

pH deeri
pH deeri suyun asidik
(7’nin altında), nötr (7)
ya da alkalen (7’nin
üzerinde) olduunu
gösterir. pH deeri
logaritmik bir deerdir
(pH 6, pH 7 ‘den 10 kat
daha fazla asit gösterir). Balıkların mukoza
zarlarını rahatsız etmemek iÁin bir birimin e˛it pH sapmalarından kaÁınmalısınız.

ÖlÁüm aralıı
Haftada bir kez

Amonyum (NH4)/
amonyak (NH3)
Yüksek
amonyum
düzeyleri bakterilerin
arıttıı suda bozulma
ya da yetersiz arıtmayı
gösterir (örnein su
dei˛iklii sonrası ya
da yeni kurulum ile).
pH deeri 7’nin üstündeyse
daha
fazla
amonyum amonyaa
dönü˛türülecektir (bu da balıklar iÁin
toksiktir). Bu, solungaÁ hasarları ve balık
boulmaları riski ta˛ır. 0,02 mg/l civarındaki
dü˛ük amonyak düzeyleri tehlikelidir.

ÖlÁüm aralıı
Haftada bir kez ve gerektiinde
(rahatsız balıklar olduunda)

›deal su deeri
Bir Áok balık ve tropik bitkiler iÁin 6 – 7;
Malawi ve Tanganyaki gölü cichlidleri iÁin
7,5 – 8,5.

›deal su deeri
0,0 mg/l NH3

Deer Áok yüksekse:
⇓ • sera pH-minus ekleyin
• sera CO2 gübreleme sistemi ile CO2
ekleyin
• sera super peat ile filtreleyin
• Daha fazla asidik su ile kısmi su dei˛iklikleri

Deer Áok yüksekse:
⇓ • Akut amonyak zehirlenmesi iÁin acil
önlem: derhal sera toxivec ekleyin
• Kısmi su dei˛iklii (suyun pH deerini
kontrol edin)
• Suyu, sera aqutan, sera turbo-clear ve
sera nitrivec ile ayarlayın
• Filtreyi kontrol edin
• sera siporax ile filtreleyin
• Tutumlu bir ˛ekilde besleme yapın
• Daha fazla bitki ekleyin

Deer Áok dü˛ükse:
⇑ • sera pH-plus ekleyin
• Saptanabilir amonyum kirlenmesi olmayan daha fazla alkalenli su ile kısmi su
dei˛iklikleri. Mukoza zarını korumak
iÁin iki doz sera aqutan ile ayarlayın.
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Nitrit (NO2)

Nitrat (NO3)

Nitrit ara bir kirlenme
azaltıcıdır (NH4/NH3 ‘den
NO2’ye). Áok yüksek
deri˛imlerde kan zehiri
olarak davranır. Saptanabilen her nitrit
düzeyi bir su kirlenmesidir.

Nitrat, kirletici madde
bozmalarında bir sonraki a˛amadır (NO2 ‘den
NO3’e). Aynı zamanda
musluk suyu ile de
akvaryuma dorudan
girebilir. Nitrat düzeyi
Áok fazla ise balık ve
bitkiler dallanıp budaklanmaz ve yosunlar
hızlı bir ˛ekilde büyür.

ÖlÁüm aralıı
Haftada bir kez ve gerektiinde
(rahatsız balıklar olduunda)

ÖlÁüm aralıı
Haftada bir kez ve gerektiinde
(artan yosun geli˛imi)

›deal su deeri
0,0 mg/l NO2

›deal su deeri
maksimum 20 mg/l NO3

Deer Áok yüksekse:
0,3 – 0,9 mg/l NO2: Su kirlenmesi
⇓ • Ara önlem: sera toxivec ekleyin
• Kısmi bir su dei˛iklii yapın, tabanı sera
dip temizleyicisi ile sifonlayın, suyu sera
aqutan ve sera nitrivec ile ayarlayın
• Filtreyi kontrol edin
• sera siporax ile filtreleyin
• Tutumlu bir ˛ekilde besleme yapın
• Balıkların ölüp ölmediini kontrol edin

Deer Áok yüksekse:
20 mg/l NO3’den itibaren:
⇓ • Filtredeki her 100 litre su iÁin 1 litre sera
siporax kullanın
• Ek olarak filtreyi sera turbo-clear ile
aktif hale getirin
• Hızlı büyüyen bitkiler ekleyin
• Nitrat bakımından zayıf olan su ile kısmi
su dei˛iklikleri yapın
• Balık stokunu ve beslemesini azaltın

0,9 mg/l’den ba˛layan NO2 miktarları:
ﬁiddetli su kirlenmesi
Balıklar tehlikededir
⇓ • Yukarıda aÁıklandıı gibi önlemler alın
• Su kirlenmesinin sebebini yok edin

100 mg/l NO3’den yüksek düzeyler iÁin:
⇓ • Derhal suyun %30’unu dei˛tirin ve
yukarıda aÁıklandıı gibi önlemleri alın

3,3 mg/l NO2 ve daha fazlası: Balıkların
hayatı iÁin akut tehlike
⇓ • Acil önlem olarak iki doz sera toxivec
ekleyin
• Derhal
suyun
%30’unu
yukarıda
aÁıklandıı gibi dei˛tirin
• Tekrar, 12 – 24 saat sonra suyun %30’unu
yukarıda aÁıklandıı gibi dei˛tirin
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Demir (Fe)
Tüm su bitkileri iÁin
demir en önemli besinlerdendir. «ok dü˛ük
demir düzeyleri bitkileri
ters olarak etkiler.
Ancak Áok fazla demir
de balıkları ve bazı
bitkileri zarara uratır.

ÖlÁüm aralıı
Haftada bir kez ve gerektiinde
(artan yosun ve zayıf bitki geli˛imi)

Oksijen (O2)
Oksijen, balıklar ve
akvaryumdaki
dier
canlılar iÁin Áok önemlidir.
Bitkiler
gece
boyunca da az miktarlarda oksijene ihtiyaÁ
duyarlar. Oksijen yetersizlii balıklarda soluma
problemlerine yol aÁar.
ﬁiddetli oksijen yetersizliklerinde balık ve dier canlıların
boulduu da görülmü˛tür.
ÖlÁüm aralıı
Her iki haftada bir, sabah ve ak˛am,
ve balıkların iyi olmadıı durumlarda.
Düzeyler, sabaha oranla ak˛amları
daha fazla olmalıdır.

›deal su deeri
0,5 mg/l Fe

›deal su deeri
4 mg/l üzerinde O2

Deer Áok yüksekse:
⇓ • Kısmi su dei˛iklii, suyu sera aqutan ve
sera nitrivec ile ayarlayın

Deer Áok dü˛ükse:
⇑ • Oksijen düzeyini sera oxypur ile hızlıca
artırın
• Suyu, bir hava pompası (sera air) ve
airstone (sera air seti) ile havalandırın
• sera dahili F 400 filtresi ayarlanabilir ile
yüzey dalgalanmasını artırın
• Oksijen yetersizlii nedenlerini yok edin

Deer Áok dü˛ükse:
⇑ • sera florena ve sera florenette A ile
gübreleme yapın.
Not: Aynı zamanda kökler tarafından da
alınan besinlerin yava˛ hızda verilmeleri
nedeniyle gübreleme tabletlerini demir
test setleri ile izleyemezsiniz.
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Karbon dioksit (CO2)

Bakır (Cu)

CO2 tüm bitkiler iÁin
önemli bir besleyicidir.
10 ile 40 mg/l arasındaki CO2 düzeyleri
en uygun düzeyler
olarak kanıtlanmı˛tır.
Akvaryum balıkları da
bu düzey ile iyi geÁinir.

Bakır, balıklar, omurgasızlar ve mikro organizmalar
iÁin
Áok
toksiktir. Bakır, akvaryuma musluk suyu ile ya
da bakır iÁeren tedavilerle
girebilir.
Doz
a˛ımlarını izlemek iÁin
bakır düzeyleri dikkatlice
izlenmelidir.

ÖlÁüm aralıı
Günlük (sera CO2 uzun süreli test
kullanarak fazla Áaba sarfetmeden)

ÖlÁüm aralıı
Her su dei˛ikliinde (musluk suyunu
kontrol edin), balıklar iyi görünmediinde ve bakır iÁeren tedaviler
kullanıldıında

›deal su deeri
10 ve 40 mg/l arasında CO2, hassas balık
türleri iÁin 20 mg/l’ye kadar

›deal su deeri
0,0 mg/l Cu
0,3 mg/l üstü Cu: salyangozlar iÁin öldürücü
1,0 mg/l üstü Cu: akvaryumdaki tüm organizmalar iÁin öldürücü

Deer Áok yüksekse:
⇓ • CO2 eklemesini azaltın
• Akut doz a˛ımını diyafram pompası
(sera air) ve bir airstone (sera air seti)
kullanarak havalandırın.
• seramic CO2 kontrol sistemi tam otomatik
olarak CO2 gübrelemesini kontrol eder
ve düzenler

Deer Áok yüksekse:
⇓ • Bakırsız su ile büyük miktarda su
dei˛iklikleri yapın, akvaryum suyunu iki
doz sera aqutan ve sera nitrivec ile ve
sonrasında sera toxivec ile ko˛ullandırın

Deer Áok dü˛ükse:
⇑ • sera CO2 gübreleme sistemi ile CO2
ekleyin
• KüÁük akvaryumlar: sera CO2-Start
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Fosfat (PO4)
Fosfat, tüm akvaryum
sakinlerinin metabolizmaları sırasındaki önemli fonksiyonları salar.
Ancak Áok yüksek fosfat
düzeyleri, Áok youn
balık
stoku,
fosfat
bakımıdan zengin yemler ve fosfat iÁeren
bitki gübreleri nedeniyle ortaya Áıkar. Yüksek nitrat düzeyleri ile
birlikte, yüksek fosfat düzeyleri a˛ırı yosun
geli˛imine neden olur.

ÖlÁüm aralıı
Haftada bir kez ve gerektiinde
(artan yosun geli˛imi)

Klorin (Cl)
Klorin genelde musluk
suyunda vardır ve
akvaryuma yeni kurulumlarla ya da su
dei˛iklikleriyle girer.
Klorin, dü˛ük dozlarda
bile olsa balıkların
mukoza zarını Áürütücü
özellie sahiptir. Ayrıca,
yararlı arıtma bakterilerinin sayısını azalttıından filtrenin artık
yok ediciliini etkiler.

ÖlÁüm aralıı
Yeni kurulum sonrasında ve su
dei˛ikliklerinde veya su doldurmalarında (musluk suyunu kontrol edin)

›deal su deeri
1 mg/l ‘de fazla olmayan PO4
(daha iyi: maksimum 0,5 mg/l PO4)

›deal su deeri
0,02 mg/l altında Cl

Deer Áok yüksekse:
⇓ • Haftada bir kez %10 – 30 oranlarında su
dei˛iklii yapın
• Hızlı büyüyen bitkiler ekleyin
• Acil önlem olarak sera phosvec ekleyin
• Tutumlu bir ˛ekilde besleme yapın
• Kalıcı yok edicilik iÁin filtrede sera phosvec
Granulat kullanın

Deer Áok yüksekse:
⇓ • Su dei˛iklii yaparken, musluk suyunu
sprey hortumla ya da temiz bir süzgeÁten geÁirerek bir kovaya doldurun. Sonra
akvaryuma doldurmadan önce sera
toxivec ile ko˛ullandırın. 100 litre suda
25 ml sera toxivec, 3,4 mg/l klorini
nötralize eder.
• Akvaryum suyunu sera aqutan ve sera
nitrivec ko˛ullandırın
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›nternette su kontrolü
sera (ÁevrimiÁi) online laboratuvarı,
akvaryum bakımını basitle˛tirir ve gerÁek
bir elence haline getirir. Su test kitlerinin ve
su düzenleyicilerinin nasıl kullanılacaını
Áaba sarf etmeden öreneceksiniz. Akvaryumunuzun ve havuzunuzun su kalitesini
sürekli olarak kontrol edebileceksiniz.

Bu da a˛aıdaki avantajları salayacaktır:
• Sürekli iyi su kalitesi
• Daha az alg sorunları
• Balık hastalıklarının erken te˛hisi
• Akvaryum bakımı iÁin daha az zaman
gereksinimi

#-Laboratory
aquarium overview

Fish selection

new

Aquarium setup 5/5

Epalzeorhynchos
erythrurus

Select the fish
Corydoras paleatus

Epalzeorhynchos
erythrurus

Epalzeorhynchos
erythrurus

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

Corydoras panda
Corydoras paleatus

0

Epalzeorhynchos
erythrurus
Epalzeorhynchos
kallopterus

apply

Epalzeorhynchos

back

complete

order # – the CD

detail view
200 l

Community Tank

selected fish: 0

of: 69

logout
last login:

›nternet’e girin ve kendiniz görün
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Su dei˛iklikleri

Ne zaman ve ne kadar su?
Akvaryumdaki tüm artık ürünler yok
edilmeyebilir. Büyük miktarları balıklar iÁin
zararlı olan nitrat ve fosfat gibi maddeler
her akvaryumda zenginle˛ebilir. Doada bu
maddeler suyun akı˛ı ile temizlenmektedir.
Aynı etkiyi düzenli su dei˛iklikleriyle sizde
akvaryumunuzda salayabilirsiniz.

Nispeten küÁük oranlarda, örnein %20,
haftada bir kez su dei˛iklii yapılması
önerilmektedir. Büyük miktardaki su
dei˛iklikleri (%50 üzeri) akvaryum ya˛am
ortamındaki dengeleri bozabilir ve bu
yüzden sadece akut nitrit ya da bakır
zehirlenmeleri iÁin saklanmalıdır. Bu tarz
durumlarda aynı zamanda sera toxivec
kullanabilirsiniz (bkz. sayfalar 13, 14, 16 ve 17).
Su dei˛tirme sıklıı ve dei˛tirilen su
miktarı a˛aıdakilere balıdır
• Akvaryum boyutu
• Akvaryum sakinlerinin sayısı ve boyutları
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Su dei˛iklikleri
30 cm

Su miktarı ve dei˛tirme
aralıkları iÁin örnekler:
Akvaryum iÁeriinin hesaplanması:

35

60 cm geni˛lik x 30 cm yükseklik x 35 cm
derinlik
= 63.000 cm3
= 63 litre brüt hacim

100 cm geni˛lik x 40 cm yükseklik x 40 cm
derinlik
= 160.000 cm3
= 160 litre brüt hacim
A˛aıdaki Áizelge normal
balık stou olan akvaryumlara
uygulanabilir.
Verilen veriler gerÁekten
kanıtlanmı˛tır.

Akvaryum boyutu/
iÁerik

40

cm

100 cm

Dei˛tirilecek
miktard

Aralık

60 litre

10 – 20 litre

haftalık

80 – 100 litre

20 litre

haftalık

110 – 120 litre

20 – 30 litre

haftalık

160 – 200 litre

30 – 40 litre

haftalık

%20

iki haftada bir

50 –

250 litre üstü

Kısmi su dei˛iklikleri Áok
nadir yapılmaktadır
Büyük miktarlarda zehirli maddeler, küÁük
akvaryum ya˛am ortamlarında hızlıca
artabilir. ÜÁ ay bekleyip sonra da suyun
yarısından fazlasını dei˛tirme dü˛üncesi
Áok yanlı˛tır. Bu durumda fazlaca geli˛en
yosunlar ve iyi olmayan balıkları görmek
sizi ˛a˛ırtmamalıdır.

sera toxivec ve sera turbo-clear eklemek,
zaman bulamadıınız bir zaman su
dei˛ikliini yapmamanıza izin verir. Ancak
yine de su deerleri sera su testi setleri ile
kontrol edilmelidir.

20

60 cm

40 cm

Ya da

cm

Hazırlanma
A˛aıdakilere ihtiyacınız olacaktır:
• Bir sulama kabı ve sadece akvaryum iÁin
kullandıınız iki kova. Bunlar hiÁbir ˛ekilde
temizlik maddeleri ile temizlenmemi˛
olmalıdır.
• ›ki metre uzunluunda akvaryum hortumu,
ya da daha iyisi sera dip temizleyicisi
• Su ta˛ması durumları iÁin bir havlu ya da
derin olmayan bir su kabı.
• Her ˛eyin fi˛ini Áekin, ısıtıcı, filtre ve
aydınlatma.

Tanktan nasıl su alınır
Öncelikle iki kovayı havlu üzerine ya da su
kabının iÁine koyun. Sonra akvaryumdan
suyun bu kovalara bo˛almasını salayın.
Bunu yapmak iÁin dei˛ik yollar vardır:
«ou akvaryumcu hortumun sonunu
akvaryuma sokar ve hortumun ba˛
tarafından aızlarıyla suyu Áeker. Ancak bu
yöntem biraz pratik gerektirir. Bazen su hiÁ
akmaz ya da akvaryum suyundan büyük bir
yudum yutarsınız.
Suyu sera dip temizleyicisi ile daha ˛ık bir
˛ekilde sifonlayabilirsiniz. Böyle yaparak iki
hedefi tek bir hareketle gerÁekle˛tirmi˛
olursunuz. Kolaylıkla ve derinlemesine sera
dip temizleyicisi ile akvaryum kumundan
tortuları Áekersiniz ve aynı zamanda suyun
bir bölümünü dei˛tirmi˛ olursunuz.

Önemli bir ipucu
sera dip temizleyicisi ile Áalı˛ırken, her
bitkinin 5 cm’lik Áevresini temizlemediinizden emin olun. Bu bitki köklerinin
hassaslıklarını koruyacaktır. Akvaryumun
camının dı˛ına, yapı˛kan bir bant ya da
benzeri bir madde ile tankı nereye kadar
bo˛altmak istediinizi i˛aretleyin.

Gerektii kadar suyu akvaryumdan Áektikten
sonra ˛imdi bazı küÁük temizleme aktiviteleri
de yapailirsiniz.
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Su dei˛iklikleri
Musluk suyunu nasıl
ko˛ullandırırsınız
ﬁimdi akvaryum, süs balıklarının gereksinimlerine göre ko˛ullandırılması gereken
musluk suyu ile doldurulmu˛tur. Bize su
salayanların, iÁme suyunu hazırlarken akvaryumlarımızı dü˛ünmediklerinin
unutmayın!
Onların görevi suyu
insan tüketimine hazır
hale getirmektir. ıÁme
suyu tat olarak iyi,
besleyici gıdalar ve patojen bakımından zayıf
olmalı ve su borularına
zarar
vermemelidir.
SonuÁ olarak tehlikeli
bakteri ve patojenleri
öldürmek iÁin sık sık
klorin gibi dezenfekte
kimyasallar kullanılmaktadır. Bu yüzden iÁtiimiz su hassas mukoza
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zarları iÁin saldırgan ve sis balıkları iÁin fazla
toksiktir. Aynı zamanda bu su hemen
hemen hiÁ yararlı bakteri iÁermez. Klorin,
akvaryumdaki arıtma bakterilerinin sayısını
da azaltır.
sera su ayarlayıcıları doadaki gibi bir su
ko˛ullaması salar. Musluk suyunu bir su
kabına koyun ve sera aqutan, sera nitrivec,
sera mineral salt ve balık stouna balı
olarak sera morena ile ko˛ullandırın.
Kalan artık düzeylerini temizlemek iÁin de
akvaryum suyuna hemen dorudan sera
toxivec ekleyin.

sera toxivec

sera aqutan

• Süs balıklarını ve omurgasızları
klorin, nitrit, amonyak ve aır
metal zehirlenmelerinden korur
• Akvaryum suyunda bu toksik
maddeleri hemen temizler
• 20 litre iÁin 5 ml (yakla˛ık 1 Áay
ka˛ıı) yeterlidir
• sera nitrivec arıtma bakterileri
iÁin ideal ko˛ulları olu˛turur

• «özünmemi˛ tuzları ve saldırgan
klorini nötralize eder
• Zararlı metal iyonlarını hemen
balar
• Deerli vitamin B kompleksi ile
balıkların mukoza zarlarını korur
ve dayanıklı hale getirir.
• Deerli vitamin B kompleksi
aracılııyla bitkilerin ve mikro
organizmaların geli˛imini destekler
• Yer dei˛tirme ya da yeni bir
tanka konulmaları sırasında
balıklardaki gerilimi azaltır
• 5-kat etkili su ko˛ullandırıcısı
• Suyu balıklar ve biyokültürler iÁin
uygun hale getirir
• Deri koruyucu koloitler nedeniyle
olu˛an küÁük yaralanmalarda
yara iyile˛mesini hızlandırır

sera nitrivec

sera morena

• Filtre ve akvaryum suyu iÁin
biyokültür
• Doal bir ˛ekilde amonyum ve
nitriti bozar
• Uzun süreli etki

• Doal turba ekstraktları, iz
elementleri, vitaminler ve nem
asidine balı olarak akvaryumda,
tropik bölgelerinkine benzer su
ko˛ulları salar
• Tetralar,
barblar
ve
dier
yumu˛ak su balıkları besliyorsanız, sera morena ‘yı sera
aqutan ile birlikte uygulayın

sera mineral salt
• Musluk suyunu, doal suda yer
alan minerallerle, biyolojik olarak
doru miktarlarda zenginle˛tirir

Önemli:
Ayarlamalardan sonra suyu
test edin.

Doru su ısısı
Lütfen taze suyun sıcaklıını, a˛aı yukarı
akvaryum suyu sıcaklıına ayarlayın. Eer
taze su akvaryum suyundan biraz daha
souksa herhangi bir zarara yol aÁmayacaktır.
Tezatlık olarak: BirÁok balık su souduktan
sonra (1 – 2 °C dereceden fazla deil) biraz
Áevik hale gelir. Metabolizma ve Áiftle˛meye hazır olma durumu artar.

Su eklemek
Su eklenirken alttaki kumları fazla hareket
ettirmediinizden ya da bitki köklerinde
Áukurlar olu˛turmadıınızdan emin olun.
Bir sulama kabı bu i˛i Áok daha kolayla˛tırır.
ıkinci ya da üÁüncü su dei˛ikliinden
hemen sonra tüm i˛lemi 15 – 20 dakikada
bitirecek kadar bir deneyime sahip olursunuz.
Ve bu ˛ekilde i˛lenen bir akvaryumda sis
balıklarınız ve su bitkileriniz iyi olacaklardır.

23

Filtre ortamı ve filtre bakımı
Doadaki gibi sera
su filtrelemesi
Akvaryum suyu mekanik ve biyolojik olarak
sera filtre ortamı ile arıtılmaktadır. Doada
olduu gibi, su, filtre iÁinde Áe˛itli arıtma
a˛amalarından geÁer. ﬁimdi size sera filtre

ortamı ve filtrelerinin aralıı iÁin genel bir
bakı˛ vereceiz.

Balık artıı
Bitki kısımları
Yenmemi˛ yemler

Temiz
su

Mekanik filtreleme
öncesi

Biyolojik su
arıtması

Son mekanik
arıtma

sera biofibres, kaba partikülleri ve yüzen maddeleri
toplar

sera nitrivec ‘teki arıtma
bakterileri sera siporax ‘ta
yerle˛ir ve biyolojik olarak
kirletici maddeleri bozmaya
ba˛lar.

sera elyafı ya da sera filtre
postu ince kir partiküllerini
toplar. sera biyolojik iÁ
filtre B ‘de, sera biofibres
sonrasında, su giri˛inde
dorudan sera elyafını
kullanabilirsiniz.

Amonyum/amonyak
(NH4/NH3)
Nitrit (NO2)
Nitrat (NO3)
Temiz su
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Özel görevler iÁin sera filtre
ortamı
sera super peat, su iÁine yava˛Áa deerli
nem asitleri ve iz elementlerini bırakır. Bu,
örnein discus, cüce cichlidler ve birÁok
tetra iÁin idealdir.
Organik artıkları temizlemek iÁin (örnein
bir hastalık tedavisi sonrası) sera super
carbon kullanılır.
sera phosvec Granulat, kolayca ve güvenilir
bir ˛ekilde fosfatları temizler. Bu yüzden
yosun önleyici olarak da hizmet verir.

sera filtre donanımı
serafil 380 iÁ filtre
• KüÁük ve Áok güÁlü
• 60 litreye kadar olan akvaryumlar iÁin
sera biyolojik iÁ filtreleri B 200 ve B 400
• Youn ve fark edilmez
• 4 odacıklı sisteme balı olarak büyük
filtre hacmi
• 200 ya da 400 litreye kadar olan akvaryumlar iÁin

serafil dı˛ filtreleri, ekonomik, güÁlü ve
kullanımı kolaydır:
serafil 900 (900 l/h)
• 5,9 litre filtre hacmi
• 240 litreye kadar olan akvaryumlar iÁin
serafil 1100 (1100 l/h)
• 8,1 litre filtre hacmi
• 350 litreye kadar olan akvaryumlar iÁin
serafil 1300 (1300 l/h)
• 10,5 litre filtre hacmi
• 450 litreye kadar olan akvaryumlar iÁin
sera filtre ortamı ve sera filtre donanımı
ile ilgili detaylı bilgiyi sera rehber
“Akvaryumumu nasıl kurarımΩ’da ya da
internette (www.sera.de) bulacaksınız.

25

Filtre ortamı ve filtre bakımı
Filtre ve filtre ortamını
temizlemek
a) Filtrenin temizlenmesi
Filtrenin parÁaları, temizlik maddeleri
kullanılmaksızın, akan su altında temizlenir.
Filtrenin temizlenmesi konusunda detaylı
bilgiyi
ilgili
kullanım
talimatlarında
bulacaksınız.
b) Biyolojik filtre ortamının durulanması
sera siporax, sera biopur forte gibi arıtma
bakterilerini yerle˛tirmede filtre ortamı ya
da küÁük filtrelerdeki filtre süngerleri sadece
durulanır, temizlik maddeleri ile yıkanmaz.
Temizlik maddeleri akvaryumdaki hemen
hemen tüm yararlı bakterileri yok eder. Bu
durumda haftalar boyunca hiÁbir kirletici
madde bozulmayabilir.
Filtre ortamını akvaryum suyuyla dolu olan
bir kovada durulamak en iyisidir. Bunu
yapmak iÁin akvaryum suyun dei˛tirirken
elinize geÁen suyu kullanabilirsiniz. Kova
hiÁbir ˛ekilde bir temizlik maddesi ile temasta
olmamı˛ bir ˛ekilde olmalıdır. Bu, tüm
bakteriler yıkanmaksızın kaba kiri yok eder.
Áok fazla filtre bakterisinin yok olmasını
önlemek iÁin her seferinde biyolojik filtre
ortamının sadece bir kısmının temizlenmesini
önermekteyiz. Daha sonra filtre ortamına
biraz sera nitrivec ekleyin. Böyle yaparak
biyolojik su arıtmasının daha hızlı bir ˛ekilde
aktif hale gelmesini desteklemi˛ olursunuz.
c) Mekanik filtre ortamının dei˛tirilmesi
Birazını adlandıracak olursak sera elyafı,
sera filtre postu ya da sera biofibres, kalın
ve ince kir partiküllerini toplar. Biraz
akvaryum suyunda bunları yıkamalısınız ya
da daha fazla kirlenmelerde dei˛tirmelisiniz.
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sera dı˛ ve iÁ filtrelerinde
serafil dı˛ filtre

sera elyafı
2
1

sera siporax ®
sera super peat
sera phosvec
Granulat

ya da

sera super carbon
sera biopur forte
1
2
2

sera filtre postu
sera filtre süngeri ince

2

sera filtre süngeri
kalın

2

sera biofibres ince

sera biyolojik iÁ filtre B

2

sera
biofibres

2

sera elyafı

1

sera
siporax ®

Temizleme aralıkları

filtre ortamını temizlemek
1 Biyolojik filtre ortamı
• Biraz akvaryum suyunda durulayın
Normal balık stounda: her 3 – 4 ayda bir
Uygun balık stoklarında: her 6 – 12 ayda bir
• Daha sonra: sera nitrivec ile biyolojik su
arıtmasını hızlı bir ˛ekilde aktif hale getirilmesi
2 Mekanik filtre ortamı
• Biraz akvaryum suyunda durulayın
• Fazla kirlenmelerde dei˛tirin
• Gerektiinde (yava˛latı˛mı˛ su akı˛ı)

sera elyafı ve sera biofibres kalın’ın fazla
kirlenmelerde dei˛tirilmesini önermekteyiz.
Arıtma bakterilerini yerle˛tirmek iÁin filtre
malzemelerini a˛aıdaki aralıklarda yıkayın
• Normal balık stounda her 3 – 4 ayda bir
• Uygun balık stoklarında her 6 – 12 ayda bir
Bu, tabi ki, akvaryum boyutuna göre
kar˛ıla˛tırılan filtre boytuna balıdır. Fazla
sayda balıı bulunan bir akvaryum iÁin filtre
Áok küÁükse, daha sık temizleme
yapmalısınız. Bu durumda, biyolojik olarak
daha güÁlü bir filtre kurmanızı öneririz.
Arıtma aralıkları, farklı filtre ortamları
uygun bir ˛ekilde ayarlanırsa uzayacaktır.
Program harici temizleme
Filtre tıkandıı iÁin oldukÁa azalan su akı˛ı
durumlarında.
Özel filtre ortamlarının uygulanması
sera super carbon (filtre karbon) ve sera
super peat (siyah turba taneleri) genelde
6 hafta sonra dei˛tirilmelidir.
Filtre malzemesini her temizlediinizde,
4 hafta boyunca, haftada iki kez, sera nitrittesti (NO2) ile nitrit düzeyini test edin.

akvaryum
suyu

Kolay filtre ortamı dei˛iklii
sera filtre torbaları ile filtre ortamı eklemek
ya da Áıkarmak daha kolaydır. Filtre ortamı,
filtre iÁinde uygun bir düzenleme ile kalır.
Filtre ortamının temizlenmesi daha
kolaydır.
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