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VADEMECUM
AKWARYSTY

TROPICAL

DOBRY POKARM TO CZYSTA
WODA I ZDROWE RYBY
Piękne i zdrowe ryby w akwarium to wynik działania wielu czynników. Jednym z ważniejszych jest dobrze zbilansowana i dostosowana do potrzeb ryb dieta. Stosowanie wysokiej jakości
pokarmów nie tylko dostarcza rybom niezbędnych składników
odżywczych, ale też chroni akwarium przed nadmiernym obciążeniem produktami przemiany materii.
Pokarmy Tropical są produkowane z najwyższej jakości surowców
naturalnych. Receptura każdego z nich jest kwintesencją długoletniego doświadczenia, wiedzy i zamiłowania do ryb akwariowych.
Wysoka jakość i potwierdzone skuteczne działanie to fundamentalne cechy pokarmów Tropical. Jednak tym, co je wyróżnia, jest
pasja, którą wkładamy w ich tworzenie. To ona nadaje produktom
Tropical niepowtarzalny charakter.

FIRMA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
Jako lider na rynku akwarystycznym jesteśmy zobowiązani dbać
o środowisko naturalne, biorąc odpowiedzialność za nasze działania. Zrównoważony rozwój jest jednym z naszych priorytetów.
Poprzez ciągły rozwój produktów i technologii produkcji nie tylko
odpowiadamy na potrzeby rynku, ale także dbamy o środowisko
naturalne. Linie produkcyjne, zarówno do ekstruzji, jak i wytwarzania pokarmów płatkowanych, są wyposażone w ultranowoczesne
filtry biologiczne. Produkcja przebiega bezodorowo i bez emisji
hałasu.

Bio

NOWOCZESNE OPAKOWANIA
Cechą charakterystyczną naszych produktów są transparentne
opakowania wyposażone w filtr UV. Przezroczysta folia pod nakrętką zabezpiecza produkt i pozwala sprawdzić wielkość oraz
kształt pokarmu. Wybrane produkty wyposażone są także w wygodny aplikator umożliwiający precyzyjne podawanie pokarmu.
Atrakcyjne i czytelne etykiety z usystematyzowanym podziałem
produktów ułatwiają sprawną nawigację po bogatym portfolio
producenta.
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BOGACTWO NATURY
W POKARMACH TROPICAL
Zróżnicowana dieta oparta na wysokiej jakości pokarmach to jeden z głównych wymogów, który trzeba spełnić, by w akwarium
cieszyć się widokiem zdrowych, pięknie wybarwionych i aktywnych ryb. Do produkcji pokarmów stosujemy ponad 100 różnych
surowców. W każdym produkcie znajduje się minimum 20 składników nadających pokarmowi unikatowe właściwości. Tak duża
liczba surowców używanych do produkcji pokarmów dla ryb koresponduje z różnorodnością pokarmów, jaką ryby mają do dyspozycji w ich naturalnym środowisku. Dzięki temu jesteśmy pewni, że dostarczamy rybom niezbędnych składników odżywczych.

Wybrane naturalne składniki pokarmów Tropical:
Czerwona papryka jest źródłem karotenoidów, które nie

Mączka z dębu jest jednym ze składników pokarmu Pleco’s

tylko intensyfikują barwy ryb, ale też wpływają korzystnie na

Tablets dla ryb z rodziny Loricariidae. Dla niektórych gatun-

kondycję ryb, ich dojrzewanie, rozmnażanie oraz wzmacniają

ków z tej rodziny drewno stanowi ważny składnik diety.

odporność ryb na choroby.

Pokrzywa ma działanie bakteriostatyczne i odtruwające;
dodawana do pokarmów wspomaga trawienie ryb.
Szpinak to bogate źródło dobrze przyswajalnych makroi mikroelementów oraz witamin.
Zielony groszek stanowi źródło cennego, dobrze przyswajalnego przez ryby białka, a także błonnika, który reguluje pracę
przewodu pokarmowego.

Glony stosowane w pokarmach Tropical są źródłem wysokiej
jakości białka, mikro- i makroelementów, karotenoidów oraz
naturalnych immunostymulatorów. Wpływają korzystnie na
trawienie, zapobiegają stanom zapalnym przewodu pokarmowego, wybarwiają i wzmacniają odporność.
Kalanus (Calanus finmarchicus) to skorupiak planktonowy
pozyskiwany z wód północnego Atlantyku, który jest źródłem

Żółtka jaj są bogate w tłuszcze, dobrze przyswajalną lecytynę

astaksantyny, białka bogatego w aminokwasy egzogenne

oraz szereg witamin i mikroelementów. Zawierają barwnik

oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym omega-3.

z grupy karotenoidów – luteinę, która wzmacnia kolory ryb.

Kalmary są doskonałym źródłem białka, przy jednocześnie

Pokarmy z żółtkiem jaj – ze względu na wysoką wartość

niskiej zawartości tłuszczu. Dostarczają wielonienasyconych

energetyczną – polecane są szczególnie dla dorastającego

kwasów tłuszczowych, w tym EPA i DHA. Pozytywnie wpływa-

narybku i tarlaków.

ją na przystępowanie ryb do tarła.
Larwy owadów są źródłem białka, dostarczają dużą ilość tłuszczu, w tym nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3,
omega-6 i omega-9.
Kryl dzięki dużej smakowitości sprawia, że pokarmy, które go
zawierają, są szczególnie chętnie zjadane przez ryby. Ponadto
składniki zawarte w krylu stymulują ryby do rozrodu i wzmacniają barwy ryb.
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WIĘKSZA
ODPORNOŚĆ RYB
Wiele naturalnych składników stosowanych w pokarmach Tropical wpływa na większą odporność ryb. Warto włączyć do diety ryb
chociaż jeden pokarm z takim składnikiem.
Ascophyllum nodosum i Laminaria digitata. Glony kelp stanowią
bogate źródło mikro- i makroelementów, w tym organicznego jodu. Charakteryzują się wysoką zawartością NKT oraz
włókna pokarmowego, które reguluje pracę przewodu pokarmowego i chroni go przed rozwojem niepożądanej flory
bakteryjnej. Niektóre związki obecne w glonach kelp mają
właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.
Aloes – ekstrakt z aloesu dodawany do pokarmu wzmacnia

Karotenoidy – naturalne substancje barwne obecne w rośli-

odporność i wspomaga trawienie.

nach wyższych, glonach i skorupiakach. Oprócz wybarwiania
karotenoidy wpływają korzystnie na kondycję ryb i ich odpor-

Beta-glukan jest naturalnym immunostymulatorem pozy-

ność na choroby. W pokarmach Tropical są stosowane skon-

skiwanym ze ścian komórek drożdży. Aktywuje białe krwinki,

centrowane astaksantyna i beta-karoten, które są pozyskiwa-

zwiększając ich zdolność do pochłaniania i niszczenia drobno-

ne z naturalnych źródeł, oraz surowce bogate w karotenoidy:

ustrojów, które wnikają do organizmu ryby.

kryl, spirulina, chlorella i czerwona papryka.

Chlorella vulgaris to mikroalga charakteryzująca się wysoką

Nienasycone kwasy tłuszczowe (NKT), w tym omega-3

zawartością białka (45-57%) bogatego w aminokwasy egzo-

i omega-6, zwiększają odporność ryb na choroby, umożliwiają

genne oraz karotenoidów (0,4%). Zawiera beta-glukan oraz

przyswajanie witamin A, D, E i K oraz poprawiają funkcję skóry

wyjątkowo dużo chlorofilu (2%), który wspiera trawienie,

jako bariery ochronnej.

ogranicza liczbę bakterii gnilnych w przewodzie pokarmowym, działa jako antyoksydant i wspomaga oczyszczanie

Probiotyk – żywotne endospory bakterii Bacillus subtilis, które

organizmu z toksyn.

stabilizują mikroflorę jelit, co wpływa na lepsze wykorzystanie
pokarmu, zwiększają odporność i wpływają na ogólną poprawę zdrowotności.

Czosnek (Allium sativum) zawiera związki siarkowe o silnym
działaniu bakteriobójczym. Wspomaga walkę z pasożytami
przewodu pokarmowego.

Spirulina (Arthrospira platensis) to mikroalga znana z wysokiej zawartości białka (60-65%) bogatego w aminokwasy
egzogenne. Jest źródłem chlorofilu, karotenoidów, NKT oraz

Glony kelp to mieszanka brunatnych makroalg, z których

naturalnych immunostymulatorów. Dzięki tym substancjom

w pokarmach Tropical stosowane są dwa gatunki –

spirulina wspomaga działanie układu odpornościowego.
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JAK WYBRAĆ
ODPOWIEDNI POKARM DLA RYB
1.
2.

Sprawdź w dostępnej literaturze wymagania pokarmowe ryb, które zamierzasz hodować w akwarium.
Wybierz wielkość i formę pokarmu.

Ryby żyjące w naturalnym środowisku wodnym związane są z różnymi strefami. Jedne gatunki żyją w okolicy dna, inne w toni
wodnej lub wśród roślinności. Są i takie, które najchętniej przebywają tuż pod powierzchnią wody. Kształt ciała i umiejscowienie
otworu gębowego na ogół wskazują, jaką strefę zamieszkują ryby, co stanowi wskazówkę ułatwiającą wybór formy pokarmu.

POŁOŻENIE
OTWORU GĘBOWEGO

STREFA, W KTÓREJ
POBIERANY JEST POKARM

FORMA POKARMU

położenie górne

powierzchnia wody

płatki, pellety, pałeczki, pokarmy
suszone i liofilizowane

położenie środkowe

toń wodna

granulaty, chipsy, płatki, tabletki
samoprzylepne, tabletki płasko-wypukłe

położenie dolne

dno zbiornika

tabletki samoprzylepne, tabletki
tonące, tabletki płasko-wypukłe,
wafelki, granulaty, płatki

Dostępność pokarmów w postaci różnych form umożliwia dobranie odpowiedniego produktu dla danego gatunku, zarówno pod
względem wielkości cząstek pokarmu, jak również miejsca i sposobu jego pobierania.
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Płatki
Najbardziej uniwersalna forma pokarmu. Odpowiednia dla ryb żerujących we wszystkich strefach akwarium.
Jego delikatna struktura sprawia, że w kontakcie z wodą najpierw unosi się na jej powierzchni, a następnie
powoli opada. Rozpływając się po całym akwarium, daje możliwość żerowania gatunkom mniej żywiołowym
i osobnikom znajdującym się niżej w hierarchii. Aby otrzymać mniejsze kawałki pokarmu, wystarczy go
pokruszyć.
Granulat
Skoncentrowana dawka pokarmu w formie granulek dostępnych w różnych wielkościach: granulat (1,4-6,0 mm),
minigranulat (0,8-1,2 mm) i mikrogranulat (0,5-0,7 mm). Są to pokarmy tonące lub wolno tonące. Odpowiednie
dla ryb żerujących w toni wodnej i na dnie akwarium. Większość granulatów Tropical ma gładką powierzchnię.
Zamknięte pory sprawiają, że granulki chłoną wodę powoli, przez co charakteryzują się bardzo wysoką hydrostabilnością i ograniczonym uwalnianiem składników pokarmowych do wody. W ofercie są również granulaty
typu „bites” o nieregularnej powierzchni, które szybciej miękną, a tym samym są idealne dla wrażliwych, jak
również mniej chętnie przyjmujących granulaty gatunków ryb.
Chipsy
Rodzaj granulatu w kształcie płaskiego dysku. Szybko tonie i charakteryzuje się dużą hydrostabilnością.
Przeznaczony głównie dla większych gatunków ryb. Podawany mniejszym rybom, jest skubany i odgryzany
po kawałku, co ogranicza zjawisko szybkiego połykania mniejszych granulek u bardzo żarłocznych ryb.

Pellety i pałeczki
Pokarmy pływające dla średnich i dużych gatunków ryb pobierających pokarm z powierzchni wody. Pellety
w kształcie kuleczek są dostępne w rozmiarze S (3,5 mm) i M (5-6 mm). Pałeczki występują w rozmiarze M
(4 mm) i L (6 mm).
Wafelki (dyski)
Pokarmy w tej formie przeznaczone są do karmienia ryb żerujących w strefie dennej oraz skorupiaków.
Szybko opadają na dno, co pozwala umieścić je w miejscu, gdzie ryby denne najchętniej żerują, lub podać
bezpośrednio do kryjówki gatunków płochliwych. Wafelki chłoną wodę powoli, dlatego też długo zachowują swój kształt w akwarium. Ich kształt i struktura pozwalają na naturalne żerowanie rybom z rodziny
Loricariidae, których otwór gębowy zaopatrzony jest w przyssawkę i zęby przystosowane do ścierania pokarmu z różnych powierzchni.
Tabletki
Pokarmy w formie tabletek pozwalają karmić ryby denne i skorupiaki (tabletki tonące, samoprzylepne i płasko-wypukłe), jak również ryby toni wodnej, w tym narybek (tabletki samoprzylepne i płasko-wypukłe). Tabletki
samoprzylepne i płasko-wypukłe przykleja się do szyby akwarium. Wszystkie tabletki w wodzie rozpadają się
na drobne cząstki.

Pokarmy mikronizowane
Pokarmy w postaci drobnego proszku przeznaczone do karmienia narybku. W przypadku dużego narybku,
jak np. u ryb żyworodnych, mikrowity można stosować od momentu rozpoczęcia żerowania przez młode
ryby.

Pokarmy naturalne
Suszone lub liofilizowane bezkręgowce (dafnia, gammarus, artemia, ochotka, rurecznik, krewetki), bogate
w chitynę i karotenoidy. Bezpieczne biologicznie. Doskonale urozmaicają dietę ryb ozdobnych.

Pokarmy Soft
Pokarmy w postaci różnych granulatów, które – dzięki zaawansowanej i nowatorskiej technologii produkcji –
zyskały miękką teksturę. Dzięki temu są chętniej przyjmowane przez ryby i łatwiej trawione.

Przy opisie każdego pokarmu znajdziesz informację, w jakiej formie dany produkt jest dostępny. Zauważ, że wiele pokarmów
dostępnych jest w kilku formach.
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Wskazówki
dla małych gatunków ryb lub ryb o małych otworach gębo
wych najodpowiedniejsze są pokarmy płatkowane oraz
mini- i mikrogranulaty




dużym gatunkom ryb można podać pokarmy w postaci
chipsów oraz pelletów i pałeczek, jeżeli pobierają pokarm
z powierzchni wody




ryby denne – w zależności od wielkości – mogą być karmione płatkami, granulatem i minigranulatem oraz pokarmami
w formie tabletek lub wafelków

3.

Wybierz kilka pokarmów o różnym składzie.

Ze względu na skład pokarmy dla ryb można podzielić na pokarmy wieloskładnikowe, roślinne i wysokobiałkowe. Stosowane
w różnych kombinacjach i proporcjach dostarczają rybom wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Przeanalizuj poniższe wykresy, by ustalić odpowiednie proporcje poszczególnych pokarmów w menu Twoich ryb.

RYBY ROŚLINOŻERNE

RYBY MIĘSOŻERNE

10%
20%

15%
30%
70%

70%

pokarmy roślinne

8

RYBY WSZYSTKOŻERNE

25%

60%

pokarmy wieloskładnikowe

pokarmy wieloskładnikowe

pokarmy wysokobiałkowe

pokarmy roślinne

pokarmy wysokobiałkowe

pokarmy roślinne lub zwierzęce bogate w chitynę

pokarmy wysokobiałkowe

VADEMECUM AKWARYSTY

4.

Wybierz linię pokarmów dla ryb.

Linia Premium – pokarmy gotowe z wieloma atrakcyjnymi dodatkami, które zapewniają rybom m.in. doskonałą kondycję, piękne
kolory i większą odporność na choroby. Linia Premium obejmuje zarówno produkty uniwersalne, jak i specjalistyczne, przeznaczone do żywienia ryb o szczególnych wymaganiach pokarmowych. Pokarmy Premium podzielono na pięć kategorii ze względu
na ich przeznaczenie. Każda kategoria ma przypisany kolor, który pojawia się w postaci paska u dołu etykiety.

Kategoria
żółta

Kategoria
fioletowa

Kategoria
zielona

 Pokarmy uniwersalne
 Pokarmy dla pielęgnic
 Pokarmy dla ryb dennych i skorupiaków
 Pokarmy dedykowane konkretnemu gatunkowi
lub grupie ryb

 Pokarmy dla ryb morskich
Wskazówki jak karmić ryby w akwarium:
karm ryby 2-3 razy dziennie małymi porcjami

 podawaj tyle pokarmu, by ryby mogły go zjeść
w ciągu 2-3 minut

 stosuj dietę zgodną z naturalnymi preferencjami
ryb
dbaj, aby ryby otrzymywały różnorodne pokarmy

przez jeden dzień w tygodniu nie karm ryb (nie

dotyczy narybku)
narybek i młode ryby karm częściej, zwracaj przy

tym szczególną uwagę na jakość wody
ryby aktywne nocą karm wieczorem, po zgasze
niu światła w akwarium
unikaj łączenia w jednym akwarium ryb o różnych

wymaganiach pokarmowych, ponieważ nie zdołasz zapewnić prawidłowej diety rybom roślinożernym i mięsożernym w jednym zbiorniku

Kategoria
czerwona

Kategoria
niebieska

Linia Standardowa – podstawowe pokarmy gotowe, zapewniające prawidłowy wzrost, rozwój i rozmnażanie większości ryb akwariowych.
Linia Naturalna – pokarmy, w skład których wchodzą bezkręgowce. Ich
cenne właściwości odżywcze zachowano dzięki procesowi liofilizacji lub
suszenia. Liofilizacja (suszenie w niskich temperaturach) pozwala uzyskać
produkt, który zachowuje wszystkie swoje walory odżywcze, smakowe
i częściowo również zapachowe. Jednocześnie w trakcie tego procesu giną
groźne dla ryb organizmy chorobotwórcze.
Linia Soft – miękkie granulaty o wysokiej hydrostabilności, doskonałej
przyswajalności i ogromnym bogactwie składników odżywczych. Duża hydrostabilność tych pokarmów sprawia, że w wodzie zachowują swój kształt,
a ich pęcznienie jest ograniczone do minimum. Miękki, niezwiększający
swojej objętości granulat to łatwiejsze trawienie i bezpieczeństwo ryb. Wysoka hydrostabilność pokarmu ogranicza również oddawanie składników
pokarmowych do wody akwariowej, a także nie powoduje jej zmętnienia.
W skład pokarmów Linii Soft wchodzą m. in.: śledzie, skorupiaki, larwy owadów i kilka gatunków alg oraz składniki, które zwiększają odporność ryb
(naturalny immunostymulator – beta-glukan, czosnek, prebiotyki z alg, witamina C). Pokarmy Linii Soft dzięki miękkiej teksturze i bogactwu użytych
składników pozwalają żywić ryby w sposób bliski naturalnemu, jednocześnie zapewniając akwaryście komfort karmienia.
Linia Probiotic – pokarmy z dodatkiem probiotyku do codziennego karmienia ryb. Dodany do pokarmu probiotyk zawiera żywotne endospory
bakterii Bacillus subtilis, które stabilizują mikroflorę jelit, co wpływa na lepsze wykorzystanie pokarmu, w rezultacie zmniejszając zanieczyszczenie
wody odchodami ryb. Ponadto probiotyk oddziałuje na poprawę ogólnej
kondycji ryb i wzmocnienie układu odpornościowego.
Linia Gel Formula – pokarmy w formie galaretki do samodzielnego przygotowania. Przygotowanie pokarmu jest szybkie, łatwe i sprawi wiele radości każdemu akwaryście. W zależności od sposobu przygotowania można
uzyskać pokarm w formie galaretki tonącej lub pływającej, co zaspokaja
potrzeby zarówno ryb żerujących przy powierzchni wody, jak i na dnie
akwarium. Galaretka ma konsystencję zbliżoną do pokarmów naturalnych,
co zachęca ryby do żerowania.
Pokarmy ze wszystkich sześciu linii można dowolnie łączyć.
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LINIA PREMIUM
POKARMY UNIWERSALNE
SUPERVIT
• podstawowy pokarm do codziennego karmienia większości ryb akwariowych
• niezwykle bogata receptura zapewnia rybom kompletną i zrównoważoną dietę
• obecny w pokarmie naturalny immunostymulator beta-glukan wzmacnia odporność ryb na
choroby
• dzięki dostępności 6 form można karmić gatunki ryb o różnej wielkości i sposobie pobierania
pokarmu
Dostępne formy: płatki, granulat, chipsy, tabletki
samoprzylepne, tabletki tonące

VITALITY & COLOR
• wysokobiałkowy, witalizujący pokarm przeznaczony dla ryb wszystkożernych i mięsożernych
• ze względu na podwyższoną zawartość białka, witaminy E i lecytyny zalecany szczególnie
w okresie wzrostu i rozmnażania ryb
• obecne w pokarmie naturalne karotenoidy, między innymi z kryla, intensyfikują barwy ryb
oraz wpływają korzystnie na przebieg wielu procesów fizjologicznych, w tym rozmnażanie
• L-karnityna wspomaga metabolizm tłuszczów
Dostępne formy: płatki, granulat, tabletki samoprzylepne

SPIRULINA
• roślinny pokarm z dodatkiem spiruliny (6%)
• reguluje procesy trawienia i zapobiega stanom zapalnym jelit
• naturalne karotenoidy zawarte w spirulinie wzmacniają kolory ryb oraz wpływają korzystnie
na wiele procesów fizjologicznych, ponadto chronią komórki przed szkodliwym działaniem
wolnych rodników
Dostępne formy: płatki, granulat
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SUPER SPIRULINA FORTE
• roślinny pokarm z wysoką (36%) zawartością spiruliny dla glonożernych pielęgnic afrykańskich
oraz innych ryb, w tym również morskich, wymagających w diecie znacznego udziału składników pochodzenia roślinnego
• wysoki poziom spiruliny niezwykle pozytywnie wpływa na procesy trawienia, co jest szczególnie
ważne w hodowli problematycznych pielęgnic roślinożernych, np. z rodzaju Tropheus
• substancje aktywne obecne w spirulinie w naturalny sposób aktywują układ odpornościowy
• spirulina jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych (NKT), łatwo przyswajalnego białka,
witamin i mikroelementów, które zapewniają rybom doskonałą kondycję, intensywny wzrost
i witalność
• naturalne karotenoidy sprawiają, że kolory ryb nabierają intensywności i blasku
• dostępność pokarmu w 6 formach pozwala karmić zarówno gatunki ryb o różnej wielkości
i sposobie pobierania pokarmu, jak i skorupiaki
słodkowodne oraz morskie
Dostępne formy: płatki, granulat, chipsy, tabletki
samoprzylepne

3-ALGAE
• pokarm z algami do codziennego karmienia słodkowodnych i morskich ryb roślinożernych,
dla których glony są istotnym składnikiem diety, oraz dla ryb wszystkożernych – jako pokarm
uzupełniający
• w jego skład wchodzą trzy glony: chlorella (Chlorella vulgaris) oraz Ascophyllum nodosum
i Laminaria digitata, określane jako glony kelp
• zawarte w chlorelli nienasycone kwasy tłuszczowe, białko (bogate w aminokwasy egzogenne)
oraz witaminy, a także mikro- i makroelementy z glonów kelp (w tym jod, chrom, selen i żelazo)
zapewniają rybom doskonałą kondycję, intensywny wzrost i witalność
• duża dawka chlorofilu – zielonego barwnika, którego skoncentrowanym źródłem jest chlorella –
ogranicza rozwój niepożądanych bakterii w przewodzie pokarmowym, zapobiegając stanom
zapalnym
• wyciąg z aloesu wspiera układ odpornościowy ryb oraz sprzyja rozwojowi prawidłowej flory
bakteryjnej w przewodzie pokarmowym
Dostępne formy: płatki, granulat, tabletki samoprzylepne, tabletki tonące
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TROPICAL

LINIA PREMIUM
POKARMY UNIWERSALNE
TROPICAL D-ALLIO PLUS
• w
 zmacniający pokarm z dodatkiem czosnku dla wszystkich ryb akwariowych (w tym również
wielu gatunków ryb morskich)
• c zosnek w naturalny sposób wzmacnia działanie układu odpornościowego oraz reguluje
trawienie
• w
 ysoka wartość odżywcza pokarmu, optymalnie dobrany zestaw witamin i mikroelementów
oraz naturalne właściwości czosnku sprawiają, że jest to niezastąpiony pokarm podczas kuracji
leczniczych, rekonwalescencji ryb i ich aklimatyzacji do nowych warunków
Dostępne formy: płatki, granulat

KRILL
• p
 okarm wybarwiający z wysoką zawartością kryla antarktycznego (40%), przeznaczony
do codziennego karmienia ryb wszystkożernych i mięsożernych, zwłaszcza tych, które niechętnie przyjmują pokarmy gotowe
• k ryl jest źródłem cennego białka, aminokwasów, chityny, nienasyconych kwasów tłuszczowych,
w tym omega-3, oraz naturalnych karotenoidów
• d
 uża zawartość karotenoidów, w tym astaksantyny, sprawia, że barwy ryb nabierają intensywności i blasku
Dostępne formy: płatki, granulat, chipsy,
granulat XXL

RED MICO COLOUR STICKS
• 
intensywnie wybarwiający pokarm dla mięsożernych i wszystkożernych ryb w akwariach
słodkowodnych, słonawowodnych i morskich
• pałeczki kształtem i kolorem przypominają ochotkę
• przy odpowiednim ustawieniu wody z filtra pałeczki zostają wprawione w ruch imitujący
zachowanie żywej ochotki, co zachęca ryby do żerowania
• 
wysoka zawartość naturalnej astaksantyny (120 mg/kg) oraz dodatek czerwonej papryki
w krótkim czasie intensyfikują barwy ryb
• 
obecne w pokarmie beta-glukan i stabilizowana witamina C wzmacniają odporność ryb
na choroby
Dostępne formy: pałeczki
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TUBIVIT
• wysokobiałkowy pokarm płatkowany z rurecznikiem i ochotką dla ryb wszystkożernych i mięsożernych
• jest źródłem łatwostrawnego białka
• przetworzony tubifeks i larwy ochotkowatych są bezpieczną alternatywą dla pokarmów żywych
Dostępne formy: płatki

TROPICAL NANOVIT GRANULAT
• wieloskładnikowy pokarm w formie drobnego, tonącego granulatu, z wysoką zawartością
białka, dla małych ryb akwariowych, takich jak np.: bystrzyk Amandy (Hyphessobrycon
amandae), zwinnik złoty (Hemigrammus rodwayi), razbora borneańska (Boraras brigittae),
razbora plamista (Boraras maculatus), neon Innesa (Paracheirodon innesi), kirysek karłowaty
(Corydoras pygmaeus), a także dla dorastającego narybku
• dzięki zawartości beta-glukanu i stabilizowanej witaminy C wzmacnia układ odpornościowy
• kilkadziesiąt wyselekcjonowanych składników najwyższej jakości, uzupełnionych optymalnie
dobranym zestawem witamin i mikroelementów, zabezpiecza potrzeby żywieniowe i energetyczne najbardziej wymagających gatunków ryb, w tym również narybku
Dostępne formy: granulat

TROPICAL NANOVIT TABLETS
• wybarwiająco-witalizujący pokarm w formie niewielkich tabletek z dużą zawartością naturalnych karotenoidów i 14-procentową zawartością spiruliny
• polecany dla niewielkich gatunków ryb wszystkożernych i mięsożernych oraz dla skorupiaków
i ślimaków
• tabletki nie obciążają zbiornika nadmierną ilością substancji organicznych, co ułatwia utrzymanie czystości w nanoakwarium, a tym samym ogranicza rozwój glonów
• barwy ryb intensyfikują: naturalna astaksantyna, beta-karoten i ekstrakt z czerwonej papryki
• obecne w pokarmie mięczaki i skorupiaki, w tym smakowite kalmary, są źródłem bardzo dobrze
przyswajalnego białka
• naturalny immunostymulator – beta-glukan – oraz substancje aktywne spiruliny wzmacniają
układ odpornościowy ryb i skorupiaków
Dostępne formy: tabletki płasko-wypukłe
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TROPICAL

LINIA PREMIUM
POKARMY UNIWERSALNE
MIKRO-VIT VEGETABLE
• pokarm roślinny z dodatkiem pokrzywy, szpinaku i spiruliny
• pokrywa wysokie potrzeby pokarmowe młodych ryb, na przykład żyworodnych, wymagających
w diecie znacznego udziału składników roślinnych
Dostępne formy: proszek

MIKRO-VIT SPIRULINA
• wieloskładnikowy pokarm z dodatkiem spiruliny (6%) dla narybku
• pokrywa wysokie potrzeby pokarmowe młodych ryb, na przykład żyworodnych, wymagających
w diecie znacznego udziału składników roślinnych
Dostępne formy: proszek

MIKRO-VIT BASIC
• podstawowy pokarm dla narybku z dodatkiem spiruliny, kryla i kalmarów
• najwyższej jakości składniki pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz optymalnie dobrany zestaw witamin i mikroelementów gwarantują prawidłowy wzrost i rozwój narybku, zapobiegając
nieodwracalnym w młodym wieku skutkom niedoboru tych substancji
Dostępne formy: proszek

MIKRO-VIT HI-PROTEIN
• wysokobiałkowy pokarm dla narybku z dodatkiem odżywczych żółtek jaj
• pokrywa wysokie potrzeby pokarmowe młodych ryb, stymulując ich wzrost i rozwój
Dostępne formy: proszek

WEEKEND FOOD
• tonące tabletki dla ryb ozdobnych przeznaczone do stosowania w okresie nieobecności opiekuna akwarium
• tabletki charakteryzują się niezwykle wysoką hydrostabilnością, umieszczone w wodzie bardzo
powoli miękną, umożliwiając rybom i skorupiakom żerowanie
• stosowane podczas wyjazdów weekendowych lub urlopów pozwalają utrzymać ryby w doskonałej kondycji
Dostępne formy: tonące tabletki
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Więcej o karmieniu ryb
W naturze ryby mają do dyspozycji różnorodne źródła pokarmu. Pamiętaj, że piękne, zdrowe

i chętnie przystępujące do tarła ryby to efekt urozmaiconej diety.




Układ pokarmowy ryb jest przystosowany do trawienia konkretnego rodzaju pokarmu i taki
musisz im zapewnić. Karmienie niewłaściwymi pokarmami może prowadzić do otłuszczenia
narządów wewnętrznych, zaburzeń trawienia i rozmnażania oraz spadku odporności na
choroby.

Zalegający na dnie akwarium niezjedzony pokarm prowadzi do pogorszenia jakości wody,

co odbija się niekorzystnie na zdrowiu i kondycji ryb.




Młode ryby, ze względu na swój intensywny wzrost, potrzebują więcej pokarmu (w przeliczeniu na jednostkę masy ciała) w porównaniu z rybami dorosłymi, których tempo wzrostu
znacznie spada.




Układ pokarmowy ryb roślinożernych przystosowany jest do ciągłego pobierania niewielkich porcji pokarmu. Ten sposób żerowania możesz zaaranżować w akwarium poprzez
częste karmienie niewielkimi porcjami.




Pokarmy żywe mogą być źródłem chorobotwórczych organizmów.

15
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LINIA PREMIUM
POKARMY DLA PIELĘGNIC
D-50 PLUS
• wybarwiający pokarm z wysoką zawartością białka (50%) dla paletek oraz innych gatunków ryb
o dużych wymaganiach pokarmowych
• wysoka wartość odżywcza sprawia, że jest to idealny pokarm dla tarlaków i młodych ryb
• zawarte w pokarmie kalmary i kryl wpływają na jego smakowitość oraz są źródłem łatwostrawnego białka
• wysoka zawartość naturalnej astaksantyny odpowiada za intensywne kolory ryb
• odporność na choroby zwiększa naturalny immunostymulator beta-glukan
Dostępne formy: płatki

TROPICAL DISCUS GRAN D-50 PLUS
• wybarwiający granulat dla wszystkich odmian paletek oraz innych gatunków ryb o dużych wymaganiach pokarmowych
• wysoki (50%) poziom łatwostrawnego białka zaspokaja potrzeby pokarmowe wymagających
form hodowlanych paletek, wpływając pozytywnie na ich prawidłowy wzrost i rozmnażanie
• duża dawka naturalnej astaksantyny intensyfikuje barwy ryb
• odporność na choroby zwiększa naturalny immunostymulator beta-glukan
Dostępne formy: granulat

TROPICAL DISCUS GRAN D-50 PLUS BABY
• pokarm w formie drobnego, wolno tonącego granulatu wspomagający wzrost młodych paletek
• dostarcza rybom wysokiej dawki białka, bogatego w aminokwasy egzogenne
• jest źródłem niezbędnej do prawidłowego rozwoju lecytyny z żółtek jaj
• wzmacnia układ odpornościowy dzięki takim dodatkom, jak: beta-glukan, czosnek, spirulina,
glony kelp
• regularnie stosowany wpływa korzystnie na równomierny wzrost i rozwój młodych paletek
Dostępne formy: granulat
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TROPICAL D-VITAL PLUS
• witalizujący pokarm z podwyższoną zawartością witaminy E, przeznaczony do codziennego
karmienia tarlaków paletek i innych wymagających gatunków ryb
• zawarte w pokarmie składniki sprzyjają rozrodowi ryb oraz produkcji śluzu pokarmowego przez
parę rodzicielską
• wyjątkowy smak zapewnia dodatek kalmarów i kryla
• obecna w pokarmie L-karnityna intensyfikuje metabolizm tłuszczów, dostarczając dodatkowej
energii
Dostępne formy: płatki

ASTACOLOR
• wybarwiający pokarm dla paletek oraz innych ryb, u których zamierzamy uzyskać wzmocnienie
i poprawę barwy
• wysoka dawka naturalnych karotenoidów, w tym dobrze przyswajalnej przez ryby astaksantyny,
sprawia, że barwy ryb w krótkim czasie nabierają intensywności i blasku
• naturalne karotenoidy wpływają korzystnie także na układ odpornościowy i ogólną kondycję
ryb
Dostępne formy: płatki

TROPICAL DISCUS GRAN WILD
• pokarm w formie wolno tonącego granulatu z dodatkiem alg, kryla i owoców, przeznaczony do
codziennego karmienia dzikich paletek oraz innych wymagających gatunków ryb
• w skład pokarmu wchodzą glony: spirulina (Arthrospira platensis), chlorella (Chlorella vulgaris)
oraz Ascophyllum nodosum i Laminaria digitata, określane jako glony kelp
• duży udział składników pochodzenia roślinnego, w tym glonów i owoców, odzwierciedla dietę
paletek w ich naturalnym środowisku
• duża dawka chlorofilu – zielonego barwnika, którego skoncentrowanymi źródłami są spirulina
i chlorella – ogranicza rozwój niepożądanych bakterii w przewodzie pokarmowym, zapobiegając stanom zapalnym
• układ odpornościowy ryb wspierają substancje czynne czosnku i spiruliny
• karotenoidy, pochodzące między innymi z kryla i czerwonej papryki, oraz dodatek astaksantyny
utrzymują naturalne barwy ryb, zapobiegając ich blaknięciu
Dostępne formy: granulat
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LINIA PREMIUM
POKARMY DLA PIELĘGNIC
CICHLID COLOR
• podstawowy pokarm z wysoką zawartością białka, przeznaczony do codziennego karmienia
wszystkożernych i mięsożernych pielęgnic (w tym wielu gatunków pyszczaków z jeziora Malawi)
• zawarta w pokarmie pokrzywa reguluje przemianę materii oraz wspomaga pracę wątroby
i trzustki
• beta-glukan wspiera układ immunologiczny ryb
• 
kolory ryb wzmacniają naturalne karotenoidy,
których źródłem są między innymi kryl i spirulina
Dostępne formy: płatki, granulat, chipsy

MALAWI
• wieloskładnikowy pokarm z dużym udziałem składników roślinnych dla pyszczaków z jeziora
Malawi
• bogata receptura pokarmu zapewnia rybom doskonałą kondycję i piękne kolory oraz sprzyja
podchodzeniu ryb do tarła
• błonnik i pokrzywa regulują pracę długiego przewodu pokarmowego pyszczaków
• źródłami dobrze przyswajalnego białka roślinnego są między innymi zielony groszek i spirulina
• zarodki pszenne dostarczają cennych nienasyconych kwasów tłuszczowych
• dodatek L-karnityny wspomaga metabolizm
tłuszczów
Dostępne formy: płatki, chipsy

TANGANYIKA
• podstawowy pokarm dla wszystkożernych i mięsożernych pielęgnic z jeziora Tanganika
(np. z rodzajów: Altolamprologus, Julidochromis, Lamprologus, Neolamprologus, Cyprichromis,
Paracyprichromis, a także dla młodych osobników Cyphotilapia frontosa)
• dostarcza rybom najwyższej jakości białka, między innymi z kryla i kalmarów
• wysokie walory smakowe pokarmu sprawiają, że jest on chętnie pobierany nawet przez bardzo
wybredne ryby
• odporność na choroby wzmacniają substancje
zawarte w spirulinie oraz witamina C
Dostępne formy: płatki, chipsy
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CICHLID RED & GREEN STICKS
• podstawowy pokarm w postaci pływających pałeczek dla wszystkożernych pielęgnic
• połączenie pałeczek czerwonych (źródło białka zwierzęcego oraz astaksantyny) i zielonych (źródło składników roślinnych, w tym spiruliny) zapewnia rybom bogatą i urozmaiconą dietę
• naturalny immunostymulator beta-glukan, stabilizowana witamina C oraz substancje czynne
spiruliny zwiększają odporność ryb na choroby
• pokarm dostępny jest w dwóch granulacjach:
medium i large
Dostępne formy: pałeczki

CICHLID & AROWANA STICKS
• wybarwiające pałeczki dla średnich i dużych gatunków ryb wszystkożernych i mięsożernych
(np. arowan, pielęgnic)
• wysoki poziom naturalnej astaksantyny wzmacnia kolory ryb
• podwyższona zawartość łatwostrawnego białka oraz optymalnie dobrany zestaw witamin i mikroelementów zapewniają równomierny wzrost i doskonałą kondycję ryb
• układ odpornościowy wzmacniają stabilizowana witamina C i beta-glukan
• pokarm dostępny jest w dwóch granulacjach:
medium i large
Dostępne formy: pałeczki

CICHLID SPIRULINA STICKS
• podstawowy pokarm dla średnich i dużych gatunków pielęgnic, które wymagają w diecie
znacznego udziału składników roślinnych (np. niektórych pielęgnic z jezior Malawi i Tanganika)
• błonnik oraz spirulina (3%), obecne w pokarmie, korzystnie wpływają na procesy trawienia,
zapobiegają otłuszczeniu i stanom zapalnym przewodu pokarmowego
• odporność na choroby podnoszą substancje zawarte w spirulinie oraz stabilizowana witamina C
• pokarm dostępny jest w dwóch granulacjach: medium i large
Dostępne formy: pałeczki
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LINIA PREMIUM
POKARMY DLA PIELĘGNIC
CICHLID OMNIVORE
• podstawowy pokarm dla średnich i dużych gatunków wszystkożernych pielęgnic (np. Archocentrus sajica, Aequidens rivulatus, Heros severus, Astatotilapia burtoni, Pelvicachromis taeniatus,
Aulonocara spp.)
• pellety są dostępne w wielkościach S i M, co pozwala dobrać pokarm do rozmiarów karmionych ryb
• kolory ryb wzmacnia naturalna astaksantyna
• dodatek spiruliny pozytywnie wpływa na procesy
trawienia
Dostępne formy: pellety

CICHLID CARNIVORE
• podstawowy pokarm dla średnich i dużych gatunków mięsożernych pielęgnic (np. Astronotus
ocellatus, Copadichromis borleyi, Cynotilapia afra, Placidochromis electra, Hemichromis
bimaculatus)
• pellety są dostępne w wielkościach S i M, co pozwala dobrać pokarm do rozmiarów karmionych ryb
• obecna w pokarmie astaksantyna wzmacnia barwy ryb
Dostępne formy: pellety

CICHLID HERBIVORE
• podstawowy pokarm dla średnich i dużych gatunków pielęgnic, które wymagają w diecie
znacznego udziału składników roślinnych (np. Uaru amphiacanthoides, Vieja maculicauda,
Vieja bifasciata, Simochromis diagramma, Pseudotropheus demasoni, a także innych pielęgnic
mbuna z jeziora Malawi)
• obecne w pokarmie błonnik i spirulina regulują pracę przewodu pokarmowego, chroniąc
go przed stanami zapalnymi
• pokarm dostępny jest w dwóch granulacjach:
SiM
Dostępne formy: pellety
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RED PARROT GRANULAT
• podstawowy pokarm dla pielęgnic papuzich i innych gatunków delikatnych ryb, które wymagają w diecie wysokiej koncentracji naturalnych karotenoidów, by utrzymać ich atrakcyjny wygląd
(np. dla form hodowlanych paletek, mieczyków, gupików, złotych rybek)
• pokarm jest łatwostrawny, co zapobiega kłopotom z układem trawiennym
Dostępne formy: granulat

FLOWER HORN
• wybarwiający pokarm w formie pływających pelletów dla pielęgnic Flower Horn oraz innych
gatunków z rodziny Cichlidae
• wysoki poziom łatwostrawnego białka oraz optymalnie dobrany zestaw witamin i mikroelementów zapewniają równomierny wzrost i doskonałą kondycję ryb
• kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 wpływają na kształtowanie guza tłuszczowego charakterystycznego dla Flower Horn oraz wielu dużych pielęgnic z Ameryki Południowej i Centralnej
• obniżona zawartość skrobi chroni ryby mięsożerne przed otłuszczeniem narządów wewnętrznych
• 
pokarm dostępny jest w dwóch granulacjach:
young i adult
Dostępne formy: pellety
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LINIA PREMIUM
POKARMY DLA RYB DENNYCH I SKORUPIAKÓW
GREEN ALGAE WAFERS
• podstawowy pokarm z dodatkiem spiruliny do codziennego karmienia ryb z rodziny Loricariidae, które w diecie wymagają znacznego udziału składników pochodzenia roślinnego i glonów
• wafelki doskonale uzupełniają dietę wszystkożernych gatunków ryb dennych oraz skorupiaków
słodkowodnych i morskich
Dostępne formy: wafelki

MINI WAFERS MIX
• tonące wafelki do codziennego karmienia wszystkożernych ryb strefy dennej oraz skorupiaków
słodkowodnych i morskich
• czerwone wafelki to źródło naturalnej astaksantyny, która intensyfikuje barwy ryb, oraz beta-glukanu, który wzmacnia odporność ryb na choroby
• zielone wafelki zawierają spirulinę i błonnik – składniki regulujące trawienie
• wafelki charakteryzuje duża hydrostabilność
Dostępne formy: wafelki

CARNIVORE
• wysokobiałkowy granulat dla dużych i średnich ryb pobierających pokarm z dna, które wymagają w diecie znacznego udziału białka zwierzęcego (np. sumów, płaszczek, wężogłowów,
pielęgnic)
• obniżona zawartość skrobi chroni ryby mięsożerne przed otłuszczeniem narządów wewnętrznych
• zawarty w pokarmie beta-glukan wspiera działanie układu odpornościowego
• duża hydrostabilność sprawia, że granulat niezwykle długo zachowuje swoją strukturę w wodzie, nie brudząc jej i nie uwalniając do wody cennych składników pokarmowych
Dostępne formy: granulat
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HI-PROTEIN DISCS XXL
• tonące dyski z wysoką zawartością skorupiaków i mięczaków dla dużych gatunków mięsożernych i wszystkożernych ryb dennych
• wchodzące w skład pokarmu skorupiaki i mięczaki (krewetki 12%, kryl 10%, kalmary 6%,
kalanus 1,7%) oraz śledzie i owady są źródłem wysokiej jakości białka oraz nienasyconych kwasów
tłuszczowych, w tym omega-3, omega-6 i omega-9
• różnorodne źródła białka pozwalają zaspokoić zapotrzebowanie ryb na aminokwasy egzogenne,
zapewniając im prawidłowy wzrost i rozwój
• naturalny immunostymulator beta-glukan wzmacnia odporność ryb
• wysoka zawartość naturalnych karotenoidów ze skorupiaków i czerwonej papryki oraz dodatek
astaksantyny w krótkim czasie intensyfikują barwy ryb
Dostępne formy: wafelki

HI-ALGAE DISCS XXL
• tonące dyski z wysoką zawartością alg (52,4%) dla dużych gatunków roślinożernych i wszystkożernych ryb dennych
• zawiera pięć gatunków alg: spirulina (Spirulina platensis), chlorella (Chlorella vulgaris), Lithothamnium calcareum oraz glony kelp – Ascophyllum nodosum i Laminaria digitata
• zawarte w spirulinie i chlorelli nienasycone kwasy tłuszczowe, białko (bogate w aminokwasy
egzogenne) oraz witaminy, a także mikro- i makroelementy z glonów kelp i Lithothamnium calcareum (w tym jod, chrom, selen i żelazo) zapewniają rybom doskonałą kondycję, intensywny
wzrost i witalność
• włókno pokarmowe z alg, mączka z kory dębu i chityna regulują pracę przewodu pokarmowego
• pokarm sprzyja rozwojowi prawidłowej flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym
• wzmacnia odporność ryb
• ze względu na właściwości wzmacniające może być stosowany w żywieniu ryb chorych i osłabionych oraz w trakcie aklimatyzacji i rekonwalescencji
Dostępne formy: wafelki

PLECO’S TABLETS
• tonące tabletki o średnicy 25 mm, przeznaczone do codziennego karmienia dużych gatunków ryb z rodziny Loricariidae, np. Hypostomus plecostomus, lub grupy mniejszych gatunków
glonożernych zbrojników
• wysoki poziom spiruliny (36%) pozytywnie wpływa na układ odpornościowy ryb i procesy
trawienia
• dodatek drewna dębowego reguluje pracę przewodu pokarmowego i utrzymuje w doskonałej
kondycji ryby z rodzajów Panaque, Panaqolus, Peckoltia itp., dla których drewno jest nieodzownym składnikiem diety
Dostępne formy: tonące tabletki Ø 25 mm
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LINIA PREMIUM
POKARMY DLA RYB DENNYCH I SKORUPIAKÓW
TROPICAL WELSI GRAN
• szybko tonący granulat dla ryb dennych
• obecne w pokarmie różnorodne surowce pochodzenia zwierzęcego i roślinnego są źródłem
niezbędnych dla ryb składników odżywczych
• optymalnie zbilansowana zawartość witamin i mikroelementów zapewnia doskonałą kondycję
Dostępne formy: granulat

SHRIMP STICKS
• tonące pałeczki z dodatkiem ketapangu dla krewetek słodkowodnych i morskich
• zawarta w pokarmie spirulina jest źródłem cennych witamin i substancji aktywnych, które
wraz z naturalnym immunostymulatorem – beta-glukanem – i ketapangiem wspierają działanie
układu odpornościowego krewetek
• 
obecne w pokarmie naturalne karotenoidy utrzymują skorupiaki w doskonałej kondycji,
intensyfikują ich barwy oraz odgrywają istotną rolę w prawidłowym przebiegu procesu linienia
Dostępne formy: tonące pałeczki

CARIDINA NANO STICKS / CRUSTA STICKS
• podstawowe pokarmy w formie tonących pałeczek, przeznaczone do codziennego karmienia krewetek karłowatych oraz innych skorupiaków wodnych
(w tym również morskich)
• 
regularnie podawane intensyfikują wybarwienie i wspomagają procesy
linienia
• optymalnie dobrana receptura zapewnia skorupiakom doskonałą kondycję
i zdrowie
• dostępne są dwa produkty różniące się wielkością pałeczek
Dostępne formy: tonące pałeczki
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LINIA PREMIUM
POKARMY DLA RYB MORSKICH
BIONAUTIC
• wieloskładnikowy pokarm dla wszystkożernych ryb morskich oraz skorupiaków
• duży udział składników pochodzących z mórz i oceanów gwarantuje utrzymanie ryb w doskonałej kondycji
• dodatek czosnku (8%) w naturalny sposób wzmacnia układ odpornościowy
• barwy ryb intensyfikuje naturalna astaksantyna
• znaczny udział błonnika i substancje aktywne
spiruliny regulują procesy trawienia
Dostępne formy: płatki, granulat, chipsy
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LINIA PREMIUM
POKARMY DEDYKOWANE KONKRETNEMU GATUNKOWI LUB GRUPIE RYB
BETTA
• podstawowy pokarm dla bojowników i innych niewielkich ryb labiryntowych
• połączenie płatków zawierających kryl z liofilizowaną ochotką (5%) decyduje o niezwykłej smakowitości tego pokarmu
• naturalne karotenoidy, w tym beta-karoten, intensyfikują kolory ryb
Dostępne formy: płatki

BETTA GRANULAT
• podstawowy pokarm dla bojowników i innych niewielkich ryb labiryntowych
• wyjątkowy smak zachęca ryby (nawet wybredne) do żerowania
• naturalne karotenoidy wzmacniają kolory ryb
Dostępne formy: granulat

GUPPY
• podstawowy pokarm dla gupików i innych ryb żyworodnych
• regularnie podawany zapewnia równomierny wzrost i rozwój
• dodatek soli morskiej wpływa korzystnie na kondycję ryb i przebieg ciąży
• znaczny udział składników pochodzenia roślinnego, w tym spiruliny, reguluje pracę przewodu
pokarmowego
Dostępne formy: płatki
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GOLDFISH COLOR
• podstawowy pokarm dla wszystkich odmian złotych rybek
• duży udział błonnika, między innymi z mieszanki traw, zapewnia prawidłową pracę długiego
przewodu pokarmowego, a L-karnityna reguluje metabolizm tłuszczów
• obecne w pokarmie zarodki pszenne są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych (NKT)
oraz skoncentrowanej dawki witamin i mikroelementów
• wysoki poziom naturalnych karotenoidów, w tym astaksantyny i beta-karotenu, intensyfikuje
barwy ryb
Dostępne formy: płatki

GOLDFISH COLOUR PELLET
• podstawowy pokarm w formie pływającego pelletu dla wszystkich odmian złotych rybek
• odporność ryb wspiera naturalny immunostymulator beta-glukan oraz stabilizowana witamina C
• wysoki poziom naturalnych karotenoidów, w tym astaksantyny i beta-karotenu, intensyfikuje
barwy ryb
Dostępne formy: pellety

SUPER GOLDFISH MINI STICKS
• tonące pałeczki do codziennego karmienia złotych rybek odmian: lionhead, oranda i ranchu
z charakterystyczną naroślą na głowie, określaną jako „lwia główka”
• wysoki poziom białka i dostępność wszystkich niezbędnych aminokwasów sprzyja naturalnemu
rozrostowi narośli na głowie
• doskonale zbilansowany skład pokarmu intensyfikuje rozwój welonu oraz wpływa na formowanie wymaganego przez wzorce tych ras kształtu ciała
Dostępne formy: pałeczki
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LINIA STANDARDOWA
ICHTIO-VIT
• pokarm podstawowy dla większości ryb akwariowych
• jest źródłem dobrze zbilansowanych witamin i mikroelementów
• zapewnia doskonałą kondycję i prawidłowy wzrost ryb
Dostępne formy: płatki, tabletki samoprzylepne

BIO-VIT
• podstawowy pokarm dla ryb roślinożernych i uzupełniający dla ryb wszystkożernych
• wysoki udział błonnika sprawia, że długi przewód pokarmowy ryb roślinożernych pracuje
prawidłowo, a ryby nie są narażone na zaparcia i niebezpieczne stany zapalne przewodu pokarmowego
• optymalnie zbilansowany skład pokarmu oraz witaminy i mikroelementy zapewniają prawidłowy wzrost i rozwój ryb
Dostępne formy: płatki, tabletki samoprzylepne

OVO-VIT
• wzmacniający pokarm z dodatkiem żółtek jaj dla ryb wszystkożernych i mięsożernych
• polecany szczególnie dla tarlaków, dorastającego narybku i młodych ryb
• znaczny poziom łatwostrawnego białka, dobrze przyswajalna lecytyna z żółtek jaj oraz witaminy
i mikroelementy wspomagają wzrost, dojrzewanie i przystępowanie ryb do tarła
• zawarte w pokarmie żółtka jaj są źródłem między innymi nienasyconych kwasów tłuszczowych
oraz luteiny, która intensyfikuje barwy ryb
• jego wysoką wartość odżywczą można wykorzystać również w okresie rekonwalescencji, gdy
ryby potrzebują wysokoenergetycznych i łatwostrawnych pokarmów
Dostępne formy: płatki

SUPER WAVIL
• pokarm podstawowy dla popularnych gatunków ryb (np. mieczyków, gupików, molinezji,
platek, brzanek, danio, złotych rybek)
• jest źródłem dobrze zbilansowanych witamin i mikroelementów
• zapewnia doskonałą kondycję i prawidłowy wzrost ryb
Dostępne formy: płatki
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HOBBY MIX
• pokarm podstawowy polecany szczególnie najmłodszym akwarystom do codziennego karmienia popularnych gatunków ryb (np. mieczyków, gupików, molinezji, platek, brzanek, danio,
złotych rybek)
• zapewnia doskonałą kondycję i prawidłowy wzrost ryb
• atrakcyjny smak zachęca ryby do żerowania
Dostępne formy: płatki

TROPICAL
• wysokobiałkowy pokarm dla ryb wszystkożernych i mięsożernych
• doskonały dla tarlaków i młodych ryb
• jest źródłem niezbędnych aminokwasów
• zapewnia efektywny przyrost masy ciała
Dostępne formy: płatki, granulat

GOLDFISH FLAKE
• podstawowy pokarm poprawiający wybarwienie wszystkich odmian złotych rybek
• duży udział błonnika zapewnia prawidłową pracę długiego przewodu pokarmowego
• obecne w pokarmie naturalne karotenoidy, pochodzące między innymi z papryki, intensyfikują barwy ryb oraz wpływają korzystnie na przebieg wielu procesów fizjologicznych, w tym
rozmnażanie
Dostępne formy: płatki

KIRYSEK
• tonący granulat dla młodych osobników i niewielkich gatunków ryb dennych (np. kirysków,
piskorków, glonojadów)
• dobrze zbilansowane składniki pochodzenia zwierzęcego i roślinnego dbają o doskonałą kondycję ryb
Dostępne formy: granulat

29
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LINIA NATURALNA
TUBI-CUBI

RED MICO

• liofilizowany rurecznik (Tubifex tubifex)

• liofilizowane larwy ochotkowatych

w postaci łatwych do użycia kosteczek
• wysoka zawartość białka stymuluje
wzrost i rozmnażanie ryb

(Chironomidae)
• źródło białka, które stymuluje wzrost
młodych ryb i rozród dorosłych

• pokarm można podawać w stanie suchym lub namoczyć przed podaniem

• 
pokarm można podawać w stanie
suchym lub namoczyć przed podaniem

DAFNIA

FD BRINE SHRIMP
• liofilizowana Artemia salina w postaci

• d
 robne słodkowodne sko-

wygodnych w użyciu bryłek
• artemia dostarcza rybom cenne skład-

rupiaki dla większości ryb
akwariowych

niki odżywcze
• znaczny udział chityny reguluje pracę

GAMMARUS &
SHRIMPS MIX

GAMMARUS

• suszony kiełż zdrojowy i krewetki
z dodatkiem witamin
dużych

sji z dodatkiem witamin
i beta-karotenu

idy intensyfikują barwy ryb

dla

• źródło chityny
• d
 ostępne również w wer-

przewodu pokarmowego
• obecne w artemii naturalne karoteno-

• odpowiedni

• s uszona dafnia

ryb

w akwariach i oczkach wodnych

• suszony kiełż zdrojowy
• o
 dpowiedni dla dużych ryb
w akwariach i oczkach wodnych oraz dla żółwi wodnych

oraz dla żółwi wodnych

FD CALANUS
• liofilizowane skorupiaki planktonowe (Calanus finmarchicus) dla ryb słodkowodnych i morskich,
pozyskiwane z czystych wód północnego Atlantyku
• dzięki dużej zawartości naturalnej astaksantyny (min. 330 mg/kg) kalanus intensyfikuje barwy ryb
• białko, bogate w aminokwasy egzogenne, korzystnie wpływa na rozwój, dojrzewanie i rozród ryb
• kalanus to bogate źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym omega-3 i omega-9
• wyjątkowy smak pokarmu zachęca ryby do żerowania
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Porady
Podrastający narybek możesz karmić rozdrobnionymi płatkami, a także samoprzylepnymi

tabletkami, które składają się z niewielkich drobinek pokarmu. Większe rybki mogą otrzymywać mikrogranulaty (Tropical Nanovit Granulat, Super Spirulina Forte Micro Granulat).




Granulatów Tropical nie musisz moczyć przed podaniem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii ich objętość wzrasta tylko nieznacznie po namoczeniu, dlatego zjedzone
w stanie suchym nie zagrażają zdrowiu Twoich ryb.




Jeżeli Twoje ryby obgryzają delikatne rośliny, możesz ograniczyć to zjawisko, zwiększając
w ich diecie udział pokarmów roślinnych.

Jeżeli chcesz, aby płatki szybciej zatonęły, umieść ich szczyptę bezpośrednio pod wodą.


 Pokarmy wybarwiające wzmacniają wszystkie kolory ryb. Jeśli będziesz stosować je regularnie, to po 2-3 tygodniach zauważysz wyraźny efekt ich działania.




Zamiast pokarmów żywych bezpieczniej jest stosować pokarmy liofilizowane, które są wolne
od niebezpiecznych dla ryb patogenów i jednocześnie nie tracą nic z wartości odżywczych
surowca użytego do ich produkcji.
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LINIA SOFT

AMERICA
• miękki, tonący pokarm dla wszystkożernych i mięsożernych ryb z Ameryki Północnej i Południowej
• w jego skład wchodzą śledzie i owady, które dostarczają wysokiej jakości białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3,
omega-6 i omega-9
• intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów z kryla, kalanusa i czerwonej papryki
• dodatek czosnku i beta-glukanu wzmacnia odporność ryb
• błonnik (m.in. z owoców) oraz chityna ze skorupiaków regulują trawienie
Dostępne formy: size S – pałeczki, size M – granulat, size L – chipsy

AFRICA CARNIVORE
• miękki, tonący pokarm dla mięsożernych i wszystkożernych ryb afrykańskich
• w jego skład wchodzą śledzie i owady, które dostarczają wysokiej jakości białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3,
omega-6 i omega-9
• zawiera bezkręgowce (krewetki 12%, kryl 10%, kalmary 6%, kalanus 1,5%), które są źródłem m.in.: białka, związków
mineralnych i karotenoidów
• dodatek czosnku i beta-glukanu wzmacnia odporność ryb
• pokarm intensyfikuje barwy ryb
• stymuluje ryby do rozrodu
Dostępne formy: size S – granulat, size M – chipsy
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AFRICA HERBIVORE
• miękki, tonący pokarm dla roślinożernych i wszystkożernych ryb afrykańskich
• zawiera algi (Spirulina platensis 20%, Laminaria digitata 4,1%, Chlorella vulgaris 2,8%, Lithothamnium calcareum 1,2%),
które są źródłem m.in.: białka, związków mineralnych, substancji wspierających odporność i prebiotyków
• 
reguluje trawienie i zapobiega stanom zapalnym przewodu pokarmowego dzięki wysokiej zawartości błonnika
(m.in. z owoców i młodej lucerny), chityny ze skorupiaków oraz chlorofilu z alg
• intensyfikuje barwy ryb
• wspomaga metabolizm tłuszczów
Dostępne formy: size S – granulat, size M – chipsy

ASIA
• miękki, wolno tonący pokarm dla wszystkożernych i mięsożernych ryb z Azji
• w jego skład wchodzą śledzie i owady, będące źródłem wysokiej jakości białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3,
omega-6 i omega-9
• intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów ze skorupiaków (w tym kalanusa) i z czerwonej papryki
oraz dodatkowi naturalnej astaksantyny
• wysoka dawka beta-glukanu wzmacnia odporność ryb
• wyjątkowa smakowitość pokarmu zachęca ryby do żerowania
Dostępne formy: size S – granulat, size M – pałeczki
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LINIA SOFT
BETTA
• miękki pokarm w formie wolno tonącego minigranulatu dla bojowników i innych niewielkich gatunków błędnikowców (Anabantoidei)
• w jego skład wchodzą śledzie i owady, będące źródłem wysokiej jakości białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9
• intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów ze skorupiaków (w tym
kalanusa) i z czerwonej papryki oraz dodatkowi naturalnej astaksantyny
• wysoka dawka beta-glukanu wzmacnia odporność ryb
• wyjątkowa smakowitość pokarmu zachęca ryby do żerowania
Dostępne formy: minigranulat

AROWANA
• miękki pokarm w formie pływających pałeczek dla arowan
• w jego skład wchodzą śledzie i owady, będące źródłem wysokiej jakości białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9
• intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów z kryla, krewetek, kalanusa i czerwonej papryki oraz dodatkowi naturalnej astaksantyny
• wysoka dawka beta-glukanu wzmacnia odporność ryb
• wyjątkowa smakowitość pokarmu zachęca ryby do żerowania
Dostępne formy: pałeczki
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TROPICAL

LINIA SOFT
MONSTER FISH
• miękki pokarm w formie pływających pałeczek dla dużych gatunków ryb mięsożernych,
w skład którego wchodzą: skorupiaki, mięczaki, śledzie i owady, będące źródłem wysokiej jakości białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9
• intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów z kryla, krewetek,
kalanusa i czerwonej papryki oraz dodatkowi naturalnej astaksantyny
• wysoka dawka beta-glukanu wzmacnia odporność ryb
• niezwykle bogaty skład pałeczek zaspokaja potrzeby pokarmowe dużych gatunków
ryb, zapewniając im jednocześnie bezpieczeństwo biologiczne, którego brakuje przy
stosowaniu pokarmów żywych
• wyjątkowa smakowitość pokarmu zachęca ryby do żerowania
Dostępne formy: pałeczki

> 15 cm

CARNIVORE
• wieloskładnikowy pokarm, w skład którego wchodzą miękkie pałeczki oraz suszone
krewetki (20%), suszone larwy mącznika młynarka (8%) i suszone świerszcze (2%),
przeznaczony do codziennego karmienia dużych gatunków mięsożernych ryb
• główny składnik pokarmu to ekstrudowane pałeczki
• zielone pałeczki to źródło cennej spiruliny, która wraz z błonnikiem reguluje pracę
przewodu pokarmowego
• czerwone pałeczki to źródło białka bogatego w aminokwasy egzogenne oraz astaksantyny, która intensyfikuje barwy ryb
• zawarty w pokarmie naturalny immunostymulator – beta-glukan, stabilizowana witamina C oraz substancje czynne spiruliny zwiększają odporność ryb na choroby
• odpowiednio dobrane witaminy i mikroelementy zapobiegają niedoborom tych substancji i utrzymują ryby w doskonałej kondycji
• miękka konsystencja pokarmu sprawia, że jest on chętnie pobierany
Dostępne formy: pałeczki + suszone bezkręgowce

> 15 cm
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LINIA PROBIOTIC
PRO DEFENCE size S i M
• pokarm w formie wolno tonącego granulatu z dodatkiem probiotyku
• dodany do pokarmu probiotyk zawiera żywotne endospory bakterii Bacillus subtilis, które stabilizują
mikroflorę jelit, co wpływa na lepsze wykorzystanie pokarmu, w rezultacie zmniejszając zanieczyszczenie wody odchodami ryb
• synergiczne działanie probiotyku, beta-glukanu, witamin i karotenoidów silnie oddziałuje na poprawę
ogólnej kondycji ryb i wzmocnienie układu odpornościowego
• pozytywnie wpływa na rozród, zwiększając płodność ryb i przeżywalność narybku
• łagodzi skutki stresu wywołanego np. transportem, rozrodem, agresją wewnątrzgatunkową, konkurencją itp.
• zapewnia zdrowy wzrost i rozwój ryb
Dostępne formy: granulat

PRO DEFENCE Micro size
• wysokobiałkowy (60%) pokarm w formie proszku z dodatkiem probiotyku do codziennego karmienia
narybku
• dodany do pokarmu probiotyk zawiera żywotne endospory bakterii Bacillus subtilis, które stabilizują
mikroflorę jelit, co zwiększa odporność ryb na patogeny oraz wpływa na lepsze wykorzystanie pokarmu, w rezultacie przyspieszając wzrost ryb i zmniejszając zanieczyszczenie wody ich odchodami
• synergiczne działanie probiotyku, beta-glukanu, witamin i karotenoidów silnie oddziałuje na układ
immunologiczny narybku, zwiększając jego odporność na chorobotwórcze patogeny
• probiotyk zwiększa przeżywalność narybku i jego odporność na stres
• wysoka zawartość białka bogatego w aminokwasy egzogenne zapewnia zdrowy wzrost i rozwój ryb
• odpowiednio dobrany zestaw witamin oraz makro- i mikroelementów zapobiega awitaminozom,
krzywicy oraz wspomaga rozwój narządów i kośćca
Dostępne formy: proszek

PRO DEFENCE size XXS
• wysokobiałkowy (57%) pokarm w formie mikrogranulatu (0,5 mm) z dodatkiem probiotyku do codziennego karmienia narybku i małych gatunków ryb
• dodany do pokarmu probiotyk zawiera żywotne endospory bakterii Bacillus subtilis, które stabilizują
mikroflorę jelit, co zwiększa odporność ryb na patogeny oraz wpływa na lepsze wykorzystanie pokarmu, w rezultacie przyspieszając wzrost ryb i zmniejszając zanieczyszczenie wody ich odchodami
• synergiczne działanie probiotyku, beta-glukanu, witamin i karotenoidów silnie oddziałuje na układ
immunologiczny narybku oraz dorosłych ryb, zwiększając odporność na chorobotwórcze patogeny
• probiotyk pozytywnie wpływa na rozród, a także łagodzi skutki stresu wywołanego np. transportem,
rozrodem, agresją wewnątrzgatunkową, konkurencją itp.
• podawanie pokarmu narybkowi zwiększa jego przeżywalność i pozytywnie wpływa na tempo wzrostu oraz zwiększa odporność na stres
• wysoka zawartość białka bogatego w aminokwasy egzogenne zapewnia zdrowy wzrost i rozwój ryb
• odpowiednio dobrany zestaw witamin oraz makro- i mikroelementów zapobiega awitaminozom,
krzywicy oraz wspomaga rozwój narządów i kośćca
Dostępne formy: mikrogranulat
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LINIA GEL FORMULA
GEL FORMULA
for Omnivorous Fish
• pokarm w formie galaretki do samodzielnego przygotowania, przeznaczony dla ryb
wszystkożernych
• możliwość przygotowania pokarmu tonącego lub pływającego o dowolnym kształcie
i wielkości
• reguluje pracę przewodu pokarmowego i intensyfikuje wybarwienie ryb
• pokarm zawiera algi (8,5%), w tym Spirulina platensis, Chlorella vulgaris oraz Ascophyllum
nodosum i Laminaria digitata (określane jako glony kelp), a także kryl (3%), czosnek,
ekstrakt z czerwonej papryki i owoce
• zawarte w spirulinie i chlorelli nienasycone kwasy tłuszczowe i białko (bogate w aminokwasy egzogenne), a także witaminy, mikro- i makroelementy z glonów kelp (w tym
jod, chrom, selen i żelazo) zapewniają rybom doskonałą kondycję, intensywny wzrost
i witalność
• pokarm intensyfikuje wybarwienie ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów pochodzących z naturalnych źródeł takich jak kryl, czerwona papryka, spirulina oraz dzięki
dodatkowi astaksantyny
• odporność ryb wspierają substancje czynne czosnku i spiruliny
• wyjątkowa smakowitość pokarmu zachęca ryby do żerowania

GEL FORMULA
for Carnivorous Fish
• pokarm w formie galaretki do samodzielnego przygotowania, przeznaczony dla ryb
mięsożernych i wszystkożernych
• możliwość przygotowania pokarmu tonącego lub pływającego o dowolnym kształcie
i wielkości
• pokarm zawiera skorupiaki (krewetki 8,3%, kryl 7%, kalanus 1,2%), mięczaki (kalmary
4,2%) i larwy owadów (3,5%)
• śledzie, owady i bezkręgowce morskie są źródłem wysokiej jakości białka oraz kwasów
tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9, które zapewniają rybom doskonałą kondycję, intensywny wzrost i witalność
• pokarm intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów z kryla, krewetek, kalanusa i czerwonej papryki oraz dodatkowi astaksantyny
• wysoka dawka beta-glukanu wzmacnia odporność ryb
• wyjątkowa smakowitość pokarmu zachęca ryby do żerowania
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GEL FORMULA
for Herbivorous Fish
• pokarm w formie galaretki do samodzielnego przygotowania, z wysoką zawartością alg
(36%), przeznaczony dla ryb roślinożernych i wszystkożernych
• możliwość przygotowania pokarmu tonącego lub pływającego o dowolnym kształcie
i wielkości
• pokarm zawiera pięć gatunków alg: spirulina (Spirulina platensis), chlorella (Chlorella
vulgaris), Lithothamnium calcareum oraz glony kelp – Ascophyllum nodosum i Laminaria
digitata
• zawarte w spirulinie i chlorelli nienasycone kwasy tłuszczowe i białko (bogate w aminokwasy egzogenne), a także witaminy, mikro- i makroelementy z glonów kelp i Lithothamnium calcareum (w tym jod, chrom, selen i żelazo) zapewniają rybom doskonałą
kondycję, intensywny wzrost i witalność
• wysoka zawartość bogatej w karotenoidy spiruliny intensyfikuje wybarwienie ryb
• włókno pokarmowe z alg, mączka z kory dębu oraz chityna regulują pracę przewodu
pokarmowego
• pokarm sprzyja rozwojowi prawidłowej flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym

Porady
W zależności od wielkości obsady akwarium możesz przygotować kilka mniejszych porcji bądź

jedną większą i wykorzystywać je w zależności od potrzeb.
Jeżeli wiesz, że nie zużyjesz całej porcji pokarmu w ciągu 5 dni, przygotuj porcje odpowiednie dla

Twoich ryb i zamroź je. Czas przechowywania zamrożonego pokarmu to maksymalnie 6 miesięcy.

 Pokarm należy rozmrozić przed podaniem go rybom.
 Do stężenia pokarmu możesz użyć form silikonowych o różnych kształtach.
Możesz przygotować pokarm pływający, tonący, rozsmarowany na kamieniach lub szklanej płytce

albo starty na tarce.




Jeżeli masz mieszaną obsadę ryb, to część porcji przygotuj w formie pływającej, a część w formie




W przypadku karmienia narybku: masę, która jeszcze nie stężała, rozetrzyj na szklanej płytce. Płytkę

tonącej.
umieść w lodówce do stężenia.
W przypadku karmienia ryb dennych lub w naturze odrywających glony z kamieni: masę, która

jeszcze nie stężała, rozetrzyj na kamieniu. Kamień umieść w lodówce do stężenia.
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NANOAKWARYSTYKA
I POKARMY DLA NARYBKU
Niewielkie zbiorniki akwariowe (do
60 litrów), określane jako nanoakwaria, wymagają szczególnej opieki,
a ich mali mieszkańcy − zarówno
ryby, jak i skorupiaki − odpowiednio drobnego pokarmu. Tropical
oferuje wysokiej jakości pokarmy
w postaci mini- i mikrogranulatów
oraz szczególnie smakowitych płatków, które można rozetrzeć do
wielkości odpowiedniej dla danego
gatunku ryb. Wyjątkowa hydrostabilność

proponowanych

pro-

duktów zapobiega wypłukiwaniu
składników pokarmowych do wody,
co chroni wrażliwe środowisko nanoakwarium przed niepożądanym
wpływem tych substancji.

POKARMY DLA MAŁYCH GATUNKÓW RYB
Tropical Nanovit Granulat
Tropical Nanovit Tablets
Pro Defence size XXS
Supervit Mini Granulat
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POKARMY DLA NARYBKU
Tropical Discus Gran D-50 Plus Baby
Pro Defence Micro Size
Pro Defence size XXS
Mikro-vit Basic

Super Spirulina Forte Mini Granulat

Mikro-vit Hi-Protein

Super Spirulina Forte Micro Granulat

Mikro-vit Spirulina

Tropical Discus Gran D-50 Plus Baby

Mikro-vit Vegetable

VADEMECUM AKWARYSTY

LINIA AQUA CARE
PREPARATY AKWARYSTYCZNE
Preparaty akwarystyczne TROPICAL AQUA CARE ułatwiają zakładanie i pielęgnację akwarium. Są źródłem mikroelementów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmów ryb, oraz substancji odżywczych dla roślin wodnych,
zapewniając ich bujny wzrost i zdrowy wygląd. Istotną grupę preparatów stanowią środki do uzdatniania i przygotowywania wody wodociągowej dla celów akwarystycznych. Jest to o tyle ważne, że większość akwarystów korzysta z wody
wodociągowej dezynfekowanej chlorem lub jego związkami, które są toksyczne dla ryb. Taka woda wymaga specjalnego
traktowania, aby stała się bezpieczna dla mieszkańców akwarium.
Etykiety preparatów Tropical pozwalają na niezwykle łatwe rozpoznanie typu preparatu. Etykiety wyróżnione określonym
tłem kolorystycznym należą do tej samej grupy funkcjonalnej.
GRUPA NIEBIESKA
To niezwykle skuteczne preparaty służące do uzdatniania i przygotowania
wody akwariowej, a także do korekty i optymalizacji jej parametrów: Antychlor,
Esklarin, Tropical Bacto-Active, Shrimp Guard, Aquacid pH Minus i Aqua-Alkal
pH Plus.
GRUPA BRĄZOWA
Preparaty oparte na naturalnych wyciągach przeznaczone do przygotowania
tak zwanych „czarnych wód” charakterystycznych dla biotopu Amazonki oraz
specjalny preparat do uzdatniania wody o tego typu parametrach. Wypróbuj
Torfin Complex, Querex, Ketapang Extract i uzdatniacz Blacklarin.

GRUPA ZIELONA
W tej grupie znajdują się preparaty zawierające odpowiednio zbilansowane
mikro- i makroelementy dla ryb i roślin wodnych. Linia obejmuje następujące
produkty: Aquaflorin Potassium, Aqua Plant, Ferro-Aktiv, Multimineral, Kobaltosan i Tropical Carbo.
GRUPA POMARAŃCZOWA
Niezwykle skuteczne, sprawdzone i doceniane przez akwarystów na całym
świecie preparaty pielęgnacyjne służące między innymi do dezynfekcji wody:
Chloramina i Algin.

GRUPA FIOLETOWA
Grupa preparatów do pielęgnacji ryb pozwalająca cieszyć się pięknem akwarystyki w jej pełnej okazałości. Zestaw obejmuje: Tropical Bactosan, Ichtio, CMF
i Healthosan.

Wszelkie informacje o preparatach marki Tropical można znaleźć w Vademecum Aqua Care.
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LINIA AQUA CARE / AKCESORIA
TEST pH 6.0-7.8

TEST pH 4.5-9.5

• pomiar odczynu wody słodkiej

• pomiar odczynu wody słodkiej

w zakresie od 6,0 do 7,8 pH,

i morskiej w zakresie od 4,5

z podziałką skali co 0,2 pH

do 9,5 pH, z podziałką skali

(200 testów)

co 0,5 pH (200 testów)

TEST GH/KH
• pomiar metodą miareczkowania twardości ogólnej (GH) i węglanowej (KH) wody w akwariach i oczkach wodnych
• do badanej wody dozuje się kroplami roztwór odpowiedniego odczynnika (do momentu
zmiany zabarwienia)
• jedna kropla odpowiada jednemu stopniowi niemieckiemu (°n)

TEST NO2–

• pomiar

stężenia

TEST 6 IN 1
azotynów

• a kwarystyczny test paskowy, który

w wodzie słodkiej i morskiej,

umożliwia jednoczesny pomiar 6 pa-

w przedziale wartości od 0,0
do 3,3 mg/l

rametrów chemicznych wody
• przeznaczony jest do pomiaru stężenia azotanów i azotynów, twardości
ogólnej i węglanowej, odczynu pH
oraz stężenia chloru całkowitego

TEST NO
• pomiar

–
3

stężenia

w wodzie słodkiej
azotanów

w wodzie słodkiej i morskiej,
w przedziale wartości od 0 do
100 mg/l

• uzyskana szybko informacja o parametrach chemicznych wody umożliwia, w razie konieczności, natychmiastowe podjęcie działań, które
poprawią warunki życia ryb

KEGEL
• stożek tarliskowy dla dyskowców wykonany z tworzywa sztucznego, które zapewnia
wygodę i bezpieczeństwo użytkowania
• charakteryzuje się dużą stabilnością, co zapobiega jego wywracaniu nawet podczas
burzliwego tarła ryb
• powierzchnia stożka jest lekko chropowata, aby zwiększyć przyczepność ziarenek ikry
składanych przez paletki
• tworzywo, z którego wykonano Kegel, jest łatwe w dezynfekcji, którą należy wykonywać
przed każdym włożeniem stożka do akwarium
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LINIA AQUA CARE / MEDIA FILTRACYJNE I FILTRY GĄBKOWE
TROPICAL PORO RING
• wysokiej jakości materiał filtracyjny w postaci ceramicznych, porowatych pierścieni
o powierzchni 600 m2/l, których kształt zapewnia dobry przepływ wody, a tym samym
odpowiednie natlenienie i odżywienie złoża biologicznego w filtrze
• porowata struktura stanowi doskonałe podłoże do osiedlania się i wzrostu pożądanych
w akwarium bakterii nitryfikacyjnych

COCO CARB
• wysokiej jakości węgiel aktywny otrzymywany z łupin orzecha kokosowego
• w porównaniu z tradycyjnym węglem aktywnym ma znacznie większą liczbę mikroporów oraz ogromną powierzchnię właściwą (1 g ≈ 1100 m2)
• ma wyjątkowe właściwości sorpcyjne, szczególnie przydatne do oczyszczania wody
z chloru oraz najmniejszych cząsteczek wywołujących barwę wody i jej zapach
• ogranicza stężenie toksycznych związków organicznych, w tym wielu leków, pestycydów
i związków chloroorganicznych, a także wiąże niektóre jony metali ciężkich
• pozwala zapewnić i utrzymać wysoką jakość wody w akwariach słodkowodnych i morskich z delikatnymi i wymagającymi gatunkami ryb, szczególnie pochodzącymi z odłowu, które mogą źle znosić obecność substancji chemicznych w wodzie wodociągowej

TROPICAL CARBOLIT
• wysokiej jakości, złożony wkład filtracyjny, który powstał poprzez połączenie w stosunku 1:1 aktywnego węgla kokosowego i zeolitu
• węgiel aktywny otrzymywany z łupin orzecha kokosowego to najbardziej wydajny substrat filtracyjny wśród węgli aktywnych
• skutecznie usuwa substancje wywołujące barwę wody i jej zapach oraz chlor i wiele
toksycznych związków organicznych, a także niektóre jony metali ciężkich
• działanie węgla kokosowego uzupełnia naturalny, porowaty minerał z grupy zeolitów,
który usuwa z wody jony amonowe (NH4+), niektóre jony metali ciężkich i związki chloroorganiczne
• połączenie dwóch tak doskonałych materiałów filtracyjnych pozwala uzyskać w akwarium idealnie krystaliczną i czystą wodę
• Tropical Carbolit doskonale sprawdza się w akwariach po zakończeniu kuracji leczniczej

FILTRY GĄBKOWE
• filtry gąbkowe to idealne rozwiązanie do zbiorników z delikatnymi rybami i skorupiakami oraz do akwariów tarliskowych
• zapewniają dużą powierzchnię filtracyjną i efektywne oczyszczanie przy niewielkim
ruchu wody w akwarium
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ULTRANOWOCZESNA
TECHNOLOGIA
EKSTRUZJI
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Co wyróżnia pokarmy granulowane Tropical?



w
ysoka przyswajalność składników odżywczych
przez ryby



Tropical
dysponuje jedną
z najnowocześniejszych linii
do ekstruzji na świecie.
Dzięki tak zaawansowanej
technologii możemy oferować
pokarmy dla ryb
o niespotykanych do tej
pory parametrach.

d
łuższe zachowanie wysokich walorów odżywczych
pokarmu po otwarciu opakowania





ś
ciśle określone kształt i wielkość granulek
b
rak pyłu zanieczyszczającego wodę w akwarium
wysokie bezpieczeństwo biologiczne

Karmy wytwarzane są w technologii HTST (High Tempera-

Proces degradacji składników odżywczych podczas pro-

ture/Short Time), powstają więc w wyniku obróbki w wy-

dukcji jest niewielki i dotyczy najbardziej wrażliwych wita-

sokiej temperaturze i ciśnieniu w bardzo krótkim czasie.

min, które są suplementowane. Suplementacja ma na celu

Jednak zanim surowce trafią do ekstrudera, są poddawa-

nie tylko uzupełnienie strat witamin, ale też dostarczenie

ne mikronizacji, czyli bardzo dokładnemu rozdrobnieniu.

ich nadmiaru, który w naturalny sposób zabezpiecza po-

Takie przygotowanie surowców zwiększa przyswajalność

karm przed działaniem czynników degradujących, takich

substancji odżywczych z pokarmu.

jak tlen i światło. Dzięki temu pokarmy Tropical bardzo

Warto podkreślić fakt, że nasze najdrobniejsze granulaty

długo po otwarciu opakowania zachowują swoje wysokie

nie powstają w wyniku kruszenia większych granulatów

właściwości odżywcze.

(krumblowanie), tylko są finalnym produktem ekstruzji.
Dzięki temu wyeliminowaliśmy występowanie pyłu obciążającego wodę i powodującego zmiany jej parametrów
chemicznych. Taka technologia nie była do tej pory szerzej
stosowana w produkcji karm akwarystycznych.
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PEŁNA INFORMACJA NA ETYKIECIE –

NIE MAMY NIC DO UKRYCIA
Na etykiecie pokarmu dla ryb zamieszczamy informację o procentowym udziale białka surowego, tłuszczu surowego, włókna surowego i wody w pokarmie. Analiza chemiczna nie jest obowiązkową informacją na etykiecie,
jednak renomowane firmy chętnie zamieszczają te dane, gdyż ułatwiają one porównanie produktów. Obowiązkową informacją są natomiast dane na temat zawartości witamin i mikroelementów, jeżeli są one dodatkowo
dodawane do pokarmu.
Białko surowe to wszystkie składniki pokarmu

Na etykietach nie umieszczamy informacji o ilo-

zawierające azot. O wartości odżywczej białka

ści popiołu surowego. Jest to suma składników

decyduje jego strawność oraz ilość aminokwasów

mineralnych w pokarmie, uzyskana przez spopie-

egzogennych. W pokarmach Tropical jako głów-

lenie próbki pokarmu. Wskaźnik ten służy do wyli-

ne źródło białka wykorzystuje się wysokiej jakości

czenia ilości składników organicznych w pokarmie,

mączki rybne, mączki ze skorupiaków oraz spirulinę.

które decydują o wartości pokarmu. Popiół surowy

Strawność białka z tych źródeł (czyli stopień uwolnie-

w pokarmach Tropical waha się w przedziale od 6

nia i wchłonięcia aminokwasów podczas trawienia)

do 10%.

wynosi 90-95%.
Znając zawartość białka, tłuszczu, włókna, popiołu
Tłuszcz surowy to estry glicerolu i kwasów tłuszczo-

i wody w pokarmie, łatwo można obliczyć ilość

wych. Ich źródłem w pokarmach Tropical są między

węglowodanów. Ich średnia zawartość w pokarmach

innymi wysokiej jakości oleje rybne. Tłuszcz jest pod-

dla ryb ozdobnych to 20-30%. Ryby wytwarzają

stawowym źródłem energii, jak również dostarcza

enzymy trawienne, które pozwalają im rozkładać

niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych,

węglowodany. Stopień wykorzystania węglowoda-

w tym kwasów omega-3 i omega-6.

nów zależy od zawartości w pokarmie między innymi
białka, a także od procesu produkcji pokarmów.

Włókno surowe (błonnik) przyspiesza perystalty-

Technologia HTST wykorzystywana przez Tropical

kę jelit, zapobiega zaparciom i sprzyja rozwojowi

zwiększa przyswajalność węglowodanów przez ryby.

korzystnych bakterii oraz oczyszczaniu organizmu
z toksyn. Obserwuje się tendencję do jak największego obniżania zawartości włókna w pokarmie, co
wpływa na zmniejszenie masy kałowej wydalanej
przez ryby, a tym samym ogranicza zanieczyszczenie
wody w akwarium. Jednak zbyt mała ilość włókna
w pokarmie może sprzyjać stanom zapalnym przewodu pokarmowego. W pokarmach Tropical zawartość włókna pokarmowego oscyluje w granicach
2-3%.
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VADEMECUM AKWARYSTY
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Polecamy preparaty Tropical Aqua Care, które – dzięki zaawansowanej technologii
produkcji i sprawdzonemu działaniu – ułatwiają pielęgnację akwarium oraz stworzenie optymalnych warunków do hodowli ryb.
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