Tips van
Dierenspeciaalzaak
Dierendrogisterij &
Hondentrimsalon

BENJI

Tips voor Tropische Aquarium.

Wat zijn tropische vissen:

Tropische vissen zijn vissen die goed gezond blijven bij een water temperatuur tussen de 22 en 28 graden.
Zoals karperzalmen zoals kardinaal tetra’s en fantoomzalmen, cichliden zoals maanvissen of ramirezi’s, levendbarenden zoals Guppy’s, black molly’s en
platy’s. Deze vissen hebben het goed naar hun zin in een goed, naar hun biotoop, ingericht aquarium.

START:

Uw aquarium opstarten is een precies werkje, maar als de start goed is verloopt de rest bijna vanzelf goed, wel is het van belang dat u weet dat hoe
groter het aquarium is des te minder problemen u kunt verwachten.
U start met een droog, leeg aquarium. Plaats als u deze wilt gebruiken de bodemverwarming (voor de planten).
U legt dan een bodem in aan van zand u blijft 5cm. van de voorruit af, hierbovenop komt evt. de voedingsbodem, deze blijft ca. 8 cm van de voorruit af en
ligt du alleen op het zand.
Dan strooit u wat Nitrificerende bacteriën (Bacterial, Aquabacter of Bactozym) over de voedingsbodem waarna het grint over de gehele bodem kan
worden gestrooid, achterin het aquarium wordt de gehele bodem dan tussen de 5 en 8cm. hoog en voorin is de bodem max. 3cm. hoog. Gebruik (voor de
planten) niet te grof grint en “zeker” de schuinte van de bodem d.m.v hout of stenen voorzichtig in de bodem te drukken. Dan brengt u de andere dode
decoratiematerialen aan zoals stenen of hout.
U installeert de filter en de verwarming, maar laat de elektriciteit hier nog af.
Eindelijk kunt u dan het aquarium vullen met water van ca. 23 graden, giet het water in een bord en/of op een schone plastic (vuilnis) zak.
Het grint blijft dan op zijn plaats liggen en u krijgt geen stofwolken in uw aquarium.
Bijvoorkeur gaat u nu ongeveer 1 à 2 dagen zonder plant c.q. visbestand filteren en evt. beluchten.
Gebruik u Tetra Bactozym dan kunt u meteen de planten plaatsen en u gaat dan bij een driekwart gevuld aquarium de bak beplanten, hoog groeiende
planten achter, laag vooraan.
Dan voegt u de “biotoopstartende”-middelen toe zoals bijv. Aqua-safe, Vloeibare Plantenvoeding, ijzervoeding FE en/of Easy Life.
Deze middelen helpen uw planten en vissen bij het naar de zin hebben in uw aquarium.
U gaat nu ongeveer 2 dagen zonder visbestand filteren en evt. beluchten (denk bij veel planten ook aan koolzuur (CO2).

NA 2 DAGEN:

Na 2 dagen “draaien” mag u een beperkt vissenbestand opbouwen, begin met algeneters, bodemvisjes zoals corydoras en evt. wat sterke karperzalmen.
Een weekje later mag u het vissenbestand iets uitbreiden en na een maand mag u het maximum aantal vissen voor uw aquarium bereiken, richtlijn is 1cm vis
op 2 à 3ltr. water. Een bak van 100x40x40cm. Is 160ltr. Gedeeld door 3 is ca. 53 tot 65 vissen.
Het meest rustig c.q. mooiste is als u 2 of drie soorten scholenvissen (elk soort 6 tot 10) neemt en de rest solitaire vissen, vermijdt een
“postzegelverzameling”.

SCHOONMAKEN:

Eenmaal ingericht gaat u elke twee dagen de ruiten schoonmaken, dit kan gemakkelijk met een anti algenmagneet.
Eenmaal per 3 weken ververst u (gedeeltelijk) uw filtermateriaal, de motor onderdelen ook niet vergeten om schoon te maken.
Vervang sponzen na 2 to 3 keer uitspoelen. Laat u specifiek over uw filter bij ons voorlichten !
Maandelijks ververst u 1/4 deel water en voegt daarbij weer Aqua-Safe toe en evt. wat vloeibare bacteriecultuur.
Regelmatig uw planten onderhouden d.m.v. aftoppen.

ALGENBESTRIJDING en ZIEKTEN:

Wij beschikken over een uitgebreide collectie bestrijdingsmiddelen;
Laat u over deze onderwerpen voorlichten in de winkel, neem wat water mee uit uw aquarium om te laten testen.

AANVULLENDE TIPS:
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•
•

Æ U kunt bij ons een DVD huren: van Tetra hoe u moet inrichten !

Geef uw vissen elke dag eten, bijvoorkeur ’s-morgens voeren.
Wissel de voeding regelmatig af, geef behalve vlokken of korrel voeding ook eens wat levend voer of voorverpakt levend voer (tetra delica).
Ook zijn er talloze voedingen levend of in diepvriesvorm bij ons verkrijgbaar.
Verwijder plantenresten en lelijke bladeren, zij rotten en verbruiken zuurstof, dit brengt de kringloop in uw bak in gevaar.
Gebruik een visnetje in U-vorm om uw vissen te vangen, u maakt dan de minste kans uw vissen te beschadigen.
Beschadigingen aan vissen veroorzaken bijna altijd ziekte.
Vervang uw TL-buizen zeker éénmaal per jaar.
Leg op voorhand een mini medicijnkastje aan.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen in of om uw aquarium die u in huis gebruikt.
Alleen water gebruiken of speciaal voor aquaria ontwikkelde producten.
Was uw handen voordat u in het aquarium gaat, maar nooit met zeep, warm water en goed afdrogen is voldoende.
In een klein aquarium kan de inrichtings procedure versneld worden, vraag hiervoor advies in de winkel !

