Zakładanie akwarium
Poradnik dla początkujących akwarystów

Więcej informacji znajdziesz na: www.tetra.net
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dwodny świat

Co sprawia, że akwarystyka jest tak fascynującym hobby?
Jest wiele powodów, dla których warto założyć akwarium: radość z opieki
nad kolorowymi rybkami; satysfakcja z samodzielnego stworzenia,
podwodnego ekosystemu będącego ozdobą każdego pomieszczenia;
nauka odpowiedzialności za posiadane zwierzątka.
Bez wzglęgu na powody, nigdy nie jest za późno, aby połknąć
akwarystycznego bakcyla i zanurkować do fascynującego podwodnego
świata!
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Wybór ryb

Początkującym akwarystom zaleca się założenie akwarium ze złotymi
rybkami (zimnowodne) lub akwarium tropikalnego.
W sklepie akwarystycznym znajdziesz wiele gatunków ryb, które mogą zamieszkać w Twoim
zbiorniku. Właściwy dobór obsady jest bardzo ważny, gdyż nie wszystkie ryby dobrze czują się
w swoim towarzystwie. Niektóre bardzo kolorowe gatunki ryb przyciągające wzrok w sklepie
akwarystycznym są bardzo agresywne względem innych osobników, inne osiągają zbyt duże rozmiary
by mogły zamieszkać w niewielkim zbiorniku.
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W naturalnym środowisku ryby tropikalne żyją w ciepłej
wodzie. Twoje akwarium musi więc być wyposażone
w grzałkę, która zadba o odpowiednią temperaturę wody.
W sklepie akwarstycznym z pewnością znajdziesz szeroki
wybór ryb, które będą odpowiednie dla początkującego
akwarysty.
Pamiętaj o tym, aby kupić ryby zamieszkujące różne
warstwy wody. Gupiki i mieczyki na przykład zajmują
przypowierzchniową strefę wody, żałobniczki (Tetra
czarna) i danio to ryby żyjące w środkowej części zbiornika,
podczas gdy ryby kiryskowate i sumy są gatunkami typowo
przydennymi.

Złote rybki

Wybór należy do Ciebie
Założenie kuli ze złotymi rybkami to często pierwszy krok
do świata akwarystyki. Złote rybki są niezbyt wybredne
pod kątem pożywienia i nie stanowią zagrożenia dla
innych osobników w akwarium. W swoim sklepie
akwarystycznym na pewno znajdziesz szeroki wybór
złotych rybek od wielokolorowych szubunkinów
po czerwono-białe komety z wydłużonym ogonem.

Ryby tropikalne
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Wybór akwarium
Przed zakupem akwarium, pomyśl jaki efekt chcesz osiągnąć
i gdzie je umieścisz. Rozważenie tych kwestii ułatwi Ci zakup
odpowiedniego zbiornika, jego założenie i pielęgnację.

Wielkość akwarium
Pojemność zbiornika determinuje nie tylko ilość ryb,
które możesz w nim umieścić, ale także decyduje
o sposobie jego pielęgnacji. Tradycyjne kule dla
złotych rybek na przykład nie są wygodnym domem
dla Twoich ulubieńców, wymagają częstej wymiany
wody i dodatkowej pielęgnacji w porównaniu
z większymi, nowoczesnymi zbiornikami.
Jeśli zdecydowałeś się już na zakup akwarium,
wybierz się do profesjonalnego sklepu
akwarystycznego. Doświadczeni sprzedawcy
pomogą Ci wybrać odpowiedni zbiornik i niezbędne
wyposażenie.
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Nowoczesne zbiorniki są zazwyczaj wyposażone
w technikę akwariową, co znacznie ułatwi Ci
zakupy. Jeśli jednak zdecydowałeś się na bardzo
duże akwarium lub niestandardowy design,
być może będziesz musiał skompletować
wyposażenie samodzielnie. W celu uzyskania
szczegółowych informacji zwróć się do sprzedawcy
w sklepie akwarystycznym lub wejdź na stronę
www.tetra.net.

Łatwy start
Tetra Aqua Art to proste w obsłudze zbiorniki idealne
dla początkujących akwarystów. Nowoczesny design
i przyjazne rozwiązania sprawiają, że zbiornik jest ozdobą
każdego pomieszczenia nie wymagającą skomplikowanej
i czasochłonnej pielęgnacji. Wraz ze zbiornikiem Tetra
AquaArt otrzymasz odpowiednio dobraną technikę
akwariową, przejrzystą instrukcję oraz zestaw pokarmów
i środków do pielęgnacji wody.

Wybór miejsca
Po napełnieniu wodą oraz urządzeniu wnętrza,
akwarium jest zbyt ciężkie, by je przesuwać.
Pomyśl więc o odpowiednim miejscu wcześniej.
Idealne miejsce na akwarium:
• cicha część pomieszczenia, z dala od miejsc

powstawania hałasu
• spokojna, niezbyt ruchliwa część pomieszczenia

• z dala od źródła ciepła (np. grzejnika)
• z łatwym dostępem umożliwiającym pielęgnację
• zacienione miejsce, gdzie nie padają

bezpośrednio promienie słoneczne sprzyjające
przegrzewaniu się wody i wzrostowi glonów
• równe, wypoziomowane, wolne od wibracji

i odpowiednio wytrzymałe (litr wody waży 1 kg)
• z dostępem do gniazdka elektrycznego. Gniazdko

powinno znajdować się na tyle blisko,
by podłączyć sprzęt i na tyle daleko, by uniknąć
niebezpieczeństwa zalania
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Dekoracja akwarium
Dekoracje w akwarium odgrywają nie tylko
rolę estetyczną, ale również zapewniają rybom
schronienie i wzbudzają ich zainteresowanie.

Żywe rośliny w akwarium tropikalnym
sprawiają, że wygląda ono bardzo
naturalnie. Poza tym zapewniają rybom
tlen i zapobiegają nadmiernemu
rozwojowi glonów. Jeśli jednak
zdecydujesz się na sztuczne rośliny,
mamy dla Ciebie doskonałą
alternatywę. Rośliny Tetra
DecoArt nie tylko wyglądają
bardzo naturalnie, ale są także
łatwe w pielęgnacji.
Wybór podłoża do Twojego akwarium
to kolejny ważny krok w jego aranżacji.
Odpowiednie podłoże
wpływa na
prawidłowe
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zakorzenienie roślin i zaopatruje rośliny w składniki
odżywcze.
Obecnie na rynku dostępne są podłoża o różnych
kolorach i strukturze. Najczęściej jako podłoże
stosuje się żwir akwariowy, gdyż nie wymaga
on skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych.
Aby zapewnić Twoim rybom maksimum
bezpieczeństwa, stosuj zawsze żwir bez ostrych
krawędzi.
Upewnij się, że dekoracje kupione w Twoim sklepie
są przeznaczone do akwariów i nie uwalniają
toksycznych substancji do wody.

Niektóre dekoracje akwariowe można podłączyć do
pomp napowietrzających. Tym sposobem pęcherzyki
powietrza bedą wydostawały się z ozdoby dodając
zbiornikowi atrakcyjnego wyglądu.

Tetra oferuje Ci szeroką gamę akcesoriów, które sprawią,
że Twoje akwarium będzie wyjątkowe i unikalne!
Dostępne w kilku motywach tła do akwariów Tetra
DecoArt są łatwe w montażu i bezpieczne dla Twoich ryb.

Dekorowanie akwarium stanie się doskonałą zabawą
dzięki naklejkom Tetra DecoArt. Przyklej naklejkę
na szybę akwarium i stwórz niepowtarzalny obraz
podwodnego świata!
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Posiadanie akwarium to świetna zabawa...

Akwarystyka to niezwykłe hobby
odpowiednie dla osób w każdym wieku.
Ryby, jak wszystkie zwierzęta, wymagają
jednak opieki. Zadbaj o prawidłowe
karmienie ryb i właściwą pielęgnację
zbiornika.

Karmienie ryb
Karmienie ryb to prawdopodobnie najprzyjemniejszy
aspekt posiadania akwarium umożliwiający interakcję
z Twoimi ulubieńcami. Niektóre gatunki ryb możesz
nawet karmić z ręki! Złote rybki i ryby w akwarium
tropikalnym należy karmić 1-3 razy dziennie.
TetraMin to idealny pokarm podstawowy dla
wszystkich ryb tropikalnych, TetraGoldfish - dla
złotych rybek. Oba pokarmy mają formę płatków
i zapewniają Twoim rybom wszystko,
czego potrzebują do prawidłowego rozwoju
i doskonałego samopoczucia.

Podmiana wody
Każde akwarium, bez względu na jego rozmiar
wymaga odpowiedniej pielęgnacji
i regularnych podmian wody.
Jak często należy je wykonywać
zależy m.in. od wielkości akwarium
i rodzaju środków do pielęgnacji
wody jakie stosujesz.
Jeśli dodajesz do wody musujące
tabletki Tetra Water Care Tabs,
powinieneś podmieniać 20-50% wody raz
w miesiącu. Odprowadź ze zbiornika część wody
z akwarium i dolej wodę wodociągową
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o odpowiedniej temperaturze.
Tabletki Tetra Water Care Tabs sprawiają, że woda
wodociągowa staje się bezpieczna dla Twoich ryb.
W akwariach tropikalnych stosuj tabletki musujące
naprzemiennie raz w tygodniu. Zacznij od Safe Tabs
w pierwszym tygodniu, Clear Tabs w kolejnym.
W akwariach ze złotymi rybkami stosuj tabletki
naprzemiennie co 2 tygodnie.
Nie zapomnij także o oczyszczaniu dna akwarium!
Odmulacz do akwarium Tetra GC jest idealny do
tego zadania. Szybko i skutecznie usuwa osad z dna
akwarium docierając do najdalszych zakątków Twojego
zbiornika.

...bez wysiłku

Czyszczenie filtra
Rola filtra w akwarium jest niezwykle ważna. Dzięki niemu
woda w akwarium jest nie tylko czysta, ale przede wszystkim
zdrowa i bezpieczna dla Twoich ryb. Sprawdź dokładnie odpływ
filtra; jeśli nie działa prawidłowo, filtr wymaga czyszczenia.
Filtr Tetra INPlus jest wyposażony w wyjmowaną kasetę
z wkładem filtracyjnym. Wkład należy regularnie czyścić
w wodzie pobranej z akwarium. Nie można czyścić wkładu
w wodzie wodociągowej!
Filtr EasyCrystal jest jeszcze prostszy w utrzymaniu! Posiada
on wymienne wkłady, które należy zmieniać raz w miesiącu.
Wkład można wymienić jednym ruchem ręki, bez konieczności
moczenia rąk.

Złote zasady akwarystyki
Pamiętaj o...
•

uzdatnianiu wody wodociągowej przy
pomocy tabletek musujących Tetra
Safe Tabs

•

regularnym badaniu przepływu wody
przez filtr

•

regularnym oczyszczaniu dna akwarium

•

systematycznych podmianach wody

•

wyławianiu niezjedzonych resztek
pokarmu

Unikaj...
•

przerybiania zbiornika

•

umieszczania w akwarium agresywnych
osobników i zbyt dużych gatunków ryb

•

wpuszczania wszystkich ryb do akwarium
w jednym czasie. Proces zarybiania akwarium
podziel na etapy

•

przekarmiania ryb. Karm ryby 1-3 razy
dziennie taką ilością pokarmu, jaką są
w stanie zjeść w ciągu 2-3 min.

•

karmienia ryb pokarmami niskiej jakości.
Nie tylko nie dostarcza on rybom wszystkich
niezbędnych witamin, ale także zanieczyszcza
wodę
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Zaczynamy!
Co będzie Ci potrzebne?
Akwarium
Akwarium samo w sobie jest punktem wyjścia dla
rozpoczęcia przygody z akwarystyką. Podobnie jak
w przypadku ryb, istnieje szeroka gama zbiorników różnych
rozmiarów, kształtów i kolorów. Dla całkowitej pewności,
wybierz akwarium najwyższej jakości Tetra AquaArt
dostępne w kilku rozmiarach. Zbiornik wyposażony jest
w technikę akwariową, pokarm i środki do pielęgnacji
wody, czyli wszystko, czego potrzebujesz do założenia
akwarium tropikalnego lub zimnowodnego.

w:
Lista zakupó ie szafka
pcjonaln
Akwarium (o
m)
pod akwariu

Oświetlenie
Filtr
Gr załka
Termostat
Podłoże
cja
Żwir, dekora are Tabs
C
Tetra Water
Pokarm
tar t
Tetra SafeS

Filtr
Najważniejszym urządzeniem w akwarium jest filtr.
Wszystkie zbiorniki, bez względu na wielkość,
muszą być wyposażone w filtr, który zapewni
czystą i zdrową wodę. Na rynku dostępne
są różne rodzaje filtrów odpowiednie
do poszczególnych typów akwariów.
Jeśli zdecydujesz się na zakup kompletnego
zestawu, znajdziesz w nim filtr EasyCrystal
dobrany specjalnie do danego zbiornika.

Grzałka
Jeśli postanowiłeś założyć akwarium tropikalne, a nie
zimnowodne (ze złotymi rybkami), będziesz potrzebował
grzałki akwariowej z termostatem. Grzałki dostępne są w kilku
rozmiarach i o różnej mocy. Zwróć uwagę, aby odpowiednio
dobrać grzałkę do Twojego zbiornika.
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Termometr
Umieść termometr w
widocznym miejscu w zbiorniku.
Umożliwi to regularne
sprawdzanie, czy woda ma
właściwą temperaturę.

O czym jeszcze musisz pamiętać?
Pielęgnacja akwarium będzie dużo łatwiejsza, jeśli skorzystasz z innowacyjnych rozwiązań Tetra!
Musujące tabletki do pielęgnacji wody Tetra Water Care Tabs nie tylko zamienią wodę kranową
w bezpieczną dla ryb wodę akwariową, ale także sprawią, że będzie ona czysta przez długi czas.
Dostępne są dwa rodzaje tabletek: do pielęgnacji akwarium tropikalnego i akwarium ze złotymi
rybkami (zimnowodnego). Przed zastosowaniem zapoznaj się z dołączoną do opakowania instrukcją.
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Zakładanie akwarium jeszcze nigdy nie
Jeśli wybrałeś już zbiornik i wyposażenie,
kupiłeś podłoże i dekorację oraz znalazłeś
odpowiednie miejsce na Twoje nowe
akwarium, możesz zacząć jego urządzanie.

5 prostych kroków
Krok 1

Podłoże

Wypłucz podłoże pod bieżącą wodą, aby usunąć
zanieczyszczenia i kurz. Jeśli planujesz posadzić
żywe rośliny, rozprowadź na dnie zbiornika
warstwę nawozu Tetra CompleteSubstrate,
a następnie przykryj ją warstwą żwiru.

Krok 2

Wyposażenie i dekoracja

Zamontuj filtr, grzałkę, termometr (i pompkę
napowietrzająca, jeśli jest konieczna) zgodnie
z instrukcją. Dokładnie umyj dekoracje wodą
bez mydła i umieść w akwarium według
własnego projektu. Możesz wykorzystać
dekoracje do zamaskowania sprzętu
i zapewnienia kryjówek dla ryb.
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było tak proste

Krok 3

Woda

Połóż talerz na żwirze i wlej do zbiornika
przygotowaną wodę. Dzięki temu prostemu
trikowi unikniesz zniszczenia warstwy podłoża.
Zalej akwarium tylko do połowy wysokości
zbiornika, ułatwi Ci to sadzenie roślin.

Krok 4

Rośliny

Rosliny nadadzą Twojemu akwarium
ciekawego i naturalnego wyglądu.
Podczas sadzenia delikatnie wciskaj korzenie
rośliny w podłoże, przysypując z wierzchu
żwirem.

Krok 5

Stabilizacja akwarium

Gdy akwarium jest już wypełnione wodą,
włącz urządzenia i sprawdź czy działają
prawidłowo. Dodaj Tetra Safe Tabs do
wody w celu jej uzdatnienia i stabilizacji
parametrów. Dodatkowo, zastosuj Tetra
SafeStart, który umożliwia wpuszczenie ryb
do akwarium bez konieczności czekania!
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Pielęgnacja wody
Jednym z kluczowych warunków utrzymania zdrowego
akwarium jest odpowiednia pielęgnacja wody.
Jeśli skorzystasz z naszych rad, woda w Twoim zbiorniku
będzie zdrowa i czysta przez długi czas.

Przed wpuszczeniem ryb do akwarium
należy odczekać kilka dni. W tym
czasie stanie się ono biologicznie
aktywne, a w filtrze osiedlą się
bakterie, które stopniowo zaczną
się namnażać. Jeśli zależy Ci na
szybkim wpuszczeniu ryb do akwarium,
zastosuj Tetra SafeStart. Preparat zapewnia biologiczną aktywację akwarium
i umożliwia szybkie wpuszczenie ryb do nowo założonego akwarium.
Do szybkiego sprawdzania parametrów wody użyj testu paskowego Tetra Test 6in1.
W krótkim czasie mierzy 6 kluczowych parametrów wody akwariowej.
Utrzymanie czystej i bezpiecznej dla ryb wody jest obowiązkiem każdego akwarysty.
Unikalne tabletki Tetra Clear Tabs i Tetra Safe Tabs sprawią, że woda w akwarium
będzie krystalicznie czysta i zdrowa, a jej pielęgnacja stanie się wspaniałą zabawą.
Stosowane razem lub osobno, mususjące tabletki utrzymają Twój zbiornik
w doskonałej formie przez długi czas. Tetra Water Care Tabs są całkowicie
bezpieczne dla ryb i roślin, wygodne w dozowaniu i aplikacji.
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Karmienie ryb
Podobnie jak inne zwierzęta, ryby potrzebują zbilansowanej
diety dla optymalnego rozwoju, zdrowia i dobrego
samopoczucia. Tetra oferuje szeroki wybór pokarmów
stworzonych specjalnie dla poszczególnych gatunków ryb.
Ważne, abyś dobrze poznał nawyki żywieniowe Twoich ryb.
Większość gatunków wymaga karmienia 1-3 razy dziennie taką
ilością pokarmu, jaką są w stanie zjeść w ciągu kilku minut.

Wszystkie pokarmy Tetra mają na celu zminimalizowanie ilości odchodów,
pomagając tym samym utrzymać krystalicznie czystą wodę przez długi
czas. Zawierają także opatentowaną formułę BioActive wspomagającą
układ immunologiczny ryb. Dzięki zawartości wszystkich niezbędnych
witamin i składników odżywczych, zapewniają zrównoważoną dietę.
Pokarmy Tetra to idealna podstawa diety Twoich ryb.

Pokarmy podstawowe
Tetra Goldfish to kompletny pokarm w płatkach dla złotych rybek
zapewniający optymalną dietę. Dzieciom zaleca się podawanie pokarmu
Tetra Goldfish Sticks w formie pałeczek, które można łatwo policzyć
i podać rybom odpowiednią ich ilość. Dzięki temu w prosty sposób
unikniesz zanieczyszczenia zbiornika i przekarmienia ryb.
TetraMin to najbardziej znany i najlepiej sprzedający się pokarm
podstawowy dla wszystkich ryb tropikalnych.
Dostępny jest w formie płatków (Flakes)
oraz chrupek (Crisps). Chrupki są tworzone
z wykorzystaniem innowacyjnej opatentowanej
technologii produkcji w niskiej temperaturze,
dzięki czemu zachowują wszystkie witaminy
i są lepiej przyswajane przez ryby.
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Pokarmy weekendowe i wakacyjne

Gdy wyjeżdżasz na weekend podaj rybom pokarm
Tetra Weekend
TetraMin Weekend i Tetra Goldfish Weekend to w 100%
jadalne pałeczki, które zapewniają Twoim rybom wszystko,
czego potrzebują podczas Twojej nieobecności. Pokarm nie
zawiera gipsu i substancji wiążących, które są trudne do
strawienia. Pałeczki nie zanieczyszczają wody i nie zmieniają
jej parametrów.

Jeśli wyjeżdżasz na dłużej, podaj rybom
pokarmy wakacyjne Tetra
TetraMin Holiday i Tetra Goldfish Holiday
to unikalne żelowe bloczki zawierające dafnię
i wszystkie niezbędne witaminy i minerały.
Nie zawierają gipsu i substancji wiążących,
są w 100% jadalne. Nie mają wpływu na jakość wody.
Pokarmy Tetra Holiday to naturalne pożywienie
wystarczające na okres do 2 tygodni.
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Tetra - historia sukcesu
Historia Tetry to ponad 60 lat nieustających badań,
innowacji i sukcesów. Dzięki temu do dziś jest ona
światowym liderem w branży akwarystycznej
sprzedającym swoje produkty do ponad 90 krajów
na całym świecie.
Firma Tetra została założona ponad 60 lat temu przez
dr. Urlicha Baenscha. Jego pasja i doświadczenie zaowocowały
stworzeniem pierwszego pokarmu w płatkach - TetraMin.
Sukces Tetry jako światowego lidera w branży akwarystycznej
został osiągnięty dzięki zaangażowaniu w tworzenie nowych,
innowacyjnych produktów, które sprawiają, że zakładanie
i pielęgnacja akwarium staje się nie tylko przyjemnością,
ale także wspaniałą zabawą.
Tetra posiada w swojej ofercie szeroką gamę
pokarmów dla ryb i produkty do pielęgnacji
wody najwyższej jakości. Szczegółowe
informacje na temat produktów znajdziesz
na stronie www.tetra.net.

Bierzemy odpowiedzialność
Będąc światowym liderem na rynku akwarystyczny uważamy, że naszym obowiązkiem jest
szanować świat i jego zasoby oraz brać odpowiedzialność za nasze działania. Poprzez ciągły
rozwój produktów, usług i logistyki, Tetra nie tylko odpowiada na potrzeby rynku, ale także dba
o środowisko naturalne. Zrównoważony rozwój jest jednym z naszych priorytetów od początku
istnienia firmy!
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Więcej informacji znajdziesz na: www.tetra.net
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