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A fotoszintézishez, 
amivel a széndioxidot 

fel tudják venni 
(lsd. 4. oldal)

A növénytest felépítéséhez és
a káros anyag lebontásához 

(lsd. 6. oldal)

A gyökereken és a növényen
belül való áthaladáshoz 

(lsd. 14. oldal)

Ezért a természetes 
“gondozásról”

gondoskodnunk kell. 
Ehhez tartoznak:

A növények az akváriumban

A fényenergia

Széndioxid (CO2)

Ásványi tápanyagok
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VÌzinövények nélkül nincs élet
az akváriumban.

A talajban lévŒ baktériumokkal együtt a
növények egy jól teljesítŒ tisztító körfor-
gást képeznek. A növények felveszik az
ammóniumot és a nitrátot, amely többek
között a halak kiválasztásából keletkezik, és
ezáltal méregtelenítik a vizet. A növények
elvonják az algáktól a táplálékalapot. A
fotoszintézis során a növények felveszik a
széndioxid táplálékot és a vizet oxigénnel
dúsítják, amely a halak számára létfontos-
ságú.

A növények a halaknak rejtŒzködési lehetŒ-
séget kínálnak és így stresszcsökkentŒk. A
növendékhalak finom növények s˚rı beül-
tetésére várnak, hogy elbújjanak a többi
éhes lakó elŒl.

A s˚r˚n benövényesített akvárium adja
meg az egzotikus vízi világ izgalmát.

életfontosságú feladatokat töltenek be
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Fényenergia

Ahogy a természetben, úgy az akvárium-
ban is igénylik a növények a fényt, ami által
egyáltalán élni tudnak. A fényenergia által
a növény a fotoszintézissel a CO2-bŒl és a
vízbŒl szénhidrátokat (= cukor) épít fel. Ezt

a növény a növekedéséhez igényli. A foto-
szintézis folyamata során oxigén keletkezik,
amely az akvárium élŒvilága számára elen-
gedhetetlenül fontos.
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ben biztosítanunk. Erre valók a sera speciá-
lis akváriumi fénycsövei, a sera plant color
termékek, amelyek más sera fénycsövekkel
kombinálva gondoskodnak az akvárium
optimális fényérŒl. A sera plant colornak
pirosas kék fénye van, amely erŒsíti a halak

és a növények természetes színeit és elŒ-
segíti a fotoszintézist. Ezáltal biztosított az
egészséges növénynövekedés. Ezen kívül a
sera plant color erŒsíti akváriumának egzo-
tikus kisugárzását.

Nem minden fény megfelelŒ. A természet-
ben a növények a teljes napfénybŒl kivon-
ják a számukra szükséges sugárzási össze-
tevŒket. Az akváriumban ezt a megfelelŒ
összetétel˚ fényt kell kielégítŒ mennyiség-

Széndioxid (CO
2 ) O

xigén
(O

2 )



CO2 (széndioxid) a gáz, 
amelytől a növények növekednek

Ha a vízinövényeknek már a megfelelŒ fényenergia rendel-
kezésükre áll, akkor még az akváriumvíz kielégítŒ CO2
mennyiségérŒl is kell gondoskodnunk. Hiszen csak a CO2-
vel tudja a növény a fotoszintézis során a szerves kötése-
ket növekedéséhez felépíteni.

A széndioxid (CO2) az emberek és az állatok légzésének
“mellékterméke”. A halak által kiválasztott CO2 kevés nö-
vényzetı és kevés növénynövekedésı akváriumokban
elegendŒ lehet. Legtöbbször azonban az akváriumban túl
kevés természetes CO2 szabadul fel. Ezen kívül a szükséges
hullámmozgások miatt, amelyeket pl. sz˚rŒk okoznak, a
CO2 az akváriumvízbŒl elillan.

Egy jól növekvŒ, változatos növényvilág az akváriumban –
többek között a gyorsan növekvŒ növények – kiegészítŒ
CO2-forrást igényelnek. CO2-adagolás nélkül a növények
gyakran csak nagyon nehezen nŒnek, a halaknak túl kevés
oxigén jut, a pH-érték túl magas lehet, és a csigák jobban
elterjedhetnek. A CO2 feloldja a meszet. Ez a csigaházakat
törékennyé teszi, így a csigákat számos hal megeheti.
Minél jobban nŒnek a növények, annál több algatápanyag-
ot elhasználnak, így a káros algáknak alig marad fejlŒdési
lehetŒségük.
Emellett a CO2 gáznak más pozitív hatása is van az akvá-
rium élŒvilágára. A CO2 stabilizálja a karbonátkeménységet,
állandó szintre csökkenti, illetve stabilizálja a kívánt pH-
értéket.

A CO2-igény a növényfajok
szerint nagyon eltérŒ. A
lassan növekvŒ növények
gyakran kevés CO2-t igé-
nyelnek (pl. Anubias). A
gyorsan növekvŒ növény-
ek, mint pl. a nagyon szép
zöld Cabomba vagy a deko-
ratív Vörös tigrislótusz
(Nymphaea lotus) nagyon
magas CO2-igény˚ek. Az
egészséges akvárium-élŒ-
világ gyorsan növekvŒ
növényeket igényel. Ezért
olyan fontos a rendszeres
CO2-trágyázás.

Anubias barteri Cabomba aquatica Nymphaea lotus
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A sera CO2-Start termék a sera CO2-diffúziós reaktorból és
a sera CO2-Tabs pluszból áll.

A sera CO2-Tabs plus feloldódásakor a CO2 mellett nyome-
lemek és vitaminok szabadulnak fel. Az ásványi anyagok
azonnal eloszlanak az akváriumvízben. A CO2 lassan és
egyenletesen kiválasztódik a sera CO2-diffúziós reaktor
speciális mıanyagán át és a növényeknek hosszú órákig
rendelkezésére áll. A növények így optimálisan fel tudják
venni a tápanyagokat.

sera CO2-Start

sera CO2-trágyázás a kis akváriumokhoz

CO2

CO2

CO2

Asványok

CO2
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sera CO2-trágyázó rendszer

A sera CO2-ellátórendszer azt a biztonsá-
got nyújtja Önnek, hogy egyenletesen
megfelelŒ mennyiségı CO2-t adagoljon. A
sera CO2-technika alkotóelemeit a már
meglévŒ rendszeréhez is hozzáépítheti.

A sera CO2-technika Önnek egy árban
megfelelŒ lehetŒséget kínál a CO2-trágyá-
zás elindítására az elektromosan vezérelt
CO2 berendezésig, az építŒkocka-elv sze-
rint.

Teljesen automatizált CO2-adagolás a serával:

8
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1 sera CO2-gázpalack
sera CO2-nyomáscsökkentı
csökkenti a gáznyomást a szükséges
mennyiségre.

2 seramic CO2-szabályzókészlet
ellenŒrzi és vezérli a CO2-adagolást.
Stabilizálja a pH-értéket az akvárium-
ban.

3 sera CO2-reaktor
a CO2-gázt 100 %-ban kioldja az akvárium-
vízbe.

4 sera pH elektróda

5 sera T-elágazó

6 sera CO2-tartós teszt
a CO2-tartalom állandó ellenŒrzésére.

9
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sera CO2-trágyázó rendszer Az egyes 
alkotórészek

sera CO2-Basis-Set
Valamennyi, megfelelŒ nyomáscsökkentŒ-
vel rendelkezŒ gázpalackhoz való csatlako-
zásra

• sera CO2-reaktor beépített buborék-
számlálóval

• sera T-elágazó
• sera CO2-tartós teszt
• ÖsszekötŒ tömlŒk
• Tapadókorong és tisztító kefe

sera CO2 ellátórendszer
Komplett szett a mechanikusan vezérelt
CO2-trágyázáshoz

• Felszerelést lsd. a sera CO2-Basis-Set
• KiegészítŒ a sera CO2-gázpalack és a

sera CO2-nyomáscsökkentı a belül lévŒ
szelepekhez

seramic CO2 szabályzókészlet
A CO2-vezérlés teljesen automatikus vezér-
léséhez

A seramic CO2 szabályzókészlet automati-
kusan ellenŒrzi a CO2-adagolást és az akvá-
rium stabil pH-értékérŒl gondoskodik. A
kívánt pH-érték bármikor pontosan beállít-
ható. A seramic CO2 szabályzókészlet össze-
hasonlítja a beállított értéket a tényleges
pH-értékkel. Az eltérés automatikus CO2-
adagolással kiegyenlítŒdik. A szett tartal-
ma:

• Elektronikus CO2-vezérlŒ berendezés
hálózati csatlakozóval

• sera pH elektróda
• Falitartó és tapadókorong
• 3 m CO2-tömlŒ
• pH-vizsgáló oldatok
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sera CO2-gázpalack
UtántölthetŒ több utas gázpalackok

sera CO2-nyomáscsökkentı
Használatával a CO2-gázpalackban lévŒ
magas nyomás (kb. 50 bar) kiáramláskor
0,5-1 bárra csökken. Egy finomt˚-szelep
lehetŒvé teszi a minimálisan szükséges
mennyiség precíz beállítást. A sera precí-
ziós nyomáscsökkentŒ beépített tıszelep-
pel és munkanyomás-manométerrel csat-
lakoztatható a CO2-gázpalackhoz belül lévŒ
biztonsági szeleppel.

sera CO2-reaktor
A sera CO2-reaktorban beépített bubo-
rékszámlálóval a CO2-gáz 100 %-ban felol-
dódik az akváriumvízben. Nincs maradék
mennyiség, amely kihasználatlanul a felül-
etre kerül.

Vízi szivattyúhoz vagy külsŒ szırŒhöz való
csatlakoztatáshoz:
sera CO2-reaktor integrált buborékszámlá-
lóval akár 400 literes akváriumhoz T-elága-
zóval, 50 cm ellátó tömlŒvel és visszacsapó
szeleppel.
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sera CO2-mágnesszelep 2W
A CO2-adagolás automatikus megszakításá-
hoz a mágnes szelepet a nyomáscsökken-
tŒhöz és az azt követŒ CO2-készülék közé
csatlakoztatjuk. A CO2-lekapcsolás különö-
sen éjszaka ajánlott ill. ha a fényenergia
hiányzik, mivel a növények akkor nem
hasznosítják a CO2-t. A sera CO2-mágnes-
szelep valamennyi, a kereskedelemben
szokásos idŒkapcsolóval ellátott órához
csatlakoztatható.

sera pH elektróda
A sera pH elektróda BNC-dugaljjal és 1,5 m-
es kábellel ellátott. A seramic CO2 szabály-
zókészlet és valamennyi kereskedelemben
szokásos, BNC-érintkezŒvel rendelkezŒ
pH-mérŒmıszerhez csatlakoztatható.

sera CO2-tartós teszt
Állandóan mutatja a CO2-tartalmat az akvá-
riumvízben.



sera CO2-adapter
KülsŒ szeleppel
Cikkszám 8032

sera CO2-tisztÌtó kefe
Cikkszám 8019

sera CO2-tömlı 4/6
CO2 rögzített speciális tömlŒ
Cikkszám 8022

sera vÌztömlı 6/8
Cikkszám 8026

sera sz˚kÌtı darab 10-6
Cikkszám 8024

sera T-elágazó
2 x 12/16, 1 x 6/8 
(szabályozható)
Cikkszám 8027

sera T-elágazó
2 x 16/22, 1 x 6/8 
(szabályozható)
Cikkszám 8028

sera visszacsapó szelep
Cikkszám 8818

13

További sera CO2-tartozékok

sera CO2-védıfedél
BelsŒ szeleppel rendelkezŒ
palackokhoz
Cikkszám 8008

sera CO2-gázpalack, 500 g
BelsŒ szeleppel
Cikkszám 8010

sera CO2-gázpalack, 2 kg
KülsŒ szeleppel
Cikkszám 8014

sera O-gy˚r˚
500 grammos CO2-palackhoz
Cikkszám 8016

sera CO2-töltı adapter
BelsŒ szeleppel rendelkezŒ
palackokhoz
Cikkszám 8020

sera CO2-palacktartó
500 grammos palackokhoz
Cikkszám 8021

sera O-gy˚r˚
TöltŒ adapterhez (Cikkszám 8020)
Cikkszám 8023

sera CO2-töltés
500 grammos palackokhoz
Cikkszám 8011

sera CO2-töltés
2 kg-os palackokhoz
Cikkszám 8041
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EbbŒl a vízinövények relatív nagy mennyi-
séget igényelnek:

• Nitrogén (N)
• Foszfor (P)
• Kén (S)
• Kálium (K)
• Kalcium (Ca)
• Magnézium (Mg)

A nitrogént nitrátként (NO3) vagy ammóni-
umként (NH4) veszik fel a növények és 
többek között az aminosavak és ezzel a
fehérjék felépítésére szolgál. A foszfort (P)
foszfátként (PO4) veszik fel és ez fŒ szere-
pet játszik az élŒ sejtek energiaciklusában.
A nitrát és a foszfát a halak kiválasztásából
származóan gyakran több, mint elegendŒ
mennyiségben van jelen az akváriumvíz-
ben és túl magas koncentrációban az alga-
növekedést segítik elŒ. Ezért ezek az
anyagok a sera növénytrágyákban nincse-
nek jelen.

Az egyéb fŒ táplálékokra, a kénre (S), a ká-
liumra (K), a kalciumra (Ca) és a magné-
ziumra (Mg) többek között számos enzim-
reakciónál van szükség (pl. fotoszintézis,
anyagcsere és ezzel a növekedés). Ha ezek
a tápanyagok hiányoznak, akkor Ön gyakran
látja a növények hibás fejlŒdését és a leve-
lek elsárgulását.

Ásványi tápanyagok,

elengedhetetlenek a növények számára:

Fı tápanyagok (makroelemek):

Nitrogén (N)

Foszfor (P)

Kén (S)

Kálium (K)

Kalcium (Ca)

Magnézium (Mg)

+

3-
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EbbŒl a vízinövények csekély vagy akár
nagyon kevés mennyiséget igényelnek. A
nyomelemek azonban éppen olyan fonto-
sak, mint a fŒ tápanyagok.

A legfontosabb nyomelemek az alábbiak:
• Vas (Fe)
• Réz (Cu)
• Mangán (Mn)
• Cink (Zn)
• Bór (B)
• Molibdén (Mo)
• Vanádium (V)

A vas alkotórésze a klorofillt felépítŒ enzi-
meknek, miközben a klorofill maga nem
vasat, hanem magnéziumot tartalmaz. A
vashiányt szintén a levelek sárga elszínezŒ-
désén ismerhetjük fel (hiányzik a klorofill).
A molibdén lehetŒvé teszi a nitrát nagyon
fontos feldolgozását. Ezáltal a növények
részt vesznek a káros anyag lebontásban. A
mangán és a vanádium a zavarmentes
enzimtevékenységért felelŒs. Ezek nélkül
az anyagok nélkül egyetlen növény sem
tud növekedni.

A vízinövények erŒsen eltérŒ mennyiség-
ben igényelnek ásványi tápanyagokat.
Ezért ezeket a tápanyagokat 2 csoportba
osztjuk:

Nyomelemek (mikro-tápanyagok):

Vas (Fe)

Réz (Cu)

Mangán (Mn)

Cink (Zn)

Bór (B)

Molibdén (Mo)

Vanádium (V)



Ellentétben a szárazföldi növényekkel, a vízinövények a
tápanyagokat egész felületükön keresztül fel tudják venni.
Ezért a vízinövények folyékony trágyázást igényelnek (sera
florena) bizonyos tápanyagok levelükön keresztül történŒ
felvételéhez és egy depot-trágyázást (sera 
floredepot vagy sera florenette A) a gyö-
kereken keresztül történŒ tápanyagfelvétel-
hez. Emellett vannak növényfajták, amelyek
táplálékukat túlnyomórészt a leveleken vagy
túlnyomórészt a gyökereken
keresztül veszik fel.

A különösen finom level˚
fajok táplálékukat a leveleken
veszik fel, mint pl. a Cabomba.
Ehhez egy folyékony táplálék
(sera florena) szükséges,
amely valamennyi tápanyagot
“nyitott”, azaz a növények
számára felhasználható for-
mában tartalmazza. Az akvá-
riumvíznek kissé mozgásban
kell lennie, hogy a növények a
tápanyagokat mindig meg is
kapják.

A vízinövények gyökerei a
növények rögzítésére szolgál-
nak és kiegészítŒleg néhány
nyomelem felvételére is,
amelyek tápanyagtartalék-
ként, “raktárként” m˚ködnek.
(sera floredepot és sera flore-
nette A). Vannak vízinövény-
ek, amelyek a tápanyagok 
nagyobb részét a gyökereken
keresztül veszik fel, pl. a
Cryptocoryne-, Anubias- és
Echinodorus-fajok.

Optimálisan gyors növénynö-
vekedéshez, különösen az
akvárium új berendezése
utáni elsŒ hetekben, valamint
új növények behelyezése
után vagy az idŒközbeni
erŒsítésre egy növekedéserŒ-
sítŒ (sera floreplus) ajánlott.

Hogyan veszik fel a vÌzinövények a
tápanyagokat?

16
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Tápanyag Jelentosége a növények számára Hiánytünetek

Nitrogén Aminosavak-/Fehérjeszintézis A levelek sárgás elszínezodése (klorózis)

Foszfor Energiaháztartás Túl korai levélvesztés

Kén Fehérjék, aminosavak,enzimek, Növekedészavar, növények sárgás

koenzimek szintézise elszínezodése

Kálium Enzimaktivátor, ozmózis, A levélcsúcsok és levélszélek sárgás

töltéskiegyenlítés elszínezodése

Kalcium Enzimreakciók, anyagcsere Növekvo növényrészek

torzulásai

Magnézium Enzimaktivátor, klorofill- Klorózis, elszínezodés, levélvesztés

alkotórész, ionszállítás

Vas Enzimrendszerek, klorofill- A levelek sárgás elszínezodése

szintézis

Réz Fotoszintézis, fehérje- Nem normális növekedés, gyors

anyagcsere, szénhidrát- hervadás, spirálalakú levelek

elosztás, vízháztartás

Mangán Enzimreakciók, fotoszintézis Vashiány, elhaló szövetek a 

levélerek között

Cink Enzimaktivátor Sárgás elszínezodés a levélerek között,

növekedésgátlás, szárak és levelek

közötti hibás képzodmények

Bór Ca-felhasználás, növekedés Tápanyagellátási problémák,

a fiatal levelek ráncos kinézete

Molibdén Nitrátfelhasználás Nitrátdúsulás, sárga pontok

a növényerek között

Vanádium Enzimrendszerek, ásványok Növekedésgátlás

felszabadulása

VÌzinövények tápanyagellátásának listája

´́

´́

´́

´́

´́

´́

´́

´́

´́



sera tápanyag-koncepció vízinövények számára
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A sera floredepot különösen az újonnan
berendezett akváriumoknál a növényesítés
területének talaján elosztandó. A sera flo-
redepot megadja a növények gyors növe-
kedésének, az erŒs gyökereknek és a zöld
leveleknek szükséges elŒfeltételeket. A
sera floredepot termékkel kezelt talaj szó-
ról-szóra a növények sikeres ápolásának
alapját képezi. A káros anyagot lebontó

elengedhetetlen baktériumoknak számos
növekedési felületet kínál. A sera florede-
pot értékes huminsavakat és nyomeleme-
ket tartalmaz. A növények a kezdeti növe-
kedési fázis során (4-6 hét) a legjobb ellá-
tást kapják. A sera floredepot optimálisan
elŒsegíti a vízinövények oldalirányú növe-
kedését. 4-6 hét múlva el lehet kezdeni a
rendszeres trágyázást.

sera talajtrágya, az egészséges növénynövekedés alapja

A dús növénynövekedés a tápanyagok
optimális összetételétŒl, a trágyázás hely-
es fajtájától és módjától is függ. A sera
olyan trágyázási programot kínál Önnek,
amely a természetes növényápolás köve-
telményeinek megfelel. A sera növénytrág-
yák nem tartalmaznak nitrátot és foszfá-
tot.
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A sera florena olyan folyékony trá-
gya, amely kiegyensúlyozott táplá-
lékkínálattal rendelkezik, melyet a
vízinövények leveleiken keresztül
vesznek fel. Ehhez a tápanyagkínálat-
hoz tartozik az ásványi anyagok és a
nyomelemek mellett a vas is. Ez a
tápanyag az akváriumvízben a sera
vas-teszttel igazolható. Kb. 1 órával a
trágyázás után tesztelje az akvárium-
víz vastartalmát. 0,5-1 mg/l értéknek
kell lennie. Túl kevés vasmennyiség
esetén abból kell kiindulni, hogy a
felesleges tápanyagokat is felhasz-

nálták. A sera florena terméket
ekkor utánadagolni kell. A sera flore-
na különleges gyártási eljárása által
biztosítja, hogy a tápanyagok a víz-
ben olyan sokáig aktívak maradnak,

amíg azokat a növény
fel nem veszi. Ön ilyen
egyszer˚en tud gon-
doskodni a serával a
megfelelŒ növénytrá-
gyázásról.

sera trágyák, amelyeket a növények a leveleiken keresztül
vesznek fel

sera trágyák, amelyeket a növények a gyökereiken
keresztül vesznek fel

A növénynövekedés célzott elısegÌtése a sera által
Akár kiegyensúlyozott trágyázásnál is
lehet a pompás akváriumi növények
növekedését célzottan javítani.
Például az elsŒ hetekben a növények
lehetŒleg gyorsan kell növekedjenek,
hogy feladataikat az akvárium
élŒvilágában teljesíthessék. Vagy a
vízinövények egy ideig túl kevés táp-
anyagok kaptak. Ekkor segít a “turbó”
a növekedés-elŒsegítŒk közül, a sera
floreplus a fontos makroelemekkel,

amely a sera florena és a sera flore-
nette A hatását még tovább optima-
lizálja.
A természetes segítŒ anyagok spe-
ciális összetétele gondoskodik a
gyors növekedésrŒl, amelyet szinte
látni lehet, pompás zöld, erŒs gyö-
kerek és egyszer˚en köröskörül
egészséges, ellenállóképes növény-
ek.

A sera florenette A olyan trágyatab-
letta, amely a gyökerek ellátását a
megfelelŒ tápanyagokkal lehetŒvé
teszi. Ezek a tápanyagok nem
tesztelhetŒk. Ezeket a trágyatablet-

tákat a sera úgy állította össze, hogy
egy tabletta 3-4 növénynek kb. 4
hétig elegendŒ. A sera florenette A a
káros Cryptocoryne-rothadás ellen is
véd.




