
  بيماری ھای ماھی ھا

 ھای قارچی خارجی عفونت  

         
 

توان به دليل  ھا را به سادگی می ھای قارچِی ماھی  ھا و آلودگی عفونت

 JBLشکل آن که شبيه گلوله پنبه است تشخيص داد. افزودن  

Fungol تواند آلودگی قارچی را سريعاً و به طور مطمئن از بين  می

ببرد. اما مھم است که درمان را بدون تأخير شروع کنيد، چرا که 

کند. اين  قارچ مواد متابوليک سمی را در بدن ماھی آزاد می

چ ھای پيرامونی را بدون ھي تواند پوست خود و بافت سازد. ماھی می مسموميت خود مشکل اصلی را می

مشکلی در طول مدِت درمان ترميم کند. آلودگی قارچی که قابل مشاھده است اغلب مواقع خود يک 

تواند ناشی از آسيب به پوست باشد. ھمچنين آلودگی به باکتری که  آيد، و می آلودگی ثانوی به حساب می

اين عفونت قارچی  تواند دليل اوليه برد می ھای فوقانی پوست ماھی را از بين می غشای مخاطی و اليه

  باشد.

 JBLشود از يک درمان ترکيبی استفاده شود، به اين صورت که نخست  به ھمين منوال، توصيه می

Fungol  برای آلودگی قارچی استفاده شود، و سپس درمانی بعدی که برای از بين بردن عفونت باکتری

  صورت گيرد.   JBL Ektol Fluidاست با 

توان از آلوده شدن تخم ماھی به قارچ جلوگيری  می JBL Fungolبا افزودن   آلودگی قارچی تخم ماھی:

ھايی مثل  فايده خواھد بود. در ماھی ھا بارور نشده باشند اين درمان بی به عمل آورد. مسلماً، اگر تخم

ھا  کنند. به عالوه، زمانی که مجموعه تخم ريزی می ماھی و ديسکس ماھی، دو ماھی ماده به ھم تخم فرشته

تواند در  ھای ماھی آيا می به قارچ آلوده شود، پارامترھای آب بايد وارسی شوند تا مشخص شود که تخم



آب با سختی، رسانايی الکتريکی، و سطح اسيديته اندازه گيری شده رشد کند. بھداشت آب بايد به خوبی 

  ه به عمل نيامده باشد. فايده خواھد بود، اگر اقدامات پيشگيران رعايت شود. بھترين درمان نيز بی

  

  :دستورالعمل درمان 

                                                 
 

پيش از استفاده کربن (زغال) فعال را از داخل فيلتر بيرون بياوريد،  :JBL Fungolروش استفاده از 

  اکسيد کربن را خاموش کنيد.   با دی  خيزسازی و حاصل UV-Cھای  دستگاه

ليتر آب. اگر الزم باشد که باز ُدز دارو ادامه داده شود، بايد در روز  40ليتر در ھر ھر  ميلی 10 ُدز:

درصد از آب  50تا  30سوم، و پنجم و به ھمين منوال ادامه داده شود. بالفاصله پس از افزودن ُدز نيز 

  نيز بايد عوض شود. 

حتی از بين رفتن آلودگی قارچی پس از يک تا  به طور عادی، بھبود يا مالحظات مربوط به مدِت درمان:

  توان ُدز دارو را ادامه داد.  گيرد. در صورت لزوم طبق شرح فوق می دو روز صورت می

ھا و مانند آن) ممکن است توان تحمل اين دارو را  پوست مھِرگان درون آب شيرين (ميگو، سخت بی

ھای بدون  مھرگان انجام بگيرد. ماھی ود اين بینداشته باشند. برای احتياط بھتر است، درمان بدون وج

اند ممکن است به اين دارو حساسيت  ھايی که ضعيف شده فلس (مانند گربه ماھی و ماھی لوچ) و ماھی

نشان بدھند. برای ھمين الزم است که اول از يک نصف ُدز استفاده شود و بعد با دقت اين ميزان اضافه 

  شود. 

فيلترھای قوی از نظر بيولوژيکی که برای مدت زمان زيادی تميز درمان:  تصفيه و تغذيه در طول مدت

شود که فيلترھا  اند ممکن است تا حدودی امکان درمان را از بين ببرد. به ھمين دليل، توصيه می نشده

پيش از استفاده نظافت شوند. شايد حتی بھتر باشد که پيش از استفاده مديوم فيلتر را عوض کنيد، چرا که 

توانند خارج از بدن ماھی نيز برای مدت زمان طوالنی زنده باقی بمانند. در طول  ھای قارچ می اگھ

  مدِت درمان به ميزان اندک ماھی بيمار را تغذيه کنيد. 



در صورت استفاده از ُدز بيش از حد دارو،  استفاده از ُدز بيش از اندازه، ايجاد وقفه يا قطع درمان:

نصف آب بايد تخليه و تعويض شود. اگر يک ُدز فراموش شود، بايد به محِض ممکن ُدز دارو به آب 

  اضافه شود، و درمان نيز طبق دستورالعمل ادامه پيدا کند. 

  :پس از درمان  

                                                   
  

ساعت  24برای مدت   JBL Carbomec activeپس از درمان، با استفاده از کربن (زغال) فعال 

  آب را تصفيه کنيد تا باقی مانده دارو از بين برود. پس از اين مدت زغال را بيرون بياوريد. 

م (در آب شيرين) بريزيد تا سيست JBL Acclimolبعد از آن، برای مدت يک ھفته، روزانه يک ُدز از 

 JBL FilterStartايمنی ماھی را تقويت کنيد و درمان جراحات ناشی از انگل را از بين ببرد. افزودن 

کند تا  ليتر) درون مخزن آب کمک می 150ليتر در ھر  ميلی JBL Denitrol )250به فيلتر يا 

شود.  احياء می 1وارخ ھای ازت اند جانشين شوند و فيلتر با باکتری ديده کننده که آسيب ھای نظافت باکتری

 48آيد. در  کنيد، آب مخزن به رنگ سفيد شيری در می را به آب اضافه می JBL Denitrolھنگامی که 

، به داخل آکواريوم ھوادھی کنيد يا اطمينان حاصل کنيد JBL Denitrolساعت نخست پس از افزودِن 

  گردد.  که از فيلتر جريان آب به آرامی باز می

، ميزان JBL Denitrolو  JBL FilterStartو روزھای نخست پس از افزودِن  در طول مدت درمان

 1گيری کنيد. اگر ميزاِن نيتريت بيشتر از  آمونيوم/آمونياک و نيتريت را به صورِت روزانه اندازه

بايد به  JBL Denitrolدرصد از آب بايد بالفاصله عوض شود، و  50گرم در ليتر باشد، حدوداً  ميلی

  در ُدز بااليی افزوده شود.مخزن آب 

                                                            
1 Nitrifying	Bacteria	 ساز باکتری شوره  



                                                 

 
 

  پوسيدن دھان و باله 
  

                                                
  

کند،  شدن می  ھايی از بدن ماھی شروع به فاسد و پوسيده در نتيجه بيماری که در فوق قيد شده است، بخش

توان بيماری را به سرعت متوقف  می JBL Ektol Fluidرود. با افزودن  بخش از بين می و بعد ھمه آن

ھايی از بدنش را که دچار عفونت شده ترميم کند. برای کمک به ماھی  تواند آن بخش کرد و ماھی نيز می

دھيد دو برابر ُدز  ھا می کنيم که در غذايی که به ماھی برای آن که انرژی کافی داشته باشد، توصيه می

   به ماھی بدھيد. JBL Atvitolھفتگی از 

پوسيدگی دھان يا باله ناشی از وجود مشکلی در کيفيت آب است، حتی اگر بيماری ماھيت باکتريايی 

آوری وقتی  تعلق دارد و به سرعت وحشت 3و سودوموناس 2داشته باشد. اين باکتری به گونه آئروموناس

  کند. که کيفيت آب پايين باشد در آکواريوم تکثير پيدا می

                                                            
2 aeromonas	
3 Pseudomonas		



توان مقابله کرد که به طور دائم از درمان صحيح استفاده کرد و پارامترھای آب  یبا اين بيماری زمانی م 

زمان بھبود بخشيد. عوض کردِن منظم آب يکی از اقدامات بسيار مھم است. به ھمين  را به طور ھم

کند، و شرايط زندگی ماھی را  به کاھش چگالی باکتری در آکواريوم کمک می UV-Cمنوال، استفاده از 

ترين پارامترھای آب که بايد وارسی شده و بنا به نياز بھينه شوند عبارتند از سختی  بخشد. مھم د میبھبو

)، و نيتريت NH3)، آمونياک (NH4)، و ميزان آمونيوم (pH)، اسيديته (ميزان KHکربناتی آب (

)NO2امترھا را ). تمامی توضحيات مربوط به اين پارامترھای آب و دستورالعمل بھينه سازی اين پار

  کند.  توانيد از يک آزمايشگاه آکواريوم تھيه کنيد. نظافت منظم و دقيق فيلتر نيز به اين امر کمک می می

  

  :دستورالعمل درمان  

                                                       
  

  

: پيش از استفاده کربن (زغال) فعال شده را از درون فيلتر Fluid JBL Ektolچگونگی استفاده از 

اکسيدکربن را خاموش کنيد و در آب شور    با دی  خيزسازی و حاصل UV-Cھای  بيرون بياوريد. دستگاه

ھا را نيز خاموش کنيد. در طول مدِت درمان، آکواريوم بايد با استفده از يک ozoniserنيز اسکيمرھا و 

درصد از آب بايد پيش از استعمال دارو عوض شود. دارو  50زدِن آب ھوادھی شود.  ھم سنگ ھوا يا به

  ھا به آب اضافه شود، و آبزيان نيز بايد در طول افزودن دارو تحت نظارت باشند.  بايد به طور کل صبح

آن در روز  ليتر آب. اگر الزم است که اين ُدز ادامه پيدا کند، بايد مقدار کامل 20ليتر در  ميلی 10 ُدز:

 50درصد از آب بايد عوض شود. تنھا  50تا  30پنجم به آب اضافه شود. بالفاصله پس از افزودن ُدز 

استفاده کرد. اگر سختی  dدرجه  8توان برای آب با سختی کربناتی کمتر از  درصد از ُدز قيد شده را می

  فزايش داد. درصد ا 125توان ُدز را تا  باشد، می dدرجه  15کربناتی بيشتر از 

حساسيت داشته و JBL Ektol Fluidزا ممکن است به  ھای جوان و ماھی کيل زنده ماھی

ليتر آب استفاده  100ليتر در ھر  ميلی 10يافته به ميزان  واکنش نشان بدھند. در اين صورت از ُدز کاھش



ن ُدز دارو به آب اضافه کنيد. اگر الزم باشد که ُدز مزبور را ادامه بدھيد، در روز پنجم به ھمين ميزا

درصد از آب آکواريوم عوض شود.  50تا  30کنيد. بالفاصله پس از افزودن ُدز مزبور الزم است که 

  مالحظات مربوط به سختی کربناتی آب نيز بايد متناسباً رعايت شود. 

مھرگان درون آب شيرين (ميگو، سخت پوستان، و مانند آن) ممکن است تحمل اين دارو را  بی

ھای فاقد فلس  مھرگان را از مسئله درمان جدا کنيد. ماھی داشته باشند. برای احتياط بھتر است اين بین

شده ممکن است به اين دارو حساس باشند. برای ھمين با  ھای ضعيف (ماھی لوچ، و گربه ماھی) و ماھی

  نيم ُدز شروع کنيد و با دقت اين ميزان را افزايش دھيد. 

ھای مسئول  باعث صدمه شديد به باکتریJBL Ektol Fluidتصفيه و تغذيه در طول مدِت درمان: 

ھا) درون محيط فيلتر نيز  زا (پاتوژن جايی که عوامل بيماری آورند. از آن نظافت درون فيلتر وارد می

ست که مديوم فيلتر را کنيم که فيلتر را به طور کامل نظافت کنيد، يا بھتر ا مانند، توصيه می زنده باقی می

تعويض کنيد. آکواريوم بايد زمانی که فيلتر درون آن نيست به خوبی ھوادھی شود. در طول مدِت درمان 

  مورد نظر غذا کم بدھيد.   بايد تا حد ممکن به ماھی

  ) نصف آب آکواريوم را عوض کنيد. overdoseدر صورت افزايش بيش از اندازه ُدز (

  

  :پس از تکميل درمان  

 JBL Carbomec activeشده  که درمان کامل شد، درون فيلتر پنبه (کتان)و زغال فعال پس از آن

  مانده دارو را از آکواريوم خارج کند. ساعت استفاده کنيد تا باقی 24قرار دھيد. از اين فيلتر به مدت 

                                                       
  

شده را از درون فيلتر خارج کنيد. فيلتر بايد دارای يک مديوم فيلتر نظافت  زغال فعال سپس پنبه فيلتر و

به فيلتر و  JBL FilterStartشده باشد، يا بھتر است که از يک مديوم فيلتر جديد استفاده کنيد. افزودن 

JBL Denitrol )250 ھای مسئول  کند تا باکتری ليتر) دروِن آب مخزن کمک می 150ليتر در ھر  ميلی



درون فيلتر احياء شوند. ھنگامی  4خوار ھای ازت اند جانشين شوند، و باکتری نظافت که دچار صدمه شده

ساعت  48آيد. در  کنيد، آب مخزن به رنگ سفيد شيری در می را به آب اضافه می JBL Denitrolکه 

، به داخل آکواريوم ھوادھی کنيد يا اطمينان حاصل کنيد که از JBL Denitrolنخست پس از افزودِن 

  گردد.  فيلتر جريان آب به آرامی باز می

، ميزان JBL Denitrolو  JBL FilterStartدر طول مدت درمان و روزھای نخست پس از افزودِن 

 1يت بيشتر از گيری کنيد. اگر ميزاِن نيتر آمونيوم/آمونياک و نيتريت را به صورِت روزانه اندازه

بايد به  JBL Denitrolدرصد از آب بايد بالفاصله عوض شود، و  50گرم در ليتر باشد، حدوداً  ميلی

  مخزن آب در ُدز بااليی افزوده شود.

  

 

  احتمال اشتباه شدن با: 

  باکتر/باکتری کلومناريس کلومناريس، فلکسی -

  خونريزی پوست، التھاب پوست  - 

  اليه باکتريايی  -

  آسيب به غشای مخاطی -

  عفونت باکتريايی -

  کدری چشم ناشی از باکتری -

  از بين رفتن کامل چشم ناشی از باکتری -

  پوسته شدن غشای مخاطی پوسته -

  عفونت مثانه  – 

  لکه لکه شدن پوست ناشی از باکتری.  –

                                                            
4 Nitrifying	bacteria	



 5اپيستيليس )Bell Animalcule ، (Glossatella   
  

     

  
ھستند و اين دسته از  sessile ciliateھای  جزء انگل Glossatellaاين دو يعنی اپيستيليس و 

دھند، و  ھا در نواحی جراحت ديدة پوست ماھی کولونی تشکيل می شوند. آن ھا باعث تضعيف بدن می انگل

  چسبانند.  ھای روی پوست ماھی خود را می به بخش

  ھای پھن مونوژنتيک، کرم ھای ، کپلک6کپلک پوست، ژيروداکتيلوس

                                                 

 JBLتوان با استفاده از  کنند از نوع انگل ھستند، و می ھای پوست که روی پوسِت ماھی زندگی می کپلک

Gyrodol 2ھايی را که درون آب ھستند به طرز قابل اطمينانی از بين برد.  ھای بدن ماھی و آن کرم ، کرم

                                                            
5 Epistylis		
6 Gyrodactylus 



گذار بوده و  ھستند، و تخم 7ھايی که از جنس داکتيلوجيروس زا ھستند (البته به استثناء آن گونه ھا زنده اين کرم

زمانی که به صورت الرو است ماھی کنند)، اين انگل  بدوتاً به صورت انگل در آبشش ماھی استقرار پيدا می

کند. آن الروی که نتوانسته ماھی ميزبان خود را  ساعت به عنوان ميزبان خود انتخاب می 48را ظرف مدت 

ھايی که دارای گياه است بيشتر فرصت زنده ماندن دارند. چرا که به سمت سايه  پيدا کند در آکواريوم

ھای پوست ماھی خيلی سريع يک  شوند. کپلک ھا پديدار می نگلروند، و اغلب ھم از ھمين گياھان اين ا می

ھا ديده  کنند، به نحوی که در بدن ماھی مرده ھيچ اثری از اين انگل ماھی در حال مرگ را ترک می

روز بسته به دما زنده باقی  10شوند بدون ميزبان برای مدت  ھايی که از بدن ماھی جدا می شود. کرم نمی

  مانند. می

 عمل درمان: دستورال  

: در طول مدت استفاده از اين دارو، زغال فعال شده بايد از درون JBL Gyrodol 2چگونگی استفاده از 

اکسيد کربن را خاموش کنيد، و در   با دی  خيزسازی و حاصل UV‐Cھای  فيلتر بيرون آورده شود، دستگاه

د از آب را بايد پيش از استفاده از درص 50ھا را نيز خاموش کنيد.  ozoniserآب شور نيز اسکيمرھا و 

  دارو عوض کنيد. 

 

ليتر  ميلی 10ُدز: بطری را برای يک دقيقه تکان دھيد. در صورتی که طور ديگری تجويز نشده باشد، 

ساعت است. در طول اين مدت زمان، آکواريوم را با  48ليتر آب. زمان باقی ماندن در آب  40در ھر 

درصد از آب را تعويض کنيد.  30ھم زدن آب ھوادھی کنيد. پس از اين مدت  هھوا و يا ب استفاده از سنگ

گونه  توان آن را بدون ھيچ فاقد ھرگونه ماده حالل آلی است، به نحوی که می JBL Gyrodol 2داروی 

  ھا استفاده کرد.  از اندازه باکتری مشکل و يا خطِر تکثير بيش
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زای درون آبشش  ھای زنده بار افزودن اين ماده کافيست تا کرم مالحظات مربوط به مدِت درمان: يک

توان اين درمان را تکرار کرد. برای  ھای پھن را از بين ببرد. اما در صورت لزوم می ماھی و کرم

بين افزودن دارو روز)  10گذار يک ھفته (در آب سرد  ھای تخم تکرار درمان بايد برای از بين بردن کرم

  به آب فاصله ايجاد کرد. 

در صورت افزايش بيش از اندازه ُدز، وقفه يا قطع دارو: در صورِت افزايش بيش از اندازه ُدز دارو، 

  نصف آب آکواريوم بايد عوض شود. 

  :پس از تکميل درمان  

آکواريوم را  JBL Carbomec activeساعت با استفاده از زغال فعال  24پس از درمان، برای مدت 

مانده دارو را از آب خارج کنيد. پس از اين کار زغال را بيرون بياوريد. سپس برای  تصفيه کنيد تا باقی

را به صورت ُدز روزانه به آب اضافه کنيد تا سيستم  JBL Acclimolيک ھفته (تنھا در آب شيرين) 

به  JBL FilterStartع کند. افزودن ايمنی ماھی را تقويت کند و درمان جراحات ناشی از انگل را تسري

اند احياء  ديده کننده که آسيب ھای نظافت کند تا باکتری به درون مخزن آب کمک می JBL Denitrolفيلتر يا 

  شوند. 

  احتمال اشتباه گرفتن با: 

 کپلک (جيروداکتيلوس) (تنھا به کمک ميکروسکوپ قابل تشخيص است).  -

 ھای پوست خونريزی پوست، التھاب -

 ھای باکتريايی يهال -

 عفونت باکتريايی -

 کدری چشم ناشی از باکتری -

 عفونت جيروداکتيلوس (کپلک پوست) -

 از بين رفتن کامل چشم توسط باکتری -

 عفونت مثانه -

 لکه شدن پوست ناشی از باکتری  لکه -



  ،زالو در بدن ماھیPiscicola geometra   

                                                 

مکند، و  ھا را می چسبانند و خون آن متر طول دارند، خود را به پوست ماھی می سانتی 5زالوھايی که تا 

ھای متعارف مقابله  توان به شيوه شود. با زالوھا نمی به ھمين منوال باعث عفونت قارچی يا باکتريايی می

ھای ممکن استفاده از انبرک  از راهشود. يکی  کرد. حتی تجويز دارو نيز باعث از بين رفتِن تخم زالو نمی

الی  2برای برداشتِن تخم زالو به روش دستی است. راه ديگر اين که، ماھی را درون محلول سديم کلرايد 

شود که زالو از بدن ماھی  درصد (نمک آشپزخانه) برای چند دقيقه قرار دھيد. اين کار باعث می 3

  شود.  ونِت باکتريايی میبيرون بيايد. پيگيری درمان مانع از بروز عف

 دار،  ھای لنگر کرمLernaeaيا 8پودھا ، کوپه ،Copepod Crustacean   

                                                       

 crustaceanشود به خانواده  ھا طبقه بندی می متر طول دارد و جزء کرم ميلی 20اين انگل که 

ھا، و در اين گونه موارد  شود تا آکواريوم ھا ديده می پوستان) تعلق دارد. اين انگل بيشتر در برکه (سخت

شود. اين انگل در مراحل  ھای وحشی يا نتيجه تجھيزاتی است که در آکواريوم استفاده می از طريق ماھی

 JBL(آکواريوم) و   JBL Aradolروز بدون ميزبان زندگی کند. با استفاده از  5توان تا  جوانی، می

ArguPond  توان اين انگل را به سادگی و با سرعت و ايمنی از بين برد. عفونِت به کرم  ھا) می (برکه

شود ماھی ميزبان ضعيف شده و امکان ابتالء و عفونت باکتريايی يا قارچی را باال  دار باعث می لنگر
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ھا درمان شده  د نظر تحت نظر قرار بگيرد که آيا زخمببرد. به ھمين دليل، پس از درمان بايد ماھی مور

  است يا نه. 

کنيم  شود که با استفاده از انبرک کرم را بيرون بياوريد. اما اين کار را ما توصيه نمی اغلب توصيه می

شود سر کرم  کند و وقتی ھم که بخشی از بدن کرم قطع می چرا که سر کرم درون بدن ماھی نفوذ می

ً درون  شود که ماھی دچار مسموميت از پروتئين  ماند. ھمين مسئله باعث می بدن ماھی باقی میعميقا

  خارجی شود. 

 (در آکواريوم) دستورالعمل درمان  

درجه  18در دمای آب زير  JBL Aradol: بايد توجه داشت که JBL Aradolروش استفاده از 

 18دھد، به ھمين دليل از اين دارو بايد در دمای آب باالتر از  گراد اثر خود را از دست می سانتی

شود که از اين دارو در آب شوری که بی مھرگان (مانند  گراد استفاده کرد. توصيه می درجه سانتی

پوستانی که در آب  ھستند يا سخت داران، سخت پوستان و مانند آن) در آن مرجان، حلزون، صدف

شود که بتوان يک يا دو کرم  دار زمانی توصيه می ھای لنگر شيرين ھستند استفاده نشود. مقابله با کرم

  در ھر ماھی مشاھده کرد. 

، UV‐Cھای  شود که زغال را از فيلتر بيرون بياوريد، دستگاه پيش از استفاده از اين دارو، توصيه می

 ozoniserاکسيد کربن را خاموش کنيد و در آب شور اگر از اسکيمر و  ا دیخيزسازی ب حاصل

  ھا را نيز خاموش کنيد.  شود آن استفاده می

ليتر آب. مدت زمان باقی  40ليتر در  ميلی 10ُدز: بطری را خوب برای مدت يک دقيقه تکان دھيد. 

  را عوض کنيد.  درصد از آب آکواريوم 30ھفته است. پس از اين مدت  1ماندن در آب 

تصفيه و تغذيه در طول درمان: فيلترھای قوی از نظر بيولوژيکی که برای مدت زمان طوالنی تميز 

شود. به ھمين دليل توصيه ما اين است که فيلتر را تا  اثر شدِن درمان می اند تا حدودی باعث کم نشده

کننده باقی بمانند). در  ای نظافتھ حدودی نظافت کنيد (و البته نه به طور کامل تا درون آن باکتری

  ھا به ميزان اندک غذا بدھيد.  طول مدِت درمان به ماھی

در صورت افزايش بيش از اندازه ُدز، وقفه يا قطع دارو: در صورِت افزايش بيش از اندازه ُدز دارو، 

  نصف آب آکواريوم بايد عوض شود.

  

  



  :پس از درمان  

ساعت  24) برای مدت JBL Carbomec active(زغال) فعال (پس از درمان، با استفاده از کربن 

  آب را تصفيه کنيد تا باقی مانده دارو از بين برود. پس از اين مدت زغال را بيرون بياوريد. 

(در آب شيرين) بريزيد تا سيستم  JBL Acclimolبعد از آن، برای مدت يک ھفته، روزانه يک ُدز از 

 JBLمان جراحات ناشی از انگل را از بين ببرد. افزودن ايمنی ماھی را تقويت کنيد و در

FilterStart  به فيلتر ياJBL Denitrol )250 ليتر) درون مخزن آب کمک  150ليتر در ھر  ميلی

  اند جانشين شوند.  ديده کننده که آسيب ھای نظافت کند تا باکتری می

، ميزان JBL Denitrolو  JBL FilterStartدر طول مدت درمان و روزھای نخست پس از افزودِن 

 1گيری کنيد. اگر ميزاِن نيتريت بيشتر از  آمونيوم/آمونياک و نيتريت را به صورِت روزانه اندازه

بايد به  JBL Denitrolدرصد از آب بايد بالفاصله عوض شود، و  50گرم در ليتر باشد، حدوداً  ميلی

  مخزن آب در ُدز بااليی افزوده شود.

                                                  

 دستورالعمل درمان (در برکه (  

گراد استفاده نکنيد.  درجه سانتی 18: از اين دارو در دمای زير JBL ArguPondروش استفاده از 

پوستان کوچک ھمچون ميگوی گاماروس  دارند (الرو حشرات، سخت  تمامی آبزيان وحشی که کيتين

  و مانند آن) ممکن است آسيب ببينند. 

-UVھای  تگاهشود که زغال را از فيلتر بيرون بياوريد، دس پيش از استفاده از اين دارو، توصيه می

Cاکسيد کربن، دستگاه اوزون، مس، ھيدروکلريک اسيد را در صورت  خيزسازی با دی ، حاصل

  خاموش کنيد.   وجود در برکه

ليتر آب. دارو  500الی  450ليتر در  ميلی 40ُدز: بطری را خوب برای مدت يک دقيقه تکان دھيد. 

اين دارو پخش شود. مدت زمان باقی ماندن   همخلوط کنيد تا در سرتاسر برک  را به خوبی با آب برکه

  ھفته است.  1در آب 



  

  :پس از درمان  

ساعت آب  48) برای مدت JBL Carbomec activeپس از درمان، با استفاده از کربن (زغال) فعال (

را درون مجاری آب تخليه   گاه آب برکه را تصفيه کنيد. پس از اين مدت زغال را بيرون بياوريد. ھيچ

نکنيد، بلکه آن را به داخل فاضالب بريزيد. در صورت لزوم درمان را در دو ھفته تکرار کنيد. برای 

  استفاده کنيد.  JBL AccliPondترميم غشای مخاطی  حساس و تقويت سيستم ايمنی، از 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  




