A diszkoszhalak szállítás utáni telepítése
Fontos: Létfontosságú, hogy megmérje a szállítóvíz és az akváriumvíz közötti
hőmérséklet-különbséget. Ha a hőmérséklet-különbség meghaladja a 4 °C-ot,
elengedhetetlen, hogy lassú hőmérséklet-kiegyenlítést hajtson végre (lásd az
alábbi 2. bekezdést). Ellenkező esetben kockáztathatja halai egészségét! Ezt akkor
csinálhatja, ha a szállítózsák tele van tiszta oxigénnel.
Segít a halaknak könnyebben alkalmazkodni új környezetükhöz, ha megérkezésük
előtt megteszi a következő lépéseket:
• a halak érkezésének napjára csökkentse az akváriumvíz hőmérsékletét 27 °C -ra
(később, fokozatosan emelje 28-30 °C-ra).
• kapcsolja ki az akvárium világítását a halak akklimatizációs szakaszának idejére
• csak a 2. napon kezdje el az etetést.
1. A szállítóvíz hőmérsékletének mérése
Mérje meg a szállítóvíz és az akváriumvíz közötti
hőmérséklet-különbséget. Ha a szállítózacskó le van
zárva, tartsa a hőmérőt a zacskó külső részénél.
+ Ha a hőmérséklet-különbség: +4 °C-nál
több, lassú hőmérséklet-kiegyenlítést hajtson
végre (lásd az alábbi 2. részt).
- Ha a hőmérséklet-különbség: +4 °C-nál
kevesebb, keverje a vizet (lásd az alábbi 3. részt)

2. Hőmérséklet-kiegyenlítés zárt halszállító zacskó esetén (+4 °C-nál nagyobb
hőmérséklet-különbséggel)
• helyezze a lezárt szállítózacskót egy vödörbe 		
vagy a szállítódobozba
• öntsön akváriumi vizet a vödörbe vagy a
szállítódobozba (használjon kb. ugyanolyan
mennyiséget, mint amennyi a zacskóban van)
• ismételje meg ezt a lépést óránként, amíg a
hőmérséklet-különbség kevesebb, mint 4 °C
(majd lásd a 3. pontot).
FIGYELEM!
A hőmérséklet-kiegyenlítés érdekében ne helyezze a szállítózacskókat az
akváriumba!
Lassú hőmérséklet-kiegyenlítés csak lezárt szállítózsákokkal hajtható végre!
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3. Víz hozzáadása nyitott szállítózacskó esetében (4 °C-nál kisebb hőmérsékletkülönbséggel)
• Nyissa ki a szállítózacskót, és adjon hozzá
ugyanannyi akváriumi vizet, mint amennyi a
szállítózacskóban van.
• Várjon kb. 5 percet (majd lásd a 4. pontot).
FIGYELEM!
A szállítózacskó kinyitása után max. 15 percen
belül vegye ki a halat a zacskóból és helyezze az
akváriumba, mert a zacskóban lévő oxigén gyorsan
elfogy.
4. A diszkoszhalak eltávolítása a szállítózacskóból
Óvatosan öntse ki a halat és a vizet a
szállítózacskóból egy akváriumvízzel töltött vödörbe
vagy szállítódobozba.
FIGYELEM!
Ne használjon korábban más célra használt vödröket,
amelyek nyomokban tartalmazhatnak tisztítószert!
Alapvető fontosságú, hogy az akváriumba
ne kerüljön semmilyen tisztítószer maradvány!
5. Óvatosan helyezze a halakat az akváriumba egy halháló segítségével:

NE HASZNÁLJA FEL (DOBJA KI) A SZÁLLÍTÓ
VIZET!
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