For at hjælpe dine nyindkøbte fisk

Pasningsvejledning for dine nyindkøbte fisk
FOR AT HJÆLPE DINE NYINDKØBTE FISK, TIL AT FÅ DEN BEDSTE START I DIT AKVARIUM, ER DER
NOGLE RÅD, SOM ER MEGET VIGTIGE AT FØLGE.
Når du kommer hjem med fiskene i posen, skal den åbnes med det samme, put så posen ned i akvariet. Hæft posen på kanten af akvariet, kom en kopfuld vand fra akvariet ned i posen, dette gøres
i en halv time med 5 minutters mellemrum. Fang derefter fiskene op med et net, og slip dem ud
i akvariet. Vandet i posen skal hældes ud i vasken og ikke ned i akvariet. Gør gerne dette i mørke.
Den daglige vedligeholdes skal helst ikke tage for lang tid, da man så hurtig løber surt i det, men
ved at gøre følgende, er det nemt overstået. Vi kan sige, en god tommelfingerregel er, at det er
nemmere at passe et stort akvarium, gerne over 100 L. da det bedre kan komme i naturlig balance.
Akvarier op til 85 L. skal have skiftet vand en gang om ugen, 10-20 % er nok, brug en slamsuger til
at suge vandet op med, så får man også fjernet slam fra sit bundlag. På akvarier over 100 L. skal det
gøres hver 14. dag.
Når der nu skal nyt vand i, kommer det fra hanen, dette vand er ”dødt”, så det skal gøres fiskevenligt, dette gøres ved at tilsætte ”AQUASAFE” og ”SAFESTART”. ” AQUASAFE” er med til, at danne
et bedre slimlag, som gør, at fiskene bedre kan modstå dårlige bakterier. ”SAFESTART” er med til
at forbedre bakteriekulturen i filteret, og samtidig reduceres nitrat indholdet (næring til alger). Til
de fleste fisk er det bedst, at bruge koldt vand når det ikke er mere end 10-20 %, der bliver skiftet.
Det kan ikke anbefales at bruge regnvand, da dette er forurenet med tungmetaller.
Filteret skal også renses, dette må ikke gøres sammen med vandskift. Det indvendige filter skal
renses ret tit, da filter kapaciteten er begrænset. Det bedste er at vride svampen i en spand akvarievand. Rotor ordnes med en børste. Engang imellem er det en god ide, at lægge den i lidt eddikevand sammen med motoren, for at fjerne den værste kalk. Husk at skylle efter med vand. Udvendige filtre skal renses 3 – 4 gange årligt. Alle faste filtermaterialer renses i en spand vand fra
akvariet, grove svampe skylles igennem med koldt vand, fine filtersvampe udskiftes med nye. For
begge filter typer anbefales det at komme ”FIRSTSTART” i efter rensning.

Foder er ret vigtigt for, at dine fisk skal overleve, man skal selvfølgelig vide, om de er mest til kød
eller grønt inden man køber foder. Fodring er bedst 3 - 4 gange dagligt men ikke mere end der er
spist op på et lille minuts tid. Flagefoder er nok til de fleste fisk, men der findes mange frysetørrede
fodertyper, der er godt som tilskudsfoder, da de indeholder mange vigtige næringsstoffer. En anden type foder, som er godt, er frostfoder, der findes mange typer, men fælles for dem alle er, at de
kommer meget tæt på det, som fisken lever af i naturen.
Det bedste du kan gøre er, at give så forskelligt foder som muligt, veksel gerne mellem flage- og
frostfoder, dette vil give bedre farver, god vækst og stærkt immunforsvar.
Husk, du er altid velkommen til at spørge om råd.

