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wybierz miejsce dla twojego akwarium1
Upewnij się, by znaleźć miejsce nieopodal gniazdek 
(konieczne będzie podłączenie dużej ilości osprzętu), bez 
bezpośredniego dostępu do światła słonecznego. Pamiętaj, 
że akwarium wypełnione wodą może ważyć nawet kilkaset 
kilogramów. Niemożliwe, zatem będzie przesunięcie go w 
późniejszym czasie. Mieszkańcy akwarium potrzebują trochę 
spokoju, dlatego akwarium nie powinno stać w ruchliwym 
miejscu.

wybierz odpowiedni rozmiar!2
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Pamiętaj, że zachowanie stabilnych parametrów jest 
łatwiejsze w większych zbiornikach, a stabilizacja to klucz do 
sukcesu w akwarystyce morskiej. Z drugiej strony posiadanie 
nano rafy (małego zbiornika morskiego) pozwoli Ci sprawdzić, 
czy akwarystyka morska jest dla Ciebie. 

Jak założyć  
akwarium morskie?
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wybierz odpowiednie wyposażenie!

wybierz typ akwarium
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Aby Twój zestaw akwariowy mógł funkcjonować prawidłowo będziesz 
potrzebował trochę więcej niż sam zbiornik i szafka. Typowe zestawy 
akwariowe składają się z:

1. Akwarium, szafka i sump
2. Elementy hydrauliczne (rurki i zawory łączące akwarium z sumpem)
3. Pompy cyrkulacyjne (zapewniające niezbędny ruch wody)
4. Pompa obiegowa (kierująca wodę z sumpa do akwarium)
5. Grzałka — dla zachowania optymalnej temperatury
6. Oświetlenie — by zapewnić rybom i koralowcom (które fotosyntezują!) odpowiednią ilość światła
7. Skarpeta filtracyjna/filtr fluidyzacyjny — idealny na media filtracyjne! Wydajna filtracja pomoże Ci 

uniknąć problemów w przyszłości.
8. Odpieniacz białek — by pozbyć się resztek pokarmów i innych substancji, które muszą być 

regularnie usuwane z akwarium, aby zachować je w zdrowiu

Ryby i koralowce, które hodujesz determinują to, jakich produktów 
powinieneś użyć. Przeczytaj więcej o naszych formułach dla 
poszczególnych typów akwarium tutaj: aquaforest.eu/guide

stwórz trochę przestrzeni życiowej

Kiedy niezbędny sprzęt jest już skompletowany, 
najwyższa pora na trochę kreatywnej pracy… Upewnij 
się, by użyć wysokiej jakości skały, która stworzy dobre 
środowisko do życia dla koralowców oraz namnażania 
bakterii. Używając AF Rock możesz stworzyć 
wymarzoną rafę. Zastosuj Stone Fix, by połączyć 
elementy w całość. Kiedy wszystko jest już połączone, 
umieść konstrukcję w akwarium. Dodaj AF Bio Sand 
(upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcją), by 
ukończyć aranżowanie akwarium. 
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wypełnij zbiornik słoną wodą

zwróć uwagę na filtrację

testuj wodę

wsparcie biologii

pozwól 
zbiornikowi dojrzeć
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Możesz użyć AF Perfect Water, który jest gotową solanką, lub przygotować ją samodzielnie. Jeśli chcesz zrobić 
to sam, przygotuj wodę RODI o temperaturze 24 stopni Celsjusza i rozpuść w niej wybraną sól. Z szerokiej oferty 
produktów Aquaforest, dla mniej wymagających akwariów (mieszana rafa z niewielką ilością ryb) polecamy użycie 
Reef Salt lub AF Perfect Water, który jest gotową do użycia, przetestowaną laboratoryjnie (ICP) solanką ze stałymi 
parametrami. Dla akwarium typu fish-only polecamy użycie Sea Salt.

Zalecamy użycie Phosphate Minus podczas startowania nowego akwarium — absorbuje on fosforany i krzemiany 
z wody. Po 14 dniach funkcjonowania zbiornika dodaj Carbon do swojego filtra. 

Kiedy testy wody nie wykazują obecności amoniaku i NO2 
możemy dodać pierwsze życie do naszego zbiornika. Najważniejszą 
rzeczą jest dodanie do akwarium ekipy czyszczącej. Na początku 
wprowadź ślimaki, kraby i krewetki. Nie zapomnij o karmieniu 
swojej ekipy czyszczącej od czasu do czasu.

Umieść Life Bio Fil w filtrze fluidyzacyjnym lub skarpecie filtracyjnej. Wkład 
jest od razu zasiedlony bakteriami, jednak zalecamy jeszcze lepsze wsparcie 
dojrzewania zbiornika poprzez użycie Bio S — wyselekcjonowanych 
szczepów bakterii nitryfikacyjnych na start zbiornika.

Każdy zbiornik potrzebuje czasu, aby dojrzeć, czyli osiągnąć 
stabilność biologiczną i chemiczną. Zanim to nastąpi, nie 
powinieneś wpuszczać do niego żadnych ryb ani koralowców. 
Pamiętaj o codziennym stosowaniu Bio S i cierpliwości.



utrzymuj nutrienty na niskim poziomie

testuj wodę

wprowadź kolejne życie

RADY NA POCZĄTEK!

ekipa czyszcząca
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Ważne jest, aby utrzymywać NO3 i PO4 na niskim poziomie. Zalecamy użycie -NP Pro w połączeniu z Pro Bio S. 

Dojrzewające akwaria, bardzo często zmagają się z zakwitem okrzemek. To zupełnie normalne 
zjawisko, które nie powinno nas martwić. Kiedy okrzemki znikną, a pierwsze koralowce, które 
umieściliśmy w akwarium mają się dobrze i polipują — akwarium może zostać zasiedlone przez 
kolejne zwierzęta. Przed wprowadzeniem ryb, zacznij od koralowców. 

Jeśli wszystkie parametry wyglądają dobrze, pomyśl o prostych 
odmianach takich jak: caulastrea, sinularia, pseudogorgonia, 
euphyllia, seriatopora callendrium, seriatopora hystrix, 
stylophora. Po zaaklimatyzowaniu w akwarium zacznij karmić 
je specjalnymi pokarmami i suplementami dla koralowców (AF 
Amino Mix, AF Build, AF Energy, AF Vitality).

Po kilku tygodniach, jeśli wszystko wygląda dobrze i zdrowo 
możesz stopniowo wprowadzać ryby (błazenki, gobiodony, 
pterapogony i pokolce). W zbiorniku ze stałymi parametrami 
możesz hodować również anthiasy. Po jakimś czasie możesz 
zdecydować się na bardziej wymagające i trudniejsze w hodowli 
ryby i koralowce.

Pamiętaj o regularnym testowaniu wody i pilnowaniu 
parametrów. Dobrej zabawy!

• Przed uzupełnieniem akwarium solanką, sprawdź szczelność systemu za pomocą wody słodkiej
• aby przyspieszyć proces dojrzewania, możesz umieścić kostkę mrożonego pokarmu w wodzie
• do czasu, aż w akwarium nie ma zwierząt, możesz regulować parametry wody bez żadnych 

ograniczeń, jeśli jest taka potrzeba
• jeśli planujesz zbiornik z koralowcami SPS nie umieszczaj w akwarium koralowców miękkich — 

są bardzo ekspansywne i mają inne wymagania niż koralowce SPS

• ślimaki - Trochus sp., Babylonia sp.

• kraby - Mithraculus sculptus, Calcinus sp.

• krewetki - Lysmata wurdemanni, Lysmata debelius

• ZANIM WPROWADZISZ DO ZBIORNIKA RYBY,  
ZACZNIJ OD KORALOWCÓW!
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DROGA NA SKRÓTY  
zestaw na start

AF Starter Pack
Zestaw produktów do zakładania nowego akwarium. Preparaty zostały dobrane tak, aby umożliwić 
łatwe i bezproblemowe założenie nowego zbiornika morskiego. Reef Salt pozwoli na zasolenie 250 
l wody akwariowej, a pozostałe produkty zagwarantują szybką stabilizację biologiczną zbiornika. W 
przypadku zakładania zbiornika o większym litrażu, wystarczy dokupić odpowiednią ilość Reef Salt,  
a pozostałe produkty nadal wystarczą do wystartowania akwarium. Dzięki zastosowaniu najnowszych 
technologii zestaw umożliwia znaczne skrócenie czasu dojrzewania akwarium.

zestaw zawiera:

• Reef Salt 8 kg
• Life Bio Fil 1200 ml 
• Bio S 50 ml 
• Phosphate Minus 1000 ml
• Fish V 50 ml
• Carbon 1000 ml
• TestPro Nitrate 1 zestaw wystarcza do wykonania do 40 testów
• TestPro Alkalinity 1 zestaw wystarcza do wykonania do 100 testów
• Component ABC 3×250 ml
• KH Plus 250 ml 



salt

fish only formula

dozowanie na 100 l wody w akwarium

bio s  1 kropla

life source 1 łyżeczka/tydzień
nie ma potrzeby 

sea salt (zasolenie 30 ppt) 345 g
opcjonalnie:

af perfect water 10%

life bio fil  250 ml
carbon   100 ml
phosphate minus 25-100 ml

suplementacja

przy cotygodniowej podmianie 

wsparcie biologii makroelementy

testy

media filtracyjne

fish v   1 kropla

garlic oil  1 kropla
af test kit: no3, po4

Zasolenie        30–33 ppt
NO3	 							0-15	ppm
PO4	 							0,00-0,10	ppm

zalecane parametry

Ten typ akwarium zawiera wyłącznie ryby morskie i skały bez koralowców. 
Ta unikalna formuła pozwala na osiągnięcie perfekcyjnych parametrów 

podstawowych i stworzenie środowiska idealnego dla ryb.



soft, lps & fish formula

Zasolenie	 33–35	ppt
Ca	 380–460	ppm
Mg	 1180–1460	ppm
KH	 6.5–8,0	dKH

K	 360–400	ppm
NO3	 2-10	ppm
PO4	 0,01-0,08	ppm

zalecane parametry

component a, b, c 5 ml
fish v   1 kropla
garlic oil  1 kropla
ricco food  1 łyżeczka
af phyto mix  1 łyżeczka
af amino mix  1 kropla
af vitality  1 kropla

af test kit:   mg, kh, ca, no3, po4
opcjonalnie:    aquaforest lab icp-oes

bio s  1 kropla
pro bio f 1 łyżeczka
life source 1 łyżeczka/tydzień

ca plus, mg plus, kh plus   10 ml

reef salt (Zasolenie 33 ppt) 390 g
lub:
af perfect water 10%

life bio fil  250 ml
carbon   100 ml
phosphate minus 25-100 ml

mikroelementy

przy cotygodniowej podmianie 

wsparcie biologii makroelementy

suplementacja*

media filtracyjne

dozowanie na 100 l wody w akwarium

testy

*rekomendujemy rozpoczęcie podawania 
pokarmów i suplementów od połowy zalecanej 
dawki (a nawet ¼) i obserwacji koralowców 
oraz ich reakcji na podawany pokarm.

Podstawowe akwarium z mieszaną obsadą koralowców, w przewadze miękkich. Bez koralowców 
SPS. Formuła została stworzona, by zachować parametry wody na stałych poziomach i zapewnić 

idealny balans między nutrientami dla wzrostu i wybarwiania koralowców miękkich i LPS.



Zasolenie	 33–35	ppt
Ca	 380–460	ppm
Mg	 1180–1460	ppm
KH	 6.5–8,0	dKH

K	 360–400	ppm
NO3	 2-5	ppm
PO4	 0,01-0,05	ppm

zalecane parametry

mixed-reef formula

mikroelementy są zawarte w 
component 1+ 2+ 3+

fish v   1 kropla
garlic oil  1 kropla
af power food  1 łyżeczka
ricco food  1 łyżeczka
af amino mix  1 kropla
af build   1 kropla
af energy  1 kropla
af vitality  1 kropla

reef salt (zasolenie 33 ppt) 390 g
lub:
af perfect water  10%

life bio fil  250 ml
carbon   100 ml
phosphate minus  25-100 ml

mikroelementy

przy cotygodniowej podmianie

wsparcie biologii makroelementy

media filtracyjne

suplementacja*

af test kit:   mg, kh, ca, no3, po4
opcjonalnie:  af lab icp-oes

*rekomendujemy rozpoczęcie podawania 
pokarmów i suplementów od połowy zalecanej 
dawki (a nawet ¼) i obserwacji koralowców 
oraz ich reakcji na podawany pokarm.

dozowanie na 100 l wody w akwarium

To zestawienie odzwierciedla warunki panujące na rafie koralowej z mniej wymagającymi koralowcami 
twardymi, miękkimi, bezkręgowcami i różnymi odmianami ryb. Formuła została stworzona na podstawie badań 
parametrów naturalnej wody morskiej w celu zapewnienia mieszkańcom raf mieszanych najlepszych warunków.

component 1+2+3+ równe ilości 
lub
components pro  podwójnie   
   skoncentrowany
lub
zmieszaj własny  strona 14

testy

bio s   1 kropla

najlepiej używać razem:
-np pro   1 kropla
pro bio s  1 kropla 
life source 1 łyżeczka/tydzień

w zależności od poziomu no3 i po4 
levels: nitraphos minus



af probiotic method

Zasolenie	 33–35	ppt
Ca	 380–460	ppm
Mg	 1180–1460	ppm
KH	 6.5–8,0	dKH

K	 360–400	ppm
NO3	 0,1-0,5	ppm	
PO4	 0,01-0,04	ppm

zalecane parametry

mikroelementy są zawarte w component 
1+2+3+ 
opcjonalnie: fluorine, kalium, iron, iodum, 
strontium, micro e 1 kropla*
lub: mikroelementy z serii af lab

fish v   1 kropla
garlic oil  1 kropla
af power food  1 łyżeczka
ricco food  1 łyżeczka
af amino mix  1 kropla
af build   1 kropla
af energy  1 kropla
af vitality  1 kropla

hybrid pro salt (zasolenie 33 ppt)  
390 g
lub:
af perfect water  10%

life bio fil  250 ml
carbon   100 ml
phosphate minus  25-100 ml
zeo mix   100 ml

mikroelementy

przy cotygodniowej podmianie

wsparcie biologii makroelementy

media filtracyjne

component 1+2+3+ równe ilości 
lub
components pro  podwójnie   
   skoncentrowany
lub
zmieszaj własny  strona 14

suplementacja*

testy

af test kit:   mg, kh, ca, no3, po4
opcjonalnie:  af lab icp-oes

*rekomendujemy rozpoczęcie podawania 
pokarmów i suplementów od połowy zalecanej 
dawki (a nawet ¼) i obserwacji koralowców 
oraz ich reakcji na podawany pokarm.

*wysoko skoncentrowane! stosuj ostrożnie

Akwarium z najbardziej wymagającymi koralowcami. Gwarantuje perfekcyjne środowisko dla wzrostu koralowców 
twardych. Pozwala na zachowanie azotanów i fosforanów na najniższym możliwym poziomie. Niskie stężenie 
nutrientów, spowodowane obecnością bakterii probiotycznych, skutkuje idealnym wybarwianiem koralowców.

dozowanie na 100 l wody w akwarium

bio s   1 kropla

najlepiej używać razem:
-np pro   1 kropla
pro bio s  1 kropla 
life source 1 łyżeczka/tydzień

w zależności od poziomu no3 i po4 
levels: nitraphos minus


