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Zacznijmy 
z Nature Aquarium!
Łącząc w szklanym zbiorniku drewno, skały oraz rośliny wodne, 

Nature Aquarium odtwarza naturalne scenerie. W ten sposób 

wytwarza się w akwarium środowisko zbliżone do naturalnego 

ekosystemu, w którym rośliny wodne, ryby i mikroorganizmy 

mogą komfortowo współistnieć. 

Matka Natura uczy nas wszystkiego - zacznijmy z Nature Aquarium, 

które nam ją przybliży.



2. Rozsyp dodatki do podłoża 
   na dnie akwarium.

Równomierne rozsypanie Bacter 100, Clear Super 
oraz Tourmaline BC przyniesie skutek w postaci 
szybko rozwijających się w podłożu kolonii pożyte-
cznych mikroorganizmów.

1. Umieść zbiornik na szafce.

Pamiętaj, aby podstawa pod akwarium była dostoso-
wana do tego celu. Umieszczenie pod zbiornikiem 
Garden Mat pozwoli na dodatkową amortyzację 
wszelkich wstrząsów, dzięki czemu akwarium będzie 
mogło być bezpiecznie używane przez wiele lat.

Poziomica położona na dnie 
zbiornika pomoże w jego 
idealnie równym ustawieniu. 

Garden Mat absorbuje 
wibracje i zabezpiecza 
akwarium przed 
spadnięciem z podstawy.

Standardową dawką są 3 łyżeczki 
(dołączone do opakowania) 
na akwarium o długości 60cm.

Garden Mat

Ustawianie zbiornika i dobór podłoża
THE MAKING OF NATURE AQUARIUM

Akwarium: Cube Garden 
60x30x36 cm
Szafka: Plain Cabinet 
(Off White) 60x30x70 cm

Clear Super

Bacter 100

Tourmaline BC
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Za pomocą Sand Flattener 
wyrównaj podłoże i utwórz lekki 
spad w kierunku przedniej szyby. 

Wierzchnią warstwę stanowić 
m o ż e  w e r s j a  P o w d e r  
Amazonii – łatwo ją rozsypać 
np. z plastikowego pojemnika.

Aqua Soil-
Amazonia

7～8cm

Dobór i ustawienie zbiornika wymaga szczególnej uwagi, ponieważ 
późniejsze zmiany w tym zakresie nie będą łatwe. Odpowiednio dobrane 
podłoże ma bardzo duże znaczenie – zapewni zdrowy wzrost roślin i umożliwi 
długotrwałe funkcjonowanie środowiska akwarium. 

4. Wysyp Aqua Soil Amazonię

Dzięki wysokiej zawartości organicznych substancji, 
granulat Amazonia stanowi idealne podłoże stymulu-
jące wzrost roślin w akwarium. Podłoże jest gotowe do 
użycia prosto z opakowania.

3. Wysyp Power Sand i wyrównaj 
   jego warstwę.

Proszkowane dodatki należy przykryć warstwą 
substratu Power Sand. Stworzy on komfortowe 
środowisko życia dla pożytecznych mikroorganizmów 
oraz zapobiegnie nadmiernemu zbijaniu się podłoża 
w dłuższym okresie istnienia akwarium. 

Dla większej estetyki warto pozostawić przy 
przedniej szybie około 1cm wolnej od Power Sand 
przestrzeni – podłoże będzie wyglądać schludnie.

Power Sand S Sand 
Flattener

scan

3～4cm

scan
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THE MAKING OF NATURE AQUARIUM

2. Ułóż korzenie z zachowaniem 
   równowagi kompozycji

W naszej aranżacji opieramy się o klasyczny układ 
litery U. Harmonia kompozycji zależy do odpowied-
niego ukierunkowania odnóg korzeni.

1. Dobierz dekoracje odpowiednie 
   do rozmiaru zbiornika

Do tej aranżacji wybraliśmy korzenie Slim Wood oraz 
skały Sansui. Wielkość korzeni dobiera się tak aby 
można było swobodnie ułożyć ich kilka kawałków 
osiągając zbalansowaną kompozycję.

Aby uniknąć nadmiernej symetrii dobrze jest zachować stosunek 2:3 
pomiędzy prawą a lewą stroną kompozycji. Ta proporcja jest naturalnie 
harmonijna dla oka. Patrząc z góry układ dekoracji powinien układać 
się w odwróconą literę V.

Aranżacja U-kształtna

Widok z przodu Widok z góry

Dobór materiałów dekoracyjnych 
- układanie aranżacji
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※ Slim Wood nie jest już dostępne - zostało zastąpione 
przez Branch Wood..

Unzan Stone

Kei Stone

Yamaya Stone

Sansui Stone

Koke Stone

Ryuoh Stone

Branch Wood

Horn Wood

Użyte w prezentowanej aranżacji Użyte w prezentowanej aranżacji

Slim Wood

3. Wydziel miejsce dla roślin wodnych.

Układając dekoracje należy 
pozostaw ić  wysta rcza jącą  
przestrzeń d la  roś l inności .  
Wyróżnia się trzy plany – przód, 
ś rodek  oraz  t ło .  Środek  to  
ograniczona przestrzeń zajęta 
głównie przez elementy dekora-
c y j n e  -  r o ś l i n y  s a d z i  s i ę  
bezpośrednio przy oraz na korze-
niach.

Materiały dekoracyjne ADA.

Przód

Środek

Tło

Krajobraz Nature Aquarium składa się zarówno z roślin jak i elementów 
dekoracyjnych, takich jak skały i korzenie. Dobra aranżacja tych elementów 
stanowi o jakości Nature Aquarium. Wyróżnia się trzy podstawowe układy 
aranżacyjne: U-kształtny, trójkątny i wyspowy.
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5. Ułóż korzenie z powrotem 
   w zbiorniku

4. Fix Willow Moss on driftwood

Odtwórz aranżację wykorzystując już 
pokryte mchem korzenie. Warto wcześniej 
wykonać zdjęcie aranżacji, aby łatwiej było 
ją odwzorować

6. Ustabilizuj korzenie przy pomocy skał

Umiejscowienie kawałków skał przy podstawie korzeni sprawi, 
że będą stabilne i dodatkowo podkreśli naturalny klimat aranżacji.

Skały układaj w naturalnych i stabilnych pozycjach. Warto 
wykorzystać wcześniej przygotowane małe kawałki kamieni.

Równomiernie rozłóż mech na 
namoczonych korzeniach 
a następnie mocno obwiąż nicią 
Moss Cotton.

Po ułożeniu kompozycji z drewna 
pojedynczo wyciągaj korzenie 
z akwarium w celu zaszczepienia 
mchu.

Obsadzenie korzeni mchami pozwala np. na zamaskowanie 
nienaturalnych miejsc cięcia korzeni.

Willow Moss

Pro-Scissors
Spring

Moss Cotton

１

１
２

２

３

３

Gdy zdecydujesz
jak zaaranżować
korzenie wyciągnij je 
z akwarium i umocuj 
na nich mech.
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1. Tło    2. Środkowy plan    3. Przód

7. Zaplanuj obsadę roślin

8. Ukończenie szkieletu kompozycji

Kolejnym po ułożeniu dekoracji krokiem jest 
sadzenie roślin. W strefach z odkrytym 
podłożem sadzi się rośliny trawnikowe, 
ro z e to w e  ( n p .  C r y p to c o r y n e )  o ra z  
łodygowce. W środkowej strefie zajętej 
przez dekoracje wykorzystać można rośliny 
epifityczne np. paprocie i Anubiasy. Gatunki 
roślin dobieramy tak, aby ich docelowa 
wysokość rosła w kierunku tylnej ściany 
zbiornika. 

Wraz z ułożeniem obsadzonych mchem korzeni oraz skał w zbiorniku 
szkielet aranżacji jest gotowy. To moment, w którym ostatecznie możemy 
sprawdzić czy równowaga kompozycji została zachowana.
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Ludwigia sp. super red x 2 / Ludwigia arcuata x 2 / Rotala 
sp. ‘Nanjean’ x 2 / Rotala sp. ‘Ceylon’ x 2 / Rotala 
rotundifolia ‘Green’ x 2 / Rotala indica x 2

1. Przygotowanie i sadzenie 
   roślinności

Aby łatwo sadzić rośliny za pomocą pincety, zalej 
podłoże wodą, tak aby jego przednia warstwa została 
nią przykryta.

+

Przed posadzeniem usuń rośliny 
z pojemników i wypłucz pod 
bieżącą wodą.

Uprawiane w środowisku wolnym od 
pestycydów Wabi-Kusa są łatwe do 
zastosowania – wystarczy je położyć na 
podłożu.

Wabi-Kusa użyte w aranżacji.

BIO MIZUKUSA NO MORI (invitro) użyte w aranżacji

BIO Cryptocoryne
             Wendtii ‘Green Gecko’

BIO Cryptocoryne axelrodii

scan

Aby zapobiec rozrostowi grzybów i glonów usuń 
dokładnie żyzną pożywkę pod strumieniem 
czystej wody.

BIO Glossostigma

Oferta
MIZUKUSA 
NO MORI 

scan
Oferta 

Wabi-Kusa

THE MAKING OF NATURE AQUARIUM

Preparation and 
Procedures of Planting
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Umieść Wabi Kusa z tyłu 
zbiornika, gdzie warstwa 
podłoża jest grubsza. Solidnie posadź 

Cryptocoryne za pomocą 
pincety typu Grip.

3. Umiejscowienie Wabi Kusa 
   z tyłu zbiornika

Z tyłu sadzi się wysokie rośliny łodygowe oraz gatunki 
o długich, wąskich liściach. W naszej aranżacji 
użyliśmy jednogatunkowych Wabi Kusa.

2. Sadzenie roślin pierwszego 
   i drugiego planu

Rośliny wodne dzielimy na gatunki, 1, 2 i 3 planu oraz 
epifity. Obsadę aranżacji zaczynamy od środkowej 
strefy i gatunku Cryptocoryne.

Po dominującej, prawej części zbiornika umieszczamy więcej 
Wabi Kusa uwzględniając dodatek jaskrawoczerwonych 
gatunków roślin.

Sadzenie roślin drugiego planu

Posadź Glossostigmę z przodu 
zbiornika. Pomocna będzie 
p ro s ta  p i n c e ta  w  wą s k ą  
końcówką.

Sadzenie roślin trawnikowych

Pinsettes L

Pro-Pinsettes
Grip type L

Tył po posadzeniu 
Wabi Kusa

Kolejnym etapem zakładania akwarium jest sadzenie roślin. Różnorodność 
gatunków roślin (rośliny trawnikowe, rozetowe, łodygowe, epifity itp.) sprawia, 
że możliwości doboru obsady jest wiele. Podczas sadzenia należy chronić 
rośliny przed przeschnięciem.
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Delikatnie nalewaj wody aby nie 
wzburzyć warstwy podłoża.

Temperaturę wody ustaw na 23-25°C. 
Dodatek Chlor-Off usunie chlor zawarty 
w wodzie kranowej.

Uzdatniacz 
do wody
Chlor-Off

Cieniolubny Anubias będzie rósł nawet w dużym zacienieniu. 
Dlatego dobrym dla niego miejscem będą szczeliny między 
kamieniami a korzeniami.

Bolbitis posadzony w miejscach łączenia kawałków 
drewna dodatkowo wzmocni aranżację

6. Delikatnie nalej wody

Po posadzeniu wszystkich roślin 
wyrównaj podłoże przy przedniej 
szybie i delikatnie zacznij nalewać 
wodę. Jeśli spowoduje to uwol-
nienie dużej ilości pyłu, usuń 
zmąconą wodę i  rozpoczni j  
proces jeszcze raz. W przypadku 
wypływania niektórych korzeni 
dociąż je tymczasowo dodatko-
wymi kawałkami skał.

Na korzeniach i skałach można 
sadzić rośliny epifityczne takie jak 
Microsorum czy Bolbitis. Aby 
ułatwić sobie sadzenie można 
wykorzystać małe kawałki skał, 
które następnie wraz z rośliną 
umieścimy w zbiorniku. Przed 
posadzeniem koniecznie usuń 
uszkodzone liście. 

Wykorzystane w aranżacji Anubias nana Petite i Bolbitis heudelotti 
przymocowano do niewielkich skał za pomocą Wood Tight. Wood Tight

4. Przygotowanie epifitów

Umocuj epifity w okolicach elementów dekoracyjnych. By uzyskać naturalne wrażenie Bolbitisa 
umocuj bezpośrednio na drewnie a Anubiasy pomiędzy skałami a korzeniam

5. Sadzenie gatunków epifitycznych
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7. Ukończenie procesu sadzenia roślin

Po nalaniu wody przy pomocy siatki zbierz 
z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia 
i fragmenty roślin. W naszej aranżacji 
musieliśmy tymczasowo umieścić 
dociążający kamień na lewym korzeniu.

Patrząc z góry, uwidacznia się równowaga pomiędzy dekoracjami i obsadą po obu stronach akwarium. Łatwo też 
z tej perspektywy upewnić się, że poszczególne gatunki roślin nie zasłaniają sobie wzajemnie światła.

Widok z góry

Widok z przodu
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Butlę CO2 połącz z reduktorem 
YA/Ver.2 i całość ustaw na Clear 
Stand.

Całość instalacji połącz 
wężykiem a następnie umieść 
dyfuzor Pollen Glass na połowie 
wysokości zbiornika.

Na ścianie akwarium umocuj 
napełniony wcześniej wodą licznik 
bąbelków CO2.

Regulacja podaży CO2 odbywa 
się poprzez powolne odkręcanie 
pokrętła przy reduktorze.

Do połączenia rurek Lily z f i ltrem 
wykorzystaj nieco dłuższy niż idealnie 
dopasowany odcinek węża. Na ilustracji 
po prawej pokazana jest długość dopa-
sowana dla standardowego zbiornika 
60cm na szafce Plain Cabinet.

1. Połącz wąż z rurkami
   szklanymi Lily Pipe

Standardowo filtr Super Jet ES-600 
wyposażony jest we wkład węglowy 
oraz gąbkowy Bio Cube. Jest to zestaw 
odpowiedni na początkowy okres 
rozruchu zbiornika. Po ustabilizowaniu 
parametrów wody,  media należy 
wymienić zgodnie z  kole jnością 
pokazaną po prawej.

2. Dobór i kolejność wymiany 
   mediów filtracyjnych

Łatwe w instalacji i obsłudze nawożenie CO2  umo- 
żliwia kompletny zestaw CO2 Advanced System. 
Na pokazowym akwarium dodatkowo używamy 
Clear Stand.

3. Instalacja systemu 
   CO2 Advanced

Lily Pipe jest zrobiona ze szkła. Należy 
więc unikać użycia nadmiernej siły.

Clear Hose

Standardowe długości węży 
wlotowego i wylotowego.

63cm※

Powyżej widać średnią długość węży 
bez użycia łączników.

Clear Hose

91cm※

Lily Pipe P
(Outflow)

New Lily Pipe V
(Inflow)

1-2 miesiące

NA Carbon

Bio Cube Bio Cube

Bio Rio

Po kolejnym 
miesiącu

Bio Rio

Zestaw odpowiedni 
w okresie rozruchu 
akwarium, jednak media 
szybko ulegną zapchaniu.

Wymień węgiel na wkład 
biologiczny Bio Rio.

Cały filtr wypełnij Bio Rio 
- zapewni to stabilną i wysoką 
jakość wody przez długi czas.

CO2 Advanced System
Clear Stand for 
CO2 System 74

Silicon
tube

CO2 Bubble
Counter

Krótkie połączenia!

OUT

IN

Połączenia instalacji

Z pomocą Clear Stand zestaw CO2 
można zainstalować na bocznej szybie 
akwarium.

THE MAKING OF NATURE AQUARIUM

Instalacja sprzętu

Presure -
resistance
tube
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Filtr możesz umieścić 
wewnątrz szafki Plain 
Cabinet

5. Ukończenie instalacji sprzętu

Do lampy AQUASKY dodatkowo zamontowano lustro 
Mirror Unit. Seria produktów ADA jest projektowana 
z zachowaniem wzajemnej kompatybilności.

Super Jet Filter
ES-600

NA Thermometer J
(dla 6mm szkła)

Lily Pipe P-2
(Wylot)

New Lily Pipe 
V-3 (Wlot)

CO2 Advanced 
System

Clear Stand for 
CO2 System 74

AQUASKY MOON 601

NA Thermometer
J-06WH

AQUASKY MOON jest wyposażona 
w podstawki kompatybilne z rurkami do filtra 
Lily Pipe oraz zbiornikiem Cube Garden.

Przy pomocy timera możesz 
zsynchronizować nawożenie CO2 
z oświetleniem. 

4.Instalacja lampy Aquasky Moon

NA Control Timer

AQUASKY MOON 601 to ładna 
i nowoczesna oprawa LED. Zainsta-
lowana na krawędziach zbiornika sama 
w sobie stanowi ciekawy element 
wystroju pomieszczenia. Aby uniknąć 
nadmiernego rozrostu glonów akwa-
rium doświetlać należy przez maksy-
malnie 8-10 godzin dziennie. NA 
Control Timer pozwala na jednocze-
sne sterowanie światłem i nawoże-
niem CO2.

Thermometer akwariowy

scan

Po obsadzeniu zbiornika przychodzi czas na instalację sprzętu - filtra, 
oświetlenia oraz systemu CO2. Dobranie wysokiej jakości produktów 
dopasowanych do wielkości zbiornika zapewni dobrą, długoterminową 
kondycję akwarium.
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Po 2-3 dn iach od za lan ia  woda 
w akwarium może być mętna lub mieć 
brunatne zabarwienie. Nie jest to nic 
dziwnego i nie powinno być powodem 
zmartwień. Należy jednak zadbać 
o regularną podmianę wody i uważnie 
obserwować zbiornik.

1. Obserwacja akwarium 
   i ocena jego kondycji

pH należy mierzyć przed podmianą 
wody. Wskaźnik ten pokazuje czy woda 
ma odczyn kwaśny lub zasadowy 
(wartość 7 jest uznawana jako neutral-
na). Lekko kwaśna woda o pH około 6 
jest odpowiednia dla wzrostu roślin. 
Odczyn wody łatwo sprawdzisz przy 
pomocy zestawu testu ADA pH.

2. Pomiar pH jako 
  podstawowego wskaźnika 
  jakości wody

Pomiar poziomu NH4 przy pomocy 
testu Pack Checker umożliwi kontrolę 
stopnia zanieczyszczenia wody.  
Wystarczy zaciągnąć trochę wody do 
testu i porównać próbkę ze skalą 
barwną. Na początku poziom NH4 
może być wysoki natomiast powinien 
spadać w miarę dojrzewania systemu 
filtracyjnego.

3. Pomiar amoniaku 
    jako wskaźnika 
   zanieczyszczenia wody

Sprawdzenie odczynu pH 
przy pomocy testu ADA polega 
na dodaniu 1 kropli preparatu 
do próbki wody z akwarium.

Poziom pH odczytuje się 
na podstawie skali barwnej. 
W naszym akwarium pH 
wynosi 6.0.

Pomiar NH4 z Pack Checker jest 
bardzo prosty - woda praktycznie 
sama nalewa się do próbki.

Po 5 minutach można odczytać 
wartość NH4 ze skali. W naszym 
przykładzie stężenia okazało się 
bardzo wysokie – 2mg/l.

pH Kit

▲
Kolorowa
tabela
porównawcza

Pack Checker
NH4 

(Aoniak)

▲
Kolorowa
tabela
porównawcza

THE MAKING OF NATURE AQUARIUM

Obsługa akwarium w początkowym 
okresie po zalaniu
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5. Wygląd zbiornika po podmianie wody

Poprawiła się przejrzystość zbiornika, który wygląda czyściej i jaśniej. Pojawia się 
aktywna fotosynteza roślin, którą dodatkowo pobudzi dodatek Brighty K.

Podmień około 1/3-1/2 wody na 
świeżą, wcześniej usuwając chlor. 
W zimie dodaj nieco ciepłej wody aby 
uzyskać  temperaturę  23-25°C.  
Po podmianie podaj pierwsze nawozy 
zawierające mikroelementy i potas.

4. Podmiana wody 
    i aplikacja nawozów

Odessij wężem minimum 1/3 wody 
ze zbiornika Brighty K

＋
Green Brighty 

STEP1

Po podmianie podaj po 3ml 
nawozów w płynie.

Po 1-2 tygodniach od założenia woda w akwarium jest zanieczyszczona ma 
tendencje do mętnienia. Kluczowe w tym okresie są częste podmiany wody 
oraz bieżąca kontrola dynamicznie zmieniających się parametrów wody.
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Pro Razor

Filtracja biologiczna powinna zacząć działać po około tygodniu 
od uruchomienia. Można to sprawdzić testami wody Pack Checker.

Pack Checker 
NH4 (amoinak)

Pack Checker 
NO2 (azotyny)

Dowodem na sprawnie 
funkcjonującą filtrację 
biologiczną będzie 
obecność azotanów w 
wodzie, które są 
ostatecznym produktem 
cyklu azotowego.

Pojawiło się dużo 
szkodliwych azotynów 
(0,5 mg/l), które są 
produktem przemiany 
amoniaku

Brudny dyfuzor Pollen 
Glass łatwo wyczyścić 
za pomocą Superge.

Do wygodnego 
czyszczenia szklanych 
rurek od filtra posłuży 
Spring Washer.

Dzięki rozwojowi bakterii 
nitryfikacyjnych poziom 
amoniaku spadł do około 
0,2 mg/l.

Pack Checker
NO3 (azotany)

Dyfuzor Po l len  G lass  czyśc imy 
w roztworze Superge. Nadmierny 
rozrost glonów na powierzchni dyfuzora 
powoduje spadek jego wydajności.

2. Czyszczenie szklanego 
   osprzętu

Podczas pierwszych dni funkcjonowania akwarium 
występują problemy z czystością wody oraz nadmiernym 
rozwojem glonów, których jak najwięcej należy usunąć 
mechanicznie. 

1. Usuwanie glonów wewnątrz zbiornika

3. Ocena filtracji 
   na podstawie pomiaru 
   parametrów wody

Superge
Spring

Washer S

Glony rosnące na szybach 
akwarium łatwo można usunąć 
przy pomocy skrobaka Pro Razor.

Korzeń nasiąknął wodą i już nie wypływa, można więc usunąć skałę 
dociążającą.

Pierwsze glony w akwarium przypominają brązowe nici. Łatwo je 
odessać przy okazji podmiany wody.

THE MAKING OF NATURE AQUARIUM

Obsługa akwarium po tygodniu
- usuwanie glonów
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5. Akwarium po upływie tygodnia

Po podmianie wody i usunięciu maksymalnej ilości glonów wygląd 
akwarium nie budzi zastrzeżeń. Łodygowce z Wabi Kusa 
wykształcają pierwsze podwodne liście.

Worek z nowo kupionymi rybami należy 
położyć na powierzchni zbiornika 
aż do wyrównania temperatury wody. 

Otwórz worek, powoli dolewaj do niego 
wody ze zbiornika i wpuść ryby.

4. Glonożercy w akwarium
ako pomoc w walce z glonami można 
wpuścić 3-5 Ottocinclusów oraz 1-3 
kosiarki Crossocheilus siamensis. 
Krewetki Caridina japonica są wrażliwe 
na azotyny, jest więc jeszcze na nie za 
wcześnie.

Otocinclus sp. Crossocheilus siamensis

Po upłynięciu tygodnia często pojawiają się brązowe glony, które rosną na 
szybach i roślinach. Najważniejsze w tym okresie jest ich usunięcie 
oraz dalsze podmiany wody.
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Przy pierwszej przycince tnij 
rośliny nisko
Wskutek częstego cięcia rośliny 
szybko się zagęszczają. 
Regularne przycinanie na coraz 
wyższym poziomie pozwoli utrzymać 
piękne i bujne kępy roślin.

Dobór nożyczek i zabiegi 
po cięciu
Uniwersalnymi nożyczkami są 
Trimming Scissors Curve. 
Po przycięciu za pomocą siatki 
usuń wszystkie drobne kawałki 
roślin.

Trimming 
Scissors 
Curve type

1 raz 2 raz 3 raz

1. Przytnij wysokie rośliny łodygowe

Szybkorosnące rośliny łodygowe mogą już po dwóch tygodniach od posadzenia sięgnąć tafli wody. Pozostawienie 
ich bez ingerencji spowoduje zapełnienie całej wolnej przestrzeni aranżacji i zaburzenie jej równowagi. Dlatego ich 
przycinanie jest niezwykle istotne. Przycinając rośliny łodygowe należy przyjąć kształt materiałów dekoracyjnych jako 
linie cięcia. W ten sposób zachowuje się spójność kompozycji

THE MAKING OF NATURE AQUARIUM

Pielęgnacja po dwóch tygodniach 
- przycinanie roślin
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3. Tydzień po pierwszej przycince roślin

Rośliny łodygowe zaczynają wytwarzać nowe odrosty. Aby utrzymać ich ładne kępy, 
odstające łodygi są na bieżąco wycinane

Glonożerne krewetki Caridina japonica 
są bardzo wrażliwe na jakość wody, 
w szczególności azotyny (NO2). Przed 
ich wpuszczeniem należy więc upewnić 
się, czy parametry wody są stabilne.

Caridina japonica

Dodatek Green Gain
Po przycięciu, rośliny łodygowe na krótki okres 
zaprzestają wzrostu – ich stożki wzrostu zostają 
obcięte. Podanie Green Gain stymuluje rośliny do 
wytwarzania nowych łodyg i zagęszczanie ich grup.

Wpuszczanie wrażliwych 
krewetek wymaga ostrożnej 
aklimatyzacji.

Dzięki namnożeniu się pożytecznych 
bakterii nitryfikacyjnych, poziom 
azotynów w wodzie spada.

2. Wpuść do akwarium 10-20 krewetek Caridina japonica

Pack Checker
NO2 (azotyny)

Rośliny z Wabi Kusa zaczynają rosnąc praktycznie od razu po umieszczeniu 
w akwarium. Jeśli łodygi docierają do powierzchni wody należy je przyciąć, 
aby zachować uporządkowaną kompozycję. W drugim tygodniu można ponadto 
wpuścić do zbiornika krewetki Amano.
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Przerybienie akwarium 
doprowadzi do rozchwiania 
równowagi biologicznej 
akwarium. Dlatego należy dobrać 
odpowiednią ilość ryb. 
Poniżej przedstawiamy ich ilości 
prawidłowe dla 60cm zbiornika

2. Akwarium po wpuszczeniu ryb

Ryby są równie ważnym co rośliny elementem Nature 
Aquarium. Ich wpuszczenie dopełnia środowisko 
akwarium.

1. Sposób bezpiecznego wpuszczania 
   ryb do akwarium

Aby uniknąć przyduszenia ryb przez nadmierne stęże-
nie CO2 w zbiorniku przed ich wpuszczeniem należy 
napowietrzyć akwarium poprzez podniesienie wylotu 
filtra ponad taflę wody.

Paracheirodon
axelrodi (10)

Colisa lalia (5)Hyphessobrycon 
megalopterus (10)

Wprowadzone gatunki ryb

THE MAKING OF NATURE AQUARIUM

Wpuszczanie ryb 
i druga przycinka roślin

Połóż worek z rybami na 
powierzchni wody
Jeśli temperatura wody, 
w której były transportowane 
ryby różni się istotnie od tej 
w akwarium należy ją 
wyrównać poprzez położenie 
worka z rybami na tafli wody.

Bez pośpiechu aklimatyzuj 
nowe ryby i delikatnie je 
wpuść
Po otwarciu worka 
transportowego powoli dolewaj 
wody z akwarium. Jeśli ryby 
wyglądają dobrze można je 
ostrożnie wypuścić do 
akwarium.
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3. Drugie przycięcie roślin

Rośliny łodygowe przycina się zawsze nieco wyżej niż 
poprzednio.  W naszym zbiorniku dodatkowo 
zróżnicowaliśmy wysokość poszczególnych kęp roślin 
po obu stronach kompozycji.

4. Przycinanie mchu rosnącego 
   na korzeniach

Narośnięcie grubej warstwy mchu powoduje zaburze-
nie lekkości kompozycji oraz pogorszenie kondycji 
samej roślin. Należy temu zapobiec poprzez odpo-
wiednio wczesne przycięcie rośliny. 

drugi raz

pierwszy raz

Aby odpowiednio przyciąć 
mech należy docisnąć ostrze 
aż do samej powierzchni 
drewna.

Docelową wysokość 
łodygowce uzyskają 
2-3 tygodnie po cięciu 
tworząc piękne i gęste 
kępy.

Dostępne z prostym 
i zakrzywionym ostrzem.

Pro-Scissors Spring

Po 4 tygodniach od zalania środowisko akwarium jest stabilne a rośliny bujnie 
odrastają po pierwszych przycinkach. Można już wpuszczać ryby, a rośliny 
wymagają kolejnych zabiegów pielęgnacyjnych. Aranżacja zbliża się do swojej 
docelowej formy.
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Akwarium
Oświetlenie

Filtracja
Podłoże

Cube Garden  W60×D30×H36 �cm�
AQUASKY MOON 601 Mirror Unit Set
Lighting for 10 hours a day
Super Jet Filter ES-600 (Bio Rio and NA Carbon)
Aqua Soil-Amazonia, Power Sand S, 
Bacter 100, Clear Super, Tourmaline BC

CO2

Napowietrzanie

Nawozy
Podmiany wody
Parametry wody

Pollen Glass, 3 bomble na sekundę mierzone na CO2 Bubble 
Counter (używany zestaw to CO2 System 74-YA/Ver.2)
Napowietrzanie przy pomocy Lily Pipe P-2 14 godz. 
gdy światło jest wyłączone na noc
Brighty K, Green Brighty STEP1
1/3 wody raz na tydzień
Temperatura 25oC  pH: 6.8 TH:20mg/l

D A N E

THE MAKING OF NATURE AQUARIUM

Karmienie i codzienna obsługa akwarium
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Przy pomocy AP Glass ryby można 
karmić łatwo i precyzyjnie.

Zobacz filmy 
prezentujące 
obsługę filtra.

1. Czas nakarmić ryby

Pokarm z seri i  Fish Food AP jest 
wysoko przyswajalny i bogaty w skład-
niki odżywcze a jednocześnie nie 
stymuluje wzrostu glonów, które są 
największym wrogiem roślin wodnych. 
Dozownik AP Glass umożliwia praw-
idłowe i zdrowe żywienie ryb.

Podstawą nawożenia roślin wodnych jest 
uzupełnianie potasu i mikroelementów, 
których często brakuje w wodzie. Nawozy 
STEP 1-3 zawierają różne stężenia 
poszczególnych pierwiastków, dostoso- 
wane do poszczególnych etapów fun-
kcjonowania zbiornika.

2. Nawożenie stymulujące 
   wzrost roślin

3. Inne zabiegi

Poza codziennym karmieniem ryb 
i nawożeniem roślin, raz w tygodniu 
należy podmienić 1/3 wody w zbiorniku 
oraz w razie potrzeby oczyścić media 
filtracyjne i osprzęt filtra.

1. Fish Food AP-1 Premium
2. Fish Food AP-1
3. AP Glass

1. Green Brighty STEP 1 
- pierwsze 3 miesiące po założeniu zbiornika
2. Green Brighty STEP 2 
- 3 miesiące do roku od założenia akwarium
3. Green Brighty STEP 3 
- po roku od instalacji aż do końca 
funkcjonowania akwarium
4. Brighty K

1. 2. 3.

1. 2. 3. 4.

+

scan

W zbiorniku 60cm zalecana dawka 
to 3ml dziennie
(3 naciśnięcia dozownika).

7 weeks have passed since the setup of the aquarium. Each aquatic plant thrives and 
an environment conducive to fish has been established. Fish are swimming merrily 
between the aquatic plant leaves while showing off their beautiful body colors. Such a 
sight truly resembles the aquatic environment in nature.
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E

A

B

C

D

G

H

J

I

F

A AQUASKY MOON 601
    MIRROR UNIT Set

B Cube Garden
    W60×D30×H36cm

C Garden Mat
    for W60×D30cm

D Plain Cabinet �Off White�
    W60×D30×H70cm

E CO2 Advanced System �White�

F Clear Stand for CO2 System 74

G Super Jet Filter ES-600
    For 36cm (H)
H Lilly Pipe P-2 � Ø13
I New Lily Pipe V-3 � Ø13

J NA Thermometer J
    J-06WH

THE MAKING OF NATURE AQUARIUM

Produkty z serii Nature Aquarium dla 60cm zbiornika
Na koniec prezentujemy produkty umożliwiające prawidłową 
pielęgnację przedstawionego w broszurze zbiornika. Wszystkie z nich 
zostały zaprojektowane na podstawie naszego doświadczenia 
w prowadzeniu akwarium roślinnego. Ich prostota i użyteczność 
koresponduje z pięknem aranżacji.
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8554-1 Urushiyama, Nishikan-ku, Niigata 953-0054, Japan

Bacter100 Clear Super Tourmaline BC Aqua Soil -
Amazonia (9�)

Power Sand S Aqua Soil Powder - 
Amazonia (3�)

Moss Cotton Wood Tight Pro-Scissors
Spring

NA Control Timer

Dane i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
uprzedzenia.
Nieautoryzowane kopiowanie treści zawartych w poradniku jest 
zabronione.

©2016 AQUA DESIGN AMANO CO.,LTD.  ALL RIGHTS RESERVED

Wydrukowano w Polsce

Brighty-K
250�

Sand Flattener Pro Razor Green Brighty
STEP2�250�

Green Brighty
STEP1�250�

Green Brighty 
STEP3�250�

Aqua Conditioner 
Chlor-Off  250�

pH Kit Pack Checker
NO2

Pack Checker
NH4

Pack Checker
NO3

Green Gain
50�

Trimming Scissors 
(Curve type)

Pro-Pinsettes
Grip type L

Pinsettes L

Spring Washer SFish Food
AP-1�70g

Fish Food
AP-1 Premium

AP Glass Superge Clean Bottle

CO2 Advanced System
White



F.H.U. AQUARIUS & AQUADAM
ul. Harcerska146, 43-100 Tychy, POLAND

Tel.: +48 601 330 991, e-mail: aquadam@interia.pl
www.aquadam.pl

www.facebook.com/ADAPoland


