10 gode råd før du fylder dit akvarie.
1.
2.

Til bundlag anvendes renskyllet mørkt ikke for skarpt grus med en
kornstørrelse på ca. 3-4 mm.
Det "renvaskede" grus fordeles på bunden så det ligger lavest ved
forruden og højest ved bagruden. For at planterne skal kunne gro skal der
bruges ca. 20% grus i forhold til akvariets liter. (3-4 cm ved
forruden og 10-15 cm ved bagruden.

3.

Anbring herefter den teknik du eventuelt har valgt
(varmelegeme, filter) således, at du kan skjule teknikken bag
dekorationsmaterialerne.

4.

Anbring så dekorationsmaterialerne f.eks. sten og rødder.
Rødder du selv har samlet i naturen vil normalt udskille
giftstoffer. Forsøg forskellige opstillinger indtil du har fundet et "billede" du
kan lide.
Husk at forskellige fisk kan stille forskellige krav til indretningen.

5.

Inden planterne plantes fyldes akvariet 3/4 op med vand. Sæt en underkop
ned i akvariet så gruset ikke hvirvels op. Anvend tempereret vand - ca. 24 gr.

6.

Sæt planterne i grupper, de højeste bagerst, de laveste forrest. Prøv at vælge
planter i forskellige grønne og rødlige nuancer for at skabe lidt farvespil.

7.

Kom resten af vandet i. Ret nu dekorationsmaterialet til og ret planternes
blade op, og start teknikken.

8.

Efter 2-3 uger er akvariet klar til at modtage fisk.

9.

Vælg ikke for mange fisk. Spørg dig godt for, så fiskene som
udvoksede vil passe til hinanden i gemyt og livsgrav. Mange
fisk er stimefisk og disse bør gå i flokke på mindst 6-10 stk. Undgå generelt
"enkeltfisk" der ofte vil gå og visne af mangel på en partner.

10.

Nu skulle dit akvarie være færdigt. Giv kun lidt foder ad gangen, skift mellem
tør-, frost- og levende foder. Man kommer lettere til at fodre for meget end
for lidt som ny akvarist. Skift fremover ca. 1/3 af vandet hver 14. Dag/ 3. uge
ved hjælp af en slamklokke og slange. Brug en finger til at køre lidt i bunden,
så du får suget det løse affald op fra denne. Lad lyset brænde højst 12 timer i
døgnet - brug et tænd/sluk ur.
PS: Akvarievandet du udskifter, kan du bruge til stueplanterne. Et sparetips.

God fornøjelse med dit akvarium
Dansk Akvarie Union

