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sera, havuz suyunda biyolojik temizliği 
garanti eder.

Size sadece küçük cennetinizin tadını
çıkarın.

Havuz etrafındaki ve iÁindeki hayvan ve
bitkilerin ya˛am ko˛ullar˝ iÁin berrak ve bi-
yolojik aÁıdan temiz bir su, vazgeÁilmezdir.
Su dei˛imleri, güne˛ ı˛ıı, yamur ve
havuzun iÁine dü˛en maddeler (örn.
yapraklar) su ko˛ullarının dei˛mesine
neden olur. Doal havuz düzenlemesi bu
dei˛iklikleri kaldırabilecek yapıda deilse,
bu durum havuz iÁinde su yosunlarının
yodun biÁimde geli˛mesine neden olacak,
balık ve bitkilere zarar verecektir.
sera, yıl boyunca bahÁe havuzunuzdan
keyif alabilmeniz ve havuzunuzun göz
alıcılıını koruyabilmeniz iÁin gerekli bakım
önerilerini biraraya getirmi˛tir.

sera ürünleri ile doanın gereksinimlerine
uygun olarak bahÁe havuzunun bakımını
yapmak iÁin gereken donanıma sahip ola-
caksınız.
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Musluk ve yamur suyunda klor ve bakır
gibi havuz balıkları iÁin Áok tehlikeli mad-
deler vardır. Çok dü˛ük veya Áok yüksek su
sertlii de zararlıdır (bkz sayfa 16).
sera KOI PROTECT ve sera pondmorena kir-
leticileri nötralize eder ve balık iÁin en
uygun ya˛am ko˛ullarını salar. Karbonat
sertlii 5 ° dKH’nin altındaysa, pH deerinin
güvenli biÁimde dengelenmesini salamak
iÁin sera pond bio balance kullanarak
deer 5 ila 10 ° dKH arasına yükseltilmelidir.

Özellikle yaz döneminde, besleyicilerin
Áokluu ve güÁlü güne˛ ı˛ıı nedeniyle su
yosunlarının youn biÁimde yayılma tehlikesi
bulunmaktadır. Düzgün havuz su bak˝m˝ alg
olu˛umunu önler. Havuz suyunu hazırla-
manız iÁin sera KOI PROTECT ve sera pond
crystal kullanmanızı tavsiye ediyoruz. sera
KOI PROTECT, iÁindeki koruyucu kolloidler ve
Vitamin B kompleksiyle suyu balıkların
ihtiyaÁlarına göre ko˛ulland˝r˝r. sera pond
crystal havuz suyunun bulanıkla˛masını
önler, bu da kolayca filtre edilmesini salar.
sera pond crystal kullanırken lütfen pH
deerini stabilize edebilecek yeterli KH
deerinin saland˝ından emin olunuz.

Dahası sera pond UV Sistemi yüzen alglerin
olu˛umunu engeller. Çürüyen su yosunları-
nın havuz suyunda kirlilik yaratmasını önle-
mek iÁin bir araya toplanm˝˛ yosunlar düzen-
li olarak filtreden atılmalıdır.
sera pond algenstop kullanılarak ipliksi ve
yüzen alglerle güvenli bir ˛ekilde sava˛ılabilir.
l̇˛lem süresince havuz suyu en iyi ˛ekilde
havalandırılmalıdır, Áünkü ölen su yosunları
yüksek miktarda oksijen tüketir.

3. bölümde (Bkz. sayfa
10) alglerin nas˝l engel-
lenebilecei konusunda
daha ayr˝nt˝l˝ bilgi bula-
bilirsiniz.

1.1 Balık ve bitkiler iÁin uygun olmayan
su parametreleri nasıl düzeltilir

1.2 Can sık˝c˝ su yosunlar˝n˝n büyümesi nas˝l engellenir

1  Düzenli havuz bakımı için tavsiyeler

Sayfa 16’da karbonat sertliinin
nas˝l gözlemlenebilecei
konusunda gerekli bilgiyi 
bulacaks˝n˝z.
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1.3 Kirli su tekrar nas˝l dengelenir

1.4 Önlem: sal˝kl˝ bir havuz ortam˝ iÁin

Suyun hijyenik olması Áok önemlidir. Suyun
daha fazla kirlenmesini engelleyiniz. Balık-
larınızı sadece yüksek kaliteli bir yem olan
sera KOI SPIRULINA ile besleyiniz.
pH deeri Áok yüksekse, sera pondmorena
ve uzun süre etkisini koruyan sera pond
biopeat kullanarak pH deerini dengeleyip
dü˛ürünüz.
Havuz yüzeyi güÁlü bir ˛ekilde karı˛t˝-
r˝lmalıdır. Bu, iÁinden su akan dekoratif
fıskıyeler iÁin de uygun olan sera fıskıye ve
havuz filtre pompalarıyla yapılır. sera pond
havuz filtreleri hakkında daha ayrıntılı bil-
giyi “BahÁe havuzumu nasıl kurarım” adlı
sera rehberinde bulabilirsiniz.

Havuzdaki balık mik-
tarını kontrol ediniz,
balıklarınızın sayısı
oldukÁa artmı˛ ola-
bilir! Havuz fazla kala-
balıkla˛mı˛sa sayıyı
azaltınız.
Akut toksin belirtileri
görünüyorsa, lütfen
derhal suyun büyük
miktarını dei˛tiriniz.
Bu i˛lem sırasında, mümkün olduunca Áok
tortu atınız. l̇ki doz sera KOI PROTECT ve
sera pondmorena ile suyu hazır hale
getiriniz.

Düzenli havuz bakımı için tavsiyeler  1

sera pondmorena ve sera pond biopeat
birlikte uygulanması istenmeyen su yosun-
larının ve birÁok balık hastalıının
olu˛masını engeller ve uzun süre etkisini
koruyan biyolojik aÁıdan temiz su salar.
sera pondmorena hümik asit konsantre-
sidir ve bu nedenle etkisini Áabuk gösterir.
sera pond biopeat hümik asidi suya yava˛
yava˛ bırakır.

Böyle bir su bakımının saladıı avantajlar
˛unlardır:

• sal˝kl˝, kristal berrakl˝ında su

• su yosunlarının önlenmesi

• sal˝kl˝ bitki geli˛iminin desteklenmesi
ve daha iyi oksijen salanması

• bal˝kta mantar hastal˝klar˝n˝n engel-
lenmesi

• pH deerinin dengelenmesi
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Bal˝klar˝ sal˝kl˝ bir biÁimde yeti˛tir-
menin ön ko˛ulu doru beslenmedir.
Balıın türüne ve ya˛ına balı olarak
beslenme ihtiyaÁları farklılık gös-
terir. Yem seÁiminde, doal bes-
lenme alı˛kanlıklar˝ göz önünde
bulundurulmal˝d˝r. sera, mersin ve Áiga
balıklar˝ iÁin haz˝rlanan h˝zla batan granül
yemler gibi özel yemlerin yanı sıra pul
yemin ve yüzen pond yemin de dahil
olduu geni˛ bir ürün yelpazesi sunmak-
tad˝r.

Yem kalitesi, balıın dı˛kısı nedeniyle su
yükü üzerinde önemli bir etkendir. Kali-
tesiz ve yeterli i˛lemden geÁmemi˛ yemler
balık tarafından kısmen sindirilebilir,
sindirilemeyen büyük miktardaki yem,
yetersiz beslenme ve a˛ırı su kirliliine
neden olur.
sera havuz balıı yemi, havuz balıklarınız
iÁin salıklı ve uygun bir Áe˛it sunarve pek
Áok vitamin, mineral, eser element ve
bitkisel besin iÁerir. Titiz üretim süreci ile
her ˛ey korunur. Yemlerin lezzeti, balı-
ınızın sevecei türde bir yem olduunu
kanıtlar. Ayrıca, sera havuz balıı yemi
büyük miktarda provitamin inositol iÁerir.
Bu doal madde tüm malzemelerin sindiri-
mini artırır ve böylece su kirliliini azaltır.

2  Balığınız için doğal yem

sera KOI JUNIOR yavru balıkları ve büyüyen
Koi’leri beslemek iÁin kullanılan granül
yemdir. Uygun kalitedeki granül yem
suyun iÁine yava˛Áa batar, böylece dipte
beslenmeyi tercih eden yavru Koi’nin
beslenme gereksinimini salar. sera KOI
JUNIOR, buday tohumu ve deerli
Spirulina alglerinden elde edilen doal
karoten aÁısından zengindir. Dikkatlice
hazırlanarak iyi dengelenmi˛ iÁerik ve vita-
min karı˛ımı, renklerin muhte˛em olmasını
ve geli˛imin salıklı olmasını salar.

Yem verme önerisi:
Az miktarda ama günde
birkaÁ kez yem verin, bu
miktar mümkünse balıın
yakla˛ık 5 dakika iÁinde
tüketebileceinden fazla
olmamalıdır.
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sera KOI SPIRULINA,
% 20 tam Spirulina
iÁeren yüksek ge-
reksinimler iÁin ge-
li˛tirilmi˛ özel bir
granül yemdir. Bu da
doal renklerin geli˛i-
mini, net renk ayrım-
larını ve büyüleyici
Koi’nin salıklı biÁimde

geli˛mesini salar. Ay-
rıca, sera KOI SPIRULINA özellikle sindirimi
kolay buday tohumu, kabuklular ve
bitkisel yalar yönünden zengindir. Bu
nedenle, Koi’nizi ilkbahar ve sonbahar
mevsimlerinde güÁlendirmek ve can-
lılıını artırmak iÁin idealdir. Renklerin
parlaklıını artırdıı iÁin orijinal Japon
Koi balıını sera KOI SPIRULINA ile besle-
meyi tercih edebilirsiniz.

Granül yem sera KOI ROYAL üstün kaliteli
ba˛lıca Koi besinidir. sera KOI ROYAL özel-
likle buday tohumu yö-
nünden zengindir. Doal
karoten Koi’nin muhte-
˛em renklerini daha da
güzelle˛tirir. Bu nedenle
sera KOI ROYAL, su
sıcaklıı 8 °C’nin üze-
rinde olduunda tüm
Koi balıkları iÁin son
derece uygun bir
temel besindir.

KOI’ler iÁin hazırlanan sera
granül yemin mevcut yem ebatları
˛unlardır
MINI – 2 mm (sadece sera KOI ROYAL)
MEDIUM – 4 mm
LARGE – 6 mm
sera KOI JUNIOR’ın granül 
büyüklüü 2 mm’dir

sera KOI COLOR besleyici, protein yönün-
den zengin, Koi ba˛ta olmak üzere büyük
havuz balıkları iÁin uygun yem parÁalarıdır.
Renkli Koi’nin güÁlü bir besleyiciye ihtiyacı
vardır. sera KOI COLOR Koi’nin beslenme

gereksinimlerini kar˛ıla-
mak üzere hazır-

lanmı˛tır ve bu
sebeple bu balık-

ların ihtiyaÁlarını
en iyi ˛ekilde gi-
derecektir. sera
KOI COLOR özellikle
kırmızı renkleri do-
al biÁimde destek-
ler.

Balığınız için doğal yem 2
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sera pond mix royal
Bu yem karı˛ımı her
balık iÁin uygun yemi
iÁerir. Enerji ve denge-
leme maddeleri yönün-
den zengin pond yem
tüm balıklar iÁin iyi denge-
lenmi˛ bir beslenme biÁi-
midir. OldukÁa fazla miktar-

da salıklı buday tohumu,
lezzetli temel bitkiler ve deerli Spirulina
su yosunundan elde edilen doal karoten
iÁerir. KüÁük balıklar, özenle i˛lemden
geÁirilmi˛ pul yemleri olu˛turan yüksek
kalitedeki taneli ürünler, böcekler ve
kabukluların yanı sıra doal vitaminlerle
beslenir. Doal yem hayvanları (Gam-
marus) tüm havuz balıkları iÁin besleyi-
ci, protein yönünden zengin, lezzetli
bir besindir.

2  Balığınız için doğal yem

sera pond biogranulat’ın yüzen parÁa-
ları, 6 cm’den daha büyük, orta boydan
büyük boya doru olan tüm büyük
havuz balıkları iÁin salıklı, az yalı bir
temel yiyecektir. Farklı havuz balık-
larının beslenme gereksinimlerini

kar˛ılamak iÁin sera pond
bioflakes ve sera pond
biogranulat’ı aynı anda
kullanmanızı öneririz.
Verilecek miktarlar ha-
vuz iÁindeki balık sayıs˝
ile orantılıdır. 

Ya oranı dü˛ük pul
yem sera pond bio-
flakes bahÁe havuzu-
nuzdaki tüm küÁük ve
orta boy (yakla˛ık 8 cm’e
kadar) balıklar iÁin tam
beslenme salar.

Tabii ki tüm havuz ba-
lıkları üstün kaliteli Koi yemlerini yiyebilir,
fakat asil Koi her zaman özel bir Koi yemi-
ni yiyecek, dier havuz balıklarının yem-
lerini kabul etmeyecektir.

sera goldy, japon balıkları ve dier havuz
balıkları iÁin hazırlanmı˛ üstün kaliteli, ya
oranı dü˛ük, pek Áok mineral ve vitamin
iÁeren pul yemdir. Sonbahar, ilkbaharda 
ve hastalık sonrasındaki 
iyile˛me döneminde
balıı güÁlendirmek
iÁin kullanılmalıdır. ›yi-
le˛me dönemlerinde
balıa yem vermeden
önce üzerine sera
KOI MULTIVITAMIN
damlatınız.
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Ya oranı dü˛ük granül
yem sera goldy Color
doal karoten, salıa
yararlı bitkiler ve e˛siz
vitaminlerin de dahil

olduu üstün kalitede bir
muhteviyata sahiptir. Bu
yönüyle, japon balıının
ve dier havuz balıklarının
muhte˛em renklerini ve

salıklarını korur. sera goldy
Color hem dı˛ mekanlar hem de akvaryum-
lar iÁin uygundur.

sera goldy Royal, alımlı veiltails gibi
tüm özel japon balıkları iÁin temel bir
besin olmakla birlikte Sarasa ve
Shubunkin iÁin de uygundur. sera
goldy Royal hem bahÁe havuzlarındaki
hem de akvaryumlardaki balıkları besle-

mek iÁin son derece uygundur. Yemin suya
yava˛Áa batması özellikle dikenli balık, bit-
terlings, kaya balıı gibi Áou havuz
balıının ve dier balıkların
beslenme gereksinimlerini
kar˛ılar. sera goldy Royal
ya ve fosfat oranı dü˛ük
fakat provitamin inositol
ve dier vitaminler aÁı-
sından zengin bir yemdir.

Balığınız için doğal yem 2

Ocak fiubat Mart Nisan Mayis Haziran

Koi - - KOI SPIRULINA KOI SPIRULINA tüm sera tüm sera
KOI ROYAL KOI yemleri KOI yemleri

Yavru Koi - - KOI JUNIOR KOI JUNIOR KOI JUNIOR KOI JUNIOR
KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI

Japon bal˝˝ ve bioflakes bioflakes

dier balıklar
- -

goldy
goldy biogranulat biogranulat

mix royal
mix royal mix royal

Mersin balıkları

Temmuz Austos Eylül Ekim Kasım Aral˝k
(8 °C’nin altındaki (8 °C’nin altındaki
su sıcaklıklarında) su sıcaklıklarında)

Koi tüm sera tüm sera tüm sera
KOI SPIRULINA KOI SPIRULINA -

KOI yemleri KOI yemleri KOI yemleri

Yavru Koi KOI JUNIOR KOI JUNIOR KOI JUNIOR
KOI JUNIOR KOI JUNIOR -

KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI

Japon balıı ve bioflakes bioflakes bioflakes

dier bal˝klar
biogranulat biogranulat biogranulat

goldy goldy
-

mix royal mix royal mix royal
mix royal mix royal

Mersin balıkları

(8 °C’nin üzerindeki
su sıcaklıklarında)
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3  Su yosunlarının görülmesi durumunda ne yapılmalı
sera su yosunu kontrol listesi

Su yosunu, sudaki doal beslenme zin-
cirinin bir parÁasîdîr. KüÁük organiz-
malarîn Áou (protozoalar, böcek larvalarî
vb.) bu su yosunlarî ile beslenir. Sadece su
yosunlarînîn geli˛imi havuz iÁinde baskîn

duruma gelmeye ba˛ladîînda müdahale
gerekli olacaktîr. En sîk kar˛îla˛îlan sorun-
larla birlikte bu problemlerin nedenlerini
ve tedavi yöntemlerini bir arada derleyip
aÁîkladîk:

Aylarca süren donuk ye˛il havuz suyu (su yosunu olu˛umu)

Havuz a˝r yük ve kirlilik tehdidi alt˝nda.
Ya˛anan su kirliliinin nedenleri a˛˝r˝

besleme, atılmayan yap-
rak ve bitki köklerinin

art˝klar˝d˝r. Nedenleri
ortadan kald˝r˝n˝z ve
k˝smi olarak su dei-
˛iklii yapınız. Taze
suyu sera KOI PROTECT
ve sera KOI BIOCLEAR ile
hazırlay˝n.

sera pond UV Sistemleri kullan˝m˝ yüzen
su yosunlar˝ ile mücadele iÁin özellikle

tavsiye edilmektedir. sera pond UV
Sistemleri rahatsız edici boyutlara ula˛an
su yosunların˝ (ye˛il, bulanık su) ve parazit-
leri etkili biÁimde yok eder. Böylece,
havuzunuzdaki suyun her zaman berrak ve
biyolojik aÁ˝dan sal˝klı olmasını salar.

Çatı bölümünden gelen yamur suyu
havuza akar. Akan bu su, youn biÁimde

Áevre kirliliine maruz kalm˝˛t˝r. ›yi su ya da
musluk suyu kullan˝n˝z.

BahÁe topraı ya da topraın üst kısmı
havuz iÁine girmi˛ ya da koyulmu˛ ola-

bilir. Topra˝n üst tabakası, besinler aÁ˝-
s˝ndan zengin olduu iÁin su yosunlar˝nın
geli˛imini oldukÁa hızlandırır. Havuz iÁinde-
ki bu topra˝, Áak˝l ile dei˛tiriniz. Ayr˝ca,
yamur sular˝yla havuz iÁine akan topra˝
engellemek iÁin önlem al˝nız. Havuz
kenarlarının ne ˛ekilde düzenlenmesi
gerektii konusunda gerekli bilgiyi “BahÁe
havuzumu nasıl kurarımΩ ba˛lıklı sera
rehberinde
bulabilirsiniz.

filtre
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Su yosunlarının görülmesi durumunda ne yapılmalı  3
sera su yosunu kontrol listesi

Batakl˝k bitkilerini bahÁe gübreleri ya da
kesilen otlarla gübreliyor musunuz?

Bu gübreler, su kirliliine neden olan nitrat
ve fosfat aÁ˝s˝ndan zengindir. Suyun büyük
bölümünü dei˛tiriniz ve bu i˛lem sıra-

sında kirliliin nedenlerini ortadan
kald˝r˝n˝z. Tatl˝ suyu sera KOI PRO-

TECT, sera pondmorena ve sera
pond biopeat ile kullan˝ma haz˝r
duruma getiriniz. sera pond flo-
renette T, özellikle bahÁe havuzları
iÁin hazırlanan gübre tabletidir. sera
pond florenette T’de nitrat ve fosfat
bulunmamaktadır.

Beslemeyi doru yapıyor mu-
sunuz?

Sıcaklık 8 °C’nin altında olduunda
artık yem vermemelisiniz. 8 °C ve
üzerinde Koi ve dier büyük havuz
bal˝klar˝ sera KOI SPIRULINA ve sera
KOI ROYAL yer. Yavru Koi ise sera KOI
ROYAL MINI ile beslenir. KüÁük havuz
bal˝klar˝n˝z˝ sera goldy ile besleye-

bilirsiniz. 12 °C’de ve üzerinde
orta büyüklükteki ve büyük

Koiler iÁin Áe˛itlilii ve doal
renklenmeyi desteklemek ama-
cıyla sera KOI COLOR da kulla-
nılmalıdır. Yavru Koiler sera KOI
JUNIOR ile beslenir. S˝cak dönem

boyunca, japon bal˝ı ve dier-
leri herhangi üstün kaliteli sera
yemi ile beslenebilir. Ancak,
uygun tane büyüklüünü seÁ-
meniz gerekmektedir. Ya oranı
dü˛ük granüller olan sera goldy
Color ve sera goldy Royal küÁük
japon bal˝klar˝ ve bunlar˝n iÁinde
özellikle veiltails iÁin uygundur.
Yem birkaÁ dakika iÁinde yenilme-

lidir. Günde birkaÁ kez küÁük miktarlarda
besleyiniz. Ekmek k˝rıntıları, ucuz yem ve
benzerleri balık yemi olarak uygun deildir.
Kaliteli ürünler almaya özen gösteriniz.
Aksi takdirde, dengesiz beslenme su yo-
sunlarının artmasına ve hastalıkların ortaya
Áıkmasına neden olabilir.

Havuzda yeterli sayıda su altı (örn, sera-
tofilyum, elodya vb) bitkisi var mı?

Salık aÁısından bitki miktarını kontrol edi-
niz. Su altındaki bitkiler su yosunlarına
rakip olan besinlerdir, ayrıca oksijen salar-
lar (“BahÁe havuzumu nasıl kurarımΩ ba˛-
lıklı sera rehberine bak˝nız). Havuza Áabuk
büyüyen su altı bitkileri yerle˛tiriniz. Gübre
olarak sera pond florenette T kullan˝n˝z.
Bitkiler sadece eser element olduunda
nitrat ve fosfat tüketebilir.

Suyun berrak olmas˝ bitkilerin daha sal˝klı
büyümesini salar. sera pond crystal havuz
suyunun bulanıkla˛masını önler, bu da
kolayca filtre edilmelerini salar. Böylece,
sera pond crystal, havuz suyunun kristal
berraklıında olmasını salar. Oksijen sevi-
yesini artırmak iÁin suyu iyice havalandırın.
Önce sera kH-testi ile karbonat sertliini
kontrol edin. En az 6 ° dKH olmalıdır ama 
8 ° dKH daha iyidir. Katı parÁacıklar yüzey-
den toplanabilir veya dibe Áökerek filtre
pompasına Áekilirler. Filtre tıkandı-
ında vakit geÁirmeden temizlen-
melidir.

resim: yüzen su yosunları
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3  Su yosunlarının görülmesi durumunda ne yapılmalı
sera su yosunu kontrol listesi

Dekor, ta˛lar ve bitkiler üzerinde olu˛an balÁıa benzer su yosunlar˝

Su temiz, fakat havuzda youn ˛ekilde ipliksi su yosunu olu˛umu görülüyor

Yeteri kadar besin rakibi (su bitkisi) var mı?
Yoksa, havuza seratofilyum ve su mer-
cimei eklemenizi tavsiye ediyoruz. sera
pond algenstop ipliksi alglerin olu˛umunu
önleyecektir. Algler tekrar üremeye ba˛la-
yaca˝ndan ölü algı hemen alın. Acil bir
önlem olarak algler sudan tırmıkla
Áıkarılabilir. sera pondmorena hemen etki
eder, sera pond biopeat ve sera pond UV
Sistemi uzun vadede etki edecektir.

Bu sorunun nedenleri arasında a˛ırı
beslenme ve genellikle gerekli hijyenik
ko˛ulların salanamaması bulunur.
Kısmi su dei˛imi (aynı zamanda tortu
pompasıyla havuzdaki tortuyu da bo-
˛altınız!) ve sera pond algenstop ile Áift
dozdaki sera pondmorenanın birlikte kul-
lanılması acil önlemler olarak uygun ola-
caktır. ›yi su ko˛ullar˝ ve sera pondmorena
ve sera pond biopeat uygulaması balÁıa
benzer su yosunları ile uzun dönemde
yapılacak mücadele iÁin oldukÁa önemlidir,
aksi takdirde yosunların tekrar ortaya
Á˝kması mümkündür.

resim: balçıa benzer su yosunuresim: seratofilyum

resim: ipliksi su yosunuresim: elodya
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Su yosunlarının görülmesi durumunda ne yapılmalı  3
sera su yosunu kontrol listesi

Havuz suyu kötü kokuyor

Havuz suyu “tamamen dei˛mi˛tirΩ. «ok
güÁlü güne˛ ı˛ıı ve fazla besin, örn. a˛ırı
besleme, su yosunlarının hızla büyümesine
neden olur. Besinler tüketilir tüketilmez su
yosunu ölür ve Áürür. Bu da sudaki oksi-
jenin harcanmasına neden olur. Bu ko˛ullar
altında bitkiler daha fazla büyüyemez.
Suyun 1/3’ünü dei˛tiriniz. Bir ya da iki gün
sonra bu kısmi su dei˛ikliini tekrarlayınız.
Su dei˛imi sırasında tortuyu ve ölü bitki

parÁalarını da atınız ve tatlı suyu kullanım
talimatlar˝na uygun olarak sera KOI PRO-
TECT ve ayrıca sera pond biopeat
yardımıyla hazır hale getiriniz. Havuza se-
ratofilyum gibi daha Áok su altı bitkisi
dikiniz. Bu bitkiler su yosunları kar˛ısında
besleyici rakipler olarak görev yapar.
“BahÁe havuzumu nasıl kurarımΩ adlı sera
rehberinde bitkilendirme ile ilgili daha
ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
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“Bahar virosisiΩ denilen hastalıı ve benzer
görünü˛teki erythrodermatitisi hızla
dei˛en Áevresel ko˛ullar körükler (farklı su
kalitesi ya da sıcaklıı). A˛ırı kalabalık
ve/veya yük altındaki havuzlarda etki daha
da aır olur. AÁık ya da yarı saydam kaplar-
da dü˛ük kalitedeki yemler kulla-
nıldıında balıın hastalıklar kar˛ısında
direnci zayıflar ve hastalıın patlak
vermesine neden olur.
Bahar virosisini önlemek iÁin teda-
vide talimatlara uygun biÁimde
sera pond cyprinopur’un kulla-
nılması yararlı olacaktır. Bahar
aylarında (8 °C ve üzeri su sıcaklı-
ı) balıınızı sera KOI SPIRULINA,
sera KOI ROYAL ve sera goldy ile
besleyiniz.
Ayrıca, yem üzerine sera KOI
MULTIVITAMIN damlatınız ve iki üÁ
dakika ardından yemi veriniz. sera
activant’ın kullanılması balıın can-
lılıını artıracak ve balıı güÁlendire-
cektir.

Hastalıın akut hale gelmesi durumunda
talimatlara uygun olarak sera KOI BAKTO
TABS kullanınız. Aktif eleman
nifurpirinol sindirim sistemi
yoluyla alınır ve gövde iÁinde
enfeksiyon bölgesinde direkt

olarak aktif duruma geÁer.
A˛ırı kalabalık havuzlara ilave
sera pond havuz filtreleri
monte ediniz ve/veya balık
sayısını uygun bir miktara
dü˛ürünüz.

4  Balık hastalıkları ile karşılaşıldığında ne yapılmalı

Balıkta kanayan ve irinli yaralar, ayrıca karın bölgesinde
˛i˛lik var ve bal˝k düzgün yüzmüyor
(bazen belirtilerin hepsi görülmeyebilir)

Havuz suyu düzenli olarak kontrol edil-
diinde ve özenle bakıld˝˝nda hastal˝klar-
la nadiren kar˛ıla˛˝l˝r. Ancak, önlemlere
ramen balık yine de hastalanırsa sera

tedavi konusunda size yardımcı olacakt˝r.
Burada sizin iÁin sık rastlanan balık
hastalıklarını, semptomlarını ve olası
tedavilerini derledik.

Bu belirtilerin nedeni küÁük asalak kabuk-
lulardır (balık kenesi). sera pond cyprino-
pur ile yapılacak tedavi, parazitlerin
atılmasına da yardımcı olacaktır. Kullanım
iÁin talimatları takip ediniz.

Balıklar, yakla˛˝k 5 mm Áap˝nda yuvarlak ˛ekilli, jöleye benzeyen para-
zitlerin etkisi alt˝nda ya da üzerlerinde kanayan ısır˝k izleri görülüyor



15

Balık hastalıkları ile karşılaşıldığında ne yapılmalı 4

Balık hastalıklarının tedavisi konusunda daha fazla bilgi edinmek iÁin
“Süs balıkları nasıl salıklı ya˛atılırΩ ba˛lıklı sera rehberinden yararlana-
bilirsiniz.

Balık parazitlerin istilası altında
(beyaz benekler ya da deri üzerindeki bakteri
tabakası)

Bal˝k aÁ˝k solungaÁ kapakÁ˝klar˝yla
h˝zl˝ soluyor ve etrafa sürtünüyor

Bu parazitler ikincil parazitlerdir, yani
her havuzda bulunabilen parazit-
lerdir. Ancak, salıklı balıklara
zarar vermez. ›kincil parazitler
sadece balık ba˛ka bir hastalıkla
mücadele ederken ya da stres
altında olduunda Áoalabilir.
Beyaz benekler genellikle ya-
kalama, nakil ya da yeni Áevre
ko˛ulları nedeniyle ya˛anılan
stres sonrasında ortaya Áıkar.
Dier nedenler arasında bü-
yük miktarlarda eklenen yeni
su (özellikle kuyu ya da yamur
suyu durumunda), su kalitesinde ya˛anan
belirgin dü˛ü˛ler ve dengesiz ya da vitamin
yönünden fakir besinler sayılabilir. sera
pond omnisan birkaÁ gün iÁinde para-
zitlerle gerektii biÁimde mücadele ede-
cektir.

Bunlar solungaÁ ve deri kurtlarının
belirtisidir. sera ectopur ile teda-
vi edin. Kullanma talimatlarını
uygulayın. Balıklar 3 gün iÁinde
daha iyi duruma gelmezlerse
ilaveten sera pond omnipur kul-
lanın.

Su kalitesi iyi, balık etrafa sürtünmüyor ve
belirgin bir hastalıı yok. Bu durumda, bak-
terilerin neden olduu bir iÁ hastalık

ya˛anıyor olabilir. Böyle bir duru-
mun en belirgin özellii balıın
i˛tahsızlıı olacaktır. Genellikle
balık suda hareketsiz durur
hatta yan yatar. Balıkların hep-
sinin bu hastalıktan etkilendii
durumlar oldukÁa nadirdir. Ge-
nellikle hastalık bir tür balıı et-
kiler, bula˛ıcıdır. Derhal sera KOI
BAKTO TABS ile tedaviye ba˛la-
yınız. Solungaç 

gözeneindeki ta˛ıyıcı 

(mikroskobik fotoraf)

Balıın davranı˛larında gariplik var

Özellikle bahÁe havuzlarında hastalıkları
tam olarak tanımak genelde zordur. sera
pond omnipur en s˝k görülen süs havuz
balıı hastalıklarının tedavisini mümkün
kılar. sera pond omnipur bahÁe havuz-
lar˝ndaki belli parazitlerle sava˛mak
üzere dizayn edilmi˛tir. Deri ve solun-
gaÁ kurtları gibi (Dactylogyrus,
Gyrodactylus) parazitlerden kay-
naklanan hastalıkların tedavisinin
yanı sıra, bakteriyel yüzgeÁ Áürüme-
si gibi bakteriyel enfeksiyonlara
kar˛ı sera pond omnipur Áok etkili
tedavi sunar. Ayrıca sera pond
omnipur mantarlarla da (Saproleg-
nia, Achlya) sava˛ır ve d˝˛ yaraların
iyile˛mesini de hızlandırır.

Te˛his problemleri

Süs balıkları nasıl 
salıklı ya˛atılır

67 rehber

Hastalıkların tanınması
Nedenlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması

Bilimsel Danı˛man: Dieter Untergasser

Kapsamlı bir te˛his

Áizelgesi iÁermektedir
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5  Su hakkında sera bilgileri

yamur

zengin mineralli 
toprak

yeralt˝ suyu

yüksek toplam sertlik

yüksek karbonat sertlii

Su parametreleri nasıl geli˛tirilir ve su nasıl test edilir

Su yosunlarını ve balık hastalıklarını engel-
lemek iÁin havuz suyunu düzenli olarak
kontrol etmenizi öneririz. Böylece, su para-
metrelerinin tehlikeli sınırlara ula˛masını
önlersiniz ve havuzdaki canlılar iÁin tehlike
olu˛turabilecek su kirlilii ihtimalini
ortadan kaldırabilirsiniz. sera testlerinin

ölÁüm kuralları son derece kolaydır; test
ekipmanı deneyimsiz ki˛iler tarafından bile
kolayca uygulanabilir. Su parametrelerinin
takip edilmesi, bir renk dei˛iklii olu˛un-
caya kadar ayıraÁ damlalarının sayılmasıyla
ya da bir renk tablosu vasıtasıyla yapılacak
kar˛ıla˛t˝rmayla gerÁekle˛ir.

Toplam sertlik (GH)

Renk kırmızıdan ye˛ile dö-
nünceye kadar sera gH-testi
ayıracının harcanan damla
sayısı toplam sertlii verir 
(° dGH olarak).

Karbonat sertlii (KH)

Renk maviden sarıya dönün-
ceye kadar sera kH-testi
ayıracının harcanan damla
sayısı karbonat sertliini
verir (° dKH olarak).

5.1 Su neden sertle˛ir?

Yamur suyu topraın kireÁta˛˝ ya da mineral yönünden
zengin katmanına sızarsa, topraı eritir:

kalsiyum karbonat
+ magnezyum ve + hidrojen karbonat

= toplam sertlik (GH) = karbonat sertlii (KH)

Havuz balıkları iÁin en uygun 
olanı 6 – 16 ° dGH ve 
5 – 10 ° dKH aras˝ndaki 
deerlerdir.

Su sertliini ve dier su parametrelerini ölÁmek son derece kolaydır:
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Su hakkında sera bilgileri 5

yamur

turbalı
toprak

yeraltı
suyu

yamur

kireÁli
toprak

yeraltı
suyu

pH 5
az asitli

pH deeri
dü˛mesi

pH 3
asidik

pH 5
az asitli

pH deeri
yük-

selmesi

pH 9
alkalinli

5.2 Asitli ve alkalinli su olu˛umu

Suyun iÁerdii asit ve alkalin oranı pH
deeri ile belirtilir. Asit oranı artıkÁa pH
deeri dü˛er. Dier taraftan, alkalinlilik
oranındaki artı˛ pH deerini de artırır. pH
deeri 0 (a˛˝rı asitli) ile 14 (a˛ırı alkalinlilik)
arasında bir deer alır. Nötr suyun pH
deeri 7,0 derecesindedir.

Musluk suyunun pH deeri iÁme suyunuz
hazırlanırken su temizleme tesisinde
ayarlanır. Musluk suyunun genellikle zayıf
alkalinli pH deeri vardır (7,5 – 8,5). Asitli su
borularına zarar verir.

Yamur suyu genellikle asitlidir ve 5,0
derecenin altında bir pH deerine sahiptir.
Bazen a˛ırı asitli olur ve pH deeri 3,5’e
kadar dü˛er. Yamur suyu turbalı toprak
arasından süzülürse zaten varolan asitlerin
yanında hümik asitleri de eritir. Bunun
sonucunda kuyu suyu oldukÁa asitli hale
gelir.

Aksine, yamur suyu kireÁli toprak ara-
s˝ndan sızdıında asitler bir araya toplanır
ve bunun ardından su sert ve alkalinli bir
hale gelir.

A˛ırı pH deeri, a˛ırı asit ya da a˛ırı alkalin,
bal˝k ve bitkiler iÁin zararlıdır. En uygunu
7,0 ve 7,5 arasındaki pH deeri olacaktır.
Kırsal alanlarda bile, youn ya˝˛lar nede-
niyle pH deerinin 3,5’e kadar dü˛tüü
asitli sular˝n havuz suyuna kar˝˛abildiini
unutmayınız. Balıkları asit yamurlarının

zararlı etkilerinden korumak iÁin sera KOI
PROTECT ve gerektiinde sera pH-plus kul-
lanınız. Karbonat sertliini de düzenli
olarak kontrol etmeniz ve ihtiyaÁ duyul-
ması halinde yükseltmeniz gerektiini
unutmayınız.

Takip eden bölümler kuyu aracılııyla yeraltı sularını 
kullanan havuz sahiplerini ilgilendirmektedir.
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5  Su hakkında sera bilgileri

pH deeri en kolay nasıl izlenir:

sera ölÁüm ˛i˛esine havuz suyundan 5 ml
doldurunuz. Bunun ardından,
sera pH-testi’nden 4 damla ekle-
yiniz ve solüsyonun rengini sera
pH-testi ile birlikte verilen renk
tablosu ile kar˛˝la˛tırınız.

sera pH metre kullanarak daha hızlı ve
daha kesin sonuÁlar elde edebilirsiniz.
Ayrıca, pH deeri 7’nin üzerinde oldu-
unda sera amonyum/amonyak-testi
ile amonyum/amonyak seviyelerini
kontrol etmenizi öneririz.

Öncelikle, sera kH-testi ile karbonat
sertliini kontrol ediniz. Karbonat
sertlii sudaki pH dengesini etkiler.
Gerektiinde, sera pond bio bal-
ance kullanarak seviyeyi 5 – 10 ° dKH
arasına yükseltiniz.
›kinci olarak, dengeli dü˛ük
bir pH deeri elde etmek iÁin
sera pondmorena ve sera
pond biopeat kullanınız. pH
deerindeki daha büyük
dei˛iklikler, pH deerini
artırmak iÁin sera pH-plus,
dü˛ürmek iÁin sera pH-
minus kullanılarak gerÁek-
le˛tirilebilir.

pH deeri nasıl doru ayarlanır:

Bakteriler, havuzdaki balık dı˛kılarını ve
dier artık ürünleri parÁalar. Bu hareket
sekteye urarsa, zararlı maddeler havuz
iÁinde birikir. Amonyak ve nitrit balık iÁin
oldukÁa zararlıdır. Nitrat ise istenmeyen su
yosunlarının geli˛imini te˛vik eder.

Serbest zehirli amonyak seviyesi ölÁülen
amonyum/amonyak konsantrasyonların-
dan ya da pH deerinden hesaplanabilir. Bu
amaÁ dorultusunda, sera amonyum/
amonyak-testi ile birlikte bir de Áizelge
verilmektedir. 0,2 mg/l oranında serbest
amonyak konsantrasyonu balık iÁin

zararlı olacaktır. Bu durumda derhal su
dei˛imi yapmak gerekecektir.

sera nitrit-testi su kalitesinin iyi, kritik
ya da zararlı olduunu gösterir. Nitrit
seviyesinin 0,5 mg/l üzerinde bulun-
ması durumunda su dei˛iklii ya-
pılmalıdır. Su dei˛iminin ardından

nitrit konsantrasyonu
yine yüksek Áıkarsa,
balıklar iÁin akut tehlikesi söz
konusu olur.

5.3 Kirleticilerin bakteriyel parÁalanması artık etkin olmadıında ne yapılmalı
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Su hakkında sera bilgileri 5

sera nitrat-testi’nin renk tablo-
su havuz suyunun nitrat sevi-
yesi hakkında size bilgi sala-
yacaktır. 50 mg/l üzerinde bu-
lunan nitrat seviyesi balıklar
iÁin, özellikle de yavru balıklar
iÁin, zararlıdır; ayrıca su
yosunlarının geli˛imini de
h˝zlandırır.

sera fosfat-testi ile havuz
suyundaki fosfat düzeyini
belirleyebilirsiniz. 1 mg/l üze-
rindeki fosfat konsantrasyon-
ları su yosunu olu˛umunu
artırır.

sera oksijen-testi ile birkaÁ
dakika iÁinde suyun oksijen
düzeyinin balıklar iÁin zararlı
bir düzeyde olup olmadıını
anlayabilirsiniz. Her zaman
en azından 4 mg/l O2 düze-
yinde olmalıdır. sera oxypur
oksijen seviyesinin dü˛ük
olduu durumlarda su ko˛ul-
larını hızla ve uzun dönemli etki-
siyle geli˛tirecektir. Uzun vadede
havadan oksijen asimilasyonunu
geli˛tirmek iÁin su sirkülasyo-
nunu artırmanızı öneririz.

sera aqua-test seti gH,
kH, pH ve nitrit (NO2) testlerini bir arada
sunarak size kullanım kolaylıı salamak-
tadır.

Yem artıkları, balık dı˛kıları vb. protein
maddeleri bakterileri besler ve parÁa-
lanır. Bu i˛lem sonunda, suyun pH
deerine balı olarak, ya zararsız olan
amonyum ya da toksik
amonyak ortaya Áı-
kar. Amonyum pH
deeri 7,0’ın altında
olduunda olu˛ur.
Daha güÁlü olan
amonyak ise yükse-
len pH deerleriyle
birlikte görülür.

Nitrosomonas bakteri
amonyum/amonyak ve

oksijeni nitrite
dönü˛türür.

Nitrobacter bakteri nitrit
ve oksijeni nitrata

dönü˛türür.

›yi dengelenmi˛ su altı
bitkilerinin ve bataklık

bitkilerinin dikilmesi
nitrat ve fosfat

seviyelerini dü˛ük tutar.
En uygun olanı 

seratofilyum gibi
(Ceratophyllum demer-
sum) gibi hızlı büyüyen

türlerdir.

Nitrojen döngüsü nasıl Áalı˛ır:

dı˛kı

protein 
parÁalanmas˝

amonyum/
amonyak
NH4/NH3

nitrit NO2

nitrat NO3

idrar

üre
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Filtre sistemleri 6

Havuzunuzun büyüklüüne göre farklı
sera pond havuz filtrelerini, su pompalarını
ve UVC havuz temizleyicilerini bir arada
kullanabilirsiniz.
sera pond biyolojik havuz filtreleri, suyu
biyomekanik ve biyolojik olarak birkaÁ
a˛amalı bir sistemle temizler.

Filtre araÁları, havuz filtrelerine dahil edil-
mi˛tir. Filtre performansını artırmak iÁin
filtre resimlerinde gösterildii gibi sera
siporax pond (beyaz halkalar) kullanmanızı
öneririz. sera pond havuz filtresi balantı
aızlıkları tüm hortum Áaplarına sorunsuz
olarak uyar.

Yapım kiti prensibine göre sera pond havuz filtresi sistemleri

sera 
filtre süngeri

sera 
biofibres

sera 
biopur

Filtre teknesinin
kısmi Áizimi

sera pond W 1500 havuz filtresi 10000 lit-
reye kadar olan bahÁe havuzları iÁin uygun-
dur, su Áok temizse daha büyük havuzlarda
da kullanılabilir. sera pond W 1500 havuz
filtresi ˛unlar˝ iÁerir: filtre süngeri, sera

biofibres ve sera biopur. Daha büyük filtre
havuzu atıkları parÁalayan bakterilerin
yerle˛mesi iÁin daha büyük yer salar.
Böylece su hem mekanik, hem de biyolojik
olarak temizlenir.
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filtre

3 odalı 
biyolojik filtre

sera pond 3 odalı biyolojik filtre, 10000
litreden maksimum 15000 litreye kadar
olan, özellikle büyük havuzlar ve Koi havuz-
ları iÁin uygundur. Filtre araÁlarını Áıkar-
madan biriken tortu ve kiri atabilirsiniz.
sera pond 3 odalı biyolojik filtre ˛u

parÁalardan olu˛ur: petek yapılı plastik
malzeme, filtre altlıı ve püskürük kayalar.
ÜÁüncü odada sera siporax pond kulla-
narak filtre performansını artırabilirsiniz
(resimdeki beyaz halkalar).

6 Filtre sistemleri

sera pond biyolojik havuz filtreleri’nin
bahÁe havuzları iÁin 5000, 8000 ya da 10000
litre su alan üÁ farklı boyu mevcuttur. sera
pond biyolojik havuz filtreleri ˛unları iÁerir:
filtre altlıı, bio halkalar, giri˛ ve Áıkı˛
aızlıkları ve bir ta˛ma borusu.

sera siporax pond (resimdeki beyaz hal-
kalar) kullanılarak filtre performansını
artırabilirsiniz.
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Filtre sistemleri 6

›stenmeyen su yosunları (bulanık, ye˛il su)
ve bakteriler nedeniyle olu˛an hastalıklar
UVC ı˛ımasıyla yok edilir. sera pond havuz
filtreleri ile birlikte su yosunlarının ve bak-
terilerinin yok edilmesi kolay olacaktır.
sera pond UV Sistemleri havuzunuzun
hacmine balı olarak kullanılabilen farklı
ebatlarda mevcuttur.

BahÁe havuzu iÁin paket Áözümler:
sera pond BasınÁlı Filtre ve UV Sistemi
sera pond BasınÁlı Filtre T ve sera pond
BasınÁlı Filtre T + UV Sistemi 11, 25, 40 ve 50
litrelik yüksek filtre hacimlerine sahiptir.
12000 litreye kadar olan havuzlar iÁin uygun
olmalarına ramen topraa gömülüp
kolaylıkla “saklanabilirlerΩ.

Bununla birlikte filtre bakımı ve temizlii
Áok kolaydır. Salam sera pond BasınÁlı
Filtre T ve sera pond BasınÁlı Filtre T + UV
Sistemi, dayanıklı ABS plastiinden yapılmı˛
ve tüm genel hortum Áaplarına uyan
balantılarla donatılmı˛t˝r.

sera pond UV Sistemi 11 W ve 24 W, havuz
suyunun uzun süre berrak kalmasını salar.
Hava ko˛ullarına tamamen dayanıklı ve
havuzun doal güzelliini bozmaması iÁin
tüm teknik ekipman neredeyse görün-
meyecek ˛ekilde zemine gömülebilir. ›ki
model de 0,4 bar’a (örnein 4 m yüksek-
liinde Áalayan) kadar olan basınca
dayanıkl˝d˝r. Böylece Á˝k˝˛ suyunun ek filt-
reler, musluklar, fıskıyeler veya ufak dereler
iÁin kullanılabilmesine imkan tanır.

Normlar: TÜV – GS – IPX6 – CE
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Mart

l̇lkbahar
Havuz bakımı, havaların ˝s˝nmaya ba˛-
lamasıyla birlikte ba˛lar. ›lkbaharda (Mart,
Nisan) havuzun özel bakıma ihtiyacı
vardır. Her zaman berrak bir suya ve
salıklı balıklara sahip olmanız iÁin size ilk-
bahar dönemiyle ilgili birkaÁ önerimiz ola-
cak.

Su testi:
sera testleri ile suyun kalitesini kontrol
ediniz. Daha ayrıntılı bilgiyi “Su hakkında
sera bilgileriΩ ba˛lıklı kısımda (sayfa 16’dan
itibaren) bulabilirsiniz.

Balı˝n salıı:
Su sıcaklıı sürekli olarak 8 °C’nin
üzerine Áıktıında balıklarınızı
kolay sindirilebilir yemler ile
besleyiniz (büyük Koi’ler ve dier
büyük havuz balıkları iÁin sera
KOI SPIRULINA ve sera KOI
ROYAL, yavru Koi’ler iÁin sera KOI
JUNIOR, sterletler iÁin sera pond
Sturgeon Granules ve daha küÁük

havuz balıkları iÁin sera
goldy). Balıkların vitamin
ve enerji ihtiyacını sera KOI
MULTIVITAMIN ve sera activant ile
destekleyebilirsiniz. “Balıınız iÁin
doal yemΩ ba˛lıklı bölümde (sayfa
6’dan itibaren) beslenmeyle ilgili

daha fazla öneri bulabilirsiniz.

7  Mevsim değişimleri süresince havuz bakımı
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Mevsim değişimleri süresince havuz bakımı 7

Balık hastalıklarını önleme ve hastalıklarla
mücadele:
En önemlisi bahar virosis’ine kar˛ı önleyici

bir tedavinin uygulanmasıdır. Bu
tedavi iÁin kullanım talimatlarına
uygun olarak suya dorudan tam

doz sera pond cyprinopur
ekleyiniz, bu önleyici tedaviyi üÁ
defa tekrarlayınız. Bu ˛ekilde
ba˛tan itibaren hastalıkla müca-
dele edebilirsiniz. Aynı zamanda
bir vitamin kürü uygulamalısınız.
Vitamin kürü iÁin bir hafta boyunca
her gün yem üzerine 3 damla sera
KOI MULTIVITAMIN damlatınız ve
yemi balıklara vermeden önce buz-

dolabında 10 dakika bekleterek yemin
vitamini emmesini salayınız. Balıınız yine
de hastalık belirtileri gösterirse (sayfa
14’deki “Balık hastalıkları ile kar˛ıla˛ıldı-
ında ne yapılmalıΩ bölümüne bakınız)
hastalıın tedavisi dier tüm havuz bakım
önlemlerinden önce gelir ve hemen teda-
viye ba˛lanmalıdır!

Bahar temizlii (sadece su sıcaklıı
12 °C üzerinde olduunda ger-
Áekle˛tiriniz aksi takdirde erte-
leyiniz) ve su bakımı:
Yaprakları, ölü bitki parÁalarını ve
tortuyu bo˛altınız. Suyun
üÁte birini dei˛tiriniz.
Lütfen bu i˛lemler sırasında
Áok dikkatli olunuz, Áünkü
balık kolayca incinebilir. Yeni

suyu balıkların gereksinim-
leri dorultusunda Áift doz
(toplam su miktarına göre)
sera KOI PROTECT ve sera
pondmorena kullanarak hazır
hale getiriniz.

Su yosunların˝n engellenmesi:
sera KOI PROTECT, sera pondmorena, sera

pond biopeat kullanarak su yosun-
larının olu˛masını engel-
leyebilir ve biyolojik aÁı-

dan temiz bir su salaya-
bilirsiniz. Alınabilecek dier
önlemler “Su yosunlarının
görülmesi durumunda ne
yapılmalıΩ (sayfa 10’dan
itibaren) bölümünde anlatıl-
maktadır.
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Mayıs

Nisan
Bitkilerin gübrelenmesi:
sera pond florenette T ve sera
pond florena concentrate, havuz
bitkilerinizin salıklı büyümesi ve
mükemmel renkte ÁiÁekler aÁması
iÁin gerekli tüm besinleri salar.
Havuz bitkilerinizin ne aralıklarla ve

ne kadar gübrelenmesi gerektii
konusunda bilgi almak iÁin lüt-
fen kullanım talimatlarını okuyu-
nuz.

Toplam sertlik ve karbonat sertlii:
Su sertlii, pH deerini dengeleyerek

havuzunuzda Áok önemli bir görevi
yerine getirmektedir. Havuz-
larda toplam sertlik 6 ile 16 ° dH,
karbonat sertlii ise 5 ile 10 ° dH
arasında olmalıdır. Sertlik dü˛ük
olduu takdirde pH deeri
oldukÁa farklılık gösterecektir. Bu
da balıın strese girmesine neden
olacaktır. Bu nedenle, sera gH-
testi ve sera kH-testi kullanılarak
sertlik deerleri düzenli olarak
takip edilmelidir. Deerde yapılacak
artı˛ sera pond bio balance ile
salanabilir.

Oksijen:
Havuz filtresini temizleyiniz. sera pond

havuz filtre sinin üzerine sık sık
fazla yük biniyorsa (akı˛ oranı sık
sık dü˛üyorsa) ya da sera oksi-
jen-testi ile takip edilen oksijen
düzeyi 4,0 mg/l altındaysa, filtre
sayısını artırmanızı öneririz. Bu
konu hakkında “BahÁe havuzumu
nasıl kurarımΩ ba˛lıklı sera
rehberinde daha ayrıntılı bilgi bula-
bilirsiniz. Akut durumunda oksijen
seviyesi sera oxypur kullanılarak

artırılabilir.

Su testi: Mart ayına bakınız

Su bakımı:
A˛ırı yaı˛lardan sonra kullanım talimat-
larına uygun olarak sera KOI PROTECT’ten ek
bir doz ekleyiniz. Havuz küÁükse veya a˛ırı
kalabalıksa suyun bir kısmını dei˛tiriniz.

Bitki gübrelemesi: Mart ayına bakınız

Toplam sertlik ve karbonat sertlii: Mart
ayına bakınız

Düzenli besleme:
Sırasıyla sera KOI SPIRULINA, sera KOI ROYAL,
sera KOI JUNIOR ya da sera goldy

Su testi: Mart ayına bakınız

Su bakımı: Nisan ayına bakınız

Bitki gübrelemesi: Mart ayına bakınız

Toplam sertlik ve karbonat sertlii: Mart
ayına bakınız

Temizlik:
Çürüyen tüm bitki parÁalarını ve yaprakları
atınız.

Beslenme:
Yavru Koi’ler ve sterletler sera KOI JUNIOR
ile, büyük Koi’ler ise sera KOI SPIRULINA,
sera KOI ROYAL ve sera KOI COLOR ile
beslenir. Dier havuz balıklarına ise sera
pond bioflakes, sera pond biogranulat ve
sera pond mix royal verilebilir. Japon
balıkları ise sera goldy, sera goldy Color ve
sera goldy Royal ile beslenir. Lütfen, yem
kutuları üzerindeki bilgilere sadık kalınız.

“Havuz balıklarınız iÁin doal yemlerΩ
bölümünde ek tavsiyeler bulabilirsiniz
(sayfa 6’ya bakın).

7  Mevsim değişimleri süresince havuz bakımı
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Mevsim değişimleri süresince havuz bakımı 7

Haziran

Yaz
Yaz döneminde, havuz iÁindeki ve
etrafındaki tüm ya˛am geli˛ir ve canlanır.
GüÁlü güne˛ ı˛ıkları ve yüksek düzeydeki
besin destei yüzünden su yosunları hızla
artabilir. Havuz suyunun tamamen kon-
trol edilmesi tavsiye edilmektedir.

Su testi:
GüÁlü ya˛am aktiviteleri nedeniyle havuz
iÁindeki suyun parametreleri hızla dei˛ir.
“Su hakkında sera bilgileriΩ bölümü (16.
sayfadan ba˛lamaktadır) sera testlerinin
ne kadar kolay olduunu ve sualtı
dünyasına nasıl yardımcı olabileceinizi
aÁıklamaktadır.

Su bakımı: Nisan ayına bakınız

Su yosunlarının önlenmesi:
Alg olu˛umunu önlemek iÁin suyu
sera pondmorena ile hazırlayın. I˛˝k
filtre etkisiyle alg iÁin gerekli ı˛˝k
tayfı alınacaktır. sera pondmore-
na’nın desteklenmesi iÁin uzun süre
etkili sera pond biopeat eklemenizi
tavsiye ediyoruz.

Algın ciddi ˛ekilde kontrol edilmesi iÁin
sera pond algenstop kullanmanızı
tavsiye ediyoruz. Kullanım bilgilerine
dikkat ediniz. Daha ayrıntılı bilgi iÁin
“Su yosunlarının görülmesi duru-
munda ne yapılmalıΩ (sayfa 10’dan
itibaren) bölümüne bakabilirsiniz.

Toplam sertlik ve karbonat
sertlii:
Karbonat sertlii dengesi, su
yosununda a˛ırı Áoalma oldu-
unda ve aynı zamanda bitki-
lerin yüksek düzeydeki karbon-
dioksit ihtiyacı (“kireÁten biyojenik
arındırmaΩ) nedeniyle zarar görür.

Bitki gübrelemesi: Mart ayına bakınız

Temizlik: Mayıs ayına bakınız

Beslenme: Mayıs ayına bakınız
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Temmuz

Su testi: Mart ayına bakınız

Su yosunlarının engellenmesi: Haziran ayına
bakınız

Toplam sertlik ve karbonat sertlii: Mart ayına
bakınız

Bitki gübrelemesi: Mart ayına bakınız

Bitkilerin bakımı:
Dier bitkilere yer aÁmak iÁin hızlı büyüyen
bitkileri budayınız. Yüzen bitkilerin tüm
havuzu kaplamasına izin vermeyiniz, belirli bir
alanla sınırlandırınız. Çürüyen bitki parÁalarını
ve yaprakları atınız.

Beslenme: Mayıs ayına bakınız
Su sıcaklıı Áok yükselirse, balıklarınızı az mik-
tarda sera pond bioflakes ve sera pond
biogranulat ile besleyiniz. Bu yemler, balıı-
nızın kolay sindirebilecei yemlerdir.

Su bakımı:
Düzenli olarak buharla˛an suyun yerine yenisi-
ni doldurunuz. Suyu sera KOI PROTECT ile hazır
hale getiriniz. Kullanım talimatlarını takip edi-
niz. KüÁük ya da a˛ırı kalabalık olan havuzlarda
kısmi su dei˛iklii yapılması gerekir.

Havuz filtresinin temizlenmesi:
Akı˛ debisi fark edilir miktarda dü˛tüünde
filtrenin temizlenmesi gerekir. Yapılacak te-
mizliin ardından, sera KOI BIOCLEAR kulla-
narak filtreyi biyolojik olarak yeniden aktif
duruma getiriniz.

7  Mevsim değişimleri süresince havuz bakımı
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Sonbahar
Kı˛ ayları boyunca balıklarınızı ve bitki-
lerinizi salıklı tutabilmek iÁin sonbahar
döneminde hazırlık yapmak gerekmekte-
dir.

Bal˝k hastal˝klar˝na dikkat ediniz:
Süs balıklarınızı düzenli ve dikkatli olarak
gözlemleyiniz. Bir hastalıktan ˛üphelen-
diiniz takdirde “Balık hastalıkları ile
kar˛ıla˛ıldıında ne yapılmalıΩ (sayfa 14’den
itibaren) bölümüne bakınız. Bu bölümde,
sık kar˛ıla˛ılan balık hastalıklarının belirti-
leri ve tedavi yöntemleri aÁıklanmı˛tır.

Temmuz ayında aÁıklanan tüm bakım
i˛lemleri Austos ayı iÁin de geÁerlidir.

Temmuz ayında aÁıklanan tüm bakım
i˛lemleri Eylül ayı iÁin de geÁerlidir.

Beslenme:
Sırasıyla sera KOI SPIRULINA, sera KOI
ROYAL ya da sera goldy ile balıklarınızı
besleyiniz, ayrıca kı˛a haz˝rl˝k olması
amacıyla ilave bir vitamin kürü uygulayınız.
sera KOI MULTIVITAMIN’den yem üzerine
damlatınız ve yemin vitamini emmesi iÁin
yemi 10 dakika buzdolabında tutunuz. Bu
i˛lemi haftada bir ya da iki kez tekrarlayınız.
Bu uygulama, balıklarınızın uzun kı˛ döne-
mi iÁin güÁ kazanmasını salayacaktır.

Mevsim değişimleri süresince havuz bakımı 7

Austos

Eylül
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Kasım 

Bitki bakımı:
AÁık, güne˛li bir günde yaprakları, Áürüyen
bitki parÁalarını ve tortuyu Áıkartınız. Sazlık
ve dier “boru benzeriΩ saplı bitkileri su
yüzeyinin hemen üzerine gelecek biÁimde
budayınız. Böylece, bitkiler gaz dei˛imine
yardımcı olur ve kı˛ uykusuna yatan
canlıların oksijen ihtiyacını kar˛ılamaya
yardımcı olur.

Su dei˛imi:
Geni˛ kapsamlı su dei˛iklii yapınız (havuz
suyunun 2/3’ü) ve ölü yaprakları ve
biriken tortuyu havuz süpürgesi ile
toplayınız. Suyu sera KOI PROTECT ve
sera pondmorena’dan bir buÁuk doz
kullanarak hazır hale getiriniz.

Besleme ve vitamin destei:
Balıkları güÁlendirerek onları
kı˛ ko˛ullarına hazırlayın˝z,
su s˝caklıı 8 °C’nin üzerinde
olduu sürece beslenmeleri-
ni Mart ayındaki gibi sürdürü-
nüz.

K˝˛ uykusuna hazırl˝k:
(1): Balık kı˛ı havuzda geÁiriyorsa donmayı
önleyici bir cihazla birlikte sera pond havuz
filtresi veya fıskıyesi ve havuz filtre pom-
paları tamamen donmayı engeller. Sayfa
31’deki Áizim havuz filtresinin ne ˛ekilde
monte edildiini göstermektedir. Olu˛an
buz tabakasını hiÁbir ko˛ulda kırmayınız!
(2): Havuz derinliinin 1 m’den az olması
durumunda, balıkların mümkün olduunca
büyük bir akvaryum iÁinde kı˛ı geÁirmelerini
salamanızı öneririz. Bu durumda, akvaryum
suyunun sıcaklıı 14 ila 18 °C arasında bulun-
malı, bu aralıın daha üzerine Áıkmamalıdır.
En uygun havuz derinlikleri hakkındaki daha
detaylı bilgiyi “BahÁe havuzumu nasıl ku-
rarımΩ ba˛lıklı sera rehberinde bulabilirsiniz.

Suyun bakımı:
Özellikle balık havuz iÁinde kı˛ uykusuna
yatıyorsa, suyun sera KOI PROTECT
kullanılarak hazır hale getirilmesi oldukÁa
önemlidir.

7  Mevsim değişimleri süresince havuz bakımı

Ekim
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Kiş
Havuz k˝˛ ayları süresince dinlenir, doa
uzun bir k˝˛ uykusu dönemi ile kendine
gelir. Balıklar ve dier havuz sakinleri son-
bahar döneminde iyi hazırlanmaları ve
havuz derinliinin 1 m’den daha derin
olması ˛artıyla kolaylıkla k˝˛ ko˛ullarına
dayanabilir.

Aralık, Ocak, fiubat

Suyun devir daimi havuzun bir
kısmının donmasını engeller

iÁ 
kaplama

K˝˛ uykusu:
K˝˛ın yapılması gereken tek bakım sera
pond W 1500 havuz filtresi ya da bir filtre
pompası kullanarak su yüzeyinin bir
kısmının buzlanmasını engellemektir. Çıkı˛
aızlıını direkt olarak su yüzeyinin altına
ayarlayınız. Bu ˛ekilde su yüzeyi hareketli
kalır ve o noktanın buzlanması engellenmi˛
olur, havuza oksijen salanır. Buzu asla
kırmayın! Balık sonik dalgalar nedeniyle
zarar görebilir. Korktukları zaman daha
fazla oksijen harcayacaklardır.
HiÁbir ko˛ulda havuz filtresini ya da pom-
pasını havuz zeminine ya da derin nokta-
lara yerle˛tirmeyiniz. Aksi takdirde havuz 

dibindeki sıcak su, havuzun
geri kalanındaki souk su
ile karı˛acak ve balıın kı˛
uykusunu bölecektir. Ha-
vuz bölgelerinin en uy-
gun biÁimde nasıl ayar-
lanabilecei “BahÁe ha-
vuzumu nasıl kurarımΩ
ba˛lıklı sera rehberinde
aÁıklanmı˛tır.

Mevsim değişimleri süresince havuz bakımı 7

sera pond havuz filtresi
(40 ile 50 cm arası bir derinlie yerle˛tirin)

PlanlamaYapımBitkilendirmeBalıklar

Koi havuzu için

ekstra tavsiyelerKoi havuzu için

ekstra tavsiyeler

BahÁe havuzumu nas˝l kurarım
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Koi balıkları genellikle
“BahÁe havuzunun kralıΩ
olarak adlandırılır. Bu
uysal, büyüleyici süs
balıklarıyla ilgilenenler,
Koi bakıcılarının ya˛adıı
co˛kuyu anlayacaklar-
dır.

›yi bir bakım sonucunda,
Koi bir hayli büyüyebilir
(1 m’den daha uzun ola-
bilir) ve 70 yılı a˛k˝n bir
süre ya˛ayabilir. Havuz
büyüklüünün yanı sıra
Koi iÁin gerekli ko˛ullar
˛unlardır:

• yüksek kaliteli, iyi dengelenmi˛ yem
• uygun su kalitesi
• dikkatli su bakımı ve balıkların düzenli

olarak gözlenmesiyle hastalıklar˝n engel-
lenmesi

• doru kı˛ uykusu

8  Koi bakımı nasıl yapılır

“BahÁe havuzumu
nasıl kurarımΩ adlı
sera rehberinde
bir Koi havuzunun
nasıl kurulacaı
ve dekore edilebi-
lecei konusunda
öneriler bulacak-
sınız.

Sıcaklık

Sazan balıının orijinal formuyla kar˛ıla˛-
tırıldıında Koi’nin aktif ve canlı kalabilme-
si iÁin biraz daha yüksek su sıcaklıına
ihtiyacı vardır.
18 ve 25 °C arasındaki su sıcaklıı ideal ola-
caktır. «ou Koi havuzu, kı˛ mevsimi de
dahil olmak üzere su sıcaklıını 20 °C üze-
rinde tutabilmek üzere ısıtılmaktadır.

Tabii ki, Koi balıklarını ısıtılmayan havuzlar-
da tutmak da mümkündür. Bu durumda,
balık sonbaharın sonlarından ilkbahar
dönemine kadar kı˛ uykusuna yatacaktır.

›lkbaharda su sıcaklıı 8 °C’nin üzerine Áıkar
Áıkmaz balıklarınızı düzenli olarak besle-
meye ba˛layınız.

Planlama
YapımBitkilendirmeBalıklar

Koi havuzu için

ekstra tavsiyelerKoi havuzu için

ekstra tavsiyeler

BahÁe havuzumu nas˝l kurarım
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Koi bakımı nasıl yapılır 8

Uzun kı˛ dinlenme döneminin ard˝ndan Koi
yine de güÁsüzdür ve enerji yönünden
zengin, kolay sindirilebilir yemlerle beslen-
melidir. sera KOI SPIRULINA ve sera KOI
ROYAL idealdir. Yavru Koi ise sera KOI
JUNIOR ya da sera KOI ROYAL MINI ile
beslenebilir. Vitamin destei iÁin yemlerin
üzerine sera KOI MULTIVITAMIN damlatılır.

›lkbahar döneminde su sıcaklıı yüksel-
diinde balıklarınızı dönü˛ümlü olarak sera
KOI SPIRULINA, sera KOI ROYAL ve sera KOI
COLOR ile beslemenizi öneririz.

Yemi azar azar, balıın birkaÁ dakika iÁinde
yiyebilecei miktarda günde birkaÁ defa
veriniz.

Sıcak yaz günlerinde, su sıcaklıı 25 °C’yi
a˛tıında, günde birkaÁ kez Áok az miktar-
da yem vermek uygun olacaktır. Bunun iÁin
en uygun yemler sera KOI ROYAL ve sera
KOI COLOR’dır.

Sonbaharda su sıcaklıı dü˛tüünde balıı
kı˛ uykusu iÁin hazırlamak gerekir. Balı-
ınızı sırayla sera KOI SPIRULINA, sera KOI
ROYAL ile beslediinizde ve sera KOI MULTI-
VITAMIN kullandıınızda uzun kı˛ dönemi
iÁin hazırlamı˛ olursunuz.

Su sıcaklıı 8 °C’nin
altına dü˛tüünde Koi
verdiiniz yemi yiyor
olsa bile yem vermeyi
kesiniz. Bu dü˛ük
sıcaklıklarda balık yemi
sindiremez, yem ba-
ırsaklarda kalır ve
balık iÁin zararlı ola-
bilir. Isıtılan havuzlar-
da balıın yıl boyunca
beslenmesi gereke-
cektir.

Beslenme
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Oksijen

Hastalıkların önlenmesi

Karbonat sertlii

Dier havuz balıklarında olduu gibi 
5 – 10 ° dKH arası karbonat sertlii Koi iÁin
de idealdir. Bu deer, yeterli pH dengesini
salayacak ve süs balıınız tutarlı ko˛ullar
altında ya˛ayacaktır. “Su hakkında sera bil-
gileriΩ (sayfa 16’dan itibaren) bölümünde
karbonat sertliinin nasıl izlenecei ve
yükseltilebilecei konusunda daha fazla
bilgi bulabilirsiniz.

Koi’nin, örnein japon bal˝ından daha
fazla oksijene ihtiyacı vardır. Bu nedenle,
Koi havuzlarında kimi noktalara özellikle
dikkat etmek gerekecektir:

• Mümkünse, havuzu yaprakların ve koza-
lakların dü˛mesini engelleyecek biÁimde
tasarlayınız. Çürüyen bitki parÁaları daha
Áok oksijen tüketir, bu nedenle balıa
yeterli oksijen kalmaz. Yüksek sıcaklıklar-
da su iÁindeki oksijen miktarı souk suda
olduundan daha dü˛üktür. Aynı zaman-
da Koi sindirim iÁin daha fazla oksijene
ihtiyaÁ duyar.

• Havuz iÁine gereinden fazla Koi koy-
mayınız. Bir seferde sadece birkaÁ balık
koyunuz ve büyüdüklerinde ula˛acakları
ebatları da göz önünde bulundurunuz.

• Az yem veriniz. Yenmemi˛ yemler su
iÁinde kirlilie neden olur ve su yosun-
larının olu˛masını te˛vik eder.

Ortaya Áıkabilecek sorunları anında sap-
tayabilmeniz iÁin sera oksijen-testi ile
düzenli olarak oksijen seviyesini kontrol
etmenizi öneririz. Oksijen yetersizlii
durumunda acil bir önlem olarak sera oxy-
pur kullanılır. Tabii ki böyle bir durumda
yukarıda bahsedilen nedenler de kontrol
edilmeli ve sorunlar giderilmelidir.

Hastalıkların önceden önlenebilmesi iÁin
Koi’nin düzenli olarak gözetim altında
tutulması gerekmektedir. Görsel belirti-
lerin yanı sıra (yaralanmalar, ˛i˛ karın, dı˛arı
Áıkmı˛ pullar, kanlı yaralar, irinli yaralar
gibi) olu˛an her davranı˛ dei˛iklii de aÁık
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bir uyarıdır. Balık yem yerken onu gözlem-
lemeniz daha kolay olacaktır, Áünkü bu
sırada balık su yüzeyine daha Áok yakla˛ır
ve daha rahat görülebilir.

Pamuklu Áubukla örnek almak gibi daha
ileri düzeydeki gözlemlerdir ancak ciddi
˛üphelerin ortaya Áıkması durumunda
uygulanmalıdır! Kimi zaman önerilen “rutin

steril pamukla örnek almaΩ i˛lemini biz
önermemekteyiz. Böyle bir uygulama balık
üzerinde gereksiz strese neden olabilir,
ayrıca balıı yakalama sırasında yaralama
riski yüksektir.

Balık hastalıklarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi
“Süs balıkları nasıl salıklı ya˛atılırΩ ba˛lıklı
sera rehberinde bulabilirsiniz.

yem ve bakım
ürünleri




