
 

 

 2، انگل آرگولوس1شپشک ماھی  

                                              

توان به سادگی در ماھی که بدان آلوده شده است شناسايی کرد. اين  شپشک ماھی يا انگل آرگولوس را می

شکل است. شپشک ماھی دارای حدوداً  متر دارد، و بدن آن مدور و پخ انگل طولی به اندازه يک سانتی

به حساب  (Brachiura)ھای ماھی  ھا است، زندگی انگلی دارد و جزء شپش ھفتاد گونه در خرچنگ

ھا را بمکند. اين سوراخ که در بدن ماھی  کنند تا خون آن ھا به داخل بدن ماھی نفوذ می آيد. اين شپشک می

شود. اگر عفونت شديد باشد، ماھی ممکن است تحليل برود و  شود، باعث التھاب و عفونت می ايجاد می

  الغر شود. 

ھای آب گرم  شوند، و کمتر در ماھی ھا ديده می اغھای ب ھای موجود در برکه شپشک ماھی اغلب در ماھی

شوند يا  ھای وحشی که به داخل آکواريوم وارد می شوند. به ھمين دليل اين انگل در صيد آکواريوم ديده می

  شوند. از منابع خارج از آکواريوم وارد آب آکواريوم می

  

                                   (آکواريوم) دستورالعمل درمان         

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

 گراد درجه سانتی 18دھد، به ھمين دليل از اين دارو بايد در دمای آب باالتر از  اثر خود را از دست می
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شود که از اين دارو در آب شوری که بی مھرگان (مانند مرجان، حلزون،  استفاده کرد. توصيه می

پوستانی که در آب شيرين ھستند استفاده  داران، سخت پوستان و مانند آن) در آن ھستند يا سخت صدف

  نشود. 

، UV‐Cھای  يد، دستگاهشود که زغال را از فيلتر بيرون بياور پيش از استفاده از اين دارو، توصيه می

استفاده  ozoniserاکسيد کربن را خاموش کنيد و در آب شور اگر از اسکيمر و  خيزسازی با دی حاصل

  ھا را نيز خاموش کنيد.  شود آن می

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

درصد از آب آکواريوم را عوض کنيد. الزم به ذکر است  30س از اين مدت ھفته است. پ 1ماندن در آب 

  که در طول درمان، يک بار استفاده از دارو برای مقابله با شپشک ماھی کافی است. 

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

  ض شود. نصف آب آکواريوم بايد عو

  :پس از درمان  

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

را تصفيه کنيد تا باقی مانده دارو از بين برود. پس از اين مدت زغال را بيرون بياوريد. بعد از آن، برای 

(در آب شيرين) بريزيد تا سيستم ايمنی ماھی را  JBL Acclimolمدت يک ھفته، روزانه يک ُدز از 

 JBLبه فيلتر يا  JBL FilterStartتقويت کنيد و درمان جراحات ناشی از انگل را از بين ببرد. افزودن 

Denitrol )250 کننده که  ھای نظافت کند تا باکتری ليتر) درون مخزن آب کمک می 150ليتر در ھر  ميلی

  د. اند جانشين شون ديده آسيب

، 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. تمامی  درجه سانتی 18: از اين دارو در دمای زير JBL ArguPondروش استفاده از 

 پوستان کوچک ھمچون ميگوی گاماروس و مانند آن) دارند (الرو حشرات، سخت  آبزيان وحشی که کيتين

  ممکن است آسيب ببينند. 

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

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

  خاموش کنيد.   برکه

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

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

  ھفته است.  1

  :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 

        5، جورپا4، خرخاکی3شپشک چوب

سازند.  آيند، و حياِت ماھی را دچار مشکل می ھا به حساب می ) جزء دسته بزرگ انگلisopodجورپاھا (

سانت نيز ممکن است از نظر طولی رشد کنند، و خود را از خارج به بدن ماھی  3اين جورپاھا تا 
                                                            
3 woodlice	
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ھا نيز که در  انگل ھای درون کنند، و گونه از خارج بدن ماھی را آلوده می 6انگل برون ھای بچسبانند. گونه

توان وجود  کنند. در چنين صورتی وقتی می می کنند ماھی را ميزبان خود انتخاب می بدن ماھی زندگی

از جورپا را تشخيص داد که سوراخی کوچک در پوست ماھی ايجاد شده باشد تا اين جورپاھا بتوانند 

  طريق آن آب مورد نياز برای تنفس خود را تأمين کنند. 

ھای آب گرم از  ھا و آب شور زياد ھستند، و کمتر در ماھی ھای درون آِب سرد برکه جورپاھا در ماھی

  ناحيه آمازون. 

 (برکه) دستورالعمل درمان  
گراد استفاده نکنيد. تمامی  درجه سانتی 18: از اين دارو در دمای زير JBL ArguPondروش استفاده از 

پوستان کوچک ھمچون ميگوی گاماروس و مانند آن)  دارند (الرو حشرات، سخت  آبزيان وحشی که کيتين

برای جورپاھايی که به صورت انگل  JBL ArguPondممکن است آسيب ببينند. به ھمين منوال، از 

  اند استفاده نکنيد.  ل بدن ماھی را ميزبان خود ساختهدرونی ھستند و داخ

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

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

  خاموش کنيد.   برکه

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

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

  ھفته است.  1

  :پس از درمان  

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

را درون مجاری   گاه آب برکه درصد از آب را عوض کنيد. ھيچ 30را تصفيه کنيد. و پس از اين مدت 

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

  استفاده کنيد.  JBL AccliPondتم ايمنی، از کنيد. برای ترميم غشای مخاطی  حساس و تقويت سيس

 

                                                            
6 Ectoparasite	انگل خارجی 




