
DYSKOWCE

Ryby,  
które zachwycajà

PL



SPIS TREŚCI

Wstęp 5
Środowisko życia 6
Biologia – żywot dyskowca 9
Anatomia – jak funkcjonuje dyskowiec 11
Tropical z dyskowcem: od poczęcia do starości 13 
 Woda 13 
 Ryby 17 
 Burzliwa młodość 18 
 Trudny świat dorosłych 20 
 Gdy miłość unosi się w wodzie 21 
 Daleko od noszy 24 
 Starość też radość 26

Rekomendacje uznanych autorytetów 29 
 Vitor Hugo Quaresma z Santarem Discus 29 
 Tony Tan z IP Discus 34 
 Doświadczenie Jacka Wattleya 38

2 3



Dzięki specjalistycznym produktom Tropical hodowla paletek jest zdecydowanie łatwiej-
sza. Oferta Tropical obejmuje zarówno pokarmy o innowacyjnych recepturach, które  
można dowolnie łączyć, tworząc optymalną w danym momencie dietę, jak również  
preparaty akwarystyczne ułatwiające przygotowanie wody o odpowiednich parametrach  
i pielęgnację akwarium. 

Pielęgnice należą do ryb cieszących się bardzo 
dużą popularnością wśród akwarystów. Składa się 
na to wiele czynników, między innymi ogromna 
różnorodność gatunków pod względem morfo-
logicznym, behawioralnym i ekologicznym. Szcze-
gólne miejsce wśród pielęgnic zajmują dyskowce 
(paletki) – Symphysodon spp. Ich atrakcyjna kolo-
rystyka, interesujący sposób opieki nad potom-
stwem i wyzwania, jakie stawiają przed akwarystą, 
czynią z nich ryby ze wszech stron wyjątkowe.

WST¢P
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Zalany wodą las tropikalny.

Galhada i rybak poszukujący dyskowców.

Woda w tym środowisku jest miękka lub bardzo miękka oraz cechuje się ni-
skim odczynem. Wyróżnić tu możemy trzy typy wód: białe, czarne i przejrzyste.  
Białe, mętne wody, niosące spore ilości osadów i innych materiałów mine-
ralnych, charakterystyczne są dla Amazonki, zwłaszcza jej głównego koryta.  
Z kolei czarne wody, bogate w kwasy humusowe i garbniki wypłukane z terenów  
leśnych, są typowe dla mniejszych cieków zasilających główne koryto Amazonki  
i Rio Negro. Wody przejrzyste nie zawierają kwasów humusowych i garbników, 
ale również są to wody mięk-
kie i kwaśne. Zawierają też 
więcej związków mineralnych, 
a to w połączeniu z dużą przej-
rzystością sprzyja wzrostowi 
roślin wodnych. Tego typu 
wody znajdziemy w rzekach: 
Rio Aripuana, Rio Tapajos, Rio 
Madeira i Rio Xingu. Dyskowce 
spotykane są we wszystkich 
trzech typach wód oraz wo-
dach o cechach pośrednich. 

Różnice poziomu wody między kolejnymi porami roku sięgają od kilku do kil-
kunastu metrów. W związku z tym sezonowo zmienia się również dostępność 
i rodzaj pokarmu, wielkość przestrzeni życiowej, możliwości schronienia przed 
drapieżnikami, czy zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie. Zmiany te mają 
bezpośrednie przełożenie na życie dyskowców. W porze suchej, kiedy wody  
jest niewiele i jest ona skon-
centrowana w głównych ko-
rytach rzek oraz powstałych  
w zagłębieniach terenu zbior-
nikach wodnych zwanych la-
gunami, dyskowce gromadzą 
się w ogromne ławice, które 
bytują w przybrzeżnym gąsz-
czu korzeni czy też w koro-
nach drzew powalonych do 
wody. Takie schronienie, któ-
rym jest korona powalonego 
drzewa, nazywa się galhada.

Występowanie dyskowców ograniczone jest do wód środkowego 
i dolnego dorzecza Amazonki. Charakterystyczne dla tego obszaru 
są duże, sezonowe wahania poziomu wody oraz związane z tym 
coroczne wezbrania rzek, które powodują zalewanie olbrzymich 
połaci lasu. Opadająca woda często pozostaje w zagłębieniach  
terenu, tworząc mniejsze i większe śródleśne jeziora.

ÂRODOWISKO ˚YCIA
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Wbrew pozorom ubarwienie dyskowców idealnie je kamufluje w naturze.

Liczba gatunków dyskowców pozostaje nadal tematem dyskusji, jednak najnowsze badania 
molekularne sugerują istnienie trzech, a nawet pięciu gatunków tych ryb. Różnice pomię-
dzy poszczególnymi gatunkami są niezwykle subtelne i opierają się głównie na zmienności 
w ubarwieniu i wzorze, przy czym budowa anatomiczna i tryb życia pozostają praktycz-
nie niezmienne. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, iż ryby te mogą się ze sobą krzyżować  
w naturze, dając płodne potomstwo. Takie naturalnie zhybrydyzowane populacje znajduje 
się na granicy występowania dyskowców z poszczególnych gatunków. 

Dyskowce w naturze żywią się głównie detrytusem, peryfitonem, glonami i roślinami oraz 
małymi wodnymi i nadrzewnymi bezkręgowcami. 

Detrytus – jest to gromadząca się na dnie zbiorników wodnych materia organiczna wraz  
z rozkładającymi ją bakteriami i grzybami. Jest to pokarm niskoenergetyczny, ale jego do-
stępność sprawia, że stanowi podstawowe źródło składników odżywczych dla dyskowców. 

Peryfiton – jest to zespół niewielkich organizmów wodnych, które zamieszkują różne podło-
ża w środowisku wodnym (z wyjątkiem dna), np. skały, korzenie, pnie drzew, rośliny wodne.  
Peryfiton tworzą przede wszystkim glony i grzyby oraz żyjące wśród nich pierwotniaki,  
nicienie, płazińce, mięczaki, skorupiaki, larwy owadów.

BIOLOGIA – 
˚YWOT DYSKOWCA

Zdolność do tworzenia w czasie pory suchej dużych stad złożo-
nych nawet z setek osobników jest wyjątkową cechą dyskow-
ców, wyróżniającą je od innych pielęgnic neotropikalnych (czyli 
pochodzących z obszarów Ameryki Środkowej i Południowej). 
Podobne zachowanie, ale na mniejszą skalę, obserwuje się też  
u ryb z rodzaju Pterophyllum spp., które tworzą stada liczące do 
30 osobników. Natomiast zdecydowana większość pielęgnic 
neotropikalnych żyje samotnie lub w małych grupach, łącząc się 
w pary wyłącznie w celu rozrodu i odchowu potomstwa. 
 

W porze deszczowej, kiedy wody rzek występują z brzegów, dys-
kowce zyskują dużo większą przestrzeń do życia, wiele kryjówek 
wśród roślinności zalanych lasów, a przede wszystkim zwiększa 
się baza pokarmowa, co sprawia, że ryby dostają sygnał do roz-
poczęcia okresu rozrodczego. Zaczynają łączyć się w pary i szu-
kać dogodnych miejsc do odbycia tarła.
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Larwy wyklute z ikry złożonej na korzeniu.

Podrośnięte, pływające larwy żerują na ciele rodzica.

Budowa zewnętrzna dyskowców (poza charakterystycznym kształtem dysku) nie różni się 
specjalnie od innych ryb, zwłaszcza tych z rodziny pielęgnicowatych. Bocznie spłaszczone 
ciało o wysokim profilu skutecznie ułatwia poruszanie się w gąszczu zatopionych gałęzi  
i korzeni, a także daje doskonały kamuflaż. Wyraziste, a jednocześnie delikatne ubarwienie 
imituje refleksy światła rozproszonego po przejściu przez falującą wodę i plątaninę pod-
wodnej roślinności, dając rybom dodatkowe zdolności maskujące przed drapieżnikami. 
Ponadto, poprzez możliwość gwałtownego rozszerzania chromatoforów (komórek barw-
nikowych), na ciele ryb mogą pojawić się nagle ciemne, pionowe pasy. Dyskowce nie są 
wybitnymi pływakami, dlatego skuteczny kamuflaż pozwala im unikać ataku drapieżników. 

ANATOMIA – 
JAK FUNKCJONUJE DYSKOWIEC

Podobnie jak wiele innych pielęgnic, dyskow-
ce dobierają się w pary i z ogromnym zaanga- 
żowaniem opiekują się ikrą, a następnie larwa-
mi i młodymi rybami. Dyskowce przystępują 
do tarła na początku pory deszczowej, kiedy 
to warunki panujące w zalewanym wodą le-
sie dają największe szanse na odchowanie 
potomstwa przed kolejną porą suchą. Pierw-
szym sygnałem dla ryb, że zbliża się pora desz-
czowa, jest zmniejszająca się przewodność 
elektrolityczna wody, co ma związek z inten-
sywnymi opadami deszczu. 

Obfitość pokarmu w porze deszczowej w po-
staci mnóstwa owadów i ich larw oraz roślin 
na terenie zalanych lasów, w tym liści, nasion 
i owoców, sprzyja wychowaniu młodych. 
Zauważono, że dyskowce i inne pielęgnice, 
które składają ikrę na substratach blisko po-
wierzchni wody, unikają przystępowania do 
tarła w okresach stałego lub obniżającego się 
poziomu wody. Dyskowce opiekują się swoim 
wylęgiem, chroniąc go przed niebezpieczeń-
stwem oraz dokarmiając odżywczym śluzem 
produkowanym przez skórę. Wraz ze wzro-
stem młode dyskowce włączają do swojej die-
ty pierwotniaki, plankton i glony. Dojrzałość 
płciową osiągają zazwyczaj po roku. 
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Miejsce spotkania dwóch rzek niosących białe i czarne wody.

Firma Tropical posiada w swoim asortymencie produkty bezpośred-
nio dedykowane dyskowcom, jak i takie, które znajdują zastosowanie 
u szerszej grupy ryb, a jednocześnie są niezwykle pomocne w ho-
dowli dyskowców. 

Odczyn wód, w których żyją dyskowce, waha się od poniżej 5 do lek-
ko powyżej 7 pH. Twardość ogólna (GH) wynosi zwykle od 0 do 6°n, 
a twardość węglanowa (KH) jest praktycznie bliska zeru. Przewod-
nictwo elektrolityczne wody jest bardzo niskie i mieści się w zakresie 
od kilku do kilkudziesięciu μS/cm. Świadczy to o bardzo małej ilości  
rozpuszczonych soli. 

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki akwarystycznej począ-
tek przygody z dyskowcami powinien rozpocząć się od przygoto-
wania w zbiorniku wody o odpowiednich parametrach. Jeśli chodzi  
o dyskowce dzikie, to woda powinna mieć parametry jak najbardziej 
zbliżone do tych występujących w naturze.

Woda

TROPICAL Z DYSKOWCEM: 
OD POCZ¢CIA DO STAROÂCI

Wewnętrzna budowa ciała również spe-
cjalnie nie różni się od innych ryb, jednak  
z punktu widzenia akwarysty warto zazna-
czyć, iż budowa układu pokarmowego dy-
skowców jest typowa dla ryb wszystkożer-
nych i należy to uwzględnić przy układaniu 
diety dla tych zwierząt. Słabo wyodrębniony 
żołądek i stosunkowo długie jelito świad-
czą o preferencji do żywienia się materią 
roślinną z dodatkiem białka zwierzęcego 
pochodzącego od wodnych i nadrzewnych 
bezkręgowców.  

Badania treści pokarmowej żołądków ryb 
dzikich wykazały sporą zmienność, zależ-
ną od aktualnego poziomu wody w rzece  
i związaną z tym dostępnością określonego 
rodzaju i ilości pożywienia. Należy przypusz-
czać, że podczas pory suchej ryby nie naja-
dają się do syta, gdyż stopień wypełnienia 
żołądków był sporo niższy w porównaniu 
do pory deszczowej, kiedy żołądki większo-

ści badanych osobników były wypełnione 
prawie po brzegi. Odmienna też była dieta 
ryb w tych okresach, co ma związek z do-
stępnością różnych pokarmów w korycie 
rzek i na rozległych terenach zalanego lasu 
tropikalnego. 

W czasie niskiego stanu wód powierzch-
nia, na której może rosnąć peryfiton, jest 
dużo mniejsza niż w porze deszczowej. Do 
tego często dochodzi spadek przejrzystości 
wód, co ogranicza fotosyntezę, a tym samym 
wzrost glonów. Dlatego też w tym okresie  
w diecie dyskowców większy jest udział de-
trytusu i bezkręgowców. Kiedy wody przy-
bywa i zalewa ona okoliczne lasy, poprawiają 
się warunki wzrostu dla peryfitonu, łatwiej-
szy jest też dostęp do liści, owoców, kwiatów 
i nasion. W tym czasie udział bezkręgowców 
w diecie jest mniejszy, jednak nadal stano-
wią one cenne źródło białka.
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Regały z akwariami do aklimatyzacji ryb w Santarem Discus.

Tropical posiada w swojej ofercie testy akwa-
rystyczne, które pozwalają w łatwy i szybki 
sposób określić podstawowe parametry 
chemiczne wody akwariowej. Najwygod-
niejszy i najszybszy pomiar pozwala prze-
prowadzić test paskowy TEST 6 IN 1 prze-
znaczony do pomiaru stężenia azotanów, 
azotynów, twardości ogólnej i węglanowej, 
odczynu pH oraz stężenia chloru całkowi-
tego. Wystarczy zamoczyć pasek w badanej 
wodzie i po chwili odczytać wartości sześciu 
parametrów chemicznych. Uzyskana szyb-
ko informacja o parametrach chemicznych 
wody umożliwia, w razie konieczności, na-
tychmiastowe podjęcie działań, które popra-
wią warunki życia ryb.
Pogłębioną analizę można wykonać testa-
mi kropelkowymi. Do dyspozycji są dwa 

testy pH, różniące się zakresem i podziałką 
skali: TEST pH 6.0-7.8, który mierzy odczyn 
wody co 0,2 pH, oraz TEST pH 4.5-9.5, który  
mierzy odczyn wody co 0,5 pH. TEST NO2

-  
oraz TEST NO3

- pomagają stwierdzić pra-
widłowy przebieg cyklu azotowego i tym 
samym wskazują, czy akwarium jest doj- 
rzałe. TEST GH/KH pozwala zbadać twar-
dość ogólną i węglanową wody.
Surowa woda wodociągowa rzadko nada-
je się do bezpośredniego użycia w celach 
akwarystycznych. W procesie jej oczyszczania 
bardzo często stosuje się różne związki chlo-
ru. Zwykle też jej parametry chemiczne nie są 
odpowiednie dla dyskowców – należy ją więc 
uzdatnić i skorygować jej parametry, zanim 
zostanie użyta w akwarium.

Woda wodociągowa często zawiera chlor. 
Mimo iż w ostatnich latach do dezynfekcji 
wody używa się coraz częściej ozonu, nie 
wyeliminowało to całkowicie użycia chloru 
w stacjach uzdatniania wody. Aby zneutra-
lizować ten niebezpieczny dla organizmów 
wodnych pierwiastek, polecamy preparat 
ANTYCHLOR. Działa on natychmiastowo,  
dlatego sprawdza się podczas zakładania 
akwarium, podczas regularnych podmian 
wody i w nagłych przypadkach, gdy zacho-
dzi konieczność jednorazowej, bardzo dużej 
podmiany wody w akwarium. 
Przy nowo zakładanym akwarium, jak i przy 
okresowych podmianach wody, w celu zneu-
tralizowania szkodliwego działania soli metali 
ciężkich i ochrony ryb przed agresywnym 
działaniem surowej wody wodociągowej 
zalecamy stosować preparat BLACKLARIN.  
W skład preparatu wchodzi wyciąg z torfu, 
który jest źródłem kwasów humusowych  
i garbników. Substancje te sprawiają, że 
środowisko akwarium staje się bezpieczne  
i zdrowe dla ryb. Ich właściwości są szczegól-
nie ważne dla ryb osłabionych transportem, 
w trakcie aklimatyzacji, z ubytkami naskór-
ka lub ranami i po znacznych podmianach 
wody w akwarium. BLACKLARIN przyspiesza 
regenerację naskórka, błony śluzowej i płetw  
hodowanych ryb.

 W przypadku konieczności obniżenia odczy-
nu wody w akwarium z pomocą przyjdzie 
preparat AQUACID pH MINUS. Należy pa-
miętać, że korektę pH wody przeprowadza się 
w wodzie używanej do podmiany, nigdy bez-
pośrednio w akwarium zasiedlonym przez 
ryby. W ciągu doby zmiana odczynu wody nie 
powinna być większa niż 0,3 pH.
Dojrzewanie akwarium przyspiesza TRO-
PICAL BACTO-ACTIVE – preparat akwary-
styczny zawierający żywe kultury bakterii, 
dzięki którym w nowych akwariach szybciej 
osiedlają się bakterie nitryfikacyjne i skraca się 
czas konieczny do ustalenia się w zbiorniku 
równowagi biologicznej. Ponadto wyselek-
cjonowane szczepy bakterii zawarte w pre-
paracie szybko i skutecznie rozkładają zgro-
madzoną w podłożu, filtrach i na elementach 
ozdobnych materię organiczną. Dzięki temu 
pielęgnacja akwarium staje się łatwiejsza. 
TROPICAL BACTO-ACTIVE w połączeniu  
z regularnymi podmianami wody sprawia, że 
nawet w „starych” akwariach warunki życia dla 
organizmów wodnych są doskonałe, a opie-
kun ma mniej pracy z usuwaniem zalegają-
cych resztek organicznych. Dzięki regularne-
mu stosowaniu preparatu woda jest czysta, 
przejrzysta i bezpieczna dla mieszkańców 
akwarium.

Długoletnia hodowla w niewoli sprawiła, 
że dyskowce stały się bardziej elastyczne 
w stosunku do parametrów chemicznych 
wody. Ryby hodowlane przyzwyczaiły się do 
wartości nieco wyższych, jeśli chodzi o pH  
i twardość, jednak najlepiej zapytać hodow-
cę lub sprzedawcę, u którego zamierzamy 
dokonać zakupu, o parametry wody, w jakiej  
dotychczas żyły ryby. Taką wodę należy przy-
gotować u siebie w zbiorniku. Na ogół ho-
dowcy zalecają, by parametry wody w akwa- 
rium dla dyskowców nie były wyższe niż:  
7,2 pH, 15°n (GH) i 4°n (KH).
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Naturalne ekstrakty z torfu (TORFIN COM-
PLEX), kory dębowej (QUEREX) lub liści mig- 
dałecznika (KETAPANG EXTRACT) szybko 
wzbogacą wodę w garbniki i kwasy humuso-
we. Naturalne związki zawarte w powyższych 
preparatach sprzyjają regeneracji naskórka, 
błony śluzowej, płetw oraz zwiększają tym 
samym odporność ryb na choroby. Trzeba 
pamiętać, że pierwszą i najważniejszą barierą 
dla czynników chorobotwórczych jest śluz 
pokrywający ciało ryby. Dlatego po trans-
porcie i odławianiu ryb z akwarium (kiedy ta 
warstwa zostaje naruszona) ryby są najbar-
dziej podatne na infekcje. Poza tworzeniem 
sprzyjającego środowiska, preparaty te po-
zwalają uzyskać efekt tzw. „czarnej wody”, 
nadając jej charakterystyczne, złoto-brązowe 
zabarwienie.
By wzmocnić i wydłużyć czas działania płyn-
nych preparatów, można umieścić w filtrze 
lub bezpośrednio w akwarium saszetki  
KETAPANG z rozdrobnionymi liśćmi migda-
łecznika morskiego. 

Jakość wody w akwarium z paletkami wyma-
ga dużej uwagi. Podstawą są systematyczne 
podmiany wody oraz stosowanie dobrych 
wkładów filtracyjnych. 
TROPICAL PORO RING to wysokiej jakości 
materiał filtracyjny w postaci ceramicz-
nych, porowatych pierścieni o powierzchni  
600 m2/l, których kształt zapewnia dobry 
przepływ wody, a tym samym odpowiednie 
natlenienie i odżywienie złoża biologiczne-
go w filtrze. Jego porowata struktura stanowi 
doskonałe podłoże do osiedlania się i wzro-
stu pożądanych w akwarium bakterii nitry-
fikacyjnych. Materiał ceramiczny powinien 
być wymieniany w filtrze przynajmniej raz na 
dwa lata. Okres ten skraca się w zbiornikach 
przerybionych. Regularne płukanie materia-
łu ceramicznego i zastosowanie prefiltrów 
chroniących ceramikę przed zapychaniem 
szczątkami organicznymi znacznie wydłuża 
jej prawidłowe działanie. Materiał ceramicz-
ny wymienia się stopniowo, nigdy w całości.

Ryby

Niezależnie od tego, czy ryby pochodzą z azjatyckich ferm, od południo- 
woamerykańskiego eksportera czy lokalnego hodowcy, należy poddać je 
stopniowej aklimatyzacji podczas wprowadzania do nowego zbiornika.  
Przy tym zabiegu pomocna będzie sól SANITAL PLUS KETAPANG z ekstraktem z liści  
ketapangu i kory dębowej, która skutecznie obniża niekorzystne skutki stresu związane  
z transportem. Poprawia warunki sanitarne w akwariach ogólnych oraz przyśpiesza rege-
nerację naskórka, błon śluzowych i płetw ryb, dlatego jest szczególnie polecana podczas 
kwarantanny.

Jeśli dysponujesz już dojrzałym akwarium  
o ustabilizowanych i pożądanych parametrach,  

to można pomyśleć o rybach.
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Na tym etapie życia ryb polecamy używać uzupełniająco i naprzemiennie takich  
pokarmów jak: 
  SUPER SPIRULINA FORTE w formie płatków lub minigranulatu wzmacnia odporność  

i wspomaga perystaltykę układu pokarmowego, 
  PRO DEFENCE w rozmiarach XXS i S to drobny granulat, który dzięki dodatkowi probiotyku 

z żywotnymi endosporami bakterii Bacillus subtilis przyśpiesza wzrost, zwiększa wchłania-
nie substancji odżywczych i wzmacnia układ odpornościowy, 

  TROPICAL D-ALLIO PLUS w postaci płatków – w tym pokarmie wykorzystano od dawna 
znane i cenione naturalne właściwości czosnku (Allium sativum L.),

  AMERICA w rozmiarze S z linii Soft Line to wyjątkowo smakowity pokarm, który dzięki  
swej miękkiej strukturze i bogatemu składowi jest chętnie zjadany przez ryby, dostarcza  
wysokiej jakości białka i wpływa na intensyfikację barwy czerwonej.

Burzliwa młodoÊç

Młode, rosnące ryby mają zwiększone zapotrzebowanie na dobrze 
przyswajalne białko, lecytynę, wapń, fosfor, witaminy itp. Błędy  
żywieniowe i pielęgnacyjne popełniane na etapie wczesnego  
rozwoju ryb mają zwykle nieodwracalne dla ich zdrowia kon-
sekwencje. Dlatego tak istotna jest urozmaicona i bogata dieta 
młodych ryb oraz odpowiednia jakość wody. TROPICAL DISCUS 
GRAN D-50 PLUS BABY to drobny, wolno tonący granulat o zwię- 
kszonej zawartości białka. Surowce zwierzęce i roślinne zostały 
tak dobrane, by dostarczyć rosnącym rybom pełnowartościowe 
białko (55%), bogate we wszystkie niezbędne aminokwasy egzo-
genne, konieczne do zdrowego wzrostu. Odporność młodych ryb 
wzmacnia beta-glukan oraz substancje aktywne obecne w czosn-
ku, drożdżach, spirulinie i glonach kelp. Żółtka jaj są źródłem łatwo 
przyswajalnej lecytyny, niezbędnej do rozwoju i funkcjonowania 
organizmu. Surowce bogate w wielonienasycone kwasy tłusz-
czowe, między innymi morskie skorupiaki i olej ryb, zaspokajają  
wysokie zapotrzebowanie narybku na kwasy omega-3. Młode 
ryby należy karmić wielokrotnie w ciągu dnia małymi porcjami 
pokarmu, które powinny być zjedzone w przeciągu kilku minut. 
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Rodzic podczas przeglądania ikry.

Ryby przeznaczone do rozrodu nale- 
ży wcześniej odpowiednio przy- 
gotować. Dyskowce same do-
bierają się w pary, zadbajmy 
jednak o to, aby do hodowli 
wybrać silne, zdrowe osob-
niki, które prezentują pożą- 
dane przez nas cechy i nie  
posiadają widocznych wad 
genetycznych. Dyskowce 
przygotowywane do tarła 
mogą być karmione z po-
wodzeniem pokarmem płat-
kowanym TROPICAL D-VITAL 
PLUS o podwyższonej zawartości 
witaminy E. Wysoka wartość odżyw-
cza tych płatków sprzyja rozrodowi ryb, 
dojrzewaniu ikry oraz produkcji śluzu pokarmo-
wego przez parę rodzicielską. Pokarmem, który 
wpłynie korzystnie na tarlaki, jak i ich potom-
stwo, jest granulat PRO DEFENCE w rozmiarze 
M. Probiotyk zawarty w jego składzie stabilizuje 
mikroflorę jelit, co wpływa na poprawę ogólnej 
kondycji ryb i wzmocnienie układu odporno-
ściowego, a także korzystnie wpływa na jakość 
komórek rozrodczych i przeżywalność narybku

W rozrodzie paletek w akwariach tar-
liskowych od lat najlepiej sprawdza- 
ją się wydajne, a jednocześnie deli- 
katne filtry gąbkowe napędzane stru- 
mieniem powietrza z pomp powie-
trza – brzęczyków. Posiadają dużą  
powierzchnię filtracyjną, zwiększają  
natlenienie wody, jednocześnie nie 
powodują silnego jej ruchu, a więc są 
bezpieczne dla wylęgu.

Gdy miłoÊç unosi si´ w wodzie

Dla ryb dorosłych poza okresem rozrodu idealnym pokarmem będzie D-50 PLUS w postaci  
płatków oraz TROPICAL DISCUS GRAN D-50 PLUS w formie wolno tonącego granulatu  
z wysoką zawartością białka (50%). Zawarta w tym pokarmie astaksantyna wzmacnia kolory 
ryb. Dzikie ryby z odłowu z łatwością akceptują TROPICAL DISCUS GRAN WILD, ponieważ  
chropowata struktura tego granulatu sprawia, iż szybko staje się on miękki pod wpływem 
wody. Pokarm ten z racji składu bogatego w bezkręgowce, glony i owoce odzwierciedla  
naturalną dietę dyskowców i jest doskonałym urozmaiceniem również dla odmian hodow-
lanych. Aby jeszcze bardziej zintensyfikować kolory, zwłaszcza u wyselekcjonowanych na 
przestrzeni lat odmian czerwonych, należy uzupełniać ich dietę o ASTACOLOR – płatkowany  
pokarm o wysokiej zawartości astaksantyny. Barwy ryb w dużym stopniu zależą od zawartych  
w ich diecie naturalnych barwników z grupy karotenoidów. Substancje te gromadzą się  
w chromatoforach – komórkach barwnikowych, zwiększając intensywność barw ryb.  
Karotenoidy pełnią też wiele istotnych funkcji fizjologicznych, dlatego muszą być stale  
dostarczane z pokarmem. Źródłem karotenoidów dla ryb są głównie glony i skorupiaki.  
Na tym etapie życia ryb nie zapominamy również o korzystnym wpływie spiruliny na ich 
organizm i podajemy uzupełniająco SUPER SPIRULINA FORTE w formie płatków lub gra-
nulatu. Świetnym urozmaiceniem diety ryb, a jednocześnie okazją do zaangażowania  
w nasze hobby innych członków rodziny, jest seria pokarmów do samodzielnego przy- 
gotowania w dowolnej formie z linii GEL FORMULA. Wersja dla ryb wszystkożernych  
(for omnivorous fish) będzie odpowiednim wyborem dla dyskowców. 

Trudny Êwiat dorosłych
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Larwy z woreczkiem żółtkowym 
na keglu.

Po 3-4 dniach woreczek ten zostaje wchłonięty, a larwy zaczynają pływać (początkowo 
skokami). Gromadzą się one w pobliżu rodziców i żywią wydzieliną z ich skóry. W tym  
czasie dorosłe ryby należy wspomóc w odchowie narybku. Pozwoli to dyskowcom  
szybciej zregenerować się przed kolejnym tarłem oraz przełoży się to na jakość i liczbę  
odchowanego potomstwa. Kiedy uzyskamy już upragniony narybek, idealnym pierwszym 
pokarmem, wspomagającym trawienie i podnoszącym odporność, jest PRO DEFENCE  
MICRO SIZE. Jest to produkt w postaci proszku, z którego należy stworzyć wodną zawie-
sinę i podawać ją w pobliże rodziców, gdzie młode będą wyłapywać cząsteczki pokarmu  
z wody przy okazji żerowania na śluzie dorosłych. W podobny sposób podawać może-
my MIKRO-VIT HI-PROTEIN, który jest mikronizowanym, wysokobiałkowym pokarmem  
z dodatkiem żółtka jaj. Zapobiega awitaminozom i krzywicy i wspomaga rozwój. Wraz ze 
wzrostem ryb, które rozwijają się stosunkowo szybko, należy rozszerzyć dietę o pokarm 
SUPER SPIRULINA FORTE w postaci mikrogranulatu. Zawarta w nim spirulina dostarczy 
młodym rybom łatwostrawne białko i wysoką dawkę naturalnych karotenoidów. Kolej-
nym pokarmem, który możemy zastosować na tym etapie życia, jest TROPICAL NANOVIT  
w postaci bardzo drobnego granulatu i płasko-wypukłych tabletek.  

Narybek w pierwszych godzinach życia nie pływa aktywnie  
i nie żeruje. Za pomocą gruczołu cementowego przy-
twierdza się do substratu (kegla), na którym została  
złożona ikra i czerpie substancje odżywcze z widocz-
nego wtedy wyraźnie woreczka żółtkowego. 

Jeśli zamierzamy doprowadzić do tarła poza zbiornikiem  
ogólnym, w pozbawionym dekoracji i roślin akwarium tarlisko- 
wym, należy zapewnić rybom miejsce (substrat) do złożenia  
ikry. Dostępny w naszej ofercie KEGEL to stożek tarliskowy  
dla dyskowców wykonany z tworzywa sztucznego, które zapewnia wygodę i bezpie- 
czeństwo użytkowania. Charakteryzuje się dużą stabilnością, co zapobiega jego wywra- 
caniu nawet podczas burzliwego tarła ryb. Powierzchnia stożka jest lekko chropowata,  
aby zwiększyć przyczepność ziarenek ikry składanych przez paletki, a tworzywo, z którego  
wykonano KEGEL, jest łatwe w dezynfekcji, którą należy przeprowadzać przed każdym  
włożeniem stożka do akwarium.
Do dezynfekcji kegla i innego sprzętu akwarystycznego służy CHLORAMINA. Wydziela 
ona do wody aktywny chlor, dzięki czemu skutecznie niszczy bakterie, pierwotniaki i niebez- 
pieczne dla ryb grzyby, które mogą się rozprzestrzeniać poprzez sprzęt akwarystyczny.
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Kiedy spodziewamy się pogorszenia jakości 
wody i związanego z tym osłabienia odporności 
ryb, w celu ich ochrony przed konsekwencjami 
utraty odporności doraźnie lub prewencyjnie 
stosujemy preparaty, takie jak ICHTIO, CMF, 
HEALTHOSAN. Są to preparaty o szerokim 
zastosowaniu, wspomagające ryby w walce  
z niebezpiecznymi patogenami, takimi jak bak-
terie, grzyby i pierwotniaki. Szczególnie pole-
cane są do stosowania w akwariach, w których  
pojawiła się ospa rybia wywołana przez kulo- 
rzęska (Ichthyophthirius multifiliis). 

Ryby o obniżonej odporności, w kiepskiej kon-
dycji, będące po transporcie czy w kwaran-
tannie często mają osłabiony apetyt lub też  
w ogóle odmawiają przyjmowania pokarmów. 
Warto wtedy spróbować podać KRILL, wyjąt-
kowo smakowity pokarm w postaci płatków 
lub granulatu o dużej zawartości uwielbianego 
przez ryby kryla. 

Równie dobrze przy wybrednych rybach może 
spisać się TROPICAL DISCUS GRAN WILD o fak- 
turze pozwalającej na szybkie mięknięcie pod 
wpływem wody oraz równie bogaty w najwyż- 
szej jakości składniki pokarm AMERICA w roz-
miarze M z linii Soft Line, którego delikatna, 
miękka struktura upodabnia go do pokarmów 
naturalnych. 

Stare powiedzenie mówi: „lepiej zapobiegać, niż leczyć”, ale mimo najlepszych chęci  
zdarza się czasem, że ryby chorują. Najczęstsze przyczyny chorób ryb to pogorszenie się 
warunków środowiskowych, np. zmiana parametrów wody na niekorzystne, niewłaściwe 
żywienie, pobicia i poturbowania w wyniku interakcji między osobnikami, niezastosowa-
nie kwarantanny wobec nowo nabytych zwierząt. Przyczyn może być wiele, nawet tych 
niezależnych od nas. Czasami wystarczy dłuższa awaria zasilania, która zaburzy funkcjo- 
nowanie bakterii nitryfikacyjnych w filtrze i równowagę w akwarium, lub chwilowe  
pogorszenie jakości wody wodociągowej. W razie choroby po leki należy udać się do  
wykwalifikowanego w leczeniu ryb lekarza weterynarii, najlepiej ichtiopatologa.

Daleko od noszy
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POKARM

FUNKCJA
ŻYWIENIE 
NARYBKUWzrost 

i rozwój Rozród Wybarwienie Regulacja 
trawienia

Wzmacnianie 
odporności  

i rekonwalescencja

America size S   

America size M  

America size L  

Gel Formula  
for Omnivorous Fish     

3-Algae Flakes     *

3-Algae Granulat   

Astacolor   

D-50 Plus      *

Krill Chips    

Krill Flake      *

Krill Gran    

Super Spirulina Forte      *

Super Spirulina Forte 
Granulat    

Super Spirulina Forte 
Micro Granulat     

Super Spirulina Forte 
Mini Granulat     

Tropical D-Allio Plus  

Tropical D-Allio Plus 
Granulat  

Tropical Discus Gran 
D-50 Plus    

Tropical Discus Gran 
D-50 Plus Baby    

Tropical Discus Gran 
Wild   

Tropical D-Vital Plus  

Skomponuj diet´ dla swoich paletek,  
dopasowujàc pokarm pod wzgl´dem jego formy i funkcji.

*Pokarmy płatkowane po rozdrobnieniu mogą być stosowane do karmienia narybku.

Ryby w sędziwym wieku mają nieco inne zapotrzebowania 
pokarmowe. W ich diecie pokarmy wysokobiałkowe powin-
ny pojawiać się dużo rzadziej, niż u ryb rosnących i tarlaków. 
Warto natomiast zadbać o ich witalność i odporność, sto-
sując pokarmy zawierające naturalne immunostymulatory,  
probiotyki i witaminy, takie jak PRO DEFENCE w postaci  
granulatu w rozmiarze M czy TROPICAL D-ALLIO PLUS  
z dodatkiem czosnku. Z kolei pokarm SUPER SPIRULINA 
FORTE z racji znacznej zawartości lekkostrawnego białka,  
dużej ilości barwników fotosyntetycznych, karotenoidów, 
enzymów, związków mineralnych, pierwiastków śladowych 
wpływających na zdrowie i witalność, będzie korzystnie dzia-
łał na funkcjonowanie ryby na każdym etapie jej życia.

StaroÊç te˝ radoÊç
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Pakowanie ryb i przygotowanie boksów do transportu.
Poławianie ryb przez pracowników firmy Santarem Discus.

Jak długo zajmujesz się połowem dyskowców?
Z Portugalii wyjechałem w 2005 roku. Do współpracy zaprosił mnie wówczas ekspor-
ter, który pracował wtedy wyłącznie z ozdobnymi rybami słonowodnymi z regionu  
Fortaleza w Brazylii. Razem zaczęliśmy pracę nad dzikimi dyskowcami, jednak w 2007 
zostałem zwolniony. Wtedy trafiłem do Santarem, gdzie w ramach swoich obowiązków 
zająłem się odłowem dzikich dyskowców w Amazonii.

To z pewnością pasjonująca praca. Powiedz, jak wygląda odławianie ryb, jakie  
metody odłowu stosujesz? 

To fascynujący zawód wykonywany tylko przez nielicznych. Należy jednak pamię-
tać, że dzikie dyskowce są poławiane przez rybaków. Obecnie współpracujemy  
z ponad 60 rybakami z kilku społeczności. Wszyscy muszą posiadać zezwolenie na 
połów ryb ozdobnych wydane przez Ministerstwo Rybołówstwa. Pokryliśmy koszty  

wielu z tych pozwoleń, aby mogli oni praco-
wać w 100% legalnie. Moim zadaniem jest 
towarzyszenie im na wodzie oraz na lądzie, 
aby wybrać najpiękniejsze wyłowione okazy.  
Można je łowić na kilka sposobów, np. samo-
dzielnie wykonanymi siatkami lub dużymi sie-
ciami. Połowy odbywają się tylko wtedy, gdy 
poziom rzek spada, co ma miejsce między 
wrześniem a grudniem.

REKOMENDACJE UZNANYCH AUTORYTETÓW

Vitor Hugo Quaresma z Santarem Discus
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Transport ryb z miejsc połowu do siedziby firmy.

Ocena i selekcja ryb na miejscu połowu.

Nasze ryby nie są tanie. Ich wysoka cena wynika z tego, że kupujemy je od rybaków 
posiadających zezwolenia i odprowadzających podatki. Naszą działalność prowadzimy 
legalnie. Nie ma zależności między ceną a wskaźnikiem przeżywalności. Kluczem do 
sukcesu jest profesjonalne podejście, czyli kwarantanna przez 3 miesiące przy użyciu  
wysokiej jakości leków i sprawdzaniu pod mikroskopem, jakie choroby i pasożyty  
trafiły do zbiornika z ich naturalnego środowiska, a następnie dobranie leków tak,  
by je wyeliminować. Przy odpowiednich lekach i 3-miesięcznej kwarantannie sukces  
jest ogromny. Do tego jesteśmy jedną z niewielu firm na świecie, które wybierają  
sobie złowione ryby. To właśnie na tym polega od 12 lat moja praca. Selekcjonuję ryby  
o okrągłych i niewielkich oczach, ryby bez zniekształceń, proporcjonalne i o najlep-
szym wybarwieniu, a także w rozmiarach powyżej 12 cm. Dlatego przez ostatnie  
5 lat wszystkie trofea na wystawach w Europie i USA były nasze.

Czym karmisz ryby?
Dzikie dyskowce karmimy już w dżungli.  
Złapane osobniki umieszczamy w drew- 
nianych skrzynkach i tam zaczynamy im 
podawać pokarmy Tropical. Pokarmy za-
bieramy ze sobą każdego roku, gdy wyru-
szamy po ryby. Pływające w drewnianych 
skrzynkach osobniki otrzymują od razu 
pokarm, którym później będą się żywić  
w akwarium – podajemy im wyłącznie 
pokarmy marki Tropical w płatkach i gra-
nulacie, takie jak Astacolor, D-50 Plus,  
Super Spirulina Forte itp. 

Co robisz, gdy nie chcą przyjmować pokarmu? 
Rzadko się zdarza, by dzikie dyskowce nie chciały jeść. Zawsze zostawiamy trochę  
osobników z roku wcześniejszego, aby mogły odegrać rolę przewodników dla tych 
świeżo odłowionych. Są też inne sposoby, by zachęcić je do żerowania: można pod-
nieść temperaturę, podkręcić metabolizm i zmusić do szukania pożywienia.

Czy podczas aklimatyzacji stosujesz leki? 
Tak, zawsze. Różnimy się jednak od konkurencji tym, że zawsze robimy kwarantannę. 
Podawane w trakcie kwarantanny leki są również ważne i muszą być najwyższej jakości, 
w przeciwnym wypadku kwarantanna nie ma sensu. Niewielu brazylijskich eksporte-
rów posiada leki dobrej jakości, ponieważ ich sprzedaż jest w Brazylii zakazana. Pokarm 
jest drogi, a do tego eksporterzy wolą, aby ryby nie jadły, bo tym sposobem nie za-
nieczyszczają wody. To bardzo nieprofesjonalne podejście, które szkodzi naszej branży. 

Jak przygotowujesz ryby do transportu? 
Ryby w naszych zbiornikach aklimatyzujemy minimum 3 miesiące. Czasami przedłuża-
my to o kolejny miesiąc, aż do momentu, gdy ryby są gotowe do eksportu. Nikt tak nie 
robi, bo wszyscy chcą je jak najszybciej sprzedać. A to błąd.

Co robisz, by złowione ryby jak najlepiej przeszły u ciebie czas aklimatyzacji?
Nasza firma zainwestowała w dużą, 25-metrową łódź do bezstresowego transportu  
dzikich dyskowców i dlatego ich śmiertelność jest niewielka lub zerowa. Zanim ją ku-
piliśmy, dyskowce były umieszczane w plastikowych torbach i wysyłane w styropiano-
wych pudełkach rejsami liniowymi pływającymi po całej Amazonii. Dziś mogę z dumą 
oświadczyć, że śmiertelność ryb jest właściwie zerowa i że ryby docierają z miejsca,  
w którym zostają złowione, do siedziby firmy szybko (w 24 godziny) i bez stresu. 

Jak długo trwa aklimatyzacja? 
Aklimatyzacja ryb trwa krótko właśnie 
dzięki zakupowi łodzi. Z miejsca odło-
wu trafiają prosto do firmy, gdzie czeka 
woda o podobnych parametrach che-
micznych. Ryby zaczynają jeść i odzy-
skują kolory już po 3 dniach. A czasem 
nawet po 24 godzinach.
Czy śmiertelność złowionych ryb 
jest duża?

Bardzo niska. W tym roku na 4000 zebranych ryb tylko 14-15 padło w transporcie, gdzieś 
w drodze między dżunglą a firmą. Wykorzystaliśmy je do badań mikroskopowych na 
obecność pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych. I tylko 4 ryby na 4000 wyekspor-
towanych do USA padły po drodze. Jak widać, śmiertelność jest bardzo niska.

Wśród akwarystów krąży opinia, że tańsze ryby z odłowu charakteryzują się też 
mniejszą przeżywalnością i krócej żyją. Czy złowione ryby poddajesz jakiejś selekcji? 
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Mam kilka teorii na temat tego problemu: 
 Dzikie dyskowce żyją na otwartych przestrzeniach. Umieszczenie ich w gęsto zasie-
dlonych akwariach nie jest najlepszym pomysłem. Zalecam zazwyczaj przeznaczyć  
ok. 30 litrów wody na jednego osobnika o długości 13-14 cm. Mniejsza przestrzeń  
może u dzikich dyskowców wywołać stres. 
 Dzikie dyskowce wolą „starą wodę”. Nie lubią ciągłych podmian, jak osobniki  
hodowlane. Takie podmiany są dla nich stresujące – w ich naturalnym środowi-
sku parametry chemiczne wody zmieniają się tylko wtedy, gdy nadchodzi deszcz  
i rzeki zaczynają przybierać, a zmiany te są stopniowe. Podmienianie 30-70% wody  
w akwarium jest błędem. To wywołuje stres. 
 Niektórzy lubią karmić dzikie dyskowce sercem wołowym, ale wówczas zmienia się  
stężenie azotanów, azotynów i czasami amoniaku w wodzie. Powoduje to stres u ryb,  
a czasem nawet może prowadzić do ich śmierci. 
 Ryby, które nie przeszły odpowiedniej kwarantanny, mają pasożyty albo pierwiotniaki. 
To powoduje ich stres, przez co często ciemnieją. 
 Ludzie lubią przesadzać z dekorowaniem swoich akwariów. Ciągle dodają nowe  
rośliny, zbyt wiele filtrów albo wodę osmotyczną w przypadkach, gdy nie zamierza-
ją rozmnażać dyskowców. Wszystko to zmienia parametry chemiczne wody i w mojej 
opinii dalekie jest od rozwiązań naturalnych, których jestem zwolennikiem. Zmiana 
składu chemicznego wody wywołuje u dzikich dyskowców stres. Dlatego powinni-
śmy robić wszystko w sposób naturalny, aby jak najlepiej odtworzyć ich środowisko.  
Zalecam zatem stosować co najwyżej kwasy humusowe lub zeolit, które są naturalne. 
 Dzikie dyskowce żyją w cieniu, ukryte pod drewnianymi kłodami drzew. Żyją 
bez oświetlenia w ciemnych zakamarkach, takich jak dziury, lub chowają się  
w konarach drzew. Mimo to akwaryści lubią używać silnego światła w swoich akwa-
riach i to często przez ponad 10 godzin dziennie. To błąd w przypadku dyskowców!   

To również powoduje.... stres! 
Próbuję tu pokazać, że głównym 
źródłem stresu dyskowców są 
sami akwaryści. Leki? Tak. Prze-
prowadziłem już kilka ekspery-
mentów i, jak już wspominałem, 
pracuję nad tym razem z pewną 
międzynarodową firmą. Te bada-
nia zaowocowały zmniejszeniem 
liczby przypadków ryb z objawa-
mi silnego stresu. Niestety na tym 
etapie nie mogę się jeszcze po-
dzielić wynikami.

Co radzisz kupującym dzikie dyskowce? Jak przygotować dla ryb akwarium  
i jak się nimi opiekować w tym najtrudniejszym momencie – podczas  
aklimatyzacji? 

Po pierwsze trzeba kupować ryby od Santarem Discus. Zakup ryb podejrzanego po-
chodzenia może mieć poważne konsekwencje. Jak wspomniałem wcześniej, prze-
prowadzamy kwarantannę, która jest niezbędna i musi trwać co najmniej 3 miesiące  
i odbywać się przy użyciu renomowanych leków. W przeciwnym razie dzikie dyskowce  
będą w ciągu kilku miesięcy „cienkie jak kartka papieru”. W przypadku dyskowców  
„dobre” nie idzie w parze z „tanie”. Wszystko ma swoją cenę. Również moja praca  
i 35-letnie doświadczenie w hodowli dyskowców.

Czy spotkałeś się z sytuacją, że ryby po 2-3 miesiącach od wpuszczenia do akwa-
rium klienta, a nawet czasem dopiero po roku, pływały szybko i chaotycznie,  
kręciły się w kółko (akwaryści nazywają to zachowanie „speed”) i padały? Co 
może być tego przyczyną? Jak temu zaradzić? Akwaryści wiążą to zachowanie  
z zatruciem ryb, być może gromadzącymi się w ich ciałach metalami ciężkimi.  
Jakie jest twoje zdanie na ten temat? 

Nie jest to z pewnością wina metali ciężkich. Woda u naszych importerów w Chinach, 
na Tajwanie, w Hongkongu, a nawet w Niemczech czy Stanach Zjednoczonych ma  
pH 8,0, przewodność 700 μS i wartości te nie wpływają na kondycję ryb. Wiele osób  
uważa, że to wina jakiejś bakterii. Znam takich, którzy twierdzą, że coś atakuje system  
nerwowy ryb. Razem z firmą farmaceutyczną pracujemy nad tym, by odkryć, w czym  
tkwi problem. Jednak jest to kosztowne i czasochłonne. A do tego łatwo sobie wy- 
obrazić, ile będzie kosztować opracowanie leku dla tych kilku odosobnionych  
przypadków. Moi klienci rzadko zgłaszają takie sytuacje. Dzielą się zdjęciami i filmami 
na naszej stronie na Facebooku, a większość z tych materiałów przedstawia dyskowce 
podchodzące do tarła. U innych eksporterów nie widziałem takich zdjęć. 
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Czy wystawiasz swoje ryby na wystawach i konkursach? Masz jakieś sukcesy?
Jesteśmy jedną z niewielu firm, której ryby zawsze biorą udział w międzynarodowych 
konkursach. Przestaliśmy liczyć nasze medale, ale na międzynarodowych imprezach 
zwyciężaliśmy przynajmniej 25 razy.

Jakie parametry wody utrzymujesz w zbiornikach? 
Nasze parametry wody to: pH 6,5-7,0 i przewodność około 30-50 μS.

Czy wodę, którą używasz w hodowli, musisz w jakiś sposób uzdatniać, korygować 
jej parametry? Jeżeli tak, to co robisz, by osiągnąć odpowiednie wartości? 

Szczęśliwie mamy dostęp do idealnej wody z naturalnych źródeł i nie musimy robić nic, 
aby osiągnąć doskonałe efekty hodowlane.

Jak często i w jakiej ilości podmieniasz wodę w akwariach? 
Codziennie podmieniamy około 90% wody.

Czy stosujesz w swojej hodowli leki? Czy jest to profilaktyka, czy też użycie  
tylko w uzasadnionych przypadkach? Wśród akwarystów przeważa opinia,  
że paletki z azjatyckich hodowli są nieustannie wystawiane na działanie róż- 
nych leków, w tym antybiotyków. Ile jest w tej opinii prawdy? 

Kiedyś tak może było, ale dziś to już przeszłość. W naszej normalnej, codziennej pracy 
nie stosujemy żadnych leków. Używamy jedynie nadmanganianu potasu i akryflawiny,  
i to tylko w okresie kwarantanny przed wysłaniem ryb. Oba środki to antyseptyki.  
Antybiotyki podajemy tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

W opinii akwarystów paletki z Azji po zakupie chorują i wymagają stosowania 
wielu leków, co nie zawsze jednak daje gwarancję ich uratowania. Dlatego mimo 
ich niewątpliwej urody, akwaryści często wolą kupić mniej atrakcyjne ryby od  
lokalnych hodowców, niż narażać się na problemy. Czy możesz się odnieść do  
takiego stwierdzenia? 

To nieprawda. Mamy wielu przedstawicieli handlowych w różnych krajach, a nasze ryby 
zawsze świetnie się aklimatyzują. Takie problemy pojawiają się, gdy importerzy kupu-
ją ryby od pośredników odbierających je z wielu różnych hodowli, niewykonujących  
odpowiedniej kwarantanny przed ich eksportem. IP Discus eksportuje tylko własne 
ryby i tylko sporadycznie odbiera ryby od naszych partnerów, a i wtedy są one zawsze 
poddawane kwarantannie.

Jak zainteresowałeś się hodowlą paletek?  
Kiedy to się zaczęło?

Wszystko zaczęło się w 1987 roku, kiedy dyskowce były 
jeszcze nowością w Malezji, a tym bardziej w Penang.  
Miałem już wtedy okazję podziwiać je u znajomego. Należały 
do jego ojca, a ja wpadałem codziennie, aby na nie popatrzeć i dowiedzieć się o nich 
czegoś więcej. W końcu założyłem własne akwarium i tak zaczęła się moja przygoda.

Ile zbiorników i o jakim litrażu jest w waszej hodowli? Ile w nich pływa ryb? 
W tej chwili mamy około 1200 zbiorników. 200 z nich to zbiorniki hodowlane, a w pozo-
stałych trzymamy cały narybek, łącznie około 50 000 osobników w różnych rozmiarach.

Taka liczba zbiorników to dużo pracy. Ile osób potrzeba do ich obsługi? Jak wyglą-
da wasz dzień pracy? 

Zatrudniamy w sumie 12 pracowników. Firma pracuje od poniedziałku do soboty  
w godzinach od 10:00 do 19:00. Ja i Kenny Loo zostajemy jednak dłużej, żeby zająć się 
osobnikami przygotowywanymi na pokazy i konkursy. Wszystkich doglądam osobiście, 
a przygotowania zaczynamy zawsze dużo wcześniej.

W jakich odmianach barwnych się specjalizujesz? 
Aby utrzymać pozycję lidera, musimy być najlepsi we wszystkich odmianach. Jednak 
najbardziej dumni jesteśmy z odmian Face Spotted Eruption i Ring Leopard, które do-
prowadziliśmy do perfekcji po wielu latach selektywnego rozmnażania. To ważne okazy 
w naszej mistrzowskiej kolekcji. Jest też odmiana Blue Angel, słynąca z dużych rozmia-
rów, mieniącego się błękitu i oczu w kolorze ognistej czerwieni. To jedna z naszych 
mistrzowskich odmian. Nagradzane są również: Galaxy Turquoise, Altum Flora i Grand 
Champion.

Czy któraś z tych odmian to wynik twojej pracy hodowlanej? 
Wszystkie nasze odmiany są efektem wieloletniej, ciężkiej pracy włożonej w selektywną 
hodowlę i chów wsobny. Nasze ryby krzyżuję czasami z dzikimi dyskowcami, aby wpro-
wadzić geny z zewnątrz i poprawić jakość całej odmiany.

Tony Tan z IP Discus
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Czy twoi klienci chętnie słuchają twoich rad odnośnie do jakości wody, jaką muszą 
zapewnić rybom, które im sprzedajesz? Przecież o ich kondycji u klienta ostatecz-
nego decyduje transport i aklimatyzacja przeprowadzona u pośredników. 

Tak, wszyscy nasi przedstawiciele dokładają wszelkich starań, aby przygotować dobrą 
wodę do aklimatyzacji. Zdrowa ryba z łatwością dostosuje się do nowej wody i nowego 
środowiska. Inne parametry wody nie stanowią problemu dla naszych ryb.

Jakich rad udzieliłbyś akwaryście, by prawidłowo przeprowadził aklimatyzację ryb 
pochodzących z twojej hodowli?

Wystarczy przygotować dobrą wodę i dać im dobry pokarm. 
Jakich pokarmów używasz w swojej hodowli?

Wykorzystujemy głównie serce wołowe oraz pokarmy firmy Tropical, takie jak Super  
Spirulina Forte czy D-50 Plus. 

Czy stosujesz w żywieniu ryb lub do przygotowania wody jakieś ciekawe lokalne 
rośliny? 

Nie, nie używamy żadnych roślin do przygotowywania wody ani karmienia naszych ryb.

Azjatyckie paletki uchodzą za prawdziwe piękności, jednak nie jest łatwo kupić 
rybę dobrej jakości. Lokalni hurtownicy często mają w ofercie ryby, które, gdy do-
rosną, nie dorównują tym pokazywanym na międzynarodowych mistrzostwach  
i pokazach. Co twoim zdaniem powoduje, że tak trudno poza Azją kupić rybę  
wysokiej jakości? 

To nieprawda. We właściwych miejscach można kupić dobrej jakości ryby. Ale kupno 
dobrej jakości młodego dyskowca nie gwarantuje, że wyrośnie on na okaz konkursowy. 
Niełatwo jest wyhodować osobnika dobrej jakości, nie mówiąc już o osobniku konkur-
sowym. To zależy bowiem od wielu czynników. Wymienię kilka: jakość wody nadająca 
się do hodowli dyskowców, dobrej jakości pokarm, dużo wysiłku i pasji.

Co możesz powiedzieć na temat używania w azjatyckich hodowlach hormonów?
Dziś azjatyckie hodowle nie używają już hormonów. Takie twierdzenie jest już mocno 
nie na czasie. Może jest jeszcze kilku hodowców używających hormonów, ale nie widzę 
powodu, dla którego mieliby to robić. W dzisiejszych czasach każdy jest w stanie roz-
mnażać dyskowce i każdy może zdobyć prawie wszystkie odmiany, jeśli tylko zechce.

Jak przygotowujesz ryby do transportu? 
Ryby przeznaczone na eksport zawsze przenosimy do specjalnego pomieszczenia, 
gdzie odbywają kwarantannę. Kwarantanna odbywa się przy pomocy nadmangania-
nu potasu i akryflawiny przez 3-4 dni, a potem obserwujemy je jeszcze przez 5 kolej-
nych dni, zanim wydamy im świadectwo zdrowia. Przestajemy je karmić 4-5 dni przed 
pakowaniem.
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3. Karmienie 
Akwarium nr 1 
Ryby były karmione odpowiednio przygotowanym świeżym sercem wołowym. Pokarm 
był podawany trzy razy dziennie, w ilości zjadanej w ciągu 3 minut. 
Akwarium nr 2 
Ryby były karmione pokarmem płatkowanym D-50 Plus. Pokarm był podawany trzy 
razy dziennie, w ilości zjadanej w ciągu 3 minut. 

4. Obserwacje 
Cała podana porcja pokarmu D-50 Plus była zjadana szybciej (w czasie ok. 2 minut  
i 30 sekund) w porównaniu do pokarmu na bazie serca wołowego. Należy podkreślić, 
że ryby użyte do doświadczenia nigdy wcześniej nie jadły pokarmów płatkowanych.  
Po 6 dniach trwania doświadczenia młode paletki z akwarium nr 2 wyraźnie lepiej rosły.  
Po 14 dniach karmienia pokarmem D-50 Plus były większe o ok. 1,4-1,8 cm w porów-
naniu do ryb z akwarium nr 1, które karmiono sercem wołowym. W ciągu 14 dni ryby 
osiągnęły ok. 8 cm długości. 
Zaobserwowano, że za każdym razem cała podana dawka pokarmu płatkowanego  
była zjadana, natomiast w akwarium nr 1 zdarzało się, że ryby nie zjadały całej podanej 
porcji serca wołowego.

D-50 Plus kontra serce wołowe w żywieniu młodych dyskowców
Jack Wattley przeprowadził prosty test żywieniowy wiodącego pokarmu marki 
Tropical dla dyskowców. Porównał tempo wzrostu młodych dyskowców karmio-
nych profesjonalnym pokarmem w płatkach D-50 Plus i tradycyjnym pokarmem 
na bazie serca wołowego. 

Opis doświadczenia 
1. Dane techniczne 

Zostały przygotowane dwa akwaria o pojemności 37 litrów (10 galonów). W każdym 
akwarium umieszczono taki sam filtr gąbkowy. Oba filtry dojrzewały w akwarium  
o pojemności 200 litrów (55 galonów). 
Woda użyta do napełnienia zbiorników pochodziła z sieci miejskiej. Przed użyciem  
w akwarium była odstawiona na dwa dni i silnie napowietrzana. W celu uzyskania 
przewodności wody na poziomie 130-140 μS woda miejska była mieszana w odpo-
wiednich proporcjach z wodą uzyskaną z filtra odwróconej osmozy (RO). Odczyn wody  
w akwarium wynosił 6,2 pH. Odczyn wody używanej do podmian był nieznacznie  
wyższy i wynosił 6,5 pH. Woda w akwariach doświadczalnych była podmieniana  
codziennie w ilości 35% objętości akwarium. Akwaria były oświetlane przez 12 godzin. 

2. Ryby 
Do doświadczenia wybrano 30 młodych dyskowców turkusowych Jacka Wattleya  
(odmiana uzyskana przez Jacka w wyniku krzyżówki dzikich dyskowców) o wielkości  
5 cm (2 cale), pochodzących z tego samego tarła. W każdym akwarium doświadczal-
nym umieszczono po 15 ryb. 

DoÊwiadczenie Jacka Wattleya

Jack Wattley był światowej sławy hodowcą paletek  
i znawcą ryb. Podczas wielu lat swojej pracy stał się  
autorytetem dla wielu profesjonalistów i hobbystów. 
Jack przez lata przyjaźnił się i współpracował z firmą 
Tropical, a od 2001 roku był ambasadorem pokarmów  
Tropical dedykowanych dyskowcom. Na co dzień karmił 
nimi ryby, doceniał je i rekomendował na całym świecie.
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Adres Twojego sklepu:

TROPICAL Tadeusz Ogrodnik

ul. Opolska 25, PL 41-507 Chorzów

www.tropical.pl
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