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AKWARYSTYKA PROFESJONALNA

INNE PRODUKTY PRZYDATNE DO PIELĘGNACJI 
AKWARIUM Z BIOTOPEM CZARNYCH WÓD

BLACKLARIN  •  Uzdatniacz do biotopu czarnych wód

•   preparat z wyciągiem z torfu do uzdatniania surowej wody wodociągowej przezna-
czonej do celów akwarystycznych

•   zalecany szczególnie przy zakładaniu nowego akwarium z biotopem czarnych wód, 
podczas podmian wody, kwarantanny i rekonwalescencji ryb w tego typu akwariach 
(m.in. popularnych neonów, bystrzyków i innych ryb kąsaczowatych oraz skalarów, 
paletek i południowoamerykańskich pielęgniczek)

•   neutralizuje trujące sole metali ciężkich
•   chroni ryby przed agresywnym działaniem świeżej wody wodociągowej
•   działa antystresowo
•   wyciąg z torfu jest źródłem kwasów humusowych i garbników, które sprawiają, 

że środowisko akwarium staje się bezpieczne i zdrowe dla ryb
•   Blacklarin przyspiesza regenerację naskórka, błony śluzowej i płetw hodowanych ryb
SPOSÓB UŻYCIA: 10 ml / 50 l surowej wody. Stosować zawsze w nowo założonym 
akwarium, a także po każdej częściowej i całkowitej wymianie wody, po transpor-
cie ryb i w okresie ich adaptacji w nowym akwarium, kiedy może dojść do otarć 
i skaleczeń. Można stosować równocześnie z preparatami Torfin Complex, Querex 
i Ketapang Extract. Blacklarin przeznaczony jest do stosowania w wodzie średnio 
twardej i miękkiej. Zabarwia wodę na lekko słomkowy kolor. Nie obniża pH wody.
Dostępne opakowania: 30 ml.

TORFIN COMPLEX  •  Ekstrakt z torfu

•   ekstrakt z torfu wysokiego przeznaczony do przygotowania wody o jakości ułatwia-
jącej hodowlę i rozmnażanie ryb ozdobnych

•   wprowadza do wody naturalne garbniki i kwasy humusowe, dzięki czemu jej para-
metry zbliżone są do naturalnego biotopu ryb żyjących w czarnych wodach

•   przyspiesza regenerację naskórka, błony śluzowej i płetw hodowanych ryb
•   ogranicza zjawisko ocierania się ryb o elementy wyposażenia i dekoracji akwarium
SPOSÓB UŻYCIA: 10 ml / 100 l wody lub do uzyskania pożądanego zabarwienia 
wody. Stosować po każdej częściowej i całkowitej wymianie wody, po transporcie ryb 
i w okresie ich adaptacji w nowym akwarium, kiedy może dojść do otarć i skaleczeń. 
Można stosować równocześnie z preparatami Querex, Ketapang Extract i Blacklarin.
Torfin Complex nie działa w twardej wodzie. Stosować w wodzie miękkiej i lekko 
kwaśnej. Nie niszczy pożytecznych bakterii filtracyjnych.
Dostępne opakowania: 30 ml.

QUEREX  •  Ekstrakt z kory dębu

•   ekstrakt z kory dębu przeznaczony do przygotowania wody o jakości ułatwiającej 
hodowlę i rozmnażanie ryb ozdobnych

•   wprowadza do wody naturalne taniny – organiczne związki chemiczne zaliczane 
do garbników, dzięki czemu jej parametry zbliżone są do naturalnego biotopu ryb 
żyjących w czarnych wodach

•   sprzyja przystępowaniu ryb do tarła
•   zwiększa wylęgalność oraz przeżywalność narybku
•   przyspiesza regenerację naskórka, błony śluzowej i płetw hodowanych ryb
•   ogranicza zjawisko ocierania się ryb o elementy wyposażenia i dekoracji akwarium
SPOSÓB UŻYCIA: 10 ml / 100 l wody lub do uzyskania pożądanego zabarwienia 
wody. Stosować po każdej częściowej i całkowitej wymianie wody, po transporcie 
ryb i w okresie ich adaptacji w nowym akwarium, kiedy może dojść do otarć i skale-
czeń. Można stosować równocześnie z preparatami Torfin Complex, Ketapang Extract 
i Blacklarin. Querex nie działa w twardej wodzie. Stosować w wodzie miękkiej i lekko 
kwaśnej. Nie niszczy pożytecznych bakterii filtracyjnych.
Dostępne opakowania: 30 ml.

K E TA PA N G  •  B L AC K  WAT E R
Biotop czarnych wód w akwarium



Biotop czarnych wód w akwarium
KETAPANG • BLACK WATER

Czarne wody to jeden z popularniejszych biotopów spotykanych w akwariach, a to za sprawą ogromnej 
popularności ryb, które go zamieszkują w naturze (m.in.: skalarów, paletek, neonów, wielu gatunków 
kirysków, zbrojników, pielęgniczek południowoamerykańskich itp.). Przygotowanie wody odpowied-
niej dla ryb z biotopu czarnych wód za pomocą preparatów marki Tropical jest szybkie i wygodne. 
Sprawdź, jak skutecznie działają nowe produkty z ketapangiem.

Właściwości 
liści ketapangu:
•  stymulują ryby do rozrodu
•  obniżają pH wody
•  działają bakteriobójczo
•  działają grzybobójczo
•  zwiększają intensywność kolorów ryb

KETAPANG EXTRACT  •  Do przygotowania czarnej wody

•   wyciąg z liści migdałecznika morskiego (Terminalia catappa) przeznaczony do szyb-
kiego przygotowania wody ułatwiającej hodowlę ryb ozdobnych i krewetek

•   wyekstrahowane z liści migdałecznika cenne składniki, przygotowane w formie 
płynnego preparatu od razu po aplikacji wpływają na właściwości wody akwariowej

•   Ketapang Extract zwiększa odporność ryb na choroby
•   przyspiesza regenerację naskórka, błony śluzowej i płetw hodowanych ryb, dlatego 

zaleca się stosowanie produktu po wymianie wody oraz po transporcie ryb i w okre-
sie adaptacji ryb w nowym akwarium, gdyż podczas tych czynności może dojść do 
otarć i skaleczeń

SPOSÓB UŻYCIA: 10 ml / 50 l wody lub do uzyskania pożądanego zabarwienia 
wody. Stosować po każdej częściowej i całkowitej wymianie wody, po transporcie ryb 
i w okresie ich adaptacji w nowym akwarium, kiedy może dojść do otarć i skaleczeń. 
Można stosować równocześnie z preparatami Torfin Complex, Querex i Blacklarin.
Ketapang Extract nie działa w twardej wodzie. Nie niszczy pożytecznych bakterii 
filtracyjnych.
Dostępne opakowania: 30 ml.

Tropical radzi
Ekstrakty z kory dębu, torfu wysokiego lub liści 
ketapangu działają najskuteczniej w wodzie 
miękkiej i średnio twardej. Twardość wody 
szybko sprawdzisz testem paskowym 6 in 1 lub 
testem kropelkowym GH/KH.

Przez długie lata liście ketapangu były głęboko 
skrywaną tajemnicą azjatyckich hodowców ryb. 
Sekretem, który pozwalał hodowcom otrzymy-
wać liczne i zdrowe potomstwo od pięknych i peł-
nych wigoru tarlaków.
Suche liście ketapangu umieszczone w akwarium 
wydzielają do wody związki humusowe i niezwy-
kle duże ilości garbników, a także alkaloidy, ter-
peny, fenole itp. Substancje te ograniczają rozwój 
i zmniejszają stężenie bakterii, grzybów i pier-
wotniaków w środowisku akwarium, jednak − 
w przeciwieństwie do preparatów leczniczych − 
nie upośledzają filtracji biologicznej. Ze względu 
na uwalniane kwasy humusowe i garbniki na-
stępuje również nieznaczny spadek pH wody. 
Ketapang pozwala więc stworzyć w domowym 
akwarium warunki zbliżone do naturalnych, typo-

wych dla wód miękkich, lekko kwaśnych i boga-
tych w garbniki.
Liście ketapangu stosowane w akwariach tarlisko-
wych chronią ikrę przed pleśnieniem oraz zwięk-
szają wskaźnik wylęgalności i przeżywalności 
wylęgu. Ze względu na właściwości antyseptycz-
ne (dezynfekcyjne) ketapang ma zastosowanie 
w sytuacjach zwiększonego ryzyka uszkodzenia 
zewnętrznych powłok ryb, a więc po podmianach 
wody, po transporcie i w okresie aklimatyzacji 
ryb w nowym zbiorniku. Substancje uwalniane 
z liści ketapangu przyspieszają gojenie się ran, 
regenerację błon śluzowych i płetw ryb. Ketapang 
skutecznie chroni i leczy pleśniawki u młodych 
i dorosłych ryb. Garbniki i kwasy humusowe ha-
mują również rozwój tak niepożądanych w akwa-
rium sinic.

Tropical radzi
Dysponując miękką lub średnio twardą wodą, wystarczy zastosować do jej uzdatnienia preparat 
Blacklarin, a następnie, w celu wzbogacenia wody w garbniki i kwasy humusowe, użyć naturalnych 
ekstraktów: z liści ketapangu – Ketapang Extract, z torfu – Torfin Complex, lub z kory dębowej – 
Querex. Aby wzmocnić i wydłużyć czas działania płynnych preparatów, można umieścić w filtrze lub 
bezpośrednio w akwarium saszetki Ketapang z rozdrobnionymi liśćmi migdałecznika morskiego. 
W razie problemów z kondycją ryb przydatna okaże się sól akwarystyczna z ekstraktami z liści keta-
pangu i kory dębowej.

KETAPANG  •  Uzdatniacz wody w akwariach słodkowodnych

•   suszone i rozdrobnione liście migdałecznika morskiego (Terminalia catappa) zamknięte w wygodnych 
saszetkach

•   Ketapang wprowadza do wody garbniki, które w naturalny sposób poprawiają jakość wody akwario-
wej i nieznacznie obniżają jej pH, nadając wodzie parametry zbliżone do biotopu czarnych wód

•   zwiększa odporność ryb na choroby
•   przyspiesza regenerację naskórka, błony śluzowej i płetw hodowanych ryb, dlatego zaleca się stoso-

wanie produktu po wymianie wody oraz po transporcie ryb i w okresie adaptacji ryb w nowym akwa-
rium, gdyż podczas tych czynności może dojść do otarć i skaleczeń

•   użyty w akwarium tarliskowym chroni ikrę przed pleśnieniem oraz poprawia wylęgalność i przeżywal-
ność narybku

SPOSÓB UŻYCIA: 1 saszetka / 150-200 l wody. Saszetki wymienić po upływie dwóch tygodni.
Ketapang nie działa w twardej wodzie. Nie niszczy pożytecznych bakterii filtracyjnych.

SANITAL PLUS KETAPANG  •  Sól akwarystyczna dla ryb z biotopu czarnych wód

•   sól akwarystyczna z ekstraktami z liści ketapangu (Terminalia catappa) i kory dębowej poprawia wa-
runki sanitarne w akwariach ogólnych, przyspiesza regenerację naskórka, błony śluzowej i płetw 
ryb, dlatego jest szczególnie polecana podczas kwarantanny w zbiornikach sanitarnych

•   garbniki i kwasy humusowe pochodzące z ketapangu i kory dębowej wpływają pozytywnie na ryby 
osłabione transportem, w trakcie aklimatyzacji, z ubytkami naskórka lub ranami i po znacznych 
podmianach wody w akwarium, a także w nowych zbiornikach, w których istnieje duże ryzyko poja-
wienia się toksycznych azotynów

•   dodatek witaminy B1 działa antystresowo
SPOSÓB UŻYCIA: akwaria ogólne – 10 g soli (2 płaskie łyżeczki) na 50 l wody; akwaria sanitarne – 20 g 
soli (4 płaskie łyżeczki) na 50 l wody. W razie potrzeby, ze względu na różną wrażliwość ryb na sól, 
można zwiększyć dawkę preparatu. Zaleca się jednak obserwację zachowania ryb, a w momencie 
wystąpienia niepokojących objawów – dokonanie częściowej podmiany wody na świeżą odstaną.
Można stosować równocześnie z preparatami Torfin Complex, Querex, Ketapang Extract i Blacklarin.
UWAGA! Preparat nie zastępuje środków do mineralizacji wody destylowanej i po odwróconej osmo-
zie. Przeznaczony jest do stosowania w wodzie średnio twardej i miękkiej. Zabarwia wodę na lekko 
słomkowy kolor. Nie obniża pH wody.


