67 rehber
Su bitkilerinin doaya
uygun bakımı

• I˛ık enerjisi

• Karbondioksit

• Mineraller

Bitkilerin akvaryum içerisinde
Bu nedenle bitkilerimize doal “besin”
salamamız gerekir.
Bunun iÁinde:

Işık enerjisi
bitkinin karbondioksit
alabilmesini salamak
iÁin fotosentez iÁin
(sayfa 4)

Karbondioksit (CO2)
bitkilerin geli˛imi ve
kirleticilerin ayrı˛tırılabilmesi iÁin
(sayfa 6)

Mineral besinler
kökler ve yapraklar
vasıtasıyla alınır
(sayfa 14)
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çok önemli görevleri vardır
Su bitkileri olmadan
akvaryumda ya˛am olmaz.

Dipteki Áakılların iÁerisinde ya˛ayan bakterilerle birlikte bitkiler güÁlü bir arıtma sistemi
olu˛turur. Bitkiler, balıkların dı˛kılarından
meydana gelen amonyumu ve nitratı alır.
Böylece suyu toksinlerden arındırmı˛ olur.
Bitkiler, algların temel besinlerini de alır.
Fotosentez sırasında bitkiler besin olarak
karbondioksiti kullanır. Ayrıca balıklar iÁin
hayati önem ta˛ıyan, sudaki erimi˛ oksijen
miktarını arttırır.
Bitkiler, balıklar iÁin barınak olu˛turur ve
balıkların stresini azaltır. Yavru balıklar akvaryumun aÁ sakinlerinden saklanabilmek
iÁin youn ve büyük yapraklı bitkilere
ihtiyaÁ duyar.
›Áinde bitkilerin youn olarak bulunduu
bir akvaryum egzotik su altı dünyasının
tadını Áıkarmanızı salayacaktır.
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Işık enerjisi
Tıpkı doada olduu gibi akvaryumun
iÁerisindeki bitkiler de hayatta kalabilmek
iÁin ı˛ıa ihtiyaÁ duyar. Bitkiler fotosentez
sırasında karbondioksit ve su kullanarak
karbonhidrat (= ˛ekerler) olu˛turmak iÁin

ı˛ık enerjisi kullanır. Bitkinin geli˛ebilmesi
iÁin bunlar ˛arttır. Fotosentez, akvaryum
biyotopu iÁin hayati önem ta˛ıyan oksijenin üretilmesini de iÁerir.
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Her ı˛ık türü uygun deildir. Doada bitkiler
güne˛ ı˛ıından sadece kullanabilecekleri
radyasyon aralıını alırlar. Bir akvaryuma
uygun ı˛ıı gerekli olduu miktar kadar
salamamız gerekir. Bunun iÁin sera özel

Karbondioks

it (
CO

en
sij
Ok

2)

)
(O 2

bir akvaryum lambası olan sera plant color'u üretmi˛tir. Dier sera lambaları ile birlikte akvaryum iÁin en iyi ı˛ık kaynaını
olu˛turacaktır. sera plant color, balıkların
ve bitkilerin doal renklerini canlandıran ve

fotosentezi geli˛tiren kırmızı mavi renkli
bir ı˛ık yayar. Sadece bu ı˛ık bitkilerin doal
olarak geli˛mesine imkan verir. Ayrıca, sera
plant color akvaryumunuzun egzotik görünümünü güzelle˛tirir.
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CO2 – Bitkileri büyüten gaz
Bitkilerin yeterli miktarda güne˛ ı˛ıı almasının yanı sıra
akvaryum suyunda yeterli miktarda CO2 bulunmasını da
salamalıyız. Fotosentez sırasında bitkiler, sadece yeterli
miktarda CO2 bulunması halinde geli˛meleri iÁin gerekli
olan organik bile˛imleri üretebilir.
Karbondioksit (CO2) insanların ve hayvanların nefesleri ile
dı˛a attıkları “atık üründür”. Balıklar tarafından nefes yoluyla bırakılan CO2 az bitki iÁeren ve bitkilerin yava˛ büyüdüü
akvaryumlar iÁin uygun olabilir. Ancak pek Áok durumda
akvaryum iÁerisinde yeterli miktarda CO2 bulunmaz. Olması
gereken su hareketi sonucu da bir miktar CO2 akvaryum
suyundan kaÁar, örnein hava ta˛larından ya da filtrelerden dolayı.
Akvaryum iÁerisinde yabani bitkilerin geli˛mesi ve hızlı geli˛en dier bitkiler bulunması ek CO2 kaynaına ihtiyaÁ duyulmasına neden olacaktır. Bitkiler CO2 olmadan tam büyüyemezler, balıklar oksijen sıkıntısı Áeker, pH deeri Áok yükselir
ve salyangozlar Áok Áabuk geli˛ebilir. CO2 kireci Áözer. Bu
salyangoz kabuklarının yumu˛amasına neden olur ve pek Áok
balıın salyangozları yemesine imkan verir. Bitkiler ne kadar
iyi geli˛irlerse alglerin besinlerini tüketmeleri o kadar artar.
Böylelikle sizi algların yaratacaı sorunlardan kurtarabilir.
Ayrıca CO2'nin akvaryum biyotopu üzerinde daha da Áok
olumlu etkisi vardır. CO2 karbonat sertliini sabitler ve pH
seviyesini dü˛ürerek istenen seviyede sürekli olarak
dengede tutar.

Oksijen

Karbondioksit
(CO2)

CO2 gereksinimleri oldukÁa
farklıdır ve bitki türlerine
göre dei˛ir. Yava˛ geli˛en
bitkiler (ör. Anubias) genelde Áok az miktarda CO2
gereksinim duyar. Çok
güzel Ye˛il Kabomba (Cabomba aquatica) ya da
dekoratif Kırmızı Kaplan
Lotus (Nymphaea lotus)
gibi Áabuk geli˛en bitkilerin
yüksek düzeyde CO2 ihtiyaÁları vardır. Salıklı bir
akvaryum biyotopunun hızlı geli˛en bitkilere ihtiyacı
vardır. Bu nedenle düzenli
CO2 gübrelemesi Áok önemlidir.
Anubias barteri
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Cabomba aquatica

Nymphaea lotus

sera CO2-Start

CO2

CO2

CO2

CO2

Mineraller

KüÁük akvaryumlar iÁin
sera CO2 gübrelemesi
sera CO2-Start, sera CO2 yayma reaktöründen ve sera CO2Tabs plus'tan olu˛ur.
sera CO2-Tabs plus’ın suda Áözülmesi eser elemetleri ve CO2
dı˛ındaki aktif maddeleri serbest bırakır. Mineraller
akvaryum suyunda hemen Áözülür. CO2, sera CO2 yayma
reaktöründeki özel plastik malzeme sayesinde yava˛Áa ve
dengeli bir ˛ekilde nüfuz eder ve bitkiler CO2‘i uzun saatler
boyunca kullanabilir. Bu bitkilerin besinlerini en iyi ˛ekilde
alabilmesine imkan verir.
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sera CO2 gübreleme sistemi
sera ile otomatik CO2 eklemesi:
sera CO2-teknik bir “in˛a seti prensibi” ile
CO2 gübrelemesi i˛lemine oldukÁa ucuz bir
˛ekilde ba˛lamanızı salar ve bu sistemi
elektronik olarak kontrol edilen bir CO2 sistemine dönü˛türmenize imkan tanır.

1

2

3
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sera CO2 gübreleme sistemi, doru CO2
miktarını düzenli olarak vermenizi salar.
Ayrıca, sera CO2-teknik parÁalarını mevcut
CO2 sisteminize de ekleyebilirsiniz.

1 sera CO2 tüpü
sera CO2 basınÁ dü˛ürücü
gaz basıncını gerekli olan seviyeye dü˛ürür.

2 seramik CO2 kontrol sistemi
CO2 kaynaını izler ve kontrol eder.
Akvaryum iÁerisindeki pH deerini
sabitler.

4 sera pH elektrodu
5 sera T parÁa
6 sera CO2 uzun süreli test
CO2 seviyesinin sürekli olarak gözlemlenmesi iÁin.

3 sera CO2 reaktörü
akvaryum suyundaki
% 100'ünü Áözer.

CO2

gazının

5
4
6
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sera CO2 gübreleme sistemi
sera CO2 temel set
her gaz tüpüne ve balı olduu gaz
dü˛ürücüye uygundur
• sera CO2 reaktörü ile entegre kabarcık
sayacı
• sera T parÁa
• sera CO2 uzun süreli test
• balantı hortumları
• vantuz ve temizleme fırÁası

sera CO2 gübreleme sistemi
mekanik olarak kontrol edilen CO2 gübrelemesi iÁin tam set
• sera CO2 temel set ile aynı ekipmanı iÁerir
• ayrıca sera CO2 tüpü ve dahili valfler iÁin
sera CO2 basınÁ dü˛ürücüsünü de iÁerir

seramik CO2 kontrol sistemi
tam otomatik elektronik CO2 kontrolü iÁin
seramik CO2 kontrol sistemi CO2 beslemesini otomatik olarak kontrol eder ve
akvaryum iÁerisindeki pH deerini sabit
tutar. Arzu ettiiniz pH deerini her zaman
tam olarak ayarlayabilirsiniz. seramik CO2
kontrol sistemi ayarlanan deeri mevcut
pH deeri ile kar˛ıla˛tırır. Aradaki fark CO2
eklenerek ile dengelenir. Setin iÁerisinde
˛u parÁalar bulunur:
• elektrik hattına balanacak olan elektronik CO2 kontrol sistemi
• sera pH elektrodu
• askı ve vantuzlar
• 3 m CO2 hortumu
• pH test solüsyonları
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Tekli parÁalar

sera CO2 tüpü
yeniden doldurulabilir gaz tüpleri

sera CO2 basınÁ dü˛ürücü
CO2 tüpündeki yüksek basınÁ (c. 50 bar)
0,5 – 1 bara dü˛ürülür. ›nce ayar valfi gerekli olan azami miktarın ayarlanmasına imkan
verir. Entegre ince ayar valfli sera hassas
basınÁ dü˛ürücü sadece dahili güvenlik
valfi olan CO2 tüpleri iÁin mevcuttur.

sera CO2 reaktörü
CO2 gazı suda entegre kabarcık sayaÁlı sera
CO2 reaktörü tarafından % 100 oranında Áözünür. Kullanılmamı˛ olarak yüzeye ula˛an
artık olmaz.
Bir su pompasına ya da harici filtreye balantı iÁin:
400 litreye kadar olan akvaryumlar iÁin
entegre kabarcık sayaÁlı sera CO2 reaktörü
T parÁa, 50 cm besleme hortumu ve geri
dönü˛süz valf iÁerir.
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sera CO2 selenoid vana 2 W
Selenoid valf CO2 beslemesinin otomatik
olarak kesilmesi iÁin basınÁ dü˛ürücü ile
dier CO2 araÁların arasına balanır. CO2
özellikle geceleri ya da ı˛ıklar aÁık olmadıında kesilmelidir Áünkü bu zamanlarda
bitkiler CO2 tüketmez. sera CO2 selenoid
vana her türlü zamanlayıcıya balanabilir.

sera pH elektrodu
sera pH elektrodu bir adet BNC fi˛i ve 2 m
kablo ile dontılmı˛tır. sera pH elektrodunu
seramik CO2 kontrol sistemine ve BNC
soketi olan tüm pH ölÁerlere takabilirsiniz.

sera CO2 uzun süreli test
Sürekli olarak akvaryum iÁerisindeki CO2
seviyesini görüntüler.
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Ek sera CO2 ekipmanı
sera CO2 koruma tapası
dahili valfi olan tüpler iÁin
parÁa no. 8008

sera adaptör
harici valfi olan tüpler iÁin
parÁa no. 8032

sera CO2 tüpü 500 g
dahili valf ile
parÁa no. 8010

sera CO2 temizleme fırÁası
parÁa no. 8019

sera CO2 tüpü 2 kg
harici valf ile
parÁa no. 8014

sera CO2 hortum 4/6
CO2 yalıtımlı özel hortum
parÁa no. 8022

sera O-ring
500 g CO2 tüpü iÁin
parÁa no. 8016

sera su hortumu 6/8
parÁa no. 8026

sera CO2 doldurma adaptörü
dahili valfi olan tüpler iÁin
parÁa no. 8020

sera redüksiyon parÁası 10-6
parÁa no. 8024

sera tüp tutucu
500 g CO2 tüpü iÁin
parÁa no. 8021

sera T parÁa
2 x 12/16, 1 x 6/8 (ayarlanabilir)
parÁa no. 8027

sera O-ring
doldurma adaptörü iÁin (parÁa
no. 8020)
parÁa no. 8023

sera T parÁa
2 x 16/22, 1 x 6/8 (ayarlanabilir)
parÁa no. 8028

sera CO2 yedei
500 g tüp iÁin
parÁa no. 8011

sera geri dönü˛süz valf
parÁa no. 8818

sera CO2 yedei
2 kg tüp iÁin
parÁa no. 8041
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Mineral besinler,
bitkiler için vazgeçilmez:
Ana besinler (makro elemanlar):
Su bitkileri a˛aıdakilere büyük miktarlarda
ihtiyaÁ duyar:
•
•
•
•
•
•

Nitrojen (N)
Fosfor (P)
Sülfür (S)
Potasyum (K)
Kalsiyum (Ca)
Magnezyum (Mg)

Bitkiler nitrojeni nitrat (NO3) veya amonyak
(NH4+) olarak alır. Bunları amino asitl ve
sonuÁ olarak protein sentezinde kullanır.
Fosfor (P), fosfat (PO43-) olarak alınır ve her
canlı hücrenin enerji döngüsünde önemli
bir rol oynar. Balıkların dı˛kıları nedeniyle
nitrat ve fosfat gereinden fazla miktarda
bulunur. Yüksek konsantrasyonlarda alg
geli˛imini arttırır. Bu nedenle sera bitki
gübrelerinde bu maddeler bulunmaz.
Dier ana besin maddeleri olan Sülfür (S),
Potasyum (K), Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum
(Mg) enzimatik reaksiyonların Áou iÁin
gereklidir (ör. Fotosentez, metabolizma ve
büyüme). Bu besinlerin eksikliini genellikle
˛ekilsiz ve sararmı˛ yapraklardan tespit
edebilirsiniz.
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Nitrojen (N)
Fosfor (P)
Sülfür (S)
Potasyum (K)
Kalsiyum (Ca)
Magnezyum (Mg)

Su bitkileri farklı miktarlarda mineral besinlere ihtiyaÁ duyar. Bu nedenle bu besinler
iki gruba ayrılmı˛tır:

Eser elementler (mikro besinler):
Demir (Fe)
Bakır (Cu)
Manganez (Mn)
Çinko (Zn)
Bor (B)
Molibden (Mo)
Vanadyum (V)

Su bitkileri bunlara az ve Áok az miktarda
ihtiyaÁ duyar. Ancak eser elementlerde ana
besinler kadar önemlidir.
En önemli eser elementler:
• Demir (Fe)
• Bakır (Cu)
• Manganez (Mn)
• Çinko (Zn)
• Bor (B)
• Molibden (Mo)
• Vanadyum (V)
Demir, klorofil sentezleme enziminin bir
parÁasıdır ancak klorofilin iÁinde demir
deil magnezyum bulunur. Demir eksikliini yaprakların sararmasından da anlayabilirsiniz (klorofil eksiklii). Molibden, Áok
önemli olan nitratın alınmasını salar. Bu,
bitkilerin kirliliin ayrı˛tırılmasına katkıda
bulunmalarına imkan tanır. Manganez ve
Vanadyum sürekli olarak devam eden enzim faaliyetinden sorumludur. Bu maddeler olmadan hiÁbir bitki ya˛ayamaz.
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Bitkiler besinlerini nasıl alır?
Karada ya˛ayan bitkilerin aksine su bitkileri besinlerini tüm
gövdeleri ile alır. Bu nedenle bitkilerin bazı besinleri alabilmek iÁin sıvı gübrelemeye (sera florena) ve buna ilave
olarak köklerinden alacaı besinleri kar˛ılamak üzere gübre
topaklarına (sera floredepot ve sera florenette A) ihtiyacı
vardır. Bazı bitki türleri ana besinlerini yaprakları vasıtasıyla
alırken dierleri köklerini kullanır.
Cabomba gibi ince yaprakları olan bitkiler
besinlerini yaprakları vasıtasıyla alır. Bu nedenle sıvı gübre (sera florena) bitkilerin alabilecekleri tüm besinleri ihtiva etmelidir. Ayrıca, bitkilerin besinlerini almalarını salamak
iÁin Áok hafifÁe de olsa her
zaman akvaryumun suyunu
karı˛tırmanız gerekir.
Su bitkilerinin kökleri bitkileri
dibe balar ve bazı besinleri
alır (sera floredepot ve sera
florenette A) ve besin deposu
olarak saklar. Besinlerinin büyük bölümünü kökleri vasıtasıyla alan bitkilerde vardır
(ör. Cryptocoryne, Anubias ve
Echinodorus türleri).
Özellikle akvaryumun kurulmasını izleyen haftalarda, yeni
bitkiler eklendikten sonra
veya zaman zaman bitkileri
güÁlendirmek amacıyla, bitkilerin tam olarak ve hızla
büyümelerini salayacak bir
büyüme hızlandırıcısı (sera
floreplus) kullanılması önerilir.
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Su bitkilerinin besin stokları iÁin kontrol listesi
Besin

Bitki içerisindeki görevleri

Eksiklik belirtileri

Nitrojen

amino asit ve protein sentezi

yaprakların sararması (klorosis)

Fosfor

enerji dengesi

yaprakların zamanından önce dökülmesi

Sülfür

proteinlerin, amino asitlerin, enzim- büyüme sorunları, bitkilerin sararması
lerin, koenzimlerin sentezlenmesi

Potasyum

enzimlerin harekete geçirilmesi,
ozmoz, yük dengesi

yaprakların uçları ve kenarları sararır

Kalsiyum

enzim reaksiyonları,
metabolizma

bitkilerin bazı kısımların büyümeye bağlı
bozukluklar

Magnezyum

enzimlerin harekete geçirilmesi,
klorofil yapı taşı, iyon transferi

klorosis, renk kaybı, yaprakların
dökülmesi

Demir

enzim sistemleri, klorofil
sentezi

yaprakların sararması

Bakır

fotosentez, protein metabolizması,
karbonhidratların dağıtımı,
su dengesi

anormal gelişim, çabuk solma, spiral şeklinde
yapraklar

Manganez

enzim reaksiyonları,
fotosentez

demir eksikliği, yaprakların damarları arasında
ölen dokular

Çinko

enzimlerin harekete geçirilmesi

yaprakların damarları arasında sararma,
büyümenin yavaşlaması, şekilsiz gövde ve
yapraklar

Bor

kalsiyumun kullanılması,
büyüme

transfer sorunları, taze yaprakların buruşuk
görünmesi

Molibden

nitrat kullanımı

nitrat miktarının artması, yaprakların damarları
arasında sarı benekler

Vanadyum

enzim sistemleri, minerallerin
serbest bırakılması

büyümenin yavaşlaması
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Su bitkileri için
Bitkilerin youn bir ˛ekilde geli˛mesi besinlerin en iyi ˛ekilde harmanlanmasına ve
doru gübreleme yönteminin kullanılmasına balıdır. sera, doal bitki bakımı
gerekliliklerini kar˛ılayacak bir gübre yelpazesi sunmaktadır. sera gübreleri nitrat
ya da fosfat iÁermez.

sera Áakıl – salıklı bitki geli˛iminin temeli
sera floredepot, özellikle yeni kurulmu˛
olan akvaryumlarda bitkilerin olduu
kısımlarda dipteki Áakılın altına yayılır. sera
floredepot, bitkilerin hızla geli˛ebilmeleri,
güÁlü kökler ve salıklı ye˛il yapraklar
olu˛turabilmeleri iÁin gerekli olan ˛artları
salar. sera floredepotu dip zemin malzemesi olarak kullanmak tam anlamıyla
bitkilerin salıklı yeti˛tirilmesindeki ilk
basamaktır. Kirlerin ayrı˛ması iÁin gerekli
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olan bakterilerin yerle˛ebilmesi iÁin Áok
elveri˛li bir ortam salar.
sera floredepot Áok deerli hümik asitler
ve eser elementler ihtiva eder. Ba˛langıÁ
evresinde (4 – 6 hafta) bitkilere mükemmel
bir besin kaynaı salanır. sera floredepot
su bitkilerinin filiz vermeye en iyi ˛ekilde
hazır olmalarını salar. 4 – 6 haftadan sonra
düzenli gübrelemeye ba˛layınız.

sera besin konsepti
Yapraklar vasıtasıyla alınacak olan sera gübre
sera florena su bitkilerinin yapraklarından alabilecekleri dengeli beslenme salayan sıvı gübredir. Bu
besin kaynaı minerallerin ve eser
elementlerin yanı sıra demir de ihtiva
eder. Bu besini akvaryum suyu
iÁerisinde sera demir-testi kullanarak
izleyebilirsiniz. Gübrelemeden yakla˛ık bir saat sonra sudaki demir
seviyesini kontrol edin. 0,5 – 1 mg/l
seviyesinde olmalıdır. Demir düzeyi
Áok dü˛ükse dier besinlerinde neredeyse tamamen tüketilmi˛ olduu
anla˛ılır. Tekrar sera florena ekle-

meniz gerekir. Özel bir ˛ekilde üretilen sera florena besinlerin suyun
iÁerisinde bitkiler tüketinceye kadar
aktif olarak kalmasını salar. Bu, sera
ile doru bitki gübrelemesi yapılmasını salar.

Kökler vasıtasıyla alınacak olan sera gübre
sera florenette A köklerin doru
besinlerini almalarını salayan gübre
tabletleridir. Bu besinlerin varlıı su
iÁerisinde izlenemez. Bu gübre
tabletleri bir tabletin her 3 veya 4

bitki iÁin yakla˛ık 4 hafta dayanması
salanacak ˛ekilde tasarlanmı˛tır.
sera florenette A ayrıca Áok Áekinilen
Cryptocoryne Áürümesini önler.

sera ile amaÁlanan bitki geli˛iminin arttırılması
Çok dengeli bir gübrelemeyle elde
ettiiniz muhte˛em akvaryum bitkilerinin daha da iyi geli˛mesini salamak mümkündür. Mesela bitkilerin
bir kaÁ hafta iÁinde akvaryum biyotopu iÁerisindeki görevlerini yapabilmeleri iÁin Áok Áabuk büyümeleri
beklenir. Ya da su bitkileri bu süre
boyunca yeterli miktarda besin alamayabilirler. Bu gibi durumlarda
yardımınıza büyüme hızlandırıcıların
“turbosu” olan sera floreplus yeti˛ir.

sera florena’nın ve sera florenette A'nın etkilerini en üst düzeye
Áıkaracak makro elemanlar ihtiva
eder.
Büyüme hızlandırıcı maddelerden
olu˛an özel bir karı˛ım koyu ye˛il,
kökleri güÁlü, salıklı ve dayanıklı
bitkilerin neredeyse Áıplak gözle
bile görülebilecek kadar hızlı bir
˛ekilde büyümelerini salar.

19

