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l̇nsan ve hayvanlar için daha iyi bir yaşam kalitesi: 1
Kendi bahçe havuzunuz
BahÁenizdeki havuzun ekosistemi, hayvanlar ve bitkiler iÁin son zamanlarda doada
rastlanması güÁ olan yardımcı bir ya˛am
alanı salamaktadır. Hayvan türleri ve rengarenk gür bitkiler, havuzunuzu evinizdeki
bo˛ zamanların geÁirildii bir merkez durumuna getirecektir. Böylece, havuz bahÁenize ayrı bir güzellik katarken, hayvanlar ve
bitkiler iÁin de e˛siz bir ekosistem olu˛turacaktır.

Havuz kuracak olanlara tavsiyeler

Havuz yapımı sırasında su ekosistemi iÁin
doaya uygun bir altyapı olu˛turmalısınız.
Havuz yapımı konusunda yeterli bilgiye
sahip olmadan i˛e ba˛lanması bazen hatalara yol aÁabilir, bu da keyfinizin kaÁmasına
neden olur. Bu yararlı rehber sayesinde,
havuzunuz Áoktan tamamlanmı˛ olsa bile,
hatalar Áou zaman düzeltilebilecektir.
Havuz sahipleri iÁin gerekli dier tavsiyeler “BahÁe havuzunun bakımı nasıl yapıl˝r”
adl˝ sera rehberinde yer almaktad˝r.
Önerilerimizi dikkate aldıınız takdirde
havuz bakımını yapmak zor olmayacaktır.
Doanın sadece birazcık yardımınıza ihtiyacı var. Doanın döngüsünde bir sorun
ortaya Áıkarsa, olası nedenler ve tedbirler
konusundaki gerekli bilgiyi “BahÁe havuzunun bakımı nasıl yapılır” adlı sera rehberinde bulabilirsiniz.
Ba˛arılar, daha da önemlisi keyif almanızı
diliyoruz!
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2 Hazırlık ve havuz kurma
2.1 En uygun mevsim

2.2 Havuzun ebatlar˝

Havuz kurma iÁin en uygun mevsim ilkbahardır. Bu mevsimde, bitkiler köklenmek ve
geli˛mek iÁin yeterli gücü toplayabilirler.
›lkbaharın sonlarında ve yazın elde edilen
ılık su, kök salma dönemini hızlandırır.
Yine de, iÁ kaplamayı havuza yerle˛tirmek
iÁin yeterince sıcak günler ya˛andıı sürece
havuzu sonbahara kadar kurmak mümkün
olacaktır (2.9. kısma bakınız).
Bu durumda, bitkilerin dikilmesini sıcaklıın 15 °C’nin üzerine Áıktıı bir sonraki ilkbahar döneminde (Nisan) dikmelisiniz.

Havuzun biyolojik olarak i˛lemesi ve doal
olarak düzenlenebilmesi iÁin havuz alanının
en az 10 m2 olması gerekmektedir. Bu, 3,2 m
x 3,2 m’lik bir alana e˛ittir. Havuzun en
derin noktası en az 1 metre olmalı ve en
azından 2 m2’lik bir alan kaplamalıdır.
Bunun iki nedeni vardır:
1 Sıcak yaz döneminde, balıklar ve dier

canlılar daha fazla oksijenin bulunduu
souk bölgelere Áekilir.
2 Havuzdaki hayvanlar iÁin en uygun kı˛

uykusu sıcaklıı +4 °C’dir. +4 °C’de su en
yüksek younlua sahiptir. Su, bu sıcaklıkta azalır. Kı˛ süresince, eksi 20 °C’nin
altındaki sıcaklıklarda havuzunuzun en
derin su hattı +4 °C olacaktır. Bu nedenle
havuz derinlii 1 m ya da daha fazla
olmalıdır. Yeterince derin olmadıı takdirde havuz donabilir.

Havuz hayvanların˝n k˝˛ uykusu alan˝

0 cm
buz tabakası
20 cm
+ 1 °C
40 cm
+ 2 °C
60 cm
+ 3 °C

80 cm

+ 4 °C
toprak
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Dikkat!
Havuz ısıtıcıları kullandıınızda, ısıtıcı etrafında sıcak su alanları olu˛turursunuz. Kı˛ ve
ilkbahar süresince balıınızın kı˛ uykusu
noktasından bu sıcak su alanlarına doru
yüzmesi ölümüne neden olabilir! Kı˛ uykusu iÁin en uygun sıcaklıın +4 °C olduunu
unutmayınız. Akvaryum ısıtıcılarının havuzlarda kullanılması tehlikelidir ve yasaklanmalıdır. Çou akvaryum ısıtıcısı iÁ mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanır ve üretilir.

Elektrik kabloları UV ı˛ınlarına direnÁli deildir ve toprak balantısı yoktur. Burada
tarif edilen, Koi bakıcıları tarafından kullanılan sürekli havuz ısıtma yöntemi konusu
kafanızı karı˛tırmasın. Havuz ısıtması, kı˛ın
bile suyu 20 °C’de tutar! Bu konuyla ilgili
daha fazla bilgiyi bölüm 2.11 “Koi havuzu
nasıl kurulur” da bulabilirsiniz.

2.3 Konum

Havuzu güne˛ alan bir yere kurmanızı
öneririz. Mümkünse, havuzu yaprakları
dökülen ya da ineyapraklı aaÁların yanına
kurmayınız. Havuza dü˛en yapraklar Áürüyecek ve havuzun kirlenmesine neden olacaktır. Bunun neden olduu oksijen azalması bahÁe havuzunuzdaki balık ve dier
hayvanlar iÁin tehlikeye olu˛turacaktır.
Özellikle ine yaprakların havuzdan Áıkarılması da oldukÁa güÁtür.

Havuz, büyük aaÁların yanına kurulursa
köklere zarar vermemesi neredeyse imkansızdır. Fazla sert olmadan kökleri dikkatlice
kesiniz. Kesilen köklerin ucunda daha
küÁük kökler olu˛acaktır. Aslında, bu aacın
geli˛imini ve canlılıını güÁlendirecektir.

›deal konum
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2 Hazırlık ve havuz kurma
2.4 Prefabrik havuz mu,
iÁ kaplamalı havuz mu?

Prefabrik plastik havuzların, ve hepsinden
öte, iÁ kaplamalı havuzların en iyisi ve en
ba˛arılı sonuÁ vereni olduu kanıtlanmı˛tır.
Prefabrik havuzlar˝n yapı malzemeleri polietilen (PE) ve kuvvetlendirilmi˛ fiberglas
plastiktir. Prefabrik havuzların saladıı
avantajlar, dayanıklılıı ve kurulumunun
kolay olu˛udur.
Fakat, prefabrik havuzların kendine özgü
sınırları vardır. Tek bir kalıptan üretilen en
büyük modeller bile 10 m3’den daha az bir
hacimle 10 m2’nin altında bir yüzey alanı
salar. Derinlikleri, genellikle 80 cm’e
kadardır, dolayısıyla balıın kı˛ uykusuna
yatması iÁin elveri˛li deildir.

Daha büyük prefabrik havuzlar, modüler
montaj ilkesine uygun olarak, parÁaların
vida ve yapı˛kanlarla bir araya getirilmesiyle olu˛turulur. Geni˛ hacimlerinden
dolayı, özellikle büyük prefabrik havuzların
nakli sırasında sorunlar ya˛anır. Neredeyse
tüm prefabrik havuzların dik duvarları
vardır ve dü˛en hayvanların sudan kaÁabilmesi iÁin “Áıkı˛ yardımları”nın olması
gerekir. Tabii ki ˛ekilleri ve ebatları da her
zaman ki˛isel isteklere uygun olamaz.
›Á kaplamalı havuzun en büyük avantajı ise
istenilen ˛ekil ve ebatta havuz yapımına
olanak salayan esneklii sunabilmesi ve
yapım kolaylııdır. Sudaki derinlikler sorun
olu˛turmayacaktır.
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Havuz iÁ kaplamalarında en popüler ve dayanıklılıı kanıtlanmı˛ malzeme PVC’dir.
Dayanıklı ve donmaya kar˛ı direnÁlidir.
Genel iÁ kaplama kalınlıı 0,5 ile 1,5 mm
arasındadır. Özellikle büyük havuzlar iÁin
kalın iÁ kaplamalar tavsiye edilmektedir,
Áünkü bunların esneme payı daha fazladır.
Lamine PVC dokusundaki iÁ kaplamalar
havuz yapımı iÁin uygun deildir. Hava
ko˛ulları nedeniyle katlar gev˛er, bu da
havuza ciddi ˛ekilde zarar verir ve su kaÁaklarına neden olur.
Polietilen (PE) iÁ kaplama bir alternatif olabilir. Bu malzeme normal havuz iÁ kaplama
yapı˛tırıcısı ile yapı˛tırılamaz. Özel bir
yapı˛tırma teknii gerektirir.
Lastik kapl˝ (EPDM) iÁ kaplamalı havuz UV
ı˛ınlarına ve donmaya kar˛ı direnÁlidir.
OldukÁa esnek, dayanıklı ve gittikÁe popülerle˛en bir seÁenektir. BirkaÁ parÁanın bir
araya getirilmesi gerektii durumlarda bu
iÁ kaplamanın da özel bir yapı˛tırma tekniiyle kullanılması gerekmektedir. Lastik
kaplı iÁ kaplama, PVC ve PE iÁ kaplamadan
Áok daha pahalıya mal olabilir.
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Branda zehirli aır metaller (kadmiyum)
iÁerir ve hiÁbir ko˛ul altında havuzlarda
kullanılmamalıdır!
Lütfen, havuz iÁ kaplaması alırken fiyattan
ziyade kaliteye dikkat ediniz. ›Á kaplama,
UV ı˛ınlarına ve donmaya (eksi 30 °C’ye
kadar) kar˛ı direnÁli olmalıdır, aksi takdirde
Áabuk yıpranır. Aynı zamanda balık ve bitkiler iÁin de zararsız olmalıdır.

Havuz Áukuru önceden kazılmı˛sa, bir ip
yardımıyla gerekli iÁ kaplama ebatı kolayca
ölÁülebilir. Bir ipi derinlemesine, bir ba˛ka
ipi de kar˛ıdan kar˛ıya uzatınız ve daha
sonra iplerin uzunluklarını ölÁünüz. Her
ölÁüye 140 cm ekleyiniz (derinlemesine ve
kar˛ıdan kar˛ıya).
Ekleme a˛aıdaki nedenlerden ötürü gerekmektedir:
1 Yayılan iÁ kaplama tamamen düz olamaz;

kat yerleri ek malzeme gerektirir.
2 ›Á kaplama kenarlara kadar yeterince

uzarsa iÁinin oyulmasını önlemi˛ olursunuz. Ayrıca, iÁ kaplama havuzun iÁine
de kaymamı˛ olur. Uygun bir kapilarite
bariyeri havuz suyunun etraftaki toprak
ve ot kökleriyle emilmesini engellemi˛
olur.

Áakıl ta˛lar˝

›Á kaplamalı havuz iÁin gerekli hazırlıklar
sayfa 12 ve 13’de gösterilmektedir.

iÁ kaplama

ince kum

su

2.5 ›Á kaplama büyüklüünün
belirlenmesi
Kapilarite bariyerinin ˛ematik Áizimi
Havuz iÁ kaplaması almadan önce, planlanan havuzun kısmi bir Áizimini yapmalısınız (derinlemesine ve kar˛ıdan kar˛ıya).
Tüm olukları, bitki teraslarını, vb. kenar
koruması iÁin ek bir 70 cm ile Áizmelisiniz.
1:50 Áizim ölÁeini öneririz. Bu, Áizimdeki
1 cm’nin gerÁek havuzda 50 cm’yi temsil
ettii anlamına gelmektedir. Artık, Áizimden gerekli büyüklüü hesaplayabilirsiniz.

Herhangi bir hesaplama yapmaya ba˛lamadan önce, bu rehberin tamam˝n˝ okuman˝z˝ öneririz. Aksi takdirde, havuzunuzun tasar˝m˝ konusunda kimi önemli
noktalar˝ atlayabilirsiniz.

7

2 Hazırlık ve havuz kurma
2.6 Havuzun tasarımı ve yapımı

Havuz tasarlanırken, hayal gücünüzü harekete geÁiriniz. Rehberimizdeki önerileri
dikkate alırsanız, havuz Áevresinin peyzaj
düzenlemesi sizin iÁin bir keyfe dönü˛ecektir.

batakl˝k bölgesi
(sayfa 28’e bak˝n˝z)

Havuzun temel tasar˝mı

yüzen yaprakl˝ bitkiler
(sayfa 30’a bak˝n˝z)

yüzen

ince kum
kapilarite bariyeri
(sayfa 7’ye bakınız)

iÁ kaplama

dekorasyon ve ı˛˝ktan
korunma amac˝yla
yerle˛tirilen ta˛lar
(sayfa 10’a bak˝n˝z)

8

iri taneli
min. 1 m
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büyüyen bitkiler
kenar sabitlemesi
(sayfa 10’a
bakınız)

suyun alt˝ndaki bitkiler
(sayfa 27’ye bak˝n˝z)
bitkiler
sera havuz filtresi
(sayfa 20+’ya bak˝n˝z)

maks. 15 cm derinlik
Áak˝l kapl˝
derinlik

min. 30 cm geni˛lik,
40 – 50 cm derinlik
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2 Hazırlık ve havuz kurma
2.7 Kenarlar ve sabitlenmesi
konusunda örnekler

Áimen

ta˛ levha

iÁ kaplama

Önemli:
Kenarları sabitlemeden önce, 3.1 ve 3.2
bölümlerde tarif edildii gibi havuza su
doldurun. Dik yerlerde bile kolay kümelenebilen ta˛lar (yumruk büyüklüünde ya
da daha büyük) kenar düzeni iÁin oldukÁa
uygundur.

kapilarite
bariyeri olarak
iri Áak˝l ta˛ları
ince kum

Çimenle Áevrelenmi˛ havuz kenar˝

iri taneli
Áak˝l

ta˛ levhalar ve
temel
iÁ kaplama
iÁ kaplama

dekorasyon
ince kum

yakla˛˝k 10 cm. zay˝f
beton (1 ölÁü Áimento,
16 ölÁü Áak˝l)

s˝n˝rlandır˝cı
levha

ince kum

Patikal˝ dik kenar

Patikalı havuz kenarı

˝˛ıktan koruma
salamak ve dekorasyon
amac˝yla konulmu˛ y˝ın
halindeki ta˛lar

ta˛ bahÁe

dö˛eme ta˛ları
(havuzdan uzak
tutun!)

iÁ kaplama

iÁ kaplama

havuz iÁine topraın
kaymas˝nı engellemek iÁin
yakla˛ık 10 cm geni˛liinde
iri taneli Áakıldan drenaj

Ta˛ bahÁe ve dö˛eme ta˛l˝
havuz kenar˝

10

ince kum

s˝n˝rlandırıcı
levha
ince kum

Eim aÁısı 45°’den daha dik
olan havuz kenarı
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Kenar tasarımı iÁin örnekler

Sadece profesyoneller iÁin önerilir:
tamamlanmı˛ bir havuz ya da iÁ kaplamal˝ havuz yerine beton Áanak

11

2 Hazırlık ve havuz kurma
2.8 Havuz Áukurunun kazılması

Öncelikle, havuzun yerle˛tirilecei alana
Áukuru kazın ve kendi isteinize uygun
olarak Áe˛itli bitki terasları olu˛turun.
Dikeceiniz havuz bitkilerinin gereksinimlerini (bataklık, sı su, derin su, vb.) göz
önünde bulundurunuz.
Havuz kenarının görünümü, özellikle en
yüksek bitki terasına göre belirlenir. Bitki
terasları arasındaki eimler mümkün olduunca düzgün olmalıdır. En fazla 1:2
oranında bir alÁalma uygun olacaktır, bu da
her metrede 50 cm’lik bir yükseklik farkı
anlamına gelmektedir.
Havuz Áimenlik bir alan üzerine kurulacaksa, alanı kaplayan Áimi keserek bir kenara
yımanızı tavsiye ederiz. Kazılan toprak
kalıbı bir tepe tabanı olu˛turmak iÁin oldukÁa uygun olacaktır.
Havuz kenarının aynı seviyede olduundan
emin olunuz. Aksi takdirde, havuz dolduktan sonra yüksek olan kenar susuz kalacaktır.
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Hortum su terazisi seviyenin kontrol
edilmesi iÁin önemli bir araÁtır. Kolayca bir
tane hazırlayabilirsiniz.
BirkaÁ metre ˛effaf filtre hortumu alın ve
büyük bölümünü (kabarcık bırakmadan)
suyla doldurun. Bu hortumu Áukura yerle˛tirin. Hortumun yere düz, kıvrımlı veya
kangal ˛eklinde yerle˛tirilmesi önemli
deildir. Hortumdaki su terazisi “bile˛ik
kaplar” prensibine göre Áalı˛ır, böylece
hortumun her iki ucundaki su seviyesi her
zaman aynıdır.

Çok basit: Su terazisi

Hazırlık ve havuz kurma 2

Çukurun kazılması

›nce kumla düzle˛tirme

KüÁük havuzlar iÁin de uygundur, su terazisi havuzun bir ucundan dierine doru
uzanan, düz bir tahta üzerine konulabilir.

Öneri: su fazlalıı

;
;;;
;;;
;;;
;;

Kazım i˛lemi sırasında havuzun fazla gelen
suyunun kontrollü biÁimde bo˛altabilecei
bir yer ayarlamı˛ olmanız gerekir. Örnein,
bir plastik boru takınız, böylece havuz fazla
suyu iri taneli bir kum yataına ya da evin
kanalizasyonuna bo˛altabilir. Boru, iÁ kaplamaya sabitlenmi˛ olmalıdır. Balıkların ya da
dier hayvanların boruya kaÁmasını ve
tıkanıklık olu˛masını önlemek iÁin boruya
bir emme filtresi takınız.
Borunun etrafını ta˛larla Áevirmek de
küÁük balıkları uzak tutmak iÁin uygun olacaktır.

Çukuru kazdıktan sonra, tüm keskin nesneleri (ta˛lar, cam parÁaları, Áiviler, vb.)
Áıkartmalısınız. Bunun ardından, Áukuru
ince kumla doldurunuz. Dik eimlerde iÁ
kaplama koruması iÁin bir altlıa ihtiyacınız
olacaktır.

Su fazlalıı

önleyici kafes

Bu i˛lem Áok dikkatli yapılmalıdır, Áünkü
keskin herhangi bir ta˛, günlerce sarfedilen
emei birkaÁ saat iÁinde mahvedebilir.

ta˛
kenarl˝k

ta˛ma borusu
iri taneli
kum yataı

iÁ kaplama

kum yata˝n˝n
yönünde alÁalt˝lm˝˛
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2 Hazırlık ve havuz kurma
2.9 Havuz iÁ kaplamasının yayılması

Sıcaklık ne kadar yüksek olursa, iÁ kaplama
da o kadar düzgün yerle˛tirilebilecektir;
böylece daha az kat yeri yaparak havuz
Áukurunun ˛eklini alır. Bu nedenle, iÁ kaplamayı mümkünse sıcak bir günde havuz
tabanına yerle˛tiriniz. BirkaÁ yardımcı ile bu
i˛i kolayca yapabilirsiniz. ›Á kaplamayı
kenarlarından tutarak havuzun üzerine
ta˛ıyınız, daha sonra yukardan kaplamayı
havuzun iÁine bırakınız.
Kırı˛ıklıkları mümkün olduunca düzeltiniz.
Bu i˛lem sırasında sivri kenarlı ayakkabı giymeyiniz. Her türlü Áalı˛mada iÁ kaplamanın
üzerine basmak gerekecektir, bu sebeple
yuvarlak lastik tabanlı ayakkabılar giymek
en dorusu olacaktır.

Öneriler:
1 ›Á kaplamayı tamamen Áakılla kaplayarak

ve eim altlıkları yerle˛tirerek, dayanıklılıını artırabilirsiniz. Bu kalın yapılı
altlıklar ı˛ıktan koruma amacına hizmet
edebilir ve büyüyen bitkiler iÁin iyi bir
destek olabilir.
2 ›Á kaplamayı esnetmekten kaÁınınız. Za-

man iÁinde esnetmeler kaÁınılmaz olarak
hasara neden olacak ve tamire gereksinim duyulacaktır.
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›Á kaplama kullanımıyla, ebatlar ya da ˛ekille ilgili olarak havuza neredeyse hiÁbir
Áizginin Áizilmesine gerek kalmamı˛tır.

Hazırlık ve havuz kurma 2

2.10 Zemin Áakılı

Artık zemin Áakılını havuza yerle˛tirebilirsiniz. Suyun derin olduu bölgede yakla˛ık 1 cm yüksekliindeki Áakıl tabakası
yeterli olacaktır, Áünkü yıllar geÁtikÁe
havuza yeterli miktarda malzeme dökülecektir. Dier bitki terasları 5 ila 8 cm
arasında bir Áakıl tabakasıyla kaplanmalıdır.

Dik eimleri kaplamak iÁin büyük Áakılları
sıkı bir ˛ekilde yayınız. Üstteki bitki terası
yapım a˛amasında doldurulmamı˛tır.
Zemin Áakılı olarak küÁük Áakıllar ya da
bilyeler uygundur – fakat bahÁe topra˝ ya
da gang uygun olmayacaktır.
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2 Hazırlık ve havuz kurma
2.11 Koi havuzu nasıl kurulur

Ana bölümdeki talimatlar, göz önünde
bulundurulacak kimi ilavelerle birlikte Koi
havuzları iÁin de geÁerlidir.
Koi 1 m’den daha uzun bir boya gelebilir!
Büyüklükleri nedeniyle Koi’nin dier havuz
balıklarına oranla daha geni˛ alana ihtiyacı
vardır.
Temel kural:
Yakla˛ık 50 cm boyundaki bir Koi 1 m3 (1000
litre) suya ihtiyaÁ duyar.
BirkaÁ modelin dı˛ında prefabrik havuzların
Áou uygun deildir. Genellikle, havuz ne
kadar geni˛se o kadar iyi olacaktır. Geni˛ bir
havuz, su bakımı aÁısından küÁük bir havuza oranla daha az i˛ gerektirecektir!
Koi havuzlarında genelde dik eimler bulunur. Sı bataklık bölgelerinde, balık bitkilerin arasına takılabilir ve genellikle kendini
bunun arasından kurtaramaz. En ideali, Koi
havuzlarındaki duvarın 25 cm yüksekliinde
dikey bir eime sahip olmasıdır. Bu ˛ekilde,
süs balıklarını kedi ve rakun gibi kara hay-

vanlarından gelebilecek yaralanmalara kar˛ı
korumu˛ olursunuz. Bazen bu hayvanlar
balıı havuzun dı˛ına Áıkarabilirler.
Ortalama Koi havuzu 0,5 – 1 m derinliinde
olmalıdır. Balıın kı˛ uykusu iÁin derin su
alanları en azından 1,5 m, hatta 2 m
olmalıdır.
Pek Áok Koi balıı tutkunu ˛imdilerde
havuzları iÁin özel ısıtıcılar kullanmaktadır.
Böylelikle su sıcaklıı, kı˛ın bile 20 °C’de
tutulmaktadır. Bu durumda, balık yıl boyunca aktif kalabilir ve beslenmesi gerekir.
Bu ko˛ullarda kı˛ uykusu bu balık iÁin
geÁerli olmayacaktır. Süs balıının, Koi’nin
kı˛ uykusuna yatmamasında bir sakınca
yoktur.
Bir ba˛ka alternatif de, örnein sera gibi
havayı geÁiren bir Áatıyla kı˛ın havuzun
üzerini kapatmak olabilir. Bu durumda, su
sıcaklıındaki artı˛ balıı kı˛ boyunca aktif
tutabilmek iÁin yeterli olmayacaktır.

Koi havuzları iÁin özellikle
önerilmektedir:
rakun ya da kedi gibi
hayvanlara kar˛˝ koruma
olarak dikey eimler

yakla˛˝k 25 cm
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Su – yaşam kaynağı 3
3.1 Havuza su nasıl doldurulur

Havuzunuzu bir seferde doldurmayınız,
doldurma i˛lemini birkaÁ etapta tamamlayınız. Yüksek su basıncı, havuz iÁ kaplaması
ve zemin üzerinde baskı olu˛turacaktır.
Havuza birkaÁ etapta su doldurulursa, iÁ
kaplama basınca uyum salamak iÁin yeterli
süreyi bulacaktır. Bunun nedeni gücün etkisinin daha az olu˛udur. Havuzun üÁte ikisini doldurduktan sonra kullanıma hazır hale
getiriniz. Havuz tamamen dolmadan önce
“Havuz suyu nasıl kullanıma hazır hale getirilir” ba˛lıklı 3.2 kısmı okuyunuz.
Havuzun doldurulmasında iki önemli öneri:

Havuzun 2/3’ünün
dolumu:

BahÁe havuzunuzun su miktarını bilmek
ileriki dönemde gerÁekle˛ecek tüm bakımlar iÁin önemlidir, Áünkü Áe˛itli su düzenleme ve bakım ürünlerinin doz ayarları su
miktarına göre belirlenmektedir.

1 Su sayacınızın ekranını kaydederek do-

2 Havuzu doldururken güÁlü bir su fıskiye-

lum öncesinde ve sonrasında kontrol
ediniz. Mümkünse, bu sırada evde olabilecek yüksek miktardaki su kullanımını
engelleyiniz. Dolumun üÁte ikisi iÁin
gerekli olan su tüketimini a˛aıya yazınız:

si kullanmayınız. Aksi takdirde dekorasyonunuzun büyük bölümüne zarar vermi˛ ve yerdeki Áakılları yerlerinden
oynatmı˛ olursunuz. Su fıskiyesini düz bir
plastik leene ya da bir kovaya yöneltmek en kolay yöntem olacaktır. Bu kabı
havuzun iÁinden tekrar Áıkarabilmek iÁin
önceden bir ip balamak yararlı olacaktır.
Deterjan ya da dier kimyasallar iÁin kullanılan kapları bu i˛ iÁin kullanmayınız.

Son dolum:

+

›kisinin toplamı
= toplam dolum:

Sonunda!
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3 Su – yaşam kaynağı
3.2 Havuz suyu nas˝l kullan˝ma
haz˝r hale getirilir
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Çevre kirliliindeki artı˛ nedeniyle musluk
suyumuzun kalitesi giderek dü˛mektedir.
›nsanlara zararlı olan mikropların yok
edilmesi iÁin youn miktarda klor ve
dezenfektan kullanılmaktadır.
pH deeri genellikle orta alkalin düzeyindedir (7,5 – 8,5). Dier endi˛e kaynakları ise
yüzen ve yüzeyi kaplayan su yosunlarına
neden olan yüksek nitrat ve fosfat deerleridir. Tabii ki, havuz suyunu etkileyen daha
birÁok Áevresel etki bulunmaktadır. “BahÁe

havuzunun bakımı nasıl
yapılır” ba˛lıklı sera rehberi havuz suyunun
doru bakımı konusuna
ı˛ık tutmaktadır. sera
pek Áok etkili su bakım
ürünü geli˛tirmi˛tir,
bunları kullanarak havuz suyunuzu
balık ve bitkilerin gereksinimlerine uygun
olarak ayarlayabilirsiniz:

sera KOI PROTECT doal ihtiyaÁlara göre
havuz suyunun hazırlanmasını salar. sera
KOI PROTECT deriyi koruyucu koloitler, vitamin B kompleksi ve su arıtıcı katkı maddesi
iÁermektedir. Böylece, havuzda balıın
ihtiyaÁlarına uygun, salıklı su salanmı˛
olur. Ürünün kullanımı, suyun ilk doldurulmasından itibaren her su dei˛iminde ve
a˛ırı yaı˛lardan sonra kaÁınılmaz olacaktır.
Ayrıca, deerli balıınızı aır metallere, klora ve zararlı Áevresel etkilere kar˛ı da
koruyacaktır

sera pond crystal havuz suyunun bulanıklıı ortadan kaldırarak kolayca filtre edilmesini salayar. Böylece, sera pond crystal
havuz suyunu temizler. Su filtre edilmeden
önce balanmı˛ parÁacıklar düzenli olarak
alınmalıdır. Oksijen miktarını artırmak iÁin
suyun yeterince Áalkalandıından emin
olunuz. Karbonat sertlii en az 5 ° dKH
olmalıdır.

Su – yaşam kaynağı 3
sera pondmorena alglerle mücadeleye
yardımcı olur. I˛ıı filtreleme özellii,
su yosununun ihtiyacı olan spektrum iÁin kalkan olu˛turur. sera
pondmorena aynı zamanda birÁok
balık hastalıını engeller ve bitkilerin geli˛imini destekler.
Havuz yakla˛ık 2/3’üne kadar
doldurulduunda bir doz sera
KOI PROTECT ve iki doz sera
pondmorena eklemenizi tavsiye
ediyoruz. Gerekli dozu sayfa
17’de kaydettiiniz su tüketimine göre hesaplayın.
Üst bitki setine kum koyun ve havuzu
tamamen suyla doldurun. Sonradan eklediiniz suyun miktarı da ilave edildiinde
elde edilen toplam tüketim, havuzunuzun
toplam su kapasitesini gösterecektir. Bu
önemli bilgiyi sayfa 17’ye not ediniz.
Yukarıda anlatıldıı gibi ilave edilen suyu da
kullanıma hazır hale getiriniz.
Uzun dönemli tedbirlere bir ek olarak sera
pond biopeat eklemenizi tavsiye ederiz. Bu
˛ekilde, sera pondmorena’nın ı˛ıı filtrele-

me özelliini desteklemi˛ olursunuz. 2 kiloluk sera pond biopeat 5000 litre su iÁin
yeterli olacaktır. Gerekirse doz artırılabilir, zararı olmayacaktır. sera pond biopeat iÁindeki hümik asitler yava˛Áa ve
sürekli olarak serbest bırakılır, etkisi uzun
sürelidir. Her iki ayda bir uygun miktarda
sera pond biopeat’i yenilemenizi öneririz.
Kaplama maddesinin bazı noktalarda daha
yerle˛mesi gerekecei iÁin havuzu birkaÁ
gün bekletin.
Aynı zamanda, su basıncı da havuz iÁindeki
küÁük Áakılların yerine yerle˛mesini salar,
böylece bitkilerin dikilmesi daha kolay olur.
›Á kaplamayı kenarlardan tutturunuz.
2.7’deki Áizimlere bakınız. Bataklık bitkilerinin iÁ kaplamanın üzerine havuz kö˛elerine
dikilmesinde bir sakınca yoktur.
Daha sonra, havuz büyüklüüne balı olarak gerekli sayıdaki sera pond havuz filtresi monte ediniz. Bu konuyla ilgili daha
ayrıntılı bilgiyi bir sonraki kısımda bulabilirsiniz.
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3 Su – yaşam kaynağı
3.3 sera pond havuz filtre sistemleri
sayesinde arınmı˛ su

Havuz iÁindeki ve Áevresindeki hayvan ya
da bitkilerin ya˛am ko˛ulları iÁin suyun biyolojik olarak temiz ve arınmı˛ olması son
derece önemlidir.

Havuz suyunun ekosistemi sera pond
havuz filtreleri sayesinde en iyi biÁimde
salanır. Filtreler suyu doanın ilkelerine
uygun biÁimde temizler.

sera pond W 1500 havuz filtresi

Geni˛ filtre teknesi, sete dahil olan birÁok
farklı filtre malzemesi iÁerir (filtre süngeri,
sera biofibres ve sera biopur). Artık ürünleri parÁalayan bakteriler iÁin yeterli alanı
salar. Böylece, havuz suyu mekanik ve
biyolojik olarak temizlenmi˛ olur.

Su yeterince temiz olduu sürece, 10000
litre ya da daha büyük kapasiteye sahip
bahÁe havuzları iÁin bir adet sera pond
W 1500 havuz filtresi yeterli olacaktır.
Daha büyük havuzlara birkaÁ adet sera
havuz filtresi yerle˛tirmenizi öneririz.

Filtre teknesinin kısmi çizimi

sera
biofibres

sera
filtre süngeri

sera
biopur

sera pond W 1500 havuz filtresi’e su Áıkı˛ını
istediiniz gibi ayarlamanız iÁin T dirsek
eklenmi˛tir. 1,60 m yükseklie kadar istediiniz güzel bir fıskiye Áıkı˛ını ya da hem
yüzeyin altından hem de fıskiyeden su
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Áıkmasını tercih edebilirsiniz! Yüksek gücü
sayesinde, sera pond W 1500 havuz filtresi
bir ˛elaleye ya da fıskiyeye balanmak iÁin
idealdir.

Su – yaşam kaynağı 3
sera su yükseklii regülatörünü kullan˝rken
f˝skiye ve su Áıkı˛˝
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sera pond havuz filtrelerinin motorları
bakım gerektirmez ve oldukÁa ekonomiktir. sera pond havuz filtreleri yıl boyunca

görevini en iyi ˛ekilde sürdürür. Filtreler,
katı VDE düzenlemelerine uygundur ve TÜV
tarafından test edilir.

sera pond biyolojik havuz filtreleri

sera pond biyolojik havuz filtreleri 25, 35
ve 50 litre tutabilen üÁ farklı boyutta mevcuttur. Bu filtreler sırayla 5000, 8000 ya da
10000 litreye kadar olan havuzlar iÁin
uygundur.
Havuz yanında uygun bir yere monte edilir
ve ayrı bir pompayla Áalı˛ır. Geni˛ filtre hacmi yararlı bakterilerin yerle˛mesine olanak
salamak iÁin plastik filtre malzemesi ile
doldurulmu˛tur.
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3 Su – yaşam kaynağı
filtre altl˝ı
sera
siporax
pond

petek
dokulu
plastik
malzeme

➨
su Á˝k˝˛˝

su giri˛i

tortu
atma
kapa˝

➨

sera pond 3 odalı biyolojik filtre

sera pond 3 odal˝ biyolojik filtre Áok büyük
havuzlar ve Koi havuzları iÁin önerilmektedir. 220 litrelik kapasiteye sahiptir. Bu
havuz filtresi de havuzun yanına monte
edilmektedir. Filtre etmeye ba˛lamadan
önce talimatlara uygun olarak filtre araÁlarını sera KOI BIOCLEAR ile biyolojik olarak
aktif duruma getiriniz. En iyi biyolojik filtreleme performansı iÁin sera siporax
pond kullanmanızı öneririz.

›pucu:

Filtreyi temizlerken yararlı
bakterileri de atmı˛ olursunuz. Her temizlikten sonra,
havuzdaki artıkların parÁalanmasını devam ettirmek
iÁin filtre araÁlarını sera KOI
BIOCLEAR kullanarak biyolojik aÁıdan aktif duruma
getiriniz.

En uy
gun b
iyo
forma
nsı iÁin lojik filtre
persera p
filtres
i
on
biyolo W 1500, s d havuz
era p
jik ha
vu
ond
pond
BasınÁ z filtresi,
sera
lı Filtr
pond
e T ve
Ba
se
temi iÁ sınÁlı Filtre
T + UV r a
in ser
a sipo
S
tavsiy
rax po ise ediy
oruz.
nd’u
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Su – yaşam kaynağı 3
sera pond BasınÁlı Filtre T ve sera pond BasınÁlı Filtre T + UV Sistemi

sera pond BasınÁ Filtreleri Áok dayanıklı
ABS plastiinden yapılmı˛tır ve bir fıskıye
Áalı˛tırılması iÁin gerekli su basınÁları iÁin
de idealdir. Genel tüm hortum Áapları iÁin
gerekli olan balantılarla donatılmı˛lardır.
Yeni sera pond BasınÁlı Filtre T tüm havuzların biyo-mekanik arıtma i˛lemi iÁin tasarlanmı˛tır. sera pond Bas˝nÁl˝ Filtre T + UV
Sistemi, yüksek verimli bir UV sistemi
sayesinde uzun vadeli kristal berraklıında
su salar.
Normlar: TÜV – GS – IPX6 – CE
Bu biyo-mekanik Áift odalı basınÁ filtreleri
özellikle 11, 25, 40 veya 50 litrelik yüksek filtre hacimlerine sahiptir. 12000 litreye kadar
olan havuzlar iÁin uygundurlar. Kolaylıkla
yere gömülüp “saklanabilirler”. Bununla
birlikte filtre bakımı ve temizlii Áok kolaydır.

sera pond UV Sistemleri
(havuz ar˝nd˝r˝c˝lar˝)
Su bulanıklıını ve parazitleri engellemek
ve mücadele etmek iÁin UV-C havuz
arındırıcısının kurulması tavsiye edilir. sera
pond UV Sistemi, hiÁ bir kimyasala gerek
duymadan Áalı˛ır ve bakımı kolaydır.
Pompanın, filtrenin ve UV-C arındırıcısının
uygunluu, uygulama alanına balıdır:
Yüzen algleri temizlemek iÁin filtre su
tesisatında UV-C arındırıcıdan sonra takılır.
Böyle yaparak balanan algler filtre tarafından hemen toplanır ve filtre temizlenirken kolaylıkla ortamdan alınır.
Dezenfeksiyon amaÁlı veya bir hastalıın
tedavisine yardımcı olması iÁin sera pond
UV Sistemi kullanılıyorsa su bulanıklıını
arındırıcıdan geÁirmeden önce gidermek
önemlidir. Böylece, parazitlerin partiküllerin gölgesinde arındırıcıdan kurtulmaları
engellenir. Bu nedenle filtre, su tesisatında

sera pond UV Sistemi’nden önce takılmalıdır. Pompanın yeri Áok önemli deildir,
sadece filtreden önce takılırsa parÁacıklar
yüzünden tıkanmamasını salayın.
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3 Su – yaşam kaynağı
Tip/Model

En uygun su akı˛ oranı

11 W UV Sistemi

1000 – 2500 l/h

Havuzun büyüklüü
maks. 6000 l

24 W UV Sistemi

2500 – 5000 l/h

maks. 12000 l

Yeni sera pond UV Sistemleri uzun vadeli
temiz havuz suyu garanti eder. Bu sistemler tam anlamıyla hava ko˛ullarına dayanıklıdır (transformatör bulunmaz), zemine
gömülebilir, görü˛ alanı dı˛ındadır ve
havuzunuza doal güzellik salar.
›ki model de 0,4 bar’a (örnein 4 m yüksekliinde Áalayan) kadar olan basınca
dayanıklıdır. Bu, ek filtreler, musluklar,
fıskiyeler ve küÁük dereler iÁin su Áıkı˛ı kullanmanızı salar.
Normlar: TÜV – GS – IPX6 – CE

sera pond havuz pompaları

Dayanıklı, sessiz ve uzun ömürlü sera pond
havuz pompalar˝, sera pond biyolojik
havuz filtresi ve sera pond 3 odal˝ biyolojik filtre kullanımı iÁin uygundur. BahÁe

havuzunun büyüklüüne ve istenilen su
akı˛ı oranına bal˝ olarak a˛aıdakilerden
birini seÁebilirsiniz:

sera pond havuz pompaları SP
sera pond havuz pompa SP, bahÁe havuzlarında, fıskıyelerde, suda v.b. kullanım amaÁlı dalgıÁ pompasıdır.

sera pond havuz pompaları PP
KüÁük dereler ve Áalayanlarda da kullanılabilen filtre pompalarıdır.

Her iki havuz pompası da farklı performanslarda mevcuttur.
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Su – yaşam kaynağı 3
sera pond havuz pompaları SP
Tip/Model

Qmax

Hmax

Uygun
fısk˝ye setleri*

SP 600

650 l/h

1,1 m

FT-02

SP 1000

1000 l/h

1,7 m

FT-03

SP 2000

2000 l/h

2,5 m

FT-04

SP 3000

3000 l/h

3,7 m

FT-04

SP 4000

4000 l/h

2,8 m

FT-04

SP 5000

5000 l/h

4,0 m

FT-05

Qmax

Hmax

Uygun
fısk˝ye setleri*

PP 2500

3000 l/h

2,5 m

FT-04

PP 4000

4000 l/h

3,0 m

FT-04

PP 6000

6000 l/h

3,5 m

FT-05

PP 8000

8000 l/h

4,0 m

FT-05

PP 10000

10000 l/h

5,0 m

FT-05

PP 12000

12000 l/h

5,0 m

FT-05

sera pond havuz pompaları PP
Tip/Model

* sera pond fıskıye setleri, uzatma borusu
ve fıskıye ucu yanında Áok Áe˛itli aksesuarlar (T balantı parÁası, hortum balantıları, ayarlayıcılar) da iÁerir.

sera pond fıskıye uÁları

sera pond havuz pompalar˝ iÁin Áe˛itli
fıskıye uÁlar˝ndan veya fıskiye setlerinden
birini seÁebilirsiniz. Farklı su püskürtme
˛ekilleri arasında seÁim yapabilirsiniz. ﬁu
tipleri mevcuttur:

sera pond
Áan biÁimli su f˝skiyesi

sera pond
köpüren kabarcıklar fıskiyesi

sera pond
basamaklı fıskiye
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4 Bitkilendirme
›yi kurulu bir havuzda bitkilerin Áok önemli
bir rolü vardır. Dekoratif yönlerinin yanı
sıra balıklar iÁin oksijen, gizlenme ve
yumurtlama alanı salar. Dahası zararlı
alglerin besinlerine rakiplerdir. Çok sayıda
bitki türü sayesinde Áok Áe˛itli tasarımlar
yapılabilir. Su altındaki bitkiler, yüzen
yapraklı bitkiler, yüzen bitkiler (kökleri yere
sabitlenmemi˛tir), bataklık bitkileri ve nemli bölge bitkileri arasında seÁim yapıyoruz.
Bazı türler ve kategorileri ilerleyen sayfalarda gösterilmi˛tir.
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Bu konuda uzman olan satıcılar stokta birÁok farklı tür bulundurur ve doru seÁim
konusunda size tavsiyelerde bulunabilirler.
Lütfen, hiÁbir bitkiyi doadan koparmayınız! Bu, yeti˛me alanı özel mülk olmasa bile, Áou ülkede kanunlarla yasaklanmı˛tır!

Bitkilendirme 4
4.1 Su altındaki bitkiler

Bu bitkiler, havuzdaki biyolojik denge
aÁısından oldukÁa önemlidir. Suya oksijen
salar ve kirleticileri parÁalar. Hızlı büyüyen bitkiler, özellikle seratofilyum ve elodya,
su yosununa kar˛ı besleyici bir rakiptir ve
bu nedenle özellikle önerilir.

Elodya
Elodea sp.
hemen kök salar ve suyu oksijen aÁısından
zenginle˛tirir. ›lk bitki dikimi iÁin uygundur.
• su derinlii: 100 cm’e kadar
• büyüme yükseklii: 100 cm’yi a˛ar
Su düünÁiÁei
(Ranunculus circinatus)
• su derinlii: 30 cm’e kadar
• büyüme yükseklii: yakla˛ık 100 cm

Seratofilyum
(Ceratophyllum demersum)
genellikle besin yönünden zengin, sakin
sularda yüzer.
• su derinlii: 150 cm’ye kadar
• büyüme yükseklii: yakla˛ık 50 cm

Bladewort
(Utricularia vulgaris)
• su derinlii: 50 cm’ye kadar
• büyüme yükseklii: 50 cm’ye kadar
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4.2 Batakl˝k alanlar, sı sular ve kenar
bölgeler iÁin bitkiler

Kenar bölgeler, havuzunuzun görsel sınırıdır ve pek Áok hayvan iÁin önemli ya˛ama
alanları salar. Bu alanlarda bitkileri uygun
biÁimde düzenlediinizde, ilkbahardan
sonbahara kadar ÁiÁeklerin görkeminin
büyüsüne kapılacaksınız. Bitkileri, en uzun
türler arkada kalacak biÁimde düzenleyiniz
(asıl aÁıdan bakıldıında). Bu ˛ekilde bahÁe
havuzunuz olaanüstü bir görünüm kazanacaktır.

ÇiÁek aÁan sazlıklar
(Butomus umbellatus)
• ÁiÁek aÁma dönemi: Haziran – Austos
• su derinlii: 30 cm’ye kadar
• büyüme yükseklii: 80 – 100 cm

Mübarek otu
(Geum rivale)
• ÁiÁek aÁma dönemi: Mayıs – Haziran
• büyüme yükseklii: 30 cm

Su yoncası
(Menyanthes trifoliata)
Güne˛ alan noktalara ekilmelidir!
• ÁiÁek aÁma dönemi: Mayıs – Haziran
• büyüme yükseklii: 30 cm’ye kadar
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Bataklık kadife ÁiÁei (Caltha palustris)
genellikle besin yönünden zengin, sakin
sularda yüzer
• ÁiÁek aÁma dönemi: Nisan – Haziran
• büyüme yükseklii: yakla˛ık 30 – 40 cm

Yaban süseni Iris sp.
Bu ÁiÁek doada koruma altındadır!
• ÁiÁek aÁma dönemi: Mayıs – Temmuz
• büyüme yükseklii: yakla˛ık 60 – 80 cm

Batakl˝k yılan yastıı (Calla palustris)
kökleri olmayan köksaplar, suda serbest
yüzmek üzere de bırakılabilirler.
• ÁiÁek aÁma dönemi: Mayıs – Temmuz
• büyüme yükseklii: 30 cm’ye kadar

Kına ÁiÁei (Lythrum salicaria)
Çalılıklara ˛ekil verir!
• ÁiÁek aÁma dönemi: Temmuz – Eylül
• su derinlii: 20 cm’ye kadar
• büyüme yükseklii: 150 cm’ye kadar

Su sinirotu Alisma sp.
• ÁiÁek aÁma dönemi: Haziran – Austos
• büyüme yükseklii: yakla˛ık 60 – 80 cm
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4.3 Yüzen yapraklı bitkiler

En iyi bilinen ve en popüler olan yüzen
yapraklı bitki nilüferdir. Yalnız bu bitkilerin,
su altındaki bitkilerin ihtiyaÁ duyduu ı˛ıı
kesmediinden emin olunuz. Yüzen bitkileri havuzun belli bir alanıyla sınırlandırmanızı öneririz. Bitkiler sınırlandıkları bölgeden ta˛arsa, yaprakları biraz azaltınız.
Nilüferler, en güzel havuz bitkileri arasındadır. Havuzunuzun ebatlarına uygun büyüklüklerde nilüferler seÁiniz, Áünkü sadece büyük havuzlara uygun olan pek Áok tür
vardır.
Ekim yapmadan önce, köklerdeki Áürümü˛
bölümleri koparınız. Bu konuda uzman
olan satıcınız dikim ve bakım konusunda
size daha fazla öneride bulunabilir.
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4.4 Koi havuzu iÁin bitkiler

Narin ve hassas bitkiler büyük Koi balıkları
tarafından kısa sürede yenilebilir. Bu
nedenle, Koi havuzları iÁin sadece salam
türler uygun olacaktır. Büyük nilüferlerin
bu havuzlar iÁin en uygun bitkiler olduu
ispatlanmı˛tır.
Koi havuzunda bataklık bölgesi sorunlu
olduu iÁin (“Koi havuzu nasıl kurulur”
ba˛lıklı 2.11 kısma bakınız) havuz sahiplerinin Áou farklı Áözümleri tercih ederler:

Ana havuzun yanında Koi’nin ula˛amadıı
bir kanal aÁılır ve havuz suyunun bir pompa aracılııyla yönlendirildii bu kanala
bataklık bitkileri dikilir. Bu sözde bitki filtresi su altındaki bitkiler ve bataklık bölgesi tarafından gerÁekle˛tirilen nitrat parÁalanmasının yerine geÁer; fakat havuz
filtresinin biyolojik i˛levinin yerini tutamaz.
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4.5 Doru bitkilendirme nasıl yapıl˝r

Bitkilendirme iÁin en uygun zaman ilkbahardan yaza geÁi˛ dönemidir (Nisan –
Austos arası). Bu dönem boyunca, yüksek
su sıcaklıı sayesinde bitkiler hızla kök
salar.
Ayrıca, satıcınız size bu sürede en geni˛
seÁenek yelpazesini sunar. Su altındaki ve
yüzen yapraklı bitkiler iÁin en uygunu bitki
sepetlerine ya da bitki Áantalarına ekilmeleridir.
Bu ˛ekilde, bitkiler uzun süre aynı yerde
dursa bile kolaylıkla bir ba˛ka yere nakledilebilir (uzun bir Áubuk yardımıyla). Öncelikle, bu sepetler bir dokumayla kaplanır
daha sonra kalın kum ya da Áakılla doldurulur. Bunun ardından seratofilyum, elodya
gibi bitkiler sepetlerin iÁine yerle˛tirilir.
Bitkinin hızlı ve salıklı büyümesini desteklemek iÁin 4 tablete kadar sera pond florenette T’yi (bitki ve sepet boyutlarına
göre) köklere yakın bir yere koyunuz. Daha
sonra, bitkilerin yerle˛tirildii sepetleri
havuz iÁinde istenilen noktalara yerle˛tiriniz.
sera pond florenette T sadece mineral ve
eser element iÁerir. Bitkiyi daha iyi beslemek iÁin her zaman havuzda varolan besinler, nitrat ve fosfatla birle˛ir.
Böylece, sera pond florenette T bitkinin
mükemmel geli˛imini salar ve su yosunları
iÁin besin desteinin olu˛masını engelleyerek yardımcı olur.
Bataklık bitkileri direkt olarak bitki terasındaki Áakılların iÁine yerle˛tirilir.

32

Bitkilendirme 4
Geli˛imlerini desteklemek iÁin sera pond
florenette T kullanınız. Ye˛illendirme i˛lemi
tamamlandıında havuzunuzu üÁ hafta
boyunca dinlenmeye bırakınız. Bu sürenin
ardından bitkiler büyümeye ba˛lar ve artık
yava˛ yava˛ balıklarınızı havuza koymaya
ba˛layabilirsiniz.
sera pond florena concentrate ve sera
pond florenette T tüm su bitkileri iÁin
mükemmel bir gübre bile˛imidir. sera
pond florenette T gübre tabletleri bitkinin
köklerini güÁlendirir. sera pond florena
concentrate gür, ye˛il, salıklı yaprakların
garantisidir.

4.6 sera pond bio balance ile
kararlı su deerleri
Su deerlerini kararlı hale getirmek iÁin
toplam sertlik (GH) 6 – 16 ° dH ve karbonat
sertliinin (KH) 5 – 10 ° dH olması Áok önemlidir. 5 ° dKH’nın altındaki KH deerlerinde,
pH deerinde ani dei˛imler meydana
gelebilir. Yaz mevsiminde alglerin fazla
Áoalması ve asit yamurlarına (bazı kırsal
bölgelerde yamur suyunun pH deeri 3,5
olabilir!) balı olarak karbonat sertlii
seviyesi hızla dü˛ebilir.
sera gH-testi ve sera kH-testi ile düzenli
olarak su sertliini kontrol etmenizi tavsiye
ediyoruz. Gerekirse sera pond bio balance
ile sertlii en az 6 ° dGH ve 5 ° dKH deerine
Áıkarın.

“BahÁe havuzunun bakımı nasıl yapılır” adlı
sera rehberinde su bakımı hakkında daha
ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
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5 Bahçe havuzunuz için balık seçimi
Sadece bal˝k, havuz iÁinde uygun ortam˝
yaratabilir ve su dünyas˝na canl˝l˝˝ ve hareketi getirebilir. Japon bal˝˝ ve Koi, bahÁe
havuzu iÁin uygun olan güzel bal˝k türlerine örnektir. Uzman evcil hayvan satan
sat˝c˝larda ya da bahÁe merkezlerinde pek
Áok bal˝k seÁenei bulabilirsiniz. Ayr˝ca, bu
tür sat˝c˝lardan bahÁe havuzunuz iÁin en
uygun bal˝k türleri hakk˝nda öneri de alabilirsiniz.
Önce sadece birkaÁ bal˝kla (2 – 4 bal˝k)
ba˛laman˝z˝ öneririz. Daha sonraki birkaÁ
hafta boyunca, havuzunuz istediiniz dolulua ula˛˝ncaya kadar azar azar say˝y˝
art˝r˝n˝z. Bu ˛ekilde, havuzunuz bal˝k
art˝klar˝n˝n parÁalanmas˝ iÁin gerekli olan
nitratla˛t˝rma bakterilerini geli˛tirmek iÁin
gerekli zaman˝ bulacakt˝r. Bu bekleme
dönemi sera KOI BIOCLEAR yard˝m˝yla oldukÁa k˝salt˝labilir:
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sera KOI BIOCLEAR’˝ kullan˝m talimatlar˝na
uygun olarak kullan˝n˝z. Bir ya da iki günün
ard˝ndan, sera nitrit-testi ile suyun nitrit
seviyesini kontrol ediniz. Nitrit seviyesi
0,1 mg/l’nin alt˝na dü˛er dü˛mez bal˝˝
havuza koymal˝s˝n˝z. Bal˝˝n˝z˝n büyüyeceini ve h˝zla üreyebileceini unutmay˝n˝z!
Havuzunuzu sonbahar aylar˝nda kurarsan˝z, bal˝klar˝ koymak iÁin bahara kadar
bekleyiniz. Böylece, havuzunuz ve bal˝klar˝n˝z ilk k˝˛˝n yükünü ta˛˝mam˝˛ olacakt˝r.
Koi ve dier havuz bal˝klar˝na nas˝l bakaca˝n˝z ya da onlar˝ nas˝l besleyeceiniz
konusunda daha ayr˝nt˝l˝ bilgiyi rehberiniz
“BahÁe havuzunun bak˝m˝ nas˝l yap˝l˝r” da
bulabilirsiniz.

Alıcının kontrol listesi 6
a. Alet ve araÁlar
bel
kürek
sivri Áapa
ölÁüm iÁin ip
düzleme iÁin:
su terazisi olarak ˛effaf hortum
uzun, düz tahta ve su terazisi
plastik kova
iÁ kaplama parÁalarını yapı˛tırmak iÁin
fırÁa silindir (sadece iÁ kaplamalı
havuzlar)

Koi sera yemi
sera KOI ROYAL STAPLE DIET,
sera KOI COLOR, sera KOI SPIRULINA,
sera KOI JUNIOR
Dei˛ik türler iÁin yem
sera pond bioflakes,
sera pond biogranulat,
sera pond mix royal,
sera pond Sturgeon Granules

b. Havuz yapım malzemeleri
Ana malzeme:
tamamlanmı˛ havuz ya da
havuz iÁ kaplaması ve yapı˛tırıcı
iÁ kaplama koruyucu dokuması
eim altıı

h. Donanım
Filtreler ve havuz arındırıcıları
sera pond W 1500 havuz filtresi
sera pond biyolojik havuz filtreleri
sera pond 3 odalı biyolojik filtre
sera pond BasınÁlı Filtre T
sera pond BasınÁlı Filtre T + UV Sistemi
sera pond UV Sistemleri
(havuz arındırıcıları)
Pompaları
sera pond havuz pompaları SP
sera pond havuz pompaları PP

c. Zemin Áakılı ve sınır
istenildii takdirde, kenarlar iÁin ta˛lar
Áukur iÁin ince kum
(iÁ kaplamanın altına)
zemın malzemesi:
küÁük Áakıl ya da
iri Áakıllar (Koi gibi
büyük balıklar iÁin
ideal)
d. Bitki zemini
küÁük Áakıllar ya da iri taneli kum
e. Bakım ve suyun hazırlanması
sera KOI PROTECT, sera KOI BIOCLEAR,
sera pond crystal
sera pond biopeat, sera pondmorena,
sera pond algenstop
sera pH-testi, sera gH-testi,
sera kH-testi, sera nitrit-testi
sera KOI AQUA-TEST BOX
sera pH-plus, sera pH-minus,
sera pond bio balance
f. Balık yemi
Japon balıı yemi
sera goldy, sera goldy Royal,
sera goldy Color

g. Vitaminler
sera KOI MULTIVITAMIN
sera activant

i. Bitkiler
su altyndaki bitkiler
yüzen yapraklı bitkiler
yüzen bitkiler
bataklık bitkileri
kenarlar iÁin bitkiler
j. Bitki gübreleri
sera pond florenette T
sera pond florena concentrate
k. Dier/Aksesuarlar
sera balık kepÁesi
havuz pompası iÁin fıskiye aızlıkları
l. Balık
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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