
  

 مسموميت از نيتريت  

کشيدن، حرکت سريع  ھای آن سنگين نفس اين مسموميت شبيه به بيماری کمبود اکسيژن است، و نشانه

ھای متعارف اين بيماری است.  آبشش، و آمدن به سطح آب است. مالش دادِن خود نيز يکی از نشانه

به  JBL Nitrite Test Set NO2) دليل اين امر است. با استفاده از NO2مسموميت از نيتريت (

شود. اين بيماری انتقال اکسيژن را در  داخلی در ماھی می 1دقت قابل تشخيص است، و باعث خفقان قلب

گرم در ليتر و  ميلی 1/0گرم در ليتر و بيشتر ( ميلی 2/0کند. ميزان نيتريت برابر با  خون مسدود می

   دی دارد و بايد برطرف شود.ھای حساس نيازمند اکسيژن) اھميت زيا بيشتر در گونه

دالئل افزايش ميزان نيتريت عبارت است از به ھم خوردن تعادل 

 6باشد، اسيديته بسيار باال يا بسيار پايين (کمتر از  کش می باکتری در مخزن که ناشی از داروھای باکتری

  غذای زياد.  )، جمعيت زياد ماھی، تصفيه با فيلتر بيولوژيک به ميزان اندک يا8يا بيشتر از 

کند. به ھمين دليل است که وقتی ماھی آب شيرين انتقال  در آب شور، نمک مسموميت نيتريت را کم می

  کنند.  شود به آب نمک اضافه می شود يا درون يک مخزن واسط نگھداری می داده می

 2ھا برون انگل  
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ھا (ماليدن  کنند. نشانه شود که ماھی را از بيرون آلوده می ھايی اطالق می ھا به آن دسته از انگل انگل برون

ھا  خود، ايجاد يک اليه نازک بر سطح پوست و مانند آن) ممکن است شبيه به ھم باشد، اگرچه که پاتوژن

ھای ديگر نيز الزم  ، تمايزگذاریانگل با ھم کامالً فرق دارند. در صورِت مشکوک بودن به وجود برون

تا  100خواھد بود. البته اين کار به يک ذره بين يا حتی يک ميکروسکوپ نياز است. با بزرگنمايی 

ھا را به سرعت شناسايی کرد، حتی اگر در اين زمينه تجربه اندکی  انگل توان اغلب برون برابر می 200

(برای آکواريوم)،  JBL Punktol Ultraتوانيد از  یداشته باشيد. اگر در تشخيص خود مردد ھستيد، م

  (برای برکه) استفاده کنيد.  JBL MedoPondيا 

  . ھا دارند انگل اين داروھا تاثير وسيعی بر اغلب برون

 

                

 

 




