Diszkoszhalas akvárium kezdő akvárium tulajdonosoknak
A diszkoszhalak tartásának nagyon egyszerű és egyértelmű módja az, ha egy 10-es
csapat vagy ennél több kicsi (6,5-10 cm) diszkoszhalat egy standard, 1 méter hosszú
akváriumban tartanak. Ez az akvárium méret ideális fiatal halak nevelésére.
A diszkoszhalas akvárium sikeres karbantartásának legegyszerűbb módja az, hogy
tartózkodjunk a társhalak és az élő növények tartásától (szennyeződés kockázata).
Ideális esetben a halakat egy idő után egy nagyobb akváriumba kell tenni, amikor elérnek
egy bizonyos méretet.
Lásd: Ajánlott akvárium méret, telepítési sűrűség
Az akvárium felszerelésnek tartalmaznia kell:
• világítás
• 2 szűrő (pl. szivacsszűrő vagy úgynevezett „Hamburgi Mattenfilter”)
• 1 fűtő
• 1 éjszakai fény
• 1 levegőpumpa (oxigénellátáshoz)
• időzítő óra a világítás ki/bekapcsolásához
• hőmérő
• tesztkészlet / indikátor készlet (nitrit, pH)
Számos speciális kisállat-áruház megfizethető, all-inclusive akváriumkészleteket kínál.
Lásd: Akváriumi felszerelések, szűrők és dekorációs tippek
Lásd: Akvárium elhelyezése, előkészítése, szűrők indítása
Nyugodtan adjon az akváriumba szubsztrátot (homokot) és / vagy a műnövényt.
Ügyeljen arra, hogy az összes dekorációs elemet alaposan öblítse le vagy mossa ki,
mielőtt az akváriumba helyezné. Ügyeljen arra is, hogy ne használjon éles tárgyakat. A
gyökér dekorációkat használat előtt meg kell dörzsölni, és minden éles szélt el kell
távolítani, hogy elkerülhető legyen a diszkoszhal sérülése.
Az akvárium díszítéséhez manapság számos kiskereskedelmi üzletben kiváló minőségű
műnövényeket vásárolhat, amelyeket a valódi növényekből alig lehet megkülönböztetni.
(Ha úgy dönt, hogy valódi, élő növényeket használ, akkor a legjobb, ha CO2 berendezést
is használ.)
• A megfelelő vízkémiai értékek beállításáról és az akvárium üzembe helyezéséről
Lásd: Akvárium elhelyezése, előkészítése, szűrők indítása (Ezek az
előkészületek általában kb. 2-4 hetet vesznek igénybe.)
• Hasznos információk a vízcserékről Lásd: Vízcsere és az akvárium tisztítása
• Eleség és etetési információk: Lásd: Etetési utasítások
• További információk: Lásd: Alapvető információk
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Végezetül azt javasoljuk, hogy használjon egy darab (durva) szűrőszivacsot az akvárium üveglapjainak tisztításához, különösen akkor ha az akváriumnak ívelt falai vannak.
Ez kiküszöböli az elülső üvegtábla csúnya karcolásait, amelyek a borotvapengés algakaparó használatának következményei lehetnek.
A vödröknek és az akváriumberendezéseknek teljesen mentesnek kell lenniük szappantól vagy más tisztítószerektől, és ideális esetben ezeket csak az akvárium számára
szabad használni.
Ügyeljen arra is, hogy alaposan tisztítsa meg kezét a szappan, hidratáló vagy krém
maradványaitól, mielőtt az akvárium vízébe nyúlna!
A halak kezelése előtt ne felejtse el benedvesíteni a kezét is vízzel!
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