For et

vellykket
akvarium

Vandkvalitet
Start
Vedligeholdelse
Fiskefoder
Plantepleje

Her begynder et
vellykket akvarium
Denne
brochure
fortæller dig hvordan du
nemt kan indrette, starte
og
vedligeholde
et
akvarium. Biologien i det
nye akvarium skal have
tid til at udvikle sig,
hvilket ofte resulterer i
problemer under startfasen.
Colombo Startsystemet
afhjælper mange af disse
problemer og gør det
nemmere at starte et nyt
akvarium. Og hvis du
derefter følger
Colombo
Vedligeholdelsessystemet kan du i ro og
mag nyde dit vellykkede
akvarium uden et skulle
bruge megen tid på det.

Indretning
af akvariet
Udstyr:
• Akvarium og tilbehør
• Akvarieplanter
• Colombo Nutri Base og Flora Base
• Colombo AquaStart og BactoStart
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Et godt næringsmedium er afgørende for en
god plantevækst. Anbring først et lag Colombo
NutriBase og tildæk derefter med et lag
Colombo FloraBase.
Dette er grundlaget for et sundt akvarium med
flotte planter.

Nu er det tid til at plante akvarieplanterne. Det
er altid nemt at gå ud fra en beplantningsplan,
men hvis du imidlertid ikke råder over en beplantningsplan anbefales det at anbringe de
laveste planter forrest i akvariet og de højeste
bagerst. Spørg din forhandler til råds.

Følg Colombo Startsystemet (se side 8). Tilsæt
AquaStart og BactoStart for at gøre vandet
egnet og sætte gang i biologien.

Lad posen med fiskene drive ca. 30 minutter på
vandet for at udligne temperaturen. Derefter
kan fiskene slippes løs, og dit akvarium er klart.

Scan koden for at
se instruktionsfilmen
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Rent vand er grundlaget
for et sundt akvarium
Ligesom med andre husdyr skal også fiskenes hjem holdes rent.
Fisk producerer det skadelige stof ammoniak. Dette stof kan ved
hjælp af nyttige bakterier i akvariefiltret via nitrit omsættes til det
uskadelige stof nitrat.
Bakterierne i filtret har brug for tid til at udvikle sig. Derfor går det
ofte galt i akvariets startfase.
Kontroller regelmæssigt vandet for at holde øje med om vandkvaliteten er i orden.

trere
l
i
F

Nitrit

Bakterier
3

ygen
Ox

Ammoniak

Nitrat

Test regelmæssigt vandet
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Quicktest:
Takket være Colombo Quicktest
kan du nemt og hurtigt måle de 6
vigtigste vandværdier. Quicktest-strimlen oplyser dig hurtigt
om pH - KH - GH – nitrit- nitratklorværdierne.

Aquatest:
Aquatest dråbetest gør det nemt
at foretage nøjagtige målinger.
Aquatest dråbetest måler pH - KH
- GH - ammoniak – nitrit-, nitratog fosfat-værdierne.
Testene er nemme at anvende og
giver et pålideligt måleresultat.
Uanset hvilken test du vælger at
anvende: det er afgørende at du
tester vandet regelmæssigt for at
holde akvariet sundt.
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Korrektion af vandværdierne
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pH - KH - GH
pH-værdien er en måleenhed der angiver
mængden af syre i vandet. pH-værdien kan
ligge mellem 0 og 14. Jo lavere pH-værdien
er jo surere er vandet. Det kan være skadeligt for fiskene hvis pH-værdien svinger for
meget.

Sænk for høje værdier
med Colombo pH min.
Perfekt værdi: 7.0 - 8.0

En korrekt karbonathårdhed (KH) er en
betingelse for et sundt akvarium og en stabil
surhedsgrad(pH). KH er en måleenhed for
den samlede mængde opløst karbonat i
vandet. Ved en for lav KH-værdi kan
pH-værdien begynde at svinge, hvilket er
skadeligt for akvarielivet.

Øg for lave værdier med
Colombo KH plus.

En korrekt hårdhed (GH) er en betingelse for
et sundt akvarium. GH er en måleenhed for
den samlede mængde opløste mineraler i
vandet, hovedsagligt kalcium. Dine planter
og fisk har brug for disse mineraler.

Øg for lave værdier med
Colombo GH plus.

Perfekt værdi: 6 - 8˚ DH

Perfekt værdi: 8 - 12˚ DH
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Kontrol af filterfunktionen
Ammoniak - Nitrit - Nitrat
Fiskene producerer ammoniak i akvariet.
Et stigende ammoniakindhold er skadeligt
for fiskene og kan resultere i at de dør.
Bakterierne i filtret sørger for at ammoniakken omdannes til nitrit. Nitrit er imidlertid også skadeligt, og derfor sørger filtrets
bakterier for at nitrittet omdannes til det
uskadelige nitrat.
Ved regelmæssigt at måle ammoniak –
nitrit- og nitratværdierne kan du nemt
kontrollere om filtret fungerer som det skal.
Det er især vigtigt at kontrollere disse
værdier regelmæssigt i akvariets startfase
og efter rengøring af akvariet.

For høje ammoniak- eller nitritværdier er direkte farligt for fiskene. Hvis
ammoniak- eller nitritværdien er for
høj skal du udskifte 50% af vandet
og tilsætte Bacto Start for at få biologien i filtret til at udvikle sig ekstra
hurtigt.
Ammoniak og Nitrit
> 1 mg/l
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Colombo Start System
Akvariets startfase varer cirka 4 uger.
1. Fyld akvariet med vand, tilsæt Aqua Start
til vandet og Bacto Start til filtermaterialet.
2. Udskift cirka 20 % af vandet ugentligt og
tilsæt Colombo Aqua Start når akvariet er
udstyret med fisk.

Gør postevandet
egnet til dit akvarium og få hurtigere gang i biologien.

3. Kontroller ammoniak- og nitritværdierne
2 gange om ugen, og tilsæt ekstra vand hvis
udskift værdierne er for høje.
Efter ca. 14 dage stagnerer ammoniakværdien. Ammoniaktesten angiver en værdi på
mellem 0 og 0,5 mg/l. Nu begynder nitritværdien imidlertid at stige, udskift derfor de
følgende 14 dage 20 % af vandet to gange
om ugen for at holde nitritindholdet under
kontrol.
Efter startfasen anbefales det at anvende
Colombo Vedligeholdelsessystemet for at
holde akvariet sundt.

Colombo Aqua Start afgifter vandet, fjerner klor og beskytter
fiskene. Når vandet udskiftes ændrer vandsammensætningen sig,
hvilket kan resultere i helbredsproblemer hos fiskene. Brugen af
Aqua Start hjælper med at forebygge disse problemer og gør
postevandet egnet for fiskene.
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Bacto Start indeholder levende bakterier og stimulerer akvariefiltrets start og funktion.

Colombo Vedligeholdelsessystem
Altid et smukt og klart akvarium

En god vandkvalitet er afgørende for et sundt
akvarium. Colombo Vedligeholdelsessystemet gør
det enkelt at vedligeholde og pleje akvariet.
Udskift 20 % af vandet hver fjortende dag og tilsæt
Colombo Bacto Care i følge brugsanvisningen.

Bacto Care indeholder levende
filter- og rengøringsbakterier.
Disse bakterier er afgørende for
den biologiske balance i akvariet
og hjælper på den måde med at
holde vandet rent og sundt.

Tilsæt Colombo Aqua Care i den mellemliggende
uge.
Colombo Aqua Care holder på naturlig vis dit akvarium rent og klart. Nedbrydningen af næringsstoffer
som f.eks. nitrat og fosfat stimuleres biologisk samtidig med at vandkvaliteten forbedres og stabiliseres.
I alle de mellemliggende uger anbefales det at
tilsætte Aqua Care som vedligeholdelsesprodukt for
at opnå det bedste resultat.
Test vandet ugentligt og korriger værdierne, hvis det
er nødvendigt.
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Colombo Goldfish Care
Colombo Goldfish Care er specielt udviklet
til optimal pleje af guldfisk og slørhaler.
Goldfish Care er et 100 % naturligt salt tilsat
vitaminer, mineraler og plejende ingredienser. Goldfish Care sørger for et sundt miljø og
sunde guldfisk. Goldfish Care forebygger
fiskesygdomme.
For at opnå de bedste resultater anbefales
det at følge Colombo Vedligeholdelsessystemet (se side 8) og erstatte Bacto Care
med Goldfish Care.
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Colombo Platy Care

Platy-arter og andre levendefødende som f.eks.
guppyer og sværddragere er tropiske fiskearter
der befinder sig bedst i særligt tilberedt akvarievand. Colombo har udviklet Platy Care til denne
type akvarier. Udover de vandrensende ingredienser, som f.eks. naturlige polymerer, indeholder
Platy Care også plejende ingredienser som
vitaminer og sporelementer. Den mest interessante ingrediens i Platy Care er ekstraktet fra
Catappa-bladene: i Sydøstasien har man igennem århundreder anvendt Gatappa-blade til
forebyggelse af fiskesygdomme. Colombo har
udviklet en ekstraktionsproces der udvinder de
nyttige ingredienser i Catappa-bladene så disse
kan tilsættes til Platy Care.
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Komplet foder til
tropiske fisk
Komplet foder til tropiske fisk i form af flagefoder
og fodergranulat.
Begge fodertyper indeholder en afbalanceret
sammensætning, som er tilpasset de tropiske
fisks næringsbehov, og som samtidig minimerer
forureningen af vandet.
Colombo anbefaler Tropical pellets som dagligt
foder til fiskene. Disse granulater indeholder
flere næringsstoffer og forurener vandet mindre
end flager.
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Specialfoder til guldfisk og slørhaler
Der findes flage- og granulatfoder til guldfisk i
akvarier.
Begge fodertyper er tilpasset guldfiskenes
næringsbehov, som er væsentligt anderledes
end for tropiske akvariefisk.
Colombo anbefaler Goldfish pellets som dagligt
foder til guldfisk.
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En god plantevækst i 3 enkle trin
her kan du læse hvordan

1

TRIN

Næring

Lys

CO2

LAVESTE FAKTOR
BEGRÆNSER VÆKST
VÆKST

CO

N

2
Plantevækst

Planter har behov for næring,
som optages af planterne på to
måder. Via rødderne og via
bladet. Ved brug af bundlagsnæring sørges der for
næringsbehovet via rødderne,
mens en flydende plantenæring sørger for næring, som
kan optages via bladet

ing
ær

For at opnå den bedst mulige plantevækst skal 3 faktorer
være i balance: lys, næring og CO2. Faktoren som er mindst
tilgængelig i 3-enheden vil begrænse plantevæksten og
danner hermed mulighed for algevækst. Colombo
Flora-Grow programmet indeholder en serie af produkter
for en sund plantevækst.

Ly s

Valg af bundlagsnæring
Nutri Base er en bundlagsnæring, som er rig på næringsstoffer med en høj organisk næringsværdi for planternes
rødder. Til de nødvendige næringsstoffer, så som mineraler og sporelementer, bruges ler af høj kvalitet, som sørger
for en langvarig frigivelse af næringsstoffer til planternes
rødder. De to ingredienser blandes med grus og et
højporøst substrat, så at vandet har let adgang til bundlagsnæringen.
Flora Base er yderst velegnet til akvarier med planter.
Vandplanter har brug for næringsstoffer, som de kan
optage via rødderne. Flora Base indeholder små brændte
lavadele, og lava er kendt for dens rigtig gode nærende
egenskaber for planter. Florabase er et unikt substrat, som
stabiliserer pH-værdien til ca. 6 i akvariCO
et, og således øges den naturlige
OPTAGELSE
CO2-koncentration i vandet af sig selv.
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2

70%
60%
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1
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2
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5
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6
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7
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Denne pH-værdi er ufarlig for fisk, rejer
og andre levende organismer, da den
er stabil.

PH-VÆRDI
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Valg af CO2 system

CO2-indikatoren angiver
kontinuerligt CO2-værdien. Grøn er den ideelle
værdi, blå angiver at
CO2-værdien er for høj.

CO2- basic systemet er en ideel
løsning for tilførsel af CO2 for
akvarier med et indhold på op til
50 liter. Ved at fylde anordningen
med CO2 hver morgen øges
vandets CO2-indhold. Systemet er
kompakt og brugervenligt.
CO2 advance systemet er en ideel løsning for tilførsel
af CO2 for akvarier med et indhold på op til 150 liter.
Systemet består af en trykcylinder med 95 gram CO2
og en trykregulator med finafstemning, 3-i-1 Diffusor
og alle øvrige tilbehør.
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Valg af plantennæring
Flora-Grow liquid er en
komplet flydende bladnæring til akvarieplanter.
Den indeholder alle mineraler og sporelementer i en
afbalanceret sammensætning. Den er udstyret med
en dispenser, så det er let
at dosere.
Flora-Grow Carbo er en
flydende erstatning for
CO2. Ved at tilsætte
dagligt i akvarievandet
kan manglen på CO2 i
akvarier uden CO2-system
kompenseres. Brugen af
Flora-Grow Carbo bremser desuden algevæksten.

Flora-Grow FE-tabs giver
jern til rødderne. Nogle
planter er næsten fuldstændig afhængige af
optagelse
gennem
rødderne for optagelse af
jern. Ved at presse FE-tabletter ned i bunden beriges
bundlagsnæringen
med
jern af højeste kvalitet.
Flora-Grow Nutri Caps indeholder
en
komplet
sammensætning af alle
næringsstoffer, som akvarieplanter har behov for. Nutri
Caps sørger for en langvarig
og regelmæssig frigivelse af
næringsstoffer for en optimal
plantevækst.
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30 års erfaring,
det er der forskellen ligger
Colombo fremstiller professionelle
produkter
til
vedligeholdelse af akvarier.
Vores produkter er resultatet
af mere end 30 års erfaring
og kontinuerlig forbedring
gennem
grundig
undersøgelse og produktudvikling.
I Colombo undersøgelseslaboratorium tager vi ikke
nogen
chancer.
Hvert
produkt testes grundigt og
intensivt før det markedsføres. På den måde kan vi
garantere optimale resultater. Derudover leder vi altid
efter nye innovative løsninger, så vidt muligt på biologisk grundlag. Vores stærke side
har altid været fremstilling af produkter til akvarier. Intet andet mærke giver sammenlignelige resultater, og indrøm det nu bare: der er mere glæde ved et glasklar akvarium,
med sunde fisk.
Dette er grunden til at vores produkter bruges og anbefales af specialister, dyrlæger og
fiskeopdrættere.

NL-3257LB - The Netherlands
www.colombo.nl

Professionelle produkter til dit akvarium
This is a publication of Colombo BV. No part of this publication may be reproduced, stored or published in any form, be it
electronic, mechanical, photocopy or any other way, without prior written permission of the publisher. Despite all the care given
to the text, the publisher does not accept liability for any damage that may result from any error that could be printed in this
leaflet. We are not responsible for any typographical errors.

