Aquariumverzorging
met systeem

Eenvoudig
voor een
permanent
helder aquarium

Het nieuwe sera systeem
Het nieuwe aquariumverzorgingssysteem
van sera lost alle
problemen in een
zoetwateraquarium
op met slechts een
product per keer.
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Met sera ongecompliceerd en veilig
• voor een optimale, uitgebreide
basisverzorging
• voor het creëren en behouden van bĳ de
soort passende wateromstandigheden
• als effectieve, directe hulp bĳ problemen
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Water testen
De basisvoorwaarde om de bewoners
van het zoetwateraquarium permanent optimale omgevingscondities te
bieden, bestaat uit het kennen van de
relevante waterwaarden. Liggen de
waarden buiten het aanbevolen be-

reik, dan kan direct tegengestuurd
worden. Naast het regelmatig controleren van de standaard waterwaarden moeten – bĳ twĳfel – de geselecteerde waarden om de oorzaak te
bepalen direct gemeten worden.

art. nr. 04002
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Waterwaarden bepalen
Totale hardheid (GH), nitraat,
fosfaat, ĳzer, koper, chloor,
silicaat en zuurstof
Een ervaren aquariaan is ook op de
hoogte van de gemiddelde waarden voor deze parameters in zĳn
aquarium. In de regel is een incidentele controle voldoende. Bij
twĳfel hierover (b.v. vergiftigingsverschijnselen, aantasting door
algen, happen naar lucht) moeten
de in aanmerking komende parameters direct gericht gemeten worden.
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pH-waarde, carbonaathardheid
(KH), ammonium en nitriet
behoren tot de belangrĳkste waterparameters. Extreme afwĳkingen van
de instelwaarden kunnen direct tot
acuut levensgevaar leiden. Wanneer
het uiterlĳk of het gedrag van de vissen opvallend wordt, resp. andere
eigenaardigheden (b.v. plotseling
sterven van de planten) in het aquarium merkbaar zĳn, moeten eerst de
fundamentele waterwaarden getest
worden. Voor een routinecontrole
kunnen de heel eenvoudig te gebruiken teststrookjes sera Quick Test
gebruikt worden. Voor nauwkeuriger
resultaten raden wĳ de sera pH-Test,
sera kH-Test, sera NH4/NH3-Test
en sera NO2-Test aan.

art. nr. 08920
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Enkele belangrijke waterparameters en hun instelwaarden
Parameter

Betekenis

Instelwaarde

pH-waarde

Alle levende wezens in het aquarium reageren gevoelig op een verandering
van de pH-waarde. Afhankelijk van welke soorten gehouden worden, moet
de pH-waarde binnen een licht zuur resp. neutraal tot licht alkalisch bereik
liggen. Plotselinge veranderingen van de pH-waarde zijn bijzonder gevaarlijk (o.a. “zuurgraadval”).

6–8

Carbonaathardheid (KH)

De KH wordt gedeﬁnieerd door de in het water aanwezige concentratie
hydrogeencarbonisaties. Een voldoende hoge KH (min. 6 °dKH) vormt een
voldoende buffer tegen gevaarlijke schommelingen van de pH-waarde.

6 – 10 °dKH

Ammonium/
ammoniak
(NH4/NH3)

Uitscheidings- en afbraakproduct, een bouwsteen van de stikstofkringloop
en tevens een gevaarlijke giftige stof voor de vissen! Bij een goede biologische activiteit is het idealiter niet aantoonbaar.

< 0,5 mg/l
(beter
0 mg/l)

Nitriet (NO2)

Uitscheidings- en afbraakproduct, bouwsteen van de stikstofkringloop en
ook een gevaarlijke giftige stof voor de vissen! Bij een goede biologische
activiteit is het idealiter niet aantoonbaar.

< 0,5 mg/l
(beter
0 mg/l)

Totale
hardheid (GH)

De GH wordt gevormd uit het geheel van aardalkali-ionen (vooral calcium
en magnesium) en dient als belangrijke bron van mineralen.

5 – 15 °dGH

Nitraat (NO3)

Afbraakproduct en bouwsteen van de stikstofkringloop. Nauwelijks giftige
voedingsstof voor de planten, die echter in hogere concentraties de algengroei bevordert.

< 50 mg/l

Fosfaat (PO4)

Uitscheidings- en afbraakproduct. Nauwelijks giftige voedingsstof voor de
planten, die echter – juist in hogere concentraties – de belangrijkste stimulator van ongecontroleerde algengroei is.

< 1 mg/l

Koper (Cu)

Al in een lage concentratie giftig zwaar metaal, maar ook noodzakelijk
sporenelement evenals effectief bestanddeel van enkele geneesmiddelen
en biociden.

< 0,1 mg/l

Silicaat (SiO3)

Kiezelalgen (diatomeeën) worden gekenmerkt door hun silicaathoudende
celwanden. De groei ervan wordt in het aquariumwater gestimuleerd door
silicaatwaarden boven 2 mg/l.

< 2 mg/l

Zuurstofgehalte (O2)

O2 is voor alle aquariumbewoners van levensbelang voor de ademhaling,
maar is ook belangrĳk voor afbraakprocessen (o.a. voederresten, uitwerpselen, plantenresten). Dagelĳkse veranderingen van de O2-verzadiging door
fotosynthese zĳn normaal. Een goede beweging van het water en niet te
warm water bevorderen de verzadiging.

> 4 mg/l
(beter
> 6 mg/l)

sera tip: Bepaalde vissoorten (b.v. discussen, scalaren of Afrikaanse cichliden) hebben,
met name voor de voortplanting, wateromstandigheden nodig die van deze algemene
instelwaarden afwĳken. In de gespecialiseerde handel kent men de bĳ de soort passende
gegevens voor wat betreft de optimale hardheid van het water, de geschikte pH-waarde
evenals andere omstandigheden (b.v. behoefte aan zuurstof).
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Eigen metingen:
Nagestreefde
richtwaarde
Datum + tijd

Standaardmeting

pH
KH (°dKH)
NH4 (mg/l)
NO2 (mg/l)

GH (°dGH)

Controle naar behoefte

NO3 (mg/l)
PO4 (mg/l)
Fe (mg/l)
Cu (mg/l)
Cl (mg/l)
SiO3 (mg/l)
O2 (mg/l)
Overige (b.v. CO2 ,
temperatuur,
geleidbaarheid)
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Water verzorgen
Stap 1

Water geschikt
maken:
sera aquatan

k:

Telkens wanneer er water ververst wordt,
kunnen voor vissen toxische stoffen als chloor
en zware metalen in het aquariumwater terechtkomen. sera aquatan ruimt de schadelĳke
stoffen direct op en conditioneert het water
tot gezond aquariumwater voor vissen, ongewervelde dieren, planten en nuttige microorganismen.

G e b r ui

De kwaliteit van het water
is de cruciale factor voor
het welbevinden van alle
aquariumbewoners. Met
de sera verzorgingsproducten voor het
zoetwateraquarium
kunnen bĳ de soort
passende waterwaarden,
de bescherming tegen
gevaarlĳke belasting door
schadelĳke stoffen en
een stabiel biologisch
evenwicht eenvoudig en
langdurig worden bereikt.
De meest voorkomende
problemen, zoals
waterbelasting, ziekten
en algenplagen worden
al preventief voorkomen.

Bij een nieuwe
inrichting, het
verversen van een
deel van het water en
andere stresssituaties
Bij een
carbonaathardheid
onder 6

Stap 2

KH/pH
verhogen:
sera KH/pH-plus

De meeste vissoorten in een gezelschapsaquarium geven de voorkeur aan iets harder
water (min. 6 °dKH). sera KH/pH-plus verhoogt de KH en de pH-waarde voorzichtig en
stabiliseert deze waarden langdurig. Onder die
omstandigheden is het aquariumwater bĳzonder
belastbaar en onderhoudsarm. Gevaarlĳke
pH-schommelingen worden veilig tegengegaan.
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Stap 3

Verzorging met
mineralen:
sera mineral salt

In het aquariumwater zĳn de noodzakelĳke
mineralen en sporenelementen vaak niet in
voldoende mate aanwezig. sera mineral salt
levert gericht alle belangrĳke sporenelementen
evenals waardvol calcium, magnesium en
kalium. Daardoor wordt het tekort aangevuld en
wordt de mineraalhuishouding gestabiliseerd.

Om in mineralen
en sporenelementen
te voorzien
Bij een nieuwe inrichting,
het verversen van een
deel van het water,
nieuwe planten of
dieren en reinigen
van het ﬁlter

Stap 4

Evenwicht tot
stand brengen:
sera bio nitrivec

In het aquariumwater ontstaan door uitscheidings- en afbraakproducten voortdurend gevaarlĳke giftige stoffen als ammonium en nitriet.
Het vloeibare bioﬁltermedium sera bio nitrivec
bevat miljoenen reinigingsbacteriën, met behulp
waarvan een stabiel biologisch evenwicht snel
tot stand komt en waardoor de geproduceerde
giftige stoffen continu afgebroken worden.
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Zacht water verzorgen
Stap 1

Water geschikt
maken:
sera aquatan

Telkens wanneer er water ververst wordt,
kunnen voor vissen toxische stoffen als chloor
en zware metalen in het aquariumwater terechtkomen. sera aquatan ruimt de schadelĳke
stoffen direct op en conditioneert het water
tot gezond aquariumwater voor vissen, ongewervelde dieren, planten en nuttige microorganismen.

G e b r ui k :

Sommige vissoorten (b.v.
scalaren en discussen)
zĳn aangepast aan
leefruimtes met zacht
water en een meer zure
pH-waarde. Om de optimale omgevingscondities
voor ze te creëren en
deze constant te houden,
heeft sera de makkelĳk
te gebruiken speciale verzorgingslĳn “Zacht water
verzorgen” ontwikkeld.
De juiste verzorging van
de dieren onder zo natuurlĳk mogelĳke omstandigheden verhoogt hun
vitaliteit, hun welbevinden
en niet in de laatste plaats
het voortplantingssucces
ermee aanzienlĳk.

Bij een nieuwe
inrichting, het
verversen van een
deel van het water en
andere stresssituaties
Bij te hoge pHen KH-waarden

Stap 2

pH/KH
verlagen:
sera pH/KH-minus

Enkele vissoorten (b.v. discussen en scalaren)
zĳn aangepast aan zacht water en die condities
zĳn met name voor de voortplanting nodig.
Wanneer het water een te hoge hardheid heeft
of de pH-waarde door natuurlĳke stofwisselingsprocessen gestegen is, kunnen met sera
pH/KH-minus de pH-waarde en de carbonaathardheid (KH) nauwkeurig verlaagd en op die
manier bĳ de soort passende levensomstandigheden gecreëerd worden.
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Stap 3

pH < 7 permanent
instellen:
sera super peat

Nadat de KH en de pH-waarde met sera
pH/KH-minus zĳn ingesteld, houdt sera super
peat het water langdurig zacht en enigszins
zuur. Het functionele granulaat van natuurlĳke
zwarte turf geeft gedurende een lange periode
waardevolle humus- en fulvozuren af. Het zo
bereikte zwartwatereffect zorgt voor veel vissoorten voor optimale kweekomstandigheden.

Voor langdurig
stabiele zachtwateromstandigheden
Bij een nieuwe inrichting,
het verversen van een
deel van het water,
nieuwe planten of
dieren en reinigen
van het ﬁlter

Stap 4

Evenwicht tot
stand brengen:
sera bio nitrivec

In het aquariumwater ontstaan door uitscheidings- en afbraakproducten voortdurend gevaarlĳke giftige stoffen als ammonium en nitriet.
Het vloeibare bioﬁltermedium sera bio nitrivec
bevat miljoenen reinigingsbacteriën, met behulp
waarvan een stabiel biologisch evenwicht snel
tot stand komt en waardoor de geproduceerde
giftige stoffen continu afgebroken worden.
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Waterwaarden optimaliseren
Ondanks een zorgvuldige verzorging kan er in
het aquarium soms
sprake van onbalans
zĳn. Daaruit kunnen
acuut levensgevaarlĳke
wateromstandigheden
voortvloeien. Er zĳn
allerlei mogelĳke
veroorzakers – naast
de gebruikelĳke opstartmoeilĳkheden bĳ
een nieuwe inrichting,
komen o.a. grotere
onderhouds- en reinigingsmaatregelen, behandeling met geneesmiddel en overvoederen
in aanmerking. De sera
verzorgingslĳn “Waterwaarden optimaliseren”
biedt het passende
product om het probleem zo snel mogelĳk,
ongecompliceerd en
blĳvend te verhelpen
en weer optimale
omgevingscondities
te bereiken.

Schadelijke
stoffen verwijderen

Stap 1

sera toxivec
Door destabiliserende factoren zoals
b.v. overvoedering, overbezetting of
een nieuwe bezetting, kunnen er in
het aquariumwater plotseling massale belastingspieken met vistoxisch
schadelĳke stoffen als ammoniak
en nitriet ontstaan. sera toxivec
verwĳdert in zulke noodsituaties deze
giftige stoffen direct, evenals andere
gevaarlĳke substanties als chloor en
zware metalen. Zo wordt het herhaaldelĳk verversen van water, dat stress
voor de vissen betekent, overbodig.

Bij acute
belasting door
schadelijke stoffen
Om vertroebelingen
en fosfaat te
verwijderen

Stap 2

Vertroebelingen en
fosfaat verwijderen:
sera phosvec·clear

Mineraal en afgestorven organisch materiaal kan tot
vertroebelingen leiden. Hierdoor kan het fosfaatgehalte
in het water worden verhoogd waardoor de algengroei
wordt bevorderd. sera phosvec.clear bindt de vertroebelingen, verwĳdert overtollig fosfaat en voorkomt
zo de algengroei.
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Stap 3

Zuurstof
toevoegen:
sera O2 plus

Door het ademen van de bewoners evenals door
andere natuurlĳke afbraakprocessen wordt in
het aquarium constant zuurstof verbruikt. Terwĳl
zelfs een gering tekort al stress veroorzaakt,
leidt een extreem tekort aan zuurstof snel tot
de dood. sera O2 plus voegt direct zuurstof toe
en verbetert zo de leefomstandigheden voor alle
aquariumbewoners.

Bij een nieuwe inrichting,
het verversen van een
deel van het water,
nieuwe planten of
dieren en reinigen
van het ﬁlter

G e b r uik :

Bij een acuut
zuurstoftekort

Stap 4

Evenwicht tot
stand brengen:
sera bio nitrivec

In het aquariumwater ontstaan door uitscheidings- en afbraakproducten voortdurend gevaarlĳke giftige stoffen als ammonium en nitriet.
Het vloeibare bioﬁltermedium sera bio nitrivec
bevat miljoenen reinigingsbacteriën, met behulp
waarvan een stabiel biologisch evenwicht snel
tot stand komt en waardoor de geproduceerde
giftige stoffen continu afgebroken worden.
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Ziekten genezen
Goede levensomstandigheden zĳn de beste preventie tegen ziekten. Ondanks alle inspanningen zĳn ziekten echter niet volledig te
voorkomen. Onafhankelĳk van het feit, of de verwekkers met
nieuwe dieren of planten meegekomen zĳn of andere factoren
voor het uitbreken van de ziekte verantwoordelĳk zĳn, is het snel
en consequent handelen geboden. De sera producten uit de
serie “Ziekten genezen” begeleiden de therapie van de ondersteunende voorbereiding en de eigenlĳke behandeling met gespecialiseerde, effectieve sera diergeneesmiddelen tot en met de
reiniging en biologische activering van het water na een
succesvolle genezing.
Stap 1

Water voorbereiden:
sera ectopur

Het zoutmengsel sera ectopur laat actief, reinigend zuurstof vrĳkomen. De
ademhaling wordt vergemakkelĳkt en de stress vermindert. Het aanwezige
zout stimuleert de vorming van nieuwe slĳmhuid en bevordert zo het afstoten van op of in de huid aanwezige ziekteverwekkers. De effectiviteit van
behandelingen met geneesmiddelen wordt ondersteund en de regeneratie
duidelĳk versneld.

Voor de
behandeling met
geneesmiddelen
en bij stress
Bij ziekten van de
aquariumvissen

Stap 2

Ziekten behandelen:
sera omnipur
sera costapur
sera mycopur
sera baktopur
sera baktopur direct sera bakto Tabs
sera med Professional lijn

De kans op ziekten kan door goede omstandigheden waaronder de dieren
worden gehouden verminderd worden, maar kan nooit volledig uitgesloten
worden. Wanneer de vissen eenmaal ziek zĳn, moet er snel en consequent
worden opgetreden. sera biedt een volledig assortiment aan werkzame
diergeneesmiddelen om vissen bĳ de meest voorkomende ziekten in een
zoetwateraquarium te behandelen.

Tip: Preciezere instructies voor het vakkundig en veilig
gebruik van de sera diergeneesmiddelen vindt u in de
infobrochure “Gezonde aquariumvissen”.

14

Stap 3

Schadelijke stoffen
verwijderen:
sera super carbon

Gebru

ik :

Direct na een behandeling met geneesmiddelen
moeten de nu niet meer gebruikte medicĳnresten
zo snel mogelĳk en volledig worden verwĳderd,
om het water niet onnodig te belasten en verdere
stress te voorkomen. De speciale actieve kool sera
super carbon verwĳdert niet alleen medicĳnresten
snel, zonder bĳwerkingen en pH-neutraal, maar
ook andere gevaarlĳke giftige stoffen evenals
verkleuringen.

Na het behandelen
met geneesmiddelen
en bij vergiftigingen
Bij een nieuwe inrichting,
het verversen van een
deel van het water,
nieuwe planten of
dieren en reinigen
van het ﬁlter

Stap 4

Evenwicht tot
stand brengen:
sera bio nitrivec

In het aquariumwater ontstaan door uitscheidings- en afbraakproducten voortdurend gevaarlĳke giftige stoffen als ammonium en nitriet.
Het vloeibare bioﬁltermedium sera bio nitrivec
bevat miljoenen reinigingsbacteriën, met behulp
waarvan een stabiel biologisch evenwicht snel
tot stand komt en waardoor de geproduceerde
giftige stoffen continu afgebroken worden.
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