Inspirerende akvarier
Kunsten at få et smukt akvarium

Få mere at vide på www.tetra.net

Lær kunsten
at få et smukt
akvarium

Det elegante akvarium
Du vil måske gerne have et akvarium som et
smukt og levende indslag, der giver glæde og
stolthed i dit hjem. Måske har du det allerede,
men du har brug for inspiration til et nyt
akvariedesign eller til forbedringer. Måske er
det kun en drøm, du har nu, men noget, som
du vil føre ud i virkeligheden. Uanset hvad, får
du i denne brochure vejledning, råd og ideer
til at hjælpe dig med at komme videre med dit
akvarium.
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Skab elegant liv i lokalet

Et akvarium handler i dag ikke kun om at holde fisk. Med lidt inspiration og fantasi kan det
forvandles til dagligstuens midtpunkt. Et smukt indslag i hjemmet med et konstant skiftende
sceneri, som er et betagende skue i enhver bolig.
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Akavariedesign

Der er et væld af muligheder:
Planter til akvarier er lige
så varierede, som de er
smukke, og de kan tilføre en
akvariedekoration en ekstra,
opløftende dimension og gøre
den interessant på nye måder.
Måske overvejer du at holde
mere krævende fisk, f.eks. i

et saltvandsakvarium eller et
biotopakvarium med fisk fra
en af søerne i den afrikanske
Rift Valley, fra bunden af
Amazonfloden eller endda et
koralrev, hjemme hos dig selv.
Mulighederne er ubegrænsede,
og stort set alle former og
størrelser er mulige.
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Planteakvarium

Hvad er et planteakvarium?
Som du kan se, findes
der utroligt betagende
planteakvarier, og du kan opnå
tilsvarende resultater ved at
følge nogle grundlæggende
retningslinjer.
Planteakvarier kan være af
forskellige grader: Ofte sættes
levende planter i et akvarium for
at gøre det mere spændende og
afvekslende eller for at skabe
skjulesteder til fiskene. Det
betyder ofte, at bestemte planter
udvælges alt efter behovene for
de fisk, man har valgt.
Det såkaldte hollandske
akvarium indrettes og
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vedligeholdes som et
planteakvarium, hvor der
eventuelt kan være nogle få
mindre fisk, som trives i dette
miljø.
Så hvis fiskene skal være
hovedattraktionen i akvariet,
skal du eventuelt nøjes
med meget få planter. Men
hvis du ønsker at skabe en
undervandsverden, hvor
indretningen er baseret på
planter, kunne et traditionelt
hollandsk akvarium med tæt
beplantning være den ideelle
løsning!

Hvordan adskiller det sig fra et
fiskeakvarium?
I lighed med alle andre planter
kræver vandlevende planter lys
og næringsstoffer for at gro. I lys
foregår fotosyntesen i planterne,
som bruger kuldioxid og vand
til at producere kulhydrater,
mens vigtige næringsstoffer som
jern og sporstoffer tilføres via
vandet og grusbundlaget, hvor
planterne er sat.
Alt efter plantetyperne skal du
eventuelt have dagslyslamper
til dit akvarium. Desuden skal
de vigtigste næringsstoffer
tilføres vandet og gruset, og i
tæt beplantede akvarier skal

kuldioxidindholdet suppleres
som tilskud til fotosyntesen.
Mange tropiske fisk er ikke
egnet til sådanne akvariemiljøer,
fordi de enten bliver for store,
eller fordi de æder eller river
planterne op med rod. Derfor er
det vigtigt at vælge de rigtige
fiskearter til et planteakvarium.
Du kan også vælge f.eks. at
isætte smukke ferskvandsrejer.
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Planteakvarium

Hvilket udstyr skal jeg bruge?
Lamper er altid udgangspunktet ved planlægning af et
planteakvarium: Alt efter hvor effektiv akvariebelysning du
indretter, kan det være en faktor for, hvor mange og hvilke typer
af planter du vælger. Det er vigtigt at have belysning, der er så
tæt på naturligt dagslys som muligt. Det kan opnås ved hjælp af
T5-lysstofrør, som afgiver et yderst effektivt og kraftigt lys.
En anden måde at få lys i planteakvariet på er ved at tage
låget helt af og placere en kraftig hængelampe oven over
det åbne akvarium. I et sundt planteakvarium er det ligeledes
vigtigt, at der er balance i tilførslen af kuldioxid og ilt. Om
dagen kan planterne have brug for tilskud af kuldioxid til at
bistå fotosyntesen, mens de om natten fortsætter åndingen og
forbruger ilt. Derfor bør akvariet tilføres ilt om natten, f.eks. ved
hjælp af en Tetra APS Airpump.
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Hvilke plejeprodukter skal jeg bruge?
For at et planteakvarium kan fungere, skal der
tilføres plantenæringsstoffer. Fra starten bør
akvariet tilføres jernholdigt, porøst grus (som f.eks.
Tetra CompleteSubstrate). Hvis du omlægger et
eksisterende akvarium til et planteakvarium, bør der
lægges Tetra Crypto gødningstabletter i gruset ved
planterødderne. Efter den indledende dosis bør der
tilsættes tabletter ved hvert delvist vandskift.
Vigtige plantenæringsstoffer bliver typisk opbrugt
i akvariets lukkede vandmiljø. Nitrat og fosfat kan
der typisk være rigeligt af i akvariet på grund af
nedbrydningen af fiskenes ekskrementer i vandet,
men de øvrige vigtige plantenæringsstoffer bør du selv
sørge for at tilføre. Det vigtigste af disse er jern, som
meget hurtigt kan blive opbrugt i planteakvarier. Ved
regelmæssig tilsætning af Tetra PlantaMin i akvariet
opretholdes vandets indhold af jern og andre vigtige
mikronæringsstoffer.
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Planteakvarium

Hvordan passes et planteakvarium?
Når planteakvaristen har indrettet sit
planteakvarium, vedligeholder man det
mere i egenskab af akvariegartner end af
akvarist! Traditionel vedligeholdelse, som
f.eks. fiskefodring, test af vandkvaliteten,
filterrensning og vandskift, skal stadig
udføres, men i planteakvariet består en
anden regelmæssig opgave i at beskære
planterne! Fra tid til anden bør dødt løv
klippes af med en langskæftet saks i rustfrit
stål. Planter, der vokser uden for deres
tiltænkte areal i akvariet, bør beskæres for
at holde dem på plads.

Rigtigt og forkert
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Rigtigt

Forkert

Planlæg, hvordan du kan tilføre den
maksimale lysmængde

Isætning af mange fisk i akvariet. Iltindholdet i
planteakvarier kan blive meget lavt om natten.

Anvend et jernholdigt
plantebundmateriale og tilsæt
plantegødning jævnligt

Isætning af planteædende fisk – de skader den
sarte planteindretning

Typiske problemer i planteakvarier
Der er nogle typiske problemer i forbindelse med planteakvarier, som kan
løses meget nemt:
Alger

Svag plantevækst

Alger er et uskønt syn, og de kan gro til mængder, så de
udkonkurrerer øvrige planter. Algevækst fremmes normalt
af for meget nitrat og fosfat eller af forkert belysning. Og
fordi der er nitrat og fosfat i fiskenes ekskrementer, vil for
mange fisk i akvariet gøre problemet større.

Hvis planterne ikke trives i akvariet, skyldes det
normalt lysmangel, næringsstofmangel
eller forkert bundmateriale.

God plantevækst er med til at reducere algevækst, så sørg
for at give planterne det lys, de har brug for, plus jern og
eventuelt kuldioxid som nævnt ovenfor.
Brug Tetra Crypto og Tetra PlantaMin til at gøde
planterne gennem løv og rødder.
Ved for stor algevækst skal der reageres hurtigt og
målrettet.

Lysstofrør og pærer skal skiftes fra tid
til anden, så forhør dig hos forhandleren
med hensyn til, hvor ofte det bør gøres
og udskift som nødvendigt. Der kan tilføres
mere lys ved hjælp af ekstra pærer eller med
en reflektor oven over pæren. Hvis dette ikke er
muligt, kan plantetætheden reduceres, og der kan
isættes planter, som trives ved selv begrænsede
lysmængde, f.eks. Anubias eller Java Fern.

Tetra tilbyder en række effektive algebekæmpelsesmidler
i væskeform og fast form: Tetra AlguMin, Tetra Algizit
og Tetra AlgoStop.

Ekperthjælp

www.tetra.net

Næringsstofmangel giver også dårlig plantevækst.
Det er vigtigt, at bundmaterialet indeholder rigeligt
jern. Mangel på akvarieplantegødning er ofte en
begrænsende faktor i
mange planteakvarier.
Tetras sortiment af
plantebundlag og
gødninger løser alle
disse problemer.
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Indretning af et zen-inspireret akv

Inden for de seneste år er akvariedesign gået i en
mere minimalistisk retning. Den japanske designer
og akvarist Takashi Amano er kendt verden over
som ophavsmanden til det moderne zen-inspirerede
akvarium. Det er baseret på den japanske
naturfilosofi wabi sabi, som ser skønheden i
enkelhed, uregelmæssighed og nøjsomhed. Selvom
denne filosofi kan være vanskelig at udtrykke i
en vestlig sprogsammenhæng, kan du bruge den
som inspiration til at designe dit akvarium, så det
fremstår som en fredfyldt og uforstyrret oase i
hjemmet.
Akvariet kan gives et helt enkelt udtryk ved at
fokusere på dekoration med bestemte planter, sten
eller træformer. Indretning af akvarier med sten og
drivtømmer er stærkt inspireret af japanske zenprincipper. Desuden placeres ulige antal genstande
på en asymmetrisk måde i akvariet. Stenenes alder
og drivtømmerets rustikke karakter giver akvariet
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en majestætisk og helt enkel udstråling.
Drivtømmer kan købes hos din akvarieforhandler i
mange forskellige former og størrelser. Nogle typer
af mosetræ vil dog ofte afgive en brunlig farve i
vandet, hvilket kan påvirke akvariets æstetiske
udtryk.
Det bedste sted at købe dekorative stenlandskaber
er hos akvarieforhandleren. Disse sten er kemisk
inerte, så de ikke afgiver alkaliske mineraler til
vandet og dermed gør pH-værdien ustabil. Det
er fristende at købe sten f.eks. i et byggemarked
eller hos et byggefirma, men de vil med stor
sandsynlighed være uegnede som dekoration i et
akvarium.

Tip til
sund plantevækst:

se side 9
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Der er generelt et kolossalt udvalg af planter
at vælge mellem, mens udvalget til japansk
inspirerede akvarier vil være noget mere
begrænset. Det kan f.eks. være en baggrundsplante
som Micranthemum micranthermoides eller
Lileopsis novaezelandiae med en tæppeplante i
forgrunden. Java Fern (Microsorum pteropus) er
særligt velegnet til denne akvarietype, da den er
nem at fæstne på drivtømmer med tynd nylonsnøre,
hvor den etablerer sig og trives. Det giver den
nyudsprungne akvariedesigner en ny dimension til
sin planteindretning.

Der er mange muligheder ved indretning af sit
akvarium baseret på traditionel, japansk æstetik.
Hvis du ønsker et fredfyldt, minimalistisk udseende
akvarium, er der forskellige andre muligheder at
opnå dette på. Indtrykket forstærkes med nøje
indplacering af miniaturer af oldgamle ruiner,
buddhistiske statuer eller tempelbaggrunde.

Tetra DecoArt
plakater og Tetra
StickerSets er en nem
og hurtig metode til at
skabe et zen-tema i
dit akvarium.
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Akvarier inspireret af naturlige leve

En anden mulighed for den kreative
akvarist er "biotopakvariet". Formålet
med en biotop er at genskabe de
nøjagtige forhold og betingelser
på naturlige vandlevesteder, som
f.eks. et Amazonmiljø med blødt
vand eller Tanganyikasøen med sine
stenlandskaber og hårdere vand. Der
er et væld af områder, som kan bruges
til formålet!
Her tager vi udgangspunkt i nogle af
disse som inspiration til et akvarium
og giver dig tip til, hvordan du kan
genskabe levesteder, man ellers kun
ser i naturprogrammer på tv.

Flod, sø eller hav?
Verdens største tropiske floder, som f.eks.
Amazonfloden og Rio Negro-floden, er de
oprindelige levesteder for mange af de fisk, man
typisk finder i et akvarium. Floden rummer mange
forskellige levestedstyper, som kan genskabes i
dit akvarium – lige fra højlandsstrømfald, hvor det
hurtigt strømmende vand bruser ned over glatte
sten og grus, til tropiske græsjorde.
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steder

Strømmende floder
Hvis du vil genskabe en flod i dit akvarium, skal du
anvende ærtesten og store, glatte sten. Forhør dig
hos din akvarieforhandler om egnede planter hertil,
da det hurtigt strømmende vand kan rive planterne
op eller skade løvet. Der kan skabes en kraftig
vandstrøm ved at placere udstrømningsslangen
fra et TetraTec EX eksternt filter i den ene ende
af akvariet. Yderligere vandbevægelse kan
frembringes ved at placere luftsten i gruset og
slutte dem til en kraftig TetraTec Airpump.

Fiskene til et akvarium af denne type skal vælges
med omtanke. Små stimearter, som f.eks. alm. neon
og zebrafisk, lever gerne i mellemzonen, mens
bestemte pansermaller lever af slimlaget, som
vokser på de glatte sten. Fisk, der svømmer mindre
godt, som f.eks. siamesiske kampfisk, bør undgås
akkurat som arter, der foretrækker et finsandet
bundlag, som f.eks. Corydoras pansermaller.

Tetra’s EX sortiment af eksterne filtre passer
til akvarier på op til 500 liter.
De er højtydende og ikke
desto mindre støjsvage og
strømbesparende, og de
er nemme at påsætte og
vedligeholde.
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Naturlige levesteder
Oversvømmede skove
Hvert år efter regntiden flyder den mægtige Amazonflod
over sine breder, og mange tusinde kvadratkilometer
omkringliggende skov forvandles til en smuk undervandsverden.
Den oversvømmede skov er et fantastisk levested at genskabe
i sit akvarium, og det er samtidig et af de nemmeste. I dette
vandmiljø skaber brunfarvning af vandet og træernes løvtag til
tider svage lysforhold, som lejlighedsvis gennembrydes af klare
solstråler.
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Du kan dekorere dit akvarium med mosetræ.
Det fås i utallige former og størrelser hos din
akvarieforhandler. Mosetræ brunfarver vandet
med tiden. Sørg altid for at have et velfungerende
iltforsyningssystem, f.eks. med en af vores Tetra
APS luftpumper.
Der findes et enormt udvalg af fisk, som er egnet
til denne akvarietype: små stimer af livligt farvede
Cardinal tetraer står i markant kontrast til akvariets
mørke baggrund. Større arter, som f.eks. scalarer
eller diskosfisk, glider elegant gennem det
skovbevoksede undervandslandskab. Et bundlag
af mørkt fingrus efterligner skovbunden, hvor
bundædende maller kan trives.

Tetras udvalg af APS
luftpumper tilfører en
kraftig luftstrøm med
maksimal iltforsyning
og minimal driftstøj.
Fås i mange størrelser
til akvarier på op til
600 liter.
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Naturlige levesteder

Oversvømmede græsjorde
Akkurat som floder, der løber over deres breder
i regntiden, oversvømmes også de græsjorde,
som grænser op til verdens tropiske floder. De
miljømæssige betingelser er dog meget anderledes,
idet tropesolen kaster sit stærke skær i vandet og
sætter skub i væksten i kolossale bevoksninger af
undersøiske planter. Fisk, der i tørtiden har måttet
nøjes med minimal leveplads, spredes i dette
frugtbare habitat.
Planter er naturligvis et vigtigt element i dette
habitat, og du kan efterligne de tropiske græsser
ved hjælp af en baggrund med Vallisneria-arter i
akvariet og med mindre "græslignende" planter, som
f.eks. Echinodoras tenellus, i forgrunden.
Større fisk, som f.eks. diskosfisk og scalarer, trives
fint i dette habitat. Du kan også vælge at isætte små
stimearter i harmoni med de sarte planteforhold.

Tip til
sund plantevækst:

se side 9
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Din akvarieforhandler kan tilbyde
et udvalg af sten, der ikke påvirker
vandværdierne i dit akvarium.
De placeres som en klippekyst i
baggrunden, hvor fiskene kan finde
talrige levesteder og territorier at
søge tilflugt i. Kreative akvarister har
således designet store klippegrotter,
buer og forbjerge, som straks fanger
blikket i akvariet. Ved arbejde
med så tunge sten i et skrøbeligt
glasakvarium er det vigtigt at få
lagt de store klippestykker helt fast
mod hinanden. For at undgå, at
akvariet revner, må stenene ikke røre
akvarieglasset.

Sø-undervandslandskaber

Mange malawicichlider er aggressive og territoriale
af natur. Forhør dig hos akvarieforhandleren for
velegnede fisk til denne akvariumtype.

Verdens tropiske floder er ikke den eneste
inspirationskilde. De store floder i verden er
hjemsted for talrige af de fiskearter, som typisk
findes i akvarier. Malawisøen og Tanganyikasøen i
den afrikanske Rift Valley er de mest berømte blandt
akvarister. Malawisøen er hjemsted for de berømte
"mbuna"-cichlider, hvis livlige farver er lige så
strålende som fiskene på verdens koralrev.

Mbuna-akvarium
"Mbuna" er et tongansk ord, som betyder
"klippekyst-cichlider". Disse fisk bor i småbitte huler
og sprækker mellem klipperne, som er slidt glatte
af bølgeslag mod søkysten. For at genskabe dette
fantastisk fascinerende levested skal du bruge
rigelige mængder velegnede sten!
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Farvestrålende fisk i et sundt akva
Forhåbentlig har vi kunnet inspirere dig til at vælge, hvordan du vil dekorere dit
akvarium. Men uanset hvad du vælger, er det endelige mål for os alle: farvestrålende
fisk i et smukt akvariemiljø.
Hemmeligheden bag succesen er vandets kvalitet. Den gode nyhed
er, at et sundt akvariemiljø er nemt at opnå ved hjælp af Tetras
kvalitetssortiment af foder- og plejeprodukter.

Foder i høj kvalitet
Det allervigtigste ved pasning af fisk og opretholdelse af den optimale vandkvalitet, er det foder, man giver
sine fisk. Foder af dårlig kvalitet betyder ikke blot, at fiskene ikke får alle de næringsstoffer, de har brug for til
at trives, men det forurener også akvarievandet, fordi fiskene lægger flere ekskrementer i vandet.
Fisk har forskellige næringsbehov, og derfor er det vigtigt at finde ud af, hvilke behov de fisk, du vælger, har
og at vælge det rigtige foder til deres behov. Tetras fodersortiment dækker næringsbehovene for mange
forskellige fiskearter. Her er blot nogle få eksempler, hvis du bestemmer dig for et af de akvariedesign, som
er beskrevet i denne brochure:

TetraPro Crisp Foods
TetraPro foderprodukterne er baseret på ingredienser af den højeste kvalitet
og optimale fremstillingsmetode, så de giver optimal ernæring og minimale
fiskeekskrementer. Den særlige Tetra crisp-form sikrer, at vitaminerne bevares
bedre, og at der opnås det optimale forhold mellem protein og fedt. Det giver dine
fisk bedre ernæring og gør foderet mere fordøjeligt, så mere af det går til fiskenes
vækst og sundhed, mens en mindre del bliver til ekskrementer. Crisp-produkterne
fås i 3 varianter, der hver især kan anvendes som hovedfoder, plus de ekstra
fordele. De kan også fås som en foderblanding med 4 forskellige typer af crisps til
varieret ernæring.

TetraNatura gelbaserede foderprodukter
Hvis du vil give dine fisk daglig ernæring i en mere naturlig form,
kan du vælge TetraNatura, som findes i forskellige varianter. Disse
specialfoderprodukter, som er baseret på Tetras gelbaserede
foderteknologi, er portionsemballeret i poser eller blokke til fisk, der kan
lide at småspise. De indeholder hver især naturfoder tilsat næringsstoffer til
afvekslende ernæring.
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riemiljø
TetraCichlid og TetraDiscus foderprodukter
Fællesbetegnelsen "cichlider" er meget bred og dækker
over meget forskelligartede fisk af denne art. Store og
små, fredelige og aggressive, som hver især har deres
ernæringsbehov.
Vi har allerede nævnt cichliderne fra Malawisøen og
Tanganyikasøen, men cichlider omfatter også en særlig
afart som f.eks. diskosfisk og bedre kendte artstyper som
sommerfuglecichlider, kribensis og scalarer.
Nogle cichlider har brug for algerig ernæring, mens andre er
altædende eller kødædende. Tetras udvalg af 2-farvede piller
dækker alle disse ernæringsbehov. Større artstyper, som
f.eks. oscarcichlider, fodres bedst med sticks, som passer til
deres større mundstørrelse og ernæringsbehov.

Tetra Pleco Wafers
Fisk, der lever på bunden af akvariet, som f.eks. Plecostomus
maller, tenderer til at være mere sky af natur. De
foretrækker at æde i deres eget tempo frem for at deltage
ved normal fordringstid, når stemningen er oppisket.
Deres munde er nedadvendte, så de kan skrubbe alger af
stenene. Pleco Wafers er afbalanceret foder med optimal
næringssammensætning i en stabil form, der gør det muligt
for disse fisk at indtage deres føde naturligt over længere tid.

Du kan få mere at vide og
finde tip i vores videoer på
www.tetra.net
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Fuld kontrol over vandkvaliteten
Vandpleje
6in1 teststrimler: Tetra tilbyder de meget
praktiske 6in1 teststrimler, som er nemme og
hurtige at bruge til at kontrollere vandværdierne
i akvariet for nitrit, nitrat, total hårdhed og
karbonathårdhed,
pH og klor.

AquaSafe: Middel til forberedelse af
vandværksvand, der forvandler det aggressive
vand fra hanen til fiske- og plantevenligt, naturligt
akvarievand. Ved anvendelse af AquaSafe til at
starte et nyt akvarium og ved hvert vandskift:
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•

Fjernes klor og kloraminer.

•

Bindes tungmetaller.

•

Plejes fiskenes
beskyttende slimlag,
som kan tage skade ved
vandskift.

•

Bliver fiskene bedre
i stand til at tåle
stressbelastninger.

•

Tilføres jod, magnesium
og B-vitamin til at
fremme vækst og
vitalitet.

SafeStart: Indeholder en specialkombination af
særligt effektive levende nitrifikationsbakterier.
Anvendes til at starte et nyt akvarium eller ved
vandskift, filtervedligeholdelse og behandling med
lægemidler:
•

Aktiverer akvariet biologisk ved akvariestart
eller isætning af fisk.

•

Erstatter bakterier, som går tabt i
forbindelse med
filtervedligeholdelse
og vandskift samt
efter behandling med
lægemidler.

•

Omdanner giftig
ammoniak til giftigt nitrit
og derefter til ugiftigt
nitrat.

EasyBalance: Opretholder balancen
i akvarievandet, så
fiskene trives. Reducerer
antallet af vandskift.
Ved tilsætning én gang
ugentligt:
•

Reduceres nitrat
og fosfat til et
permanent lavt
niveau, så kraftig
algevækst undgås.

•

Stabiliseres pH- og
KH-værdierne for
at undgå syrestyrt,
som er livsfarligt for
fiskene.

•

Tilføres livsvigtige vitaminer og
sporstoffer til akvarievandet.

Brug vores
doseringsberegner til hurtigt
at finde ud af, hvor meget
af Tetra-produktet du skal
bruge i akvariet – på
www.tetra.net
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Akvarievandets klarhed
Hvis du følger vores anvisninger, bør du ikke få problemer med vandkvaliteten i dit
akvarium. Men hvis du har brug for yderligere hjælp til at få klart vand i dit akvarium,
kan du få at vide hvordan nedenfor.
Plumret akvarievand
Plumret akvarievand skyldes typisk:
-

Overfodring

-

Forkert rensning af gruset og vandskift

-

Utilstrækkelig filtrering

-

For mange fisk i akvariet

-

Nystartet akvarium

-

Uegnet drivtømmer

Plumret vand fjernes ved at foretage et
delvist vandskift (25%) og behandle med
Tetra CrystalWater.
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Dette produkt gør hurtigt plumret vand klart
ved at binde partikler
i vandet, som derefter
fjernes af akvariefiltret.
Effekten begynder at
kunne ses efter 2-3 timer,
og vandet bliver klart
efter 12 timer. Derefter
skal du finde årsagen
til, at vandet plumres
(på listen til venstre),
så du kan foretage den
nødvendige afhjælpning.

Saltvandsakvarium

Et tropisk saltvandsakvarium med fisk og hvirvelløse dyr fra koralrev er et af de mest betagende akvarietyper.
Med det rette udstyr og den rette pleje kan du skabe et koralrevslandskab med fisk og hvirvelløse dyr i din
egen stue.

Saltvandsfisk kræver
saltvand for at overleve.
Derfor er det afgørende,
at der skabes de samme
betingelser i akvariet,
som findes i det åbne hav.
I dag kan det gøres relativt
enkelt med salt som f.eks.
Tetra Marine Sea Salt.

som ikke findes i ferskvandsakvariet, nemlig en
proteinskimmer. Disse smarte indretninger fjerner
opløste organiske rester i saltvandet ved hjælp
af bittesmå boblesøjler, og de er en vigtig del af
akvariets filtreringssystem.
Tetra tilbyder et komplet sortiment til
saltvandsakvaristen. Du kan finde alle oplysninger
om sortimentet på vores websted www.tetra.net

Som du kan forestille dig,
er der en kolossal mangfoldighed af fiskearter at
vælge mellem, plus mulighed for at holde en endog
større mangfoldighed af hvirvelløse dyr, lige fra
koraller og søanemoner til rejer og krabber, som
gør saltvandsakvariet til et af de mest spændende
akvarielandskaber for akvaristen. Nogle
saltvandsarter er en stor udfordring
at have i sit akvarium, mens en
lang række andre arter giver
mulighed for at få et smukt tropisk
havlandskab at glæde sig over i sit
eget hjem.
Som udgangspunkt kræves der til et
saltvandsakvarium med hvirvelløse
dyr et ekstra stykke udstyr,
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Planlægning af dit aquascape

Uanset hvilket landskab du vælger til dit akvarium,
vil minimal planlægning og informationssøgning,
inden du går i gang, i høj grad kunne betale sig i
det lange løb. Stil dig selv nogle grundlæggende
spørgsmål, inden du går ud og investerer:
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•

Hvilket aquascape vil jeg gerne have? (husk, at
nogle akvarielandskaber kræver længere tid og
en større indsats at indrette og vedligeholde)

•

Hvilket bundlag skal jeg vælge?

•

Hvilke plantearter vil jeg have – hvis der skal
være planter?

•

Hvis der skal være planter, skal jeg så have et
plantebundlag?

•

Hvilke dekorationsgenstande i fast materiale
skal jeg have: sten/klipper, mosetræ eller
måske plastdekorationer?

•

Hvilke fiskearter er bedst egnet til akvariet:
små stimefisk eller et par større trofæarter?

Ved planlægningen af, hvilke planter og fisk du vil
have i dit akvarium, skal du altid sørge for at finde
ud af, hvad deres levebehov er:
•

Hvilken vandtemperatur, pH og vandhårdhed
kræver de?

•

Har planterne brug for meget lys eller tilskud af
CO2?

•

Vil fiskene kunne trives i det aquascape, du har
planer om? Vil planterne kunne trives sammen
med de fisk, du har planer om?

Hos din akvarieforhandler får du den bedste
rådgivning til det akvarium, du har planer
om, med hensyn til relevante fisk og planter,
hårdførhed og priser. Nok så vigtigt, kan
akvarieforhandleren rådgive om dit lokale
vandværksvand (med hensyn til pH-værdi og
vandets hårdhed) er egnet til det aquascape, du
ønsker.

Om Tetra

Tetra blev grundlagt af Dr. Ulrich Baensch for 60 år
siden. Dengang var et akvarium en kompliceret sag,
og der var kun et fåtal entusiaster, som dyrkede denne
hobby. Årsagen var primært, at der måtte fanges
eller opdrættes levende fiskefoder for at kunne fodre
akvariefiskene. Med udgangspunkt i denne udfordring
udviklede Dr. Baensch et hovedfoderprodukt til fisk. Et
arbejde, der resulterede i verdens første hovedfoder i
flageform, nemlig TetraMin. Tetras mange succesrige,
innovative produkter gennem de seneste 60 år har
banet vejen for Tetras position som verdens førende
leverandør til akvariemarkedet, og virksomheden
distribuerer i dag til mere end 90 lande.
Tetras succes som verdens førende leverandør
på dette marked bygger på virksomhedens klare
målsætninger om kvalitet og innovation. Med løbende
forbedringer af sine produkter og serviceydelser gør
Tetra det nemmere end nogensinde at skabe det
perfekte akvarium til dine fisk.
Du kan læse mere om vores
produkter eller få mere at vide
om akvaristik på vores websted
på adressen www.tetra.net

Tager ansvar
Som markedets førende anser Tetra det som sin pligt at behandle verden og dens
ressourcer ansvarligt. Gennem løbende forbedringer af produkter, emballager,
logistikaktiviteter og serviceydelser opfylder Tetra ikke blot sine behov som virksomhed, men
passer også på miljøet.
Tetra har et løbende bæredygtighedsprogram som et af sine ledende principper.
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Få mere at vide på www.tetra.net
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