
PORADNIK
AKWARIUM ROŚLINNE



Wielu z naszych klientów zadaje sobie pytanie w jaki 
sposób stworzyć efektowny zbiornik roślinny, a przede 
wszystkim jak utrzymać go na najwyższym poziomie. 
W odpowiedzi stworzyliśmy ten poradnik.

Z doświadczenia wiemy, że krąży pewien mit o tym, że 
akwaria widziane w katalogach i na wystawach są 
poza zasięgiem mało doświadczonego akwarysty –  
nic bardziej mylnego. 

WSTĘP



PAMIĘTAJ
Dobrze dobrane podłoże 
w startującym zbiorniku to 
połowa sukcesu w jego 
prowadzeniu. Podłoże 
komponujemy raz na kilka lat. 
Warto to zrobić dobrze.

 
W świadomości starszych akwarystów 
zakorzeniła się informacja, że w akwarium 
wystarczy jako podłoże umieścić trochę żwirku  
i sprawa jest załatwiona - niestety nie tędy 
droga. Żyzne podłoże jest niezbędne do 
prawidłowego rozwoju roślin, bowiem w 
większości pobierają one substancje odżywcze 
poprzez system korzeniowy, a jak wiadomo w 
żwirku próżno 

 
szukać pierwiastków i minerałów. Dlatego też 
bardzo ważną sprawą jest wybór podłoża do 
naszego zbiornika. Bazując na własnych 
doświadczeniach śmiało możemy polecić 
podłoże koreańskiej firmy NEO jakim jest  
NEO Soil Compact Plant. 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Podłoże NEO Soil Plant stworzone jest z myślą o idealnych 
warunkach dla akwarium roślinnego. Podłoże posiada wiele cech, 
które utrzymuje odpowiednie pH, KH i GH wody. Dodatkowo 
posiada bogaty skład wspierający wzrost roślin. 
 
Za te atuty odpowiadają specjalne, dwuskładnikowe granulki 
podłoża, które zawierają wewnątrz różne rodzaje gleby.  
Granulki pokryte są spieczona glinką, która uniemożliwia ich rozpad 
i jednocześnie zapewnia doskonałą ochronę gleby zawartej 
wewnątrz, przeciwdziałając jej przedwczesnemu rozdrobnieniu oraz 

chroniąc przed wysokim ciśnieniem panującym w dużych 
akwariach. Wszystko to, pozwala na równomierne i efektywne 
uwalnianie pierwiastków z NEO Soil do wody.

Doskonała jakość wody i bogaty skład podłoża poprawia  
i przyspiesza wzrost roślin. Poprawia strukturę komórkową rośliny, 
wzmacniając jej kondycję oraz przyspiesza transformację komórek 
znacznie zwiększając wskaźnik przeżywalności świeżo 
zasadzonych roślinek in Vitro, które zwykle początkowo nie są 
przystosowane do życia w pełnym zanurzeniu.  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Podłoże NEO to 
dwuskładnikowe granulki 
pokryte specjalnie spieczoną 
glinką



Podłoże przyspiesza stabilizację
zbiornika oraz wzmaga wzrost roślin

Gleba tworzy stabilną jakość wody już 
po 7 dniach od zalania. Ze względu na 
specjalną strukturę gleby o różnej 
odmianie, wewnątrz kuleczek, gleba ta 
ma niższą wagę i doskonały efekt filtra.  
 
Oprócz zmniejszenia wartości pH  
i twardości wody, gleba ta ma również 
inne pozytywne właściwości.  
Na przykład, bakterie są już obecne w 
glebie, aktywują się, gdy gleba wejdzie 
w kontakt z wodą. Bakterie 
przekształcają szkodliwe substancje, 
które mogłyby zaszkodzić krewetkom 
czy rybom.

Szybki wzrost bakterii jest możliwy dzięki 
obecnej wewnątrz kulek podłoża 

pożywce dla bakterii nitryfikacyjnych 
tlenowych oraz beztlenowych. Proces 
dojrzewania akwarium jest znacznie 
szybszy i stabilniejszy, dzięki tym 
cechom. 
 
Mikroskopijne otwory w powłoce 
kulek zwiększają ich powierzchnię, a tym 
samym zwiększa się siedlisko innych 
ważnych szczepów bakterii. 

W przeciwieństwie do innych 
podłoży, NEO Soil ma również działanie 
adsorpcyjne, zapewniając doskonałą 
klarowność wody.
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FILTRACJA
Każdy początkujący akwarysta, a w rzeczywistości większość z nas, 
ma tendencje do wprowadzania w nowo tworzonym akwarium wielu 
mieszkańców, w postaci różnych gatunków ryb. Pomijając kwestie 
częstych „przerybień” czy złego doboru gatunków do danego 
biotopu wielu akwarystów nie docenia wagi odpowiedniej filtracji. 
Jest to niewątpliwie jedna najważniejszych kwestii przy zakładaniu 
zbiornika. W celu zapewnienia najlepszej filtracji biologicznej 
potrzebujemy jak największej powierzchni filtracyjnej  
w postaci tak zwanych złoży sypkich, porowatych jak ceramika, 
keramzyt itp. Do tego rodzaju filtracji najlepszym wyborem będzie 
filtr zewnętrzny, który nie zabiera nam cennego miejsca  

w akwarium i co najważniejsze mieści bardzo dużą ilość mediów 
filtracyjnych. Oczywiście nie każdy akwarysta ma możliwość na 
montaż filtra w szafce pod akwarium. W takim wypadku pozostają 
nam filtry kaskadowe (wieszane na brzegu akwarium) oraz filtry 
wewnętrzne (montowane w rogu akwarium).

Dlaczego to takie ważne? 
Odpowiednie złoże filtracyjne jest siedliskiem bakterii 
nitryfikacyjnych, które odpowiadają za rozkład materii organicznej  
w naszych zbiornikach. Bakterie te zamieniają szkodliwy amoniak 
NH4 na azotyny NO2 oraz finalnie na azotany NO3, które są 
niezbędne do poprawnego rozwoju roślin. W skrócie bakterie 
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PAMIĘTAJ
Odpowiednia filtracja do połowa 
sukcesu w prowadzeniu zbiornika



Wkład NEO Media Pure

nitryfikacyjne zmieniają resztki 
organiczne np. niezjedzony pokarm na 
związki, które stają się nawozem  
i bazowym budulcem dla naszych roślin.

Na rynku dostępnych jest bardzo wiele, 
różnego rodzaju mediów filtracyjnych.  
Najpopularniejszym złożem 
biologicznym jest wszechobecna 
ceramika (ceramiczne krążki), która 
wbrew pozorom nie jest najlepszym 
wyborem. Dlaczego? Ceramika posiada 
wprawdzie większą porowatość od 
popularnych plastikowych „bioballi” czy 
gąbek i włóknin, ale w porównaniu  
z najlepszymi wkładami biologicznymi 
wypada bardzo blado.

Standardowa ceramika to objętość ok 
100m2 na jeden litr co w porównaniu  
z wkładem NEO Media którego objętość 
określana jest na poziomie 4000m2 na 
litr to dość mierny wynik.  
Jaki więc jest sens zakupu odpowiednio 
dużego filtra kubełkowego, skoro po 
umieszczeniu w nim słabej jakości 
medium filtracyjnego sprowadza się go 
do wydajności filtra wewnętrznego. 
Pamiętaj, aby jak najefektywniej 
wykorzystać każdy litr pojemności 
Twojego filtra, wybierając złoża o 
największej objętości biologicznej. 
Poprawi to nie tylko jakość wody, ale 
ograniczy Twoje prace przy filtrze do 
minimum.
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Wkłady filtracyjne NEO Media powstały po 5 latach działalności 
grupy naukowców, której celem było stworzenie najlepszego wkładu 
biologicznego, zawierającego najwyższy na świecie poziom 
mikroporów. 

Wkłady NEO MEDIA oferują największą powierzchnie w stosunku do 
objętości, aż 4000m2/l. Taki współczynnik jest daleko poza 
zasięgiem, nawet najlepszej konkurencji (SIPORAX 270m2/l, Eheim 
Substrat PRO 450m2/l).

NEO MEDIA PURE jest prawdziwym neutralnym materiałem 
filtrującym i ma niewielki wpływ na pH. Wkład NEO MEDIA PURE nie 
podnosi pH lekko kwaśnego akwarium i nie obniża pH lekko 
zasadowego akwarium. Nadaje się do wszystkich akwariów, takich 
jak: roślinne, krewetkaria, malawi, tanganika, morskie wraz  
z koralowcami SPS. 
Proces produkcji wraz z strukturą włókien pozwolił stworzyć wkład, 
który posiada różną wielkość porów, pozwalającą na osiadanie się  
i szybki rozwój różnych rodzajów bakterii odpowiedzialnych za 
przemianę szkodliwej materii. Odpowiedni ekosystem rozwinięty 
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wewnątrz wkładu jest decydującym czynnikiem odpowiadającym za 
filtrację biologiczną.

Różnorodna porowatość nie jest dostępna w wkładach 
ceramicznych tworzonych poprzez wypiekanie, gdzie pory w takich 
wkładach mają zawsze tę sama wielkość. 

Doskonałą jakość produktu potwierdzają badania Amerykańskiego 
instytutu badawczego Quantachrome: Wkłady NEO MEDIA zostały 
przebadane przez laboratorium Quantachrome Corporation na 
urządzeniach Quantachrome Instruments. Wszelkie dane dotyczące 

produktu są podawane na podstawie opinii wystawionej przez 
niezależną grupę badaczy Quantachrome.
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Odpowiednia filtracja 
biologiczna zapewnia idealne 
parametry do wzrostu roślin



OŚWIETLENIE
Kolejną bardzo ważną i często zaniedbywaną kwestią jest właściwe 
oświetlenie. Cały czas spotykamy na swojej drodze klientów, którzy 
na pytanie o oświetlenie odpowiadają „Światła mam wystarczająco 
dużo”. Jednak na kolejne pytanie o jakość tego światła już nie 
potrafią odpowiedzieć. Jak powszechnie wiadomo rośliny do życia 
potrzebują światła i to nie byle jakiego. Aby zapewnić roślinom bujny 
wzrost oraz szanse na fotosyntezę (nie ma nic przyjemniejszego niż 
widok „bąbelkujących” roślin w naszym zbiorniku) i żywe kolory 
potrzebujemy w akwarium natężenia światła (świetlówkowego) nie 
mniejszego jak 0,6W na litr. 

Duża ilość akwarystów posiadająca standardowe plastikowe 
pokrywy nie zdaje sobie sprawy, że zamontowane w nich 
oryginalnie oświetlenia zapewnia ok. 0,25W/l. Nie oznacza to jednak 
konieczności wymiany pokrywy na nową, wystarczy pomyśleć o 
założeniu dodatkowych świetlówek. Z pomocą tutaj pojawiają się 
zestawy dodatkowego oświetlenia LED RESUN, które są dużo 
bardziej nowoczesne od stosowanych masowo świetlówek T5/T8. 
Dodatkowe świetlówki LED Resun montowane są za pomocą 
specjalnych uchwytów na oryginalnych świetlówkach T8/T5. Taki 
montaż odbywa się w przeciągu 5 min i co najważniejsze nie 
ingeruje w pokrywę (po montażu nie tracimy gwarancji na pokrywę).
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PRZYKŁAD
Zbiornik 200l 
Oświetlenie 3x39[W]
3x39W = 117W
117[W] : 200[l] = 0,61 W/l
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W przypadku oświetlenia LED 
wymagane natężenie światła
wynosi 0,3 W/l

Diody zapewniają energooszczędność nawet do 75% w 
porównaniu do świetlówek, a co najważniejsze generują dużo 
więcej światła, które skierowane jest w dół, a nie wokół jak w 
świetlówkach. 

Stosowanie lamp Resun znacznie zmniejsza zużycie prądu co 
jest szybko odczuwalne przez użytkownika. 

Dodatkową zaletą lamp Retro Fit GTR jest ich długowieczność. 
Oświetlenie skutecznie świeci do 12 lat, nie zmieniając swoich 
parametrów. Porównując tę zaletę do tradycyjnych świetlówek T8, 
które należy wymieniać co 6 - 9 miesięcy, łatwo zauważyć, że 
korzystanie z oświetlenia LED jest ze wszech miar oszczędne  
i zadowalające. 

Warto również wspomnieć, że oświetlenie LED nie generuje 
ciepła, co jest nie bez znaczenia podczas letniej pory roku.

Lampa posiada specjalne adaptery, które umożliwiają łatwy  
i szybki montaż w oprawkach T8 po starej świetlówce. Produkt 
posiada własny system zasilania z włącznikiem umieszczonym 
na kablu. Lampa nie będzie korzystać z starego układu 
elektrycznego, który obsługiwał świetlówkę.
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NAWOŻENIE CO2
Przejdźmy do kolejnej ważnej sprawy,  
a mianowicie do dwutlenku węgla podawanego do kolumny 
wody (dzięki CO2 zwiększymy metabolizm roślin, co sprawi,  
że będą rosły duże i silne). Wielu akwarystów dziwi się słysząc  
o CO2 w akwarium. Jednak należy pamiętać, że bez niego  
o wymagających, unikatowych i pięknych roślinach możemy 
zapomnieć.  
Na początek w mniejszych zbiornikach (do 50l) możemy 
zastosować tzw. bimbrownię (można ją wykonać we własnym 
zakresie w warunkach domowych), natomiast w przypadku 
większych zbiorników jedynym rozwiązaniem jest butla 
wysokociśnieniowa, którą w porównaniu z bimbrownią 
napełniamy raz na kilka miesięcy i zapominamy o jej istnieniu.  
Na rynku występują gotowe zestawy CO2 wyposażone w 
elektrozawór odcinający dawkowanie na noc oraz butle o 
różnych pojemnościach. Tego typu zestawy są bardzo proste  
w użytkowaniu i całkowicie bezpieczne. 
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Reduktor BLUE Professional
z elektrozaworem

Dla osób, które poszukują kompletnego i bezpiecznego zestawu 
CO2 możemy polecić zestawy z serii BLUE Professional. 

To kompletny system CO2  
z elektrozaworem, który jest gotowy do użycia praktycznie zaraz 
po wyciągnięciu z pudełka. Sercem zestawu jest kompaktowy 
reduktor, stworzony z myślą o akwarystyce. Wyposażony jest  
w zintegrowany elektrozawór, metalowy licznik bąbelków oraz 
zaworek precyzyjny. 

Reduktor Aquario Professional to najwyższej jakości produkt, 
stworzony od początku do końca specjalnie na potrzeby 
akwarystyki. Cechuje go niezwykła precyzja dawkowania CO2 
oraz konstrukcja wykorzystująca sprawdzone w praktyce 
rozwiązania. Reduktor posiada wbudowane: licznik bąbelków, 
zaworek precyzyjny, zaworek przeciwzwrotny oraz elektrozawór, 
czyli najważniejsze elementy zestawu CO2. Dwa zegary 
wskazują kluczowe parametry układu CO2: ciśnienie wewnątrz 
butli oraz ciśnienie robocze reduktora. Dzięki temu łatwo 
przewidzieć zużycie gazu w butli oraz odczytać poziom redukcji 
jego ciśnienia. Reduktor wykonano z stopu metali 
odpowiadającego najwyższym wymaganiom technicznym, 
jednocześnie gwarantując dużą wytrzymałość i niezawodność 
jego elementów.  Dzięki temu urządzenie zapewnia 100% 
szczelność oraz wysoką precyzję dawkowania gazu.

12

https://www.aquario.pl/zestawy-do-nawozenia-dwutlenkiem-wegla/6798-zestaw-co2-aquario-blue-professional-z-butla-2l.html?search_query=zestaw%20co2%20&fast_search=fs
https://www.aquario.pl/zestawy-do-nawozenia-dwutlenkiem-wegla/6798-zestaw-co2-aquario-blue-professional-z-butla-2l.html?search_query=zestaw%20co2%20&fast_search=fs
https://www.aquario.pl/reduktory-co2/6807-reduktor-aquario-blue-professional-z-elektrozaworem.html?search_query=reduktor%20co2%20blue&fast_search=fs
https://www.aquario.pl/reduktory-co2/6807-reduktor-aquario-blue-professional-z-elektrozaworem.html?search_query=reduktor%20co2%20blue&fast_search=fs


NAWOZY PŁYNNE
Kolejną istotną kwestią są nawozy płynne podawane bezpośrednio 
do kolumny wody, bez których żadne akwarium roślinne nie ma 
możliwości rozwinięcia skrzydeł. Na rynku jest wielu producentów  
i firm oferujących tego typu produkty, jednak po długich testach  
z czystym sumieniem możemy polecić linię nawozów Planta Activ 
firmy Aquabotanique, które nie tylko dostarczają roślinom 
wszystkiego czego potrzebują, ale są przede wszystkim bardzo 
łatwe w dawkowaniu co jest wielką zaletą dla każdego akwarysty. 
Główną linie nawozową będą stanowiły nawozy mikro  
i makroelementowe, potas oraz żelazo dla wybarwienia roślin.

Makroelementy: 
Odpowiednio zbilansowane ilości azotu, fosforu i potasu dają nam 
gwarancję optymalnego nawożenia, bez niebezpieczeństwa 
pojawienia się glonów. W nawozie znajdują się trzy niezbędne 
składniki dla każdej rośliny.W momencie gdy obserwujemy, że  
w starszych liściach pojawiają się dziury (brak potasu), odcinki 
pomiędzy kolejnymi liśćmi są bardzo duże - tzw. naciąganie się 
roślin, starsze liście opadają (brak azotu) to sygnał, że rośliny 
"zużyły" wszystkie opisane pierwiastki wprowadzone wraz z wodą 
wodociągową i bez podania nawozów w najbliższym czasie padną.
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Odpowiednio dobrane dawki 
nawozów pozwolą na piękne 
wybarwienie roślin
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Mikroelementy: 
Nawóz mikroelementowy zaraz obok 
makroelementów jest niezbędny  
w każdym zbiorniku roślinnym. Jest 
odpowiednio zbilansowany,  
a jednocześnie niezwykle łatwy  
w dawkowaniu nawet dla 
początkujących akwarystów. Jeżeli 
rośliny mają problemy z odpowiednim 
wybarwieniem, młode liście są karłowate 
itp. to nawóz ten, w połączeniu  
z makroelementami rozwiąże problemy 
raz na zawsze.

Potas: 
Podajemy go przez przez pierwsze 2-3 
tygodnie w nowo założonym zbiorniku,  
w którym nie możemy jeszcze podawać 
nawozów mikro i makroelementowych 
oraz w sytuacji niedoboru tego 
pierwiastka w naszym akwarium. 
Najpopularniejszą oznaką braku potasu 
to dziurki w starszych liściach. 
W akwariach ogólnych dodatek potasu 
powoduje rozpoczęcie pobierania 
produktów przemiany materii przez 
znajdujące się w zbiorniku rośliny. 
Efektem jest obniżenie NO3 i PO4  
w zbiorniku, co wpływa bardzo 
korzystnie na poprawę kondycji ogólnej 
zbiornika.  

 
Żelazo:  
Nawóz ten, to niezbędny składnik dla 
poprawnego wybarwiania się roślin.  
W momencie kiedy dysponujemy dużą 
ilością światła a mimo to nasze rośliny 
nie wykazują chęci do intensywnego 
wybarwiania się, to jednoznaczna 
oznaka braku żelaza. 

Węgiel w płynie:  
Carbon z powodzeniem można 
stosować w akwariach nie 
posiadających instalacji dokarmiającej 
dwutlenkiem węgla ale również w 
zbiornikach z działającym systemem 
CO2. Podawanie preparatu poprawia 
warunki życia roślinom -  poprawiając ich 
kondycję, zwiększa przewagę roślin w 
konkurencji pokarmowej przyczyniając 
się do wyeliminowania glonów z 
akwarium. W niespełna kilka tygodni od 
rozpoczęcia stosowania preparatu 
zauważymy wyraźną zmianę w kondycji 
wszystkich gatunków roślin, oraz 
regresje glonów.
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START 
Jeżeli mamy już wszystko - czas wystartować. Jak wiadomo start 
zbiornika może być trudny ze względu na różnego rodzaju plagi – 
glony itp. Dlatego też poniżej opisany został sposób w jaki należy 
uruchomić zbiornik, aby tych problemów uniknąć lub je 
zminimalizować.

Zaczynamy od wsypania aktywnego podłoża – NEO Soil - na samo 
dno zbiornika.

Ze względu na to że podłoże NEO działa „objętościowo” ważne jest 
użycie zalecanej dawki producenta przeznaczonej na dany litraż 
zbiornika. Podkład rozprowadzamy po całym dnie akwarium,  

a następnie kształtujemy za jego pomocą pagórki i wzniesienia. 
Ogólnie w zbiorniku roślinnym ilość podłoża powinna być dość duża 
ze względu na układy korzeniowe roślin. Standardowo w zbiorniku 
powinniśmy dążyć do osiągnięcia ok. 5-7cm warstwy podłoża z 
przodu, natomiast w tylnej części powinno to być ok. 10-15cm. 
 
Po przygotowaniu podłoża przystępujemy do ułożenia dekoracji 
(korzeni, kamieni), które będą stanowić część naszego 
podwodnego ogrodu. W tym wypadku mamy do dyspozycji bardzo 
ładne korzenie z wrzosowisk, które nie barwią wody i są już 
specjalnie spreparowane do użytku w akwariach oraz kamienie 
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PAMIĘTAJ
Aktywnego podłoża NEO Soil  
nie należy płukać !!!

https://www.aquario.pl/home/8676-neo-soil-shrimp-3l-podloze-do-krewetkariow.html
https://www.aquario.pl/home/8676-neo-soil-shrimp-3l-podloze-do-krewetkariow.html


najczęściej importowane z Azji z uwagi na niespotykaną w Europie 
strukturę oraz neutralny wpływ na wodę w zbiorniku.

Po wstępnym ułożeniu dekoracji możemy przystąpić do obsadzenia 
korzeni roślinami i mchami. W tym celu najlepiej użyć czarnej nitki 
którą w łatwy sposób możemy przywiązać wybrane gatunki do 
dekoracji. Jeżeli mamy to za sobą przechodzimy do obsadzania 
dna roślinami – do tego niezbędna będzie nam pęseta, za pomocą 
której będziemy w stanie posadzić nawet najmniejsze sadzonki 
roślin, takie jak Eleocharis Parvula czy Hemiantus Callitricoides 
Cuba, tworzące „trawnik” na pierwszym planie. 

Na początek starajmy się obsadzić jak największą powierzchnię dna 
i to w miarę prostymi gatunkami, które szybko rosną (na zmianę na 
trudniejsze gatunki przyjdzie jeszcze pora po ustabilizowaniu 
zbiornika). Jest to o tyle ważne, by rośliny szybko rosnące 
„wchłonęły” w szybkim tempie z wody nadmiary mikro  
i makroelementów, których przy starcie  jest bardzo dużo.
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PAMIĘTAJ
Podczas sadzenie roślin warto 
co jakiś czas nawilżać te już 
posadzone za pomocą  
spryskiwacza 



Rośliny in vitro to wolne od
pasożytów i chorób zdrowe
sadzonki

W ostatnim czasie na rynku polskim popularne są tzw. rośliny „in 
vitro” uprawiane w kubeczkach ze specjalnie spreparowanym 
żelem, będącym bogatą pożywką. Duża część akwarystów dość 
niechętnie podchodzi do tego typu roślin, ale proszę nam 
wierzyć - jest to jeden z lepszych wyborów jeżeli chodzi o rośliny 
akwariowe. W kubeczku o średnicy 10cm znajdziemy 
kilkadziesiąt sadzonek  (w standardowym koszyczku „z wody” 
mamy co najwyżej 5-7 sadzonek). Rośliny dzięki specyficznej 
hodowli są wolne od glonów, pasożytów oraz co bardzo ważne 
od ślimaków.

Rośliny tego typu wystarczy wyjąć z kubeczka i opłukać z żelu 
pod bieżącą wodą. Następnie za pomocą pęsety sadzimy 
sadzonki w podłożu.
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PAMIĘTAJ
Podając bakterie przy starcie 
zbiornika przyspieszasz jego 
dojrzewanie

Po obsadzeniu dna możemy przystąpić do 
zalewania zbiornika. W tym celu najlepiej 
przygotować sobie szklany spodek który 
umieszczamy wewnątrz akwarium, a na który 
będziemy nalewać wodę. Po zalaniu zbiornika 
wlewamy bakterie, które przyspieszą 
dojrzewanie (np. Special Blend firmy Microbe 
Lift). Tak przygotowanemu zbiornikowi dajemy 
1,5 tygodnia spokoju po czym robimy podmianę 
wody w ilości 50% oraz wpuszczamy 

pierwszych mieszkańców – na pierwszy ogień 
najlepiej nadają się kosiarki i krewetki Amano, 
które będą spełniały w akwarium funkcję tzw. 
ekipy sprzątającej (kosiarki będą konsumowały 
glony - krasnorosty, natomiast krewetki, 
wszystko co znajdą na swojej drodze). Po 
następnych paru dniach wpuszczamy obsadę 
docelową.
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PIERWSZE TYGODNIE
Ze względu na możliwość wystąpienia glonów, po założeniu 
akwarium nie zaleca się podawania nawozów płynnych.  
Substancje odżywcze rośliny pobiorą z podłoża, wyjątkiem jest tu 
potas. Rośliny nie są w stanie pobrać go z podłoża przez system 
korzeniowy a jedynie z kolumny wody, dlatego też przez pierwsze 
3 tygodnie do wody podajemy sam potas (np. Aquapotas firmy 
Aquabotanique). Bez potasu stracimy część roślin, a zbiornik 
będzie przez to dojrzewał dłużej i z większymi problemami.

Po ok. 3 tygodniach (chyba że rośliny wcześniej będą 
sygnalizowały duże niedobory) zaczynamy podawać nawozy 
mikro i makroelementowe w ilościach ½ zalecanej dawki – na 
początku lepiej dać za mało niż za dużo i w ten sposób ustrzec 
się glonów. Oczywiście nie przestajemy podawać potasu, który 
sprawi, że nasze rośliny staną się większe, mocniejsze i bardziej 
ochoczo będą podchodzić do zjawiska fotosyntezy. 

19



BARDZO WAŻNE 
Oświetlanie akwarium zaczynamy od 5h 
dziennie i wydłużamy je o 1h 
tygodniowo, co pozwoli nam uniknąć 
glonów. Postępujemy tak aż, do momentu 
osiągnięcia 10h dziennie.

Jeżeli wszystko zrobimy jak powyżej, 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że  
w naszym zbiorniku nie pojawią się 
glony, a jedynymi czynnościami jakie 
pozostaną do wykonania będą karmienie 
rybek i przycinanie roślin.

 
Warto również pamiętać o wykonywaniu 
testów wody, których wyniki obrazują 
stan zbiornika w danej chwili. Testy, które 
warto mieć i są niezbędne w 
prowadzeniu tego typu akwarium to Ph, 
Kh/Gh, NO3 i PO4. Testy zawsze warto 
wykonywać podczas cyklicznych 
podmian i na ich podstawie podawać 
odpowiednie dawki nawozów. Jeżeli 
chodzi o prawidłowe wskazania (po 

czasie dojrzewania) to na początku 
swojej przygody z akwarystyką roślinną 
warto dążyć do wskazań NO3 na 
poziomie 15-20ppm, PO4 na poziomie 
0.2 ppm, pH ok 6.8. 
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GLONY
Każdy akwarysta napotyka na swej drodze tematykę glonów. Jest to 
uporczywy "szkodnik", który bezlitośnie psuje wygląd akwarium i 
hamuje wzrost roślin. Walka z tym problemem bywa niezwykle 
kłopotliwa i wiąże się najczęściej z stratami roślinności, a nawet z 
stratami wśród zwierząt wodnych. Stosowanie chemii antyglonowej, 
często jest niemożliwe i stwarza poważne ryzyko dla biologii 
zbiornika. Popularne sterylizatory UV nie są w 100% skuteczne, a 
dodatkowo zabijają większość bakterii nitryfikacyjnych. 

Rozwiązaniem tych problemów jest możliwe, dzięki najnowszej 
technologii. Wykorzystując technikę plazmową, udało się stworzyć 
eliminator glonów, który charakteryzuje się najwyższą 

skutecznością, a jednocześnie nie jest zagrożeniem dla 
jakiejkolwiek biologii życia wodnego, w tym bakterii nitryfikacyjnych.

Wykorzystując technologie plazmową, eliminator glonów działa 
destrukcyjnie na ściankę komórkową glonów skutecznie niszcząc 
zarodniki zanim zdążą się rozwinąć czy osiąść w zbiorniku. 
Sterylizacja oparta na tej procedurze nie jest toksyczna i nie ma 
żadnego wpływu na bakterie oraz skład chemiczny wody. 
Dodatkowo, odpowiednia i bezpieczna sterylizacja wspiera wzrost 
roślin, poprzez utrzymywanie wody w doskonałej kondycji. Brak 
glonów rozwijających się na liściach roślin daje im 100% możliwości 
korzystania z światła i składników odżywczych rozpuszczonych w 
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Twinstar NANO+

wodzie. Dlatego, eliminator glonów Twinstar przyspiesza wzrost 
roślin nawet o 50%. 

Pracą eliminatora steruje wbudowany komputer. 
Posiada zaawansowane oprogramowanie, które włącza 
urządzenie pod względem zmieniających się warunków w 
akwarium. Stale monitorując jakość wody eliminator utrzymuje ja 
w doskonałej czystości. Jedyne co należy zrobić to ustalić tryb 
pracy oprogramowania. 

Tryby są trzy i przełącza się za pomocą odpowiedniego guzika 
zainstalowanego na zasilaczu urządzenia. Tryb I ustalany jest dla 
zbiorników 50 - 100l pojemności, tryb II 100 - 200l, a tryb III 200 - 
250l pojemności akwarium.
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Dziury w liściach Braki potasu. Podać doraźnie podwójną lub potrójną dawkę potasu oraz 
zwiększyć dawkę tygodniową.

Starsze liście tracą kolor i 
odpadają

Są to ewidentne symptomy braku makroelementów (azot, fosfor, potas). 
Wykonać testy i podać nawozy makroelementowe. Najprawdopodobniej duże 

braki azotu. 

Młode liście są blade i 
niewybarwione

Braki mikroelementów w tym żelaza. Zwiększyć dawki nawozu zawierającego 
mikroelementy.

Zielone długie nitki

Zbyt duża ilość mikroelementów w wodzie lub brak stopniowej aklimatyzacji 
zbiornika np. po zwiększeniu oświetlenia. Warto podać preparat zwalczający 

tego typu glony (Femanga Algen Stopp General), ograniczyć podawanie 
mikroelementów oraz dodatkowo zmniejszyć czas oświetlania akwarium.

Drobne krótkie nitki na 
roślinach

Najlepszą walką z tym glonem jest wpuszczenie rybek popularnie zwanymi 
kosiarkami. Można również podawać większe ilości węgla w płynie 

(np. Easy Carbo)

Ciemny nalot 
przykrywający rośliny lub 

żwirek 

Jeżeli liście roślin pokrywają się ciemnozieloną  pierzynką, która łatwo schodzi 
i śmierdzi to najprawdopodobniej są to sinice (cyjanobakterie). Leczenie 

przeprowadza się przy użyciu specjalistycznego preparatu
(np. Femanga Algen Stopp Spezial).

PAMIĘTAJ
Należy wykonywać cotygodniowe 
podmiany wody w ilości 20% objętości 
akwarium

PRZYKŁADOWE PROBLEMY



ŻYCZYMY POWODZENIA  
i MIŁEJ ZABAWY :-) 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