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Witamy na stronach Red Sea

Przez ponad 20 lat od czasu powstania firmy Red Sea, jej wizją jest 
stworzenie świata, w którym akwaria morskie i rafowe stają się 
wyborem wszystkich akwarystów. Ta pasja towarzyszy Firmie w całym 
procesie opracowywania i wdrażania produktów. 

Celem Red Sea jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla 
akwariów rafowych, które pozwalają entuzjastom skoncentrować się na 
uroku pielęgnowanego przez nich podwodnego świata, bez konieczności 
zajmowania się chemicznym składem wody bądź przydatnością i 
dopasowaniem oprzyrządowania. 

Dzięki zaangażowaniu Red Sea w badania naukowe, możliwe były istotne 
postępy w dziedzinie utrzymania i rozwoju rafy koralowej. Pionierskie 
badania, prowadzone przez zaangażowany zespół biologów, chemików oraz inżynierów Red Sea, 
przynoszą olbrzymie korzyści akwarystom na całym świecie.

Unikalne prace Red Sea w zakresie biochemii korali oraz ich zależności od parametrów 
otaczającej wody, doprowadziły do stworzenia specjalnych programów pielęgnacji rafy i 
środowiska morskiego. Te wysoce zaawansowane, ale łatwe w zastosowaniu programy dają 
hobbystom niezbędną wiedzę i materiały, pozwalające poznać i kontrolować fascynujący świat w 
ich akwariach.

Mając na uwadze cel, jakim jest upowszechnienie sposobów skutecznej hodowli rafy, począwszy 
od początkujących po doświadczonych akwarystów, Red Sea opracowało przełomową gamę 
kompletnych zestawów akwarystycznych MAX. Zestawy te, oferują pełne możliwości hodowania 
nawet najdelikatniejszych korali twardych (SPS), w warunkach domowych.

Nasza szeroka oferta unikalnych rozwiązań pozwala pełniej cieszyć się własną rafą koralową, 
uzyskiwać długofalowe sukcesy i zdumiewające wyniki. 

Zapraszamy do lepszego poznania tych rozwiązań i służymy pomocą w spełnieniu marzeń przy 
zakładaniu oraz pielęgnacji domowego akwarium rafowego.
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Sole Red Sea
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Sole Red Sea - połączenie nauki i natury 

Źródło
Morze Czerwone, stanowiące część Oceanu Indyjskiego, pomiędzy Afryką i Azją, jest jednym z 
najpiękniejszych, egzotycznych i fascynujących cudów natury na Ziemi. Morze Czerwone wspiera 
rozwój najbardziej wysuniętej na północ rafy tropikalnej na świecie i jest oazą dla stworzeń morskich, 
raf i formacji korali, z których wiele występuje tylko w tym regionie. Morze Czerwone jest obdarzone 
największą różnorodnością fauny morskiej spośród wszystkich raf tropikalnych świata i ma największe 
zagęszczenie korali w przeliczeniu na jeden metr sześcienny wody. 

Unikalna różnorodność biologiczna żywej rafy w tym niepowtarzalnym regionie jest dla nas inspiracją, a 
Morze Czerwone stanowi źródło naszych soli - pozwalając nam zaoferować połączenie nauki i natury, z 
żywą rafą w każdym uzyskanym ziarenku.

Pozyskiwanie
Woda morska, czerpana z nieskazitelnie czystej toni Morza Czerwonego, przechodzi przez szereg 
płytkich zbiorników, ulegając procesowi naturalnej ewaporacji pod wpływem promieni gorącego, 
pustynnego słońca.

W pierwszym zbiorniku woda odparowuje na tyle, że jej naturalny poziom zasolenia, wynoszący 40 ppt, wzrasta 
do około 250 ppt, a w całym procesie usuwany jest wapń i metale ciężkie. W kolejnych zbiornikach zachodzi 
dalsza ewaporacja, prowadząca do powstawania kryształów chlorku sodu w skoncentrowanej solance, 
przy eliminacji takich jonów jak magnez i potas. Pozostałe kryształy surowego chlorku sodu przechodzą 
opatentowany proces płukania i suszenia, w celu usunięcia pozostałych zanieczyszczeń, głównie organicznych.

W efekcie uzyskuje się czyste, białe kryształy chlorku sodu klasy spożywczej, zawierające 47 różnych 
substancji, naturalnie występujących w Morzu Czerwonym. Ten bogaty w różne pierwiastki chlorek 
sodu stanowi podstawę obydwu mieszanek soli Red Sea i jest połączeniem nauki z naturą, ponieważ 
każde pozyskane ziarenko zawiera elementy żywej rafy. Taki chlorek sodu, wolny od nadmiaru metali 
ciężkich i substancji organicznych, za to bogaty w naturalne pierwiastki podrzędne i śladowe, w ponad 
72% oddaje skład soli z Morza Czerwonego. Zapewnia jakość i jednorodność, jakich niemal nie sposób 
uzyskać w sposób sztuczny.

Ostatni etap w całym procesie to dodanie do chlorku sodu mieszanki wapnia, magnezu, potasu oraz pozostałych 
substancji. Jest to wykonywane na małych partiach, przy zachowaniu ścisłych zasad kontroli jakości.

Brak nadmiaru metali ciężkich w naszych materiałach eliminuje konieczność używania spoiw 
chemicznych, które mają szkodliwy wpływ na działanie odpieniaczy. 

Red Sea 
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Substancje podstawowe... Najważniejsza jest równowaga

Naturalna woda morska zawiera ponad 70 substancji chemicznych i chociaż większość z nich ma 
wpływ na parametry tej wody, kilka odgrywa szczególną rolę w jej ogólnej chemicznej stabilności. Trzy 
substancje mają zasadnicze znaczenie dla środowiska rafy. Są to: wapń, magnez oraz wodorowęglany. Te 
„substancje podstawowe" mają wielki wpływ na chemię wody (stabilność pH, zasadowość, siła jonowa) 
oraz na wiele procesów biologicznych korali (tworzenie szkieletu, wymiana jonowa, fotosynteza). 

Inaczej niż w naturalnym środowisku rafy, gdzie istnieje olbrzymi zapas substancji podstawowych, 
w akwarium rafowym ich zasoby są ograniczone i szybko zużywane przez żyjące w nim organizmy. 
Dlatego, aby umożliwić koralom zrównoważony wzrost, należy utrzymywać wyższy poziom 
substancji podstawowych niż w środowisku naturalnym. 

Nowatorskie badania, przeprowadzone w laboratorium Red Sea, wykazały, że w zamkniętym systemie 
(akwarium) potrzebny jest określony stosunek substancji podstawowych - czyli wapnia, magnezu 
i wodorowęglanów (zasadowość) - do podtrzymania żywotności korali i tworzenia ich mocnych, 
aragonitowych szkieletów. Ten stosunek musi być zachowany zwłaszcza w przypadku zwiększenia ilości 
substancji podstawowych do poziomu przekraczającego ich naturalną zawartość w wodzie morskiej. 

Sole Red Sea są opracowane z uwzględnieniem idealnych proporcji i eliminują konieczność 
regulowania poziomów substancji podstawowych po wymianie wody, w istotny sposób 
poprawiając warunki rozwoju korali. 

Uwagi techniczne: 
Rozwój szkieletu: 

Korale nabudowują około 90% szkieletu przez wiązanie wapnia i jonów węglanowych z wody. 
W efekcie powstaje aragonit (CaCO3). Reszta szkieletu jest zbudowana z magnezytu (MgCO3), 
stroncjanitu (SrCO3), kalcytu (bardziej krucha struktura krystaliczna CaCO3), CaF2 oraz innych 
minerałów podrzędnych i śladowych. Substancje podstawowe uzupełniają się wzajemnie w 
tworzeniu szkieletu korali i jeśli nie występują w odpowiednim stosunku, jeden z nich szybko staje się 
czynnikiem ograniczającym zdrowy rozwój korali. 

Szybszy wzrost korali 

Korale muszą wydatkować energię na potrzeby transportowania substancji podstawowych oraz 
innych, niezbędnych do rozwoju szkieletu, z otaczającej wody przez tkankę miękką.  
Wyższej zawartości substancji podstawowych towarzyszy podwyższone ciśnienie jonowe, 
zwiększające efektywność całego procesu (na jeden gram szkieletu jest wymagane mniej energii).  
Dlatego zrównoważony i podwyższony poziom substancji podstawowych powoduje przyspieszone tempo 
wzrostu korali. 

Zawiera 72% mieszanki 
soli oraz 45 substancji 
podrzędnych i śladowych

Inne substancje 
podstawowe, 
podrzędne i 
śladowe

Zawiera 28% 
mieszanki soli

Zaawansowana 
receptura Red 
Sea Salt { {

Naturalnie pozyskiwana sól 
z Morza Czerwonego
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Coral Pro Salt i Red Sea Salt

Coral Pro Salt
Coral Pro Salt Red Sea to sól, zawierająca biologicznie 
zrównoważone i podwyższone poziomy substancji 
podstawowych (wapń, magnez, twardość) - niezbędnych do 
stałego i szybkiego wzrostu korali. Coral Pro Salt doskonale 
nadaje się do akwariów rafowych, a w szczególności do 
hodowli korali LPS i SPS oraz ich szczepek.

Analiza porównawcza głównych substancji w Coral Pro Salt i naturalnej wodzie z Morza Czerwonego 

Zalecane użycie Coral Pro Salt Red Sea: 

Rodzaj akwarium Zasolenie
Zasadowość  

(°dKH/meq/l)
Ca  

(mg/l)
Mg  

(mg/l)
K  

(mg/l)
Dawka

Ryby / Bezkręgowce 30,6 ppt 11,3 – 11,7 / 4 – 4,1 400 - 420 1185 - 1245 340 - 360 33,4 g/l

Korale miękkie/LPS 33,0 ppt 11,8 – 12,2 / 4,2 – 4,3 430 - 450 1280 - 1340 370 - 390 36,0 g/l 

Korale SPS / Małże 35,0 ppt 12,3 – 12,7 / 4,4 – 4,5 455 - 475 1360 - 1420 390 - 410 38,2 g/l 

Coral Pro Salt Red Sea tworzy stabilną wodę morską z pH w zakresie 8,2 – 8,4. 
Parametry bazują na suchej soli zmieszanej z wodą RO.
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Red Sea Salt
Red Sea Salt to sól, zapewniająca dokładne parametry wody 
rafy tropikalnej, z nieznacznie podwyższonym poziomem 
zasadowości, odpowiednio do wymogów akwarium morskiego.  
Red Sea Salt doskonale nadaje się do systemów z rybami i 
bezkręgowcami oraz do akwariów z koralami wymagającymi 
niewielu składników odżywczych, w których akwaryści 
regularnie uzupełniają wszystkie pojedyncze elementy. 

Zalecane użycie Red Sea Salt: 

Rodzaj akwarium Zasolenie
Zasadowość  

(°dKH/meq/l)
Ca  

(mg/l)
Mg  

(mg/l)
K  

(mg/l)
Dawka

Ryby 31,0 ppt 6,8 – 7,2 / 2,4 – 2,5 365 - 385 1090 - 1150 330 - 350 33,4g/l

Bezkręgowce nie 
będące koralami 33,5 ppt 7,3 – 7,7 / 2,6 – 2,7 390 - 410 1170 - 1230 360 - 380 36,0 g/l

Korale 35,5 ppt 7,8 – 8,2 / 2,8 – 2,9 420 - 440 1250 - 1310 380 - 400 38,2 g/l

Sól Red Sea Salt pozwala uzyskać stabilną wodę morską z pH w zakresie 8,2 – 8,4. 
Parametry bazują na suchej soli zmieszanej z wodą RO.

Preparaty Red Sea Salt i Coral Pro Salt są dostępne w następujących opakowaniach:

Wielkość opakowania Coral Pro Salt Red Sea Salt

Torba 2 kg / Objętość wody: 60 litrów 

Torba 4 kg / Objętość wody: 120 litrów 

Wiadro 7 kg / Objętość wody: 210 litrów  

Wiadro 22 kg / Objętość wody: 660 litrów  

Refraktometr do wody morskiej
Skalibrowany do precyzyjnego pomiaru zasolenia wody morskiej
 º Skalibrowany dla wody morskiej (NSW). Pomiar zasolenia 

wody morskiej przy pomocy standardowego refraktometru, 
skalibrowanego dla roztworu solanki (NaCl), spowoduje 
odchylenie do 1,5 ppt.

 º Skalibrowany dla 25ºC, czyli typowej temperatury dla akwariów 
rafowych. Zapewnia dokładny pomiar zasolenia całkowitego i 
konwersję do ciężaru właściwego (standardowe refraktometry 
są kalibrowane w temperaturze 15ºC).

 º Przejrzysty w odczycie wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości. 
Odpowiedni zakres pomiarowy do akwariów rafowych maks. 40ppt. 

 º Zintegrowana funkcja automatycznej kompensacji temperatury, 
na potrzeby precyzyjnego pomiaru w dowolnej temperaturze 
otoczenia.

 
NOWOŚĆ!
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Podłoże Reef Base
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Reef Base - Wysokiej jakości aragonit do akwariów morskich i rafowych

Wysokiej jakości naturalny aragonit, bogaty w substancje podstawowe, pomaga utrzymać pH i 
zasadowość (KH), jest łatwy w zastosowaniu i doskonale nadaje się do wszystkich akwariów z rybami 
i koralami.

Fakty na temat podłoża Reef Base Red Sea:

 º Podłoże oolitowe jest zbudowane z aragonitu, utworzonego w procesie naturalnego wytrącania się i 
pobierane jest z odnawialnego źródła.

 º Pomaga utrzymać stałe pH o wartości 8,2 - 8,3.
 º Przygotowanie polega na wystawieniu na działanie powietrza i promieniowania UV, przesianiu oraz 

dwukrotnym myciu mechanicznym.
 º Live Reef Base zawiera miliony korzystnych, wytworzonych laboratoryjnie bakterii, które przyspieszają 

proces dojrzewania i pozwalają na szybsze wprowadzenie korali.
 º Bakterie są dostarczane jako żel na poszczególne ziarna i pakowane w naturalnej, sterylizowanej 

wodzie morskiej.

Prawdziwie odnawialny piasek z czystego węglanu wapnia w postaci aragonitu oolitowego, powstały 
naturalnie w procesie wytrącania i sedymentacji na Bahamach.

Rodzaje Reef Base:

10 kg. Worek 
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LIVE REEF BASE

Najwyższej jakości naturalny aragonit z 
pożytecznymi bakteriami, wspomagającymi 
dojrzewanie nowych akwariów

REEF BASE

Wysokiej jakości naturalny aragonit, bogaty 
w substancje podstawowe

REEF PINK | Ø 0,5mm-1,5mmOCEAN WHITE | Ø 0,25mm-1mm



Marine Care Program 
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Marine Care Program – Wprowadzenie

Program pielęgnacji akwarium morskiego (Marine Care Program, MCP) to kompleksowy program 
„krok po kroku", pozwalający akwarystom uzyskać pełne dojrzewanie biologiczne w akwariach 
oraz prowadzić biologiczną kontrolę glonów. MCP pozwala w około 21 dni przygotować akwarium 
rafowe do hodowli nawet najdelikatniejszych gatunków korali (twarde korale krótkopolipowe SPS).

Program obejmuje pełny zestaw suplementów wspomagających dojrzewanie oraz kompletne 
zestawy dokładnych testów, niezbędnych w procesie kontroli dojrzewania we wszystkich 
akwariach morskich oraz w stałym monitorowaniu kluczowych parametrów wody w systemach 
zawierających tylko korale miękkie lub ryby.

Większość produktów na potrzeby cykli biologicznych dostarcza jedynie takich bakterii, które 
przekształcają toksyczne produkty uboczne w azotan. W odróżnieniu, MCP uzupełnia proces 
dojrzewania biologicznego, pozwalając na tworzenie bujnych kolonii bakterii beztlenowych 
(denitryfikacyjnych i gromadzących fosforan), a także zapewniając niezbędne warunki do lepszego 
rozwoju glonów koralowych i innej mikrofauny, jaka występuje w żywych skałach oraz w piachu.

Program zawiera szczegółowe instrukcje na wszystkie 21 dni, łącznie z wielkością dawek i 
częstotliwością dozowania każdego suplementu, terminami testowania wody oraz spodziewanymi 
wynikami, a także informacje o częściowej wymianie wody i wprowadzaniu różnych rodzajów 
organizmów.

MCP gwarantuje efekty akwarystom na każdym poziomie zaawansowania i przygotowuje ich do 
wdrożenia kompleksowego programu pielęgnacji rafy Red Sea, w celu ułatwienia obsługi akwariów 
rafowych.

Wykres przedstawia typowe zachowanie istotnych parametrów podczas cyklu dojrzewania biologicznego 
z wykorzystaniem programu MCP.
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Suplementy

Reef Mature Pro Kit
Kompleksowy zestaw wspomagający dojrzewanie biologiczne dla systemu do 250 litrów.

 º Nitro Bac - Skoncentrowana mieszanka zarodników bakterii 
nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych, do wprowadzenia na żywe skały, 
podłoże i media biologiczne w nowym zbiorniku. 

 º Bacto-Start - Zrównoważona mieszanka azotu i fosforu, która stymuluje 
wydzielanie naturalnych produktów ubocznych w aktywnym akwarium, 
umożliwiając kontrolowany rozwój bakterii tlenowych i beztlenowych.

 º NO3:PO4-X - Unikalny kompleks węgli oraz innych organicznych 
elementów łączonych, które są wykorzystywane przez bakterie 
beztlenowe, służący do precyzyjnej kontroli poziomu składników 
odżywiających glony (azotan i fosforan).

 º KH Coralline Gro - Skoncentrowany kompleks buforujący, wzbogacony 
określonymi pierwiastkami podrzędnymi i śladowymi, które 
wspomagają rozwój glonów koralowych oraz korzystnej mikrofauny. 

KH Coralline Gro
Preparat KH Coralline Gro to kompleks buforów węglanowych, potasu i takich 
pierwiastków śladowych, jak np. żelazo. Przygotowany w proporcjach, w jakich te 
elementy są zużywane przez glony wapienne. Preparat Coralline Gro należy stosować 
zamiast suplementu Reef Foundation B (bufor) we wszystkich nowych akwariach 
morskich oraz regularnie w zbiornikach zawierających tylko ryby lub korale miękkie. 

Coralline Gro należy dozować odpowiednio do spadku zasadowości, 
zmierzonego przy pomocy zestawu testowego pH/KH-Alkalinity. 

Glony wapienne będą rosły w sposób naturalny, bez specjalnych 
suplementów, we wszystkich systemach rafowych zoptymalizowanych 
pod kątem korali twardych. Aby wspomagać rozwój glonów wapiennych 
w akwariach z samymi rybami lub koralami miękkimi, należy utrzymywać 
zasadowość na poziomie około 3 meq/l (8,4 °dKH) i posiadać zapas 
określonych pierwiastków podrzędnych i śladowych.

Preparat KH Coralline Gro jest dostępny w butelkach 100ml oraz 500ml i 
zawiera miarkę, ułatwiającą dozowanie. 

Zestawy testowe

Marine Care Test Kit
Kompletny pakiet wielotestowy, zawierający wszystkie testy 
niezbędne do monitorowania biologicznego dojrzewania nowych 
systemów oraz regularnej pielęgnacji i kontroli glonów w akwariach, 
w których hodowane są tylko ryby. 

Marine Care Kit zawiera testy następujących elementów: pH, 
KH, amoniak, azotan i azotyn. Przygotowany jest w trwałym, 
plastikowym pudełku, odpornym na działanie środków chemicznych. 

Marine Care Program 
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Marine Care Program 

Wszystkie zestawy testowe MCP zawierają atestowane szklane probówki, graficzne 
instrukcje obsługi oraz łatwe do odczytu kolorowe skale. 

Nazwa testu Substancja Dokładność Zakres Rodzaj testu Liczba testów

Amoniak NH3/NH4 0,2 ppm 0 - 2 ppm Kolorymetryczny 100

Azotan NO3 2 ppm 0 - 250 ppm Kolorymetryczny 100

Azotyn NO2 0,025 ppm 0 - 1 ppm Kolorymetryczny 60

pH pH 0,1 7,6 - 8,6 Kolorymetryczny 100

Zasadowość KH 1 dkH/0,36 meq/l 0 - ∞ Miareczkowanie 55

Ammonia Test Kit
Zaawansowany test kolorymetryczny do pomiaru całkowitej zawartości 
amoniaku (NH3/NH4) w akwariach morskich, z dokładnością 0,2 ppm. Ten 
łatwy w użyciu zestaw testowy jest bardzo ważny na początkowym etapie 
dojrzewania biologicznego we wszystkich akwariach morskich i rafowych.  
Zawiera 100 testów. 

Nitrate/Nitrite Test kit 
Ten połączony zestaw testowy zawiera  160 zaawansowanych testów 
kolorymetrycznych do badania poziomu azotynu bądź też 100 testów do 
badania azotanu i 60 do kontroli azotynu w akwariach morskich. Ten test 
jest bardzo istotny w procesie dojrzewania wszystkich akwariów morskich 
i rafowych i nadaje się do regularnej kontroli populacji glonów przy użyciu 
NO3:PO4-X Red Sea w systemach, w których są hodowane tylko ryby. 

pH/Alkalinity Test kit 
Ten podwójny zestaw testowy zawiera precyzyjny test titracyjny (1 dkH/0,36 
meq/l) KH oraz test kolorymetryczny pH, na potrzeby monitorowania 
podstawowych parametrów we wszystkich akwariach morskich. Test KH-
Alkalinity (KH - Zasadowość) pozwala na dokładne dozowanie preparatu KH-
Coralline Gro oraz suplementów buforowych Reef Foundation B Red Sea w 
systemach z samymi rybami.
Zawiera 100 testów pH i 55 testów KH. 



 Reef Care Program
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Reef Care Program – Wprowadzenie

Reef Care Program Red Sea (RCP, pielęgnacja rafy) - kompleksowe rozwiązanie dla następujących celów: 

•	Optymalne	zdrowie	korali

•	Szybszy	wzrost	korali

•	Lepsze	ubarwienie	korali

RCP jest wynikiem wielu lat badań nad potrzebami fizjologicznymi krótkopolipowych korali twardych 
(SPS), długopolipowych korali twardych (LPS) oraz korali miękkich w akwariach rafowych.

Program wyjaśnia, jak należy postępować proaktywnie i kontrolować wszystkie problemy, np. uciążliwe 
glony, a także wzrost korali oraz ich wybarwienie. Uwzględniono następujące elementy: 

• Opis relacji pomiędzy różnymi procesami biologicznymi zachodzącymi w akwarium oraz ich wzajemne 
powiązania; 

• Określenie optymalnych wartości dla wszystkich parametrów wody w różnych typach akwariów, 
pozwalające na lepsze zrozumienie własnego akwarium;

• Przedstawienie zwięzłego, kompleksowego i zrozumiałego wachlarza produktów, niezbędnych do 
osiągnięcia i utrzymania optymalnych parametrów.

Program RCP jest podzielony na cztery osobne, uzupełniające się podprogramy, stosownie do procesów 
biologicznych, jakie zachodzą w sztucznym środowisku rafy. 

Reef Foundation® Program
Program dotyczy kształtowania środowiska rafy i pozwala 
stworzyć i utrzymać odpowiednio zrównoważone poziomy 
wapnia, magnezu oraz węglanów w akwarium. 

Algae Management Program 
Program kontroli glonów. Pozwala na monitorowaną 
redukcję azotanów i fosforanów, zapobiegając 
rozwojowi niepożądanych glonów i aktywnie stymulując 
wzrost oraz wybarwienie korali. 

Coral Nutrition Program
Program związany z odżywianiem korali. 
Dostarcza uzupełniających składników 
odżywczych, niezbędnych koralom do procesów 
metabolicznych. 

Coral Coloration Program 
Program nakierowany na wybarwienie 
korali. Dokładnie uzupełnia niedobory 31 
substancji podrzędnych i śladowych, jakich 
korale potrzebują do nabrania naturalnego 
zabarwienia. 

Algae Management Program
NO3 & PO4 (Algae Nutrient) Control

Coral Nutrition Program
Coral Nutrition

Reef Foundation Program
Balanced Ca, KH & Mg, the key to coral health and vitality

Coral 
Coloration 
Program

Coral Coloration
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Reef Foundation® Program

Substancje podstawowe (Ca, KH i Mg)

Skuteczna pielęgnacja akwarium rafowego zależy od utrzymania odpowiednich parametrów wody, 
które przekładają się na stabilne środowisko, wymagane przez korale. Choć wszystkie elementy 
zawarte w naturalnej wodzie morskiej odgrywają istotną rolę w zapewnieniu optymalnych jej 
parametrów to kilka z nich ma większe znaczenie dla ogólnej stabilności. Te elementy stanowią bazę 
środowiska rafy. Są to trzy podstawowe substancje: wapń (Ca), magnez (Mg) i wodorowęglany (HCO3).

Mają one zasadniczy wpływ na chemię wody (stałość pH, zasadowość i siłę jonową wody morskiej) 
oraz na wiele procesów biologicznych korali (tworzenie szkieletu, wymiana jonowa i fotosynteza). 

Rozwój szkieletu

Rozwój szkieletu (szkieletogeneza) to proces, w którym specjalne komórki w tkance miękkiej korali 
wiążą substancje podstawowe ze strontem i barem z otaczającej wody, tworząc podstawowe 
elementy szkieletu korala.

Korale nabudowują około 90% szkieletu przez 
wiązanie wapnia i jonów węglanowych z wody. W 
efekcie powstaje aragonit (CaCO3). Reszta szkieletu 
jest zbudowana z magnezytu (MgCO3), stroncjanitu 
(SrCO3), kalcytu (bardziej krucha struktura krystaliczna 
CaCO3), fluorytu (CaF2) oraz innych minerałów 
podrzędnych i śladowych.

W niezrównoważonych warunkach, takich jak 
niskie poziomy Mg oraz/lub Sr, szkielet wytwarza 
się z wyższą proporcją kalcytu, co czyni 
go bardziej kruchym i podatniejszym na 
uszkodzenia. 

Substancje podstawowe uzupełniają się 
wzajemnie w procesie powstawania szkieletu 
korala. Jeżeli nie będą one dostępne w 
odpowiednich proporcjach, jeden z nich 
szybko stanie się czynnikiem ograniczającym 
zdrowy wzrost korali.

Rozwój	Seriatopora	guttattus przy różnych 
poziomach Ca2+ (ppm) i zasadowości (°dKH) 

Rodzaj soli Ca Zas. Mg

Coral Pro Salt 450 12,2 1340 Zrównoważona

Red Sea Salt 410 7,7 1230 Zrównoważona

Sól 
niezrównoważona 450 7 1200 Niezrównoważona
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Reef Care Program 

Wzrost korali 
Korale muszą wydatkować energię na potrzeby transportowania substancji podstawowych 
oraz wszystkich innych pierwiastków, niezbędnych do rozwoju szkieletu, z otaczającej wody 
przez tkankę miękką. Wyższej zawartości substancji podstawowych towarzyszy podwyższone 
ciśnienie jonowe, umożliwiające bierną dyfuzję pierwiastków przez tkanki miękkie. Dzięki 
temu proces ten staje się skuteczniejszy (mniejsza ilość energii jest potrzebna do przyrostu 
1 g szkieletu). Dlatego też zrównoważony i podwyższony poziom substancji podstawowych 
powoduje przyspieszone tempo wzrostu korali.

W dojrzałych akwariach, gdzie szybki wzrost nie jest pożądany lub celem jest zwiększenie 
wybarwienia korali poprzez zmniejszenie poziomu substancji odżywiających glony, należy 
utrzymywać niższy (choć nadal zrównoważony) poziom substancji podstawowych. 

Optymalne poziomy substancji podstawowych

W przeciwieństwie do naturalnego środowiska rafy, w którym istnieje ogromny zasób 
substancji podstawowych, akwarium rafowe jest sztucznym systemem, w którym nieustannie 
zachodzą zmiany chemiczne. Dlatego stale należy kontrolować poziomy substancji 
podstawowych i odpowiednio je uzupełniać. Badania wykazały również, że optymalne poziomy 
tych substancji należy utrzymywać stosownie do zróżnicowania i stopnia dojrzałości danej 
populacji korali. 

Aby dokładnie określić optymalny poziom dla swojego akwarium, najlepiej posługiwać się 
wartościami dla najbardziej wymagających gatunków w nim żyjących. 

Optymalne poziomy zasolenia, KH, Ca i Mg, w zależności od rodzaju akwarium: 

Rodzaj akwarium
Zasolenie 

(ppt)
Zasadowość  
(dKH/meq/l)

Ca  
(mg/l)

Mg 
(mg/l)

Korale miękkie 33 8,2 / 2,9 430 1280

Korale LSP 33 12,1 / 4,3 440 1310

Korale SPS, Szczepki / Małże - Przyspieszony wzrost 35 12,6 / 4,5 465 1390

Korale SPS - Dojrzałe / Niski poziom składników 
odżywczych / Zwiększone wybarwienie 35 8,2 / 2,9 430 1310
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Dodatki do Reef Foundation®

Reef Foundation A (Ca/Sr)
Preparat Reef Foundation A zawiera wapń, stront i bar w 
proporcjach występujących w szkieletach korali. [1ml podnosi 
poziom Ca w 100 litrach o 2 ppm].

Reef Foundation B (Zas.)
Preparat Reef Foundation B (Alk) to kompleks węglanu oraz 
innych buforów obecnych w wodzie morskiej, które zachowują 
odpowiednią zasadowość i pH. [1ml podnosi zasadowość w 100 
litrach o 0,036 meq/l (0,1dKH)].

Reef Foundation C (Mg)
Preparat Reef Foundation C (Mg) to mieszanka soli magnezu.
[1ml podnosi poziom Mg w 100 litrach o 1 ppm].

Reef Foundation ABC+
Preparat Reef Foundation ABC+ zawiera wapń, stront, bar, 
wodorowęglany, magnez, potas, bor, jod oraz brom - w odpowiednich 
proporcjach, takich jak w szkielecie korala. Ten unikalny suplement w 
proszku upraszcza dzienne dozowanie substancji podstawowych i jest 
zalecany do akwariów o pojemności do około 300 litrów. 

Preparaty Reef Foundation A, B i C są dostępne jako dodatki płynne 
w butelkach 250ml oraz 500ml, z załączoną miarką ułatwiającą dozowanie. 

Do większych akwariów są dostępne dodatki w proszku – opakowania 1kg. 

Zestawy testowe Reef Foundation®

Zestawy do testowania substancji podstawowych 
zawierają pojedyncze testy wapnia, twardości i magnezu 
Reef Foundation Pro Kit łączy w jednym łatwym w użyciu 
zestawie trzy pojedyncze testy. Wszystkie zestawy 
zawierają szklane probówki analityczne oraz prosty w 
zastosowaniu, wysoce precyzyjny titrator, obsługiwany 
jedną ręką. 

Nazwa testu Substancja Dokładność Zakres Rodzaj testu Liczba testów

KH/ Alkalinity Pro KH 0,05 meq/l ∞ Miareczkowanie 75

Calcium Pro Ca 5 ppm ∞ Miareczkowanie 75

Magnesium Pro Mg 20 ppm ∞ Miareczkowanie 100

Same reagenty dostępne są także zestawach uzupełniających. 

Reef Care Program 



19

Reef Care Program 

Algae Management Program

Zooksantelle, żyjące w symbiozie z koralami

Zrozumienie roli, jaką odgrywają zooksantelle, żyjące w symbiozie z koralami oraz ich relacji z tymi 
koralami, ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego stosowania programu kontroli glonów.

W naturze, korale utrzymują zooksantelle (żyjące w tkance miękkiej korali) w zagęszczeniu 
0,5 - 5 mln/cm2. Korale czerpią około 85% energii z zooksantelli i produkują pozostałe 15% w 
swojej tkance miękkiej, metabolizując składniki odżywcze (węglowodany, aminokwasy i kwasy 
tłuszczowe) dostępne w otaczającej wodzie. Ta energia napędza wszystkie procesy metaboliczne 
korali, takie jak produkcja białka i rozwój szkieletu.

Zooksantelle używają jako głównego źródła energii silnego światła słonecznego i przekazują do 
95% produktów fotosyntezy „gospodarzom" (koralom), wykorzystując resztę na potrzeby własnych 
procesów metabolicznych. Korale dostarczają zooksantellom składników odżywczych, związków 
azotowych, fosforanów oraz CO2. To właśnie ta symbiotyczna relacja, związana z recyklingiem 
składników odżywczych, jest kluczem do ekologicznego sukcesu.

Kolejny aspekt symbiotycznej relacji jest związany z ochroną przed silnym promieniowaniem 
słonecznym. W przyrodzie zooksantelle chronią korale przed intensywnym promieniowaniem 
nadfioletowym (UV), poprzez pochłanianie energii świetlnej i osłanianie delikatnych wewnętrznych 
warstw tkanek miękkich korali.

W naturalnym środowisku populacja zooksantelli jest kontrolowana przez substancje odżywiające 
glony (azotany i fosforany) wydzielane przez korale, natomiast w sztucznych warunkach akwarium 
rafowego te substancje gwałtownie się kumulują i - gdy nie są odpowiednio regulowane - 
doprowadzają do nadmiernego rozmnożenia się glonów.

Przerost populacji zooksantelli, wywołany nadmiarem składników odżywczych, zakłóca naturalną 
równowagę i powoduje rywalizację o dostępne zasoby pomiędzy zooksantellami i koralami. Bez 
dodatkowej pożywki korale mogą być źle odżywione. Jednocześnie, wzrost populacji zooksantelli 
sprawia, że korale stają się ciemniejsze z ciemnobrązowym odcieniem, który przesłania ich 
naturalne, żywe barwy. Niemniej jednak, większe zagęszczenie zooksantelli (w dopuszczalnym 
zakresie) dostarcza koralom energii, niezbędnej do przyspieszonego wzrostu.

Obniżenie ilości składników odżywiających glony zmniejsza populację zooksantelli do poziomu, 
który może być utrzymywany tylko dzięki składnikom odżywczym dostarczanym bezpośrednio 
przez korale. 

W takich warunkach korale otrzymują mniej energii od zooksantelli i uzyskują mniejszą ochronę 
przed promieniowaniem nadfioletowym. W takiej sytuacji, gdy odpowiednie składniki odżywcze 
korali (węglowodany, aminokwasy i witaminy) są dostępne w wodzie, tkanka miękka korali może 
zwiększać wewnętrzną produkcję energii. Zakładając, że wspomniane składniki oraz pierwiastki 
śladowe są dostępne w wodzie, korale będą zwiększać swoją naturalną ochronę UV przez nasilenie 
pigmentacji tkanki miękkiej. Efektem będzie zauważalne silniejsze wybarwienie. 
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Kontrola składników odżywiających glony
Mikrobiologiczna redukcja składników odżywiających glony (azotany i 
fosforany) zachodzi naturalnie we wszystkich obszarach beztlenowych 
akwarium (wewnątrz żywych skał, porowatych materiałów filtrujących i 
podłoża). Wspieranie naturalnych procesów przez regularne dozowanie 
węgla (we właściwej postaci) oraz wszystkich niezbędnych pierwiastków, 
stanowi łatwą i niezawodną metodę kontroli wzrostu poziomu składników 
odżywiających glony i populację zooksantelli. 

Dodatek

NO3:PO4-X® 
NO3:PO4-X to wyjątkowy kompleks węgli, wykorzystywanych przez bakterie 
redukujące składniki odżywcze. Każdy węgiel w kompleksie jest zużywany 
przez inny szczep mikroorganizmów, przy zapewnieniu na każdym etapie 
odpowiedniego stosunku Węgiel:Azotan:Fosfor. 

Kompleks zawiera organicznie związane substancje, które są ważnymi 
stymulatorami na każdym etapie procesu redukcji. Te metaliczne i 
niemetaliczne substancje zapewniają stałe namnażanie bakterii, pełną 
redukcję azotanów do gazu azotowego, a także absorpcję i utylizację 
fosforanów przez bakterie. 

Precyzyjna kontrola poziomów azotanów i fosforanów poprzez precyzyjne ich 
dozowanie NO3:PO4-X gwarantuje stopniowe zmiany i dokładne utrzymanie składników odżywczych 
na właściwym poziomie. Zapobiega to destrukcji populacji zooksantelli, chroniącej korale przed 
nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV oraz wygłodzeniu korali.

W odróżnieniu od innych programów, ubogich w substancje odżywcze, preparat NO3:PO4-X (właściwie 
dozowany) pozwala utrzymać całą mikrofaunę na korzystnym dla rafy poziomie. NO3:PO4-X zaleca się 
również jako kompleksowe źródło węgla do użytku z denitratorami na bazie węgla. 

Preparat NO3:PO4-X jest dostępny w butelkach 100ml, 500ml oraz 1000ml i zawiera 
miarkę dla ułatwienia dozowania. 

Zestawy testowe 

Zestawy testowe Nitrate Pro i Phosphate Pro
Zestawy testowe Nitrate Pro i Phosphate Pro Red Sea, z prostym w użyciu 
komparatorem kolorymetrycznym, zapewniają wysoką dokładność, wymaganą 
do precyzyjnego dozowania NO3:PO4-X, pozwalając na pełna kontrolę substancji 
odżywiających glony. Zestaw do kontroli glonów składa się z dwóch pojedyńczych 
testów stanowiących komplet. 

Nazwa testu Substancja Dokładność Zakres Rodzaj testu Liczba testów

Nitrate Pro NO3 0,125 ppm 0-64 ppm Komparator 100

Phosphate Pro PO4  0,02 ppm 0-5 ppm Komparator 100

Same reagenty dostępne są także zestawach uzupełniających.

Reef Care Program 
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Porównanie różnych metod redukcji azotanów i fosforanów:

Metody  
redukcji

Redukcja 
NO3

Redukcja 
PO4

Kontrolowana 
redukcja

Zasadnicze 
wyposażenie

Uwagi techniczne

NO3:PO4-X Tak Tak Tak Odpieniacz Zbadana i przetestowana receptura, 
zawierająca wszystkie niezbędne składniki 
dla zrównoważonej, kontrolowanej i 
długoterminowej redukcji NO3 i PO4, bez 
konieczności użycia reaktorów i wymiennych 
wkładów.

VSV 
(wódka + 
cukier + 
ocet)

Tak Tak Tak Odpieniacz Szybka redukcja NO3 i PO4, jednakże w skali 
długofalowej brak substancji podstawowych 
zmniejsza skuteczność i może prowadzić 
do spadku populacji bakterii. System może 
produkować H2S - substancję toksyczną dla 
korali i ryb.

Wódka lub 
etanol

Tak Nie Nie Odpieniacz Szybka redukcja NO3, ale brak redukcji 
PO4. Przy braku dodatkowej redukcji PO4, 
zmniejszenie stosunku N:P będzie zakłócone, 
co spowoduje namnożenie cyjanobakterii. 
W skali długofalowej, brak substancji 
podstawowych zmniejsza skuteczność i może 
prowadzić do spadku populacji bakterii. System 
może produkować H2S - substancję toksyczną 
dla korali i ryb.

Denitratory Tak Nie Nie Reaktor 
denitryfikacyjny

Szybka redukcja NO3, ale brak redukcji 
PO4. Przy braku dodatkowej redukcji PO4, 
zmniejszenie stosunku N:P będzie zakłócone, 
co spowoduje namnożenie cyjanobakterii. 
Filtry węglowe: Z natury niestabilne i trudne w 
regulacji. System może produkować N2O i H2S 
- substancje toksyczne dla korali i ryb. W skali 
długofalowej, brak substancji podstawowych 
zmniejsza skuteczność i może prowadzić do 
spadku populacji bakterii. 
Filtry siarkowe: Wymagają stosunkowo 
niewielkiej konserwacji, ale łatwo ulegają 
zatkaniu i mogą powodować nagłe spadki pH.

Reduktory 
NO3 / PO4

Tak Tak Nie Reaktor 
mediów

Szybka, ale niekontrolowana redukcja NO3/
PO4, która może doprowadzić do stresu korali. 
Niektóre produkty, takie jak wymieniacze 
jonowe zeolitu/ wodorotlenku żelaza, zwykle 
powodują uwalnianie niepożądanych kationów. 
Produkty niższej jakości mogą uwalniać 
niesprzyjające metale (Al, Fe).

Refugium Tak Tak Nie Refugium Wymaga niewielkiej obsługi, ale redukcja 
NO3/PO4 jest powolna i niekontrolowana. 
W przypadku spadku populacji glonów, do 
systemu są uwalniane związki toksyczne dla 
korali.

Reef Care Program 
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Coral Coloration Program

Badania Red Sea pozwoliły wyodrębnić 31 substancji podrzędnych i śladowych, które - oprócz 
elementów podstawowych - są obecne w szkielecie i tkance miękkiej wszystkich korali. W rodzinie 
suplementów Coral Color te substancje podzielono na cztery grupy: Coral Colors A, B, C i D. Są 
one powiązane przez funkcje biologiczne, jakie spełniają. Są one również łączone z produkcją 
określonych barwników w tkance miękkiej korali twardych. Barwniki te mogą być produkowane 
tylko wówczas, gdy określone elementy, niezbędne do procesów biologicznych, są dostępne 
w odpowiednim stężeniu. Wszystkie 31 substancji jest wymaganych przez wszystkie korale twarde, 
bez względu na rzeczywiste zabarwienie, jakie posiada koral. 

Uzupełnianie zgodnie ze zmierzonym zapotrzebowaniem
Suplementy wspomagające wybarwienie korali zostały skomponowane tak, aby stosunek substancji 
w każdym z nich był taki sam, jak proporcje w szkielecie i tkance miękkiej korali. 

Nasze badania wykazały stały stosunek pomiędzy każdym preparatem Coral Colors i ogólną 
konsumpcją wapnia, która jest proporcjonalna do wzrostu korali oraz ich aktywności metabolicznej. 
Zapewnia to łatwą i bezpieczną metodę dozowania wszystkich suplementów Coral Colors w oparciu 
o zmierzony pobór wapnia. 

Preparaty Coral Colors A, B i C zawierają element wiodący (jod, potas i żelazo), który jest 
precyzyjnie mierzony przy pomocy precyzyjnych zestawów testowych Coral Colors Pro Red Sea. W 
bardziej zaawansowanych akwariach z korali LPS i SPS, można precyzyjnie dozować preparaty Coral 
Colors A, B i C - zgodnie z całkowitym zapotrzebowaniem rafy na poszczególne substancje. 

Suplementy Coral Colors
Coral Colors A
Preparat Coral Color A to kompleks chlorowców (jod, brom i fluor). 
Chlorowce działają jako przeciwutleniacze i jednocześnie czynniki 
utleniające w tkance miękkiej i warstwie śluzówkowej korali. Zmniejszają 
one prawdopodobieństwo blaknięcia korali. W aktywnych systemach 
rafowych substancje te bardzo szybko się wyczerpują, ze względu na ich 
silne zdolności utleniające i reaktywność z materiałami organicznymi. Jod 
i brom są powiązane z różową chromoproteiną (pocciloporin).

Coral Colors B
Preparat Coral Color B to kompleks potasu i boru. Potas odgrywa 
zasadniczą rolę w transporcie składników odżywiających korale w tkance miękkiej, łącznie ze 
składnikami dostarczanymi przez zooksantelle. Potas i bor znacząco wpływają na zasadowość w 
tkance miękkiej korali i pomagają w tworzeniu aragonitu w szkielecie. Potas jest odpowiedzialny za 
czerwone chromoproteiny.

Reef Care Program 
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Coral Colors C
Preparat Coral Color C to kompleks 8 metali „lekkich" - zawierający żelazo, 
mangan, kobalt, miedź, aluminium, cynk, chrom i nikiel. Te zasadnicze 
mikroelementy są niezbędne w wielu biochemicznych procesach 
metabolicznych, m.in. takich jak oddychanie, produkcja energii oraz 
chlorofilu. Pełnią także rolę katalizatora fotosyntezy. Mikroelementy zawarte 
w Coral Colour C są związane z chromoproteinami żółtymi/zielonymi.

Coral Colors D
Preparat Coral Colour D to kompleks 18 pierwiastków śladowych. Te 18 
substancji (ze wszystkich pierwiastków śladowych w NSW) bierze udział 
w procesach metabolicznych wewnątrz szkieletu i tkanek miękkich korali. 
Mikroelementy preparatu D są odpowiedzialne za niebieskie/fioletowe 
chromoproteiny.

Wszystkie preparaty Coral Colors są dostępne osobno w butelkach 
500ml oraz jako pełny pakiet, zawierający buteleczki po 100ml każdego 
suplementu. Pojedyncze suplementy zawierają miarkę dla ułatwienia 
dozowania.

Zestawy testowe Coral Colors

Iodine Pro Test Kit
Zestaw testowy Iodine Pro wystarcza na około 50 testów 
kolorymetrycznych o wysokiej precyzji, pozwalających na pomiary 
z dokładnością 0,01 ppm, na potrzeby precyzyjnego dozowania 
preparatu Coral Colors A.

Potassium Pro Test Kit
Zestaw testowy Potassium Pro wystarcza na 40 testów miareczkowania 
o wysokiej precyzji, pozwalających na pomiary z dokładnością 3 ppm, na 
potrzeby precyzyjnego dozowania preparatu Coral Colors B.

Coral Colors Pro Test Kit (I,K,Fe)
Zestaw testowy Coral Colors Pro (I,K,Fe) łączy 3 pojedyncze testy w jednym wygodnym do użycia 
pakiecie, na potrzeby precyzyjnego dozowania preparatów Coral Colors A, B i C.

Nazwa testu Substancja Dokładność Zakres Rodzaj testu Liczba testów

Iodine Pro I2 0,01 ppm 0-0,09 ppm Kolorymetryczny 50

Potassium Pro K 3 ppm 150-450 ppm Miareczkowanie 40

Iron Pro Fe 0,05 ppm 0-0,5 ppm Kolorymetryczny 45

Same reagenty dostępne są także zestawach uzupełniających. 

Reef Care Program 
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Coral Nutrition Program

Większość korali fotosyntetyzujących żyje w symbiozie z zooksantellami, które zaspokajają 
ponad 85% ich potrzeb żywieniowych. Program dokarmiania korali ma na celu uzupełnienie 
pozostałych 15% dla korali fotosyntetyzujących oraz zapewnienie wszystkich składników koralom 
pozbawionym możliwości fotosyntezy, na których nie występują zooksantelle, np. gorgonie czy 
koralowce słoneczne. 

Korale nie mogą przemieszczać się w celu zdobycia pożywienia ani przyciągać go do siebie, więc 
trawią wszelką rozpuszczoną materię organiczną (Dissolved Organic - DOM), jaka swobodnie 
przepływa w pobliżu ich otworu gębowego (wielkości główki od szpilki) lub jest wchłaniana przez 
ich tkankę miękką. Na rafie, DOM pochodzi z szeregu źródeł organicznych, takich jak wydzielina 
sąsiednich korali lub gromady bakterii. 

Badania Red Sea w zakresie składników odżywczych skoncentrowane były na wyizolowaniu 
różnorodnych elementów DOM z różnych konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł 
pożywienia, w celu stworzenia łatwo przyswajalnego i wysoce odżywczego kompleksu DOM, który:

 ° dostarcza wszystkich składników energetycznych, jakie korale miękkie, LPS i SPS oraz korale 
niefotosyntezujące wykorzystują do wzrostu i wybarwienia 

 ° daje najwyższą wartość energetyczną po strawieniu

 ° powoduje najmniejsze zanieczyszczenie wody 

Ilość niezbędnych składników odżywczych jest zależna od rodzaju hodowanych korali. Wymogi 
odżywcze niektórych korali, a w szczególności korali SPS, zależą również od poziomu składników 
odżywiających glony (azotan, fosforan) w wodzie. W systemach z ograniczonymi składnikami 
odżywczymi dostarczanymi przez glony, np. przy stosowaniu NO3:PO4-X Red Sea, ilość energii 
pozyskiwanej przez korale z zooksantelli jest znacznie niższa i dlatego należy dostarczać więcej 
składników odżywczych, aby zaspokoić potrzeby energetyczne korali. 

Reef Care Program 
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Suplementy odżywcze dla korali 

Reef Energy to dwuczęściowy, kompleksowy preparat odżywczy, który dostarcza koralom energii, 
aminokwasów i witamin. Wykorzystują je one do wzrostu i wybarwienia.

Reef Energy® A
Reef Energy A to unikalne połączenie węglowodanów, aminokwasów, kwasów 
tłuszczowych oraz zawieszonych grup protein, które są gotowe do spożycia i 
wchłonięcia przez korale. Zawiesina protein wspiera faunę mikrobakteryjną, 
która w naturalnych warunkach zasiedla tkankę korali i zwiększa produkcję 
wydzieliny. Każdy składnik wykorzystywany jest w procesach metabolicznych 
produkcji białka oraz regeneracji tkanki miękkiej przez korale i dlatego nie 
wprowadza do systemu żadnych zbędnych materiałów organicznych. Reef 
Energy A stymuluje rozwój polipów i tkanki miękkiej, pomagając koralom 
optymalizować spożycie elementów odżywczych poprzez poszerzenie 
powierzchni absorpcyjnej. 

Reef Energy® B
Reef Energy B to silnie skoncentrowany kompleks witamin i aminokwasów, 
których niedobór w pożywieniu korali oraz innych bezkręgowców stanowi 
czynnik ograniczający rozwój tych stworzeń. Ten kompleks precyzyjnie 
uzupełnia aminokwasy morskie, jakie produkują zooksantelle. Witaminy 
są ważnymi czynnikami w procesie syntezy chromoprotein, natomiast 
aminokwasy stanowią elementy budulcowe. Wszystkie komponenty 
preparatu Reef Energy B pochodzą ze źródeł morskich i są zemulgowane w 
unikalnym nośniku, który zwiększa rozpuszczalność i wchłanianie witamin 
oraz kwasów przez korale.

Preparaty Reef Energy A i B są dostępne osobno w opakowaniach 
500ml oraz w pakietach, o pojemności 100ml każdego z komponentów.

Reef Care Program 
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Silniejsze wybarwienie czy szybszy wzrost?

Powszechnie uważa się, że istnieje dość wąskie 
spektrum warunków, odpowiednich do hodowania 
korali. Badania Red Sea nad długoterminowymi 
wymaganiami fizjologicznymi korali SPS i LPS oraz 
korali miękkich w akwariach rafowych wykazały, że 
silniejsze wybarwienie i szybki wzrost korali wiążą się 
z różnymi warunkami środowiska wodnego.

Dość łatwo jest utrzymać warunki, zapewniające 
przyspieszony wzrost korali. Utrzymanie warunków 
przyczyniających się do intensywniejszego 
wybarwienia jest trudniejsze, ponieważ wymaga 
wysokiej dbałości o parametry wody. Teoretycznie 
jest możliwe jednoczesne uzyskanie zarówno 
szybszego wzrostu jak i silnego wybarwienia, ale nie 
jest to zalecane, ponieważ system zawsze będzie 
znajdował się na granicy niestabilności.

Pełny program pielęgnacji rafy, Reef Care Program, 
dostarcza nowatorskich rozwiązań na potrzeby 
pielęgnacji rafy akwarystom na różnym poziomie 
zaawansowania, wraz ze szczegółowymi instrukcjami 
odnośnie uzyskiwania optymalnych parametrów wody 
we wszystkich rodzajach akwariów rafowych.

Zalecane parametry wody dla przyspieszonego wzrostu korali 

Poziom substancji odżywiających glony

NO3 1-2 ppm Utrzymanie stosunkowo wysokiej populacji zooksantelli, 
dostarczających koralom dostatecznej energii do wzrostu. PO4 0,1 ppm

Substancje podstawowe

Zasadowość 12,6dKH - 4,5 meq/l
Zwiększone i zrównoważone poziomy substancji podstawowych, 
w celu właściwego wykorzystania dodatkowej energii. 

Ca 465 ppm

Mg 1390 ppm

Pierwiastki podrzędne i śladowe - Coral Colors

I2 0,06 ppm
Dostępność pierwiastków podrzędnych i śladowych (Coral 
Colors), zużywanych przez korale podczas wzrostu.

K 410 ppm

Fe 0,15 ppm

Składniki odżywcze korali - Reef Energy

Reef Energy A 2 ml na 100 litrów Dostateczna ilość składników odżywiających korale (Reef Energy), 
uzupełniających energię dostarczaną przez zooksantelle.Reef Energy B 2 ml na 100 litrów

Reef Care Program 
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Zalecane parametry wody dla silniejszego wybarwienia

Poziom substancji odżywiających glony

NO3 0,25 ppm Utrzymanie niższego poziomu zooksantelli, redukcja brązowego odcienia 
korali i wzbudzenie reakcji ochronnej w postaci silniejszego wybarwienia.PO4 0,02 ppm

Substancje podstawowe

Zasadowość 8,2 dkH/2,9 meq/l
Mniejsze poziomy substancji podstawowych dla obniżenia zapotrzebowania 
energetycznego podczas wzrostu korali.

Ca 430 ppm

Mg 1310 ppm

Pierwiastki podrzędne i śladowe - Coral Colors

I2 0,06 ppm
Dostępność pierwiastków podrzędnych i śladowych (Coral Colors), 
wykorzystywanych w tkance miękkiej do zwiększenia wybarwienia.

K 380 ppm

Fe 0,15 ppm

Składniki odżywcze korali - Reef Energy

Reef Energy A 4 ml na 100 litrów Więcej elementów odżywczych dla korali (Reef Energy), aby dostarczyć im 
dodatkowej energii, jakiej potrzebują one ze środowiska. Reef Energy B 4 ml na 100 litrów

Aiptasia-X
Gwarantowana i bezpieczna dla rafy eliminacja ukwiałów Aiptasia.

Aiptasia-X to wyjątkowa, gęsta i lepka mieszanka, tworząca kuleczki w 
kontakcie z wodą w akwarium. Substancję łatwo wstrzyknąć w pobliże 
otworu gębowego ukwiału, który ją pochłania bez możliwości wydalenia.

W ciągu kilku minut od pochłonięcia preparatu ukwiał imploduje i zostaje 
zlikwidowany zarówno on sam jak i planule.

Aiptasia-X nie ma negatywnego wpływu na polipy korali i pozwala na 
bezpieczne usuwanie ukwiałów narosłych w koloniach korali.

Nadmiar preparatu Aiptasia-X z biegiem czasu ulega rozpadowi, nie stanowiąc 
żadnego zagrożenia dla rafy.

Dostępne są dwa rodzaje opakowań: 60ml i 250ml. 

Oba zawierają aplikator 3ml z jedną końcówką prostą i jedną zagiętą (do ukwiałów w 
miejscach trudnodostępnych). 

Dostępne jest również uzupełnienie w opakowaniach 500ml. 

Reef Care Program 
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„Oświetlenie fluorescencyjne rafy przy pomocy świetlówek T5” or „Świetlówki T5”

Większość korali jest fotosyntezująca i około 85% energii 
wymaganej do ich wzrostu i wybarwienia pochodzi z symbiotycznej 
relacji z zooksantellami, które w nich żyją. Aby umożliwić rozwój 
zooksantelli, należy zapewnić nie tylko właściwe natężenie światła 
(ok. 1W/litr dla świetlówek T5), ale także zadbać o to, by światło 
dawało odpowiednie dla korali spektrum barw. 

Nowe oświetlenie rafy T5 Red Sea jest efektem rozległych badań 
w zakresie potrzeb korali w środowisku akwarium rafowego. 
To wysokiej jakości oświetlenie niemieckiej produkcji zapewnia 
natężenie i spektrum kolorów odpowiednie nawet dla najbardziej 
wymagających gatunków korali, popularnie znanych jako 
krótkopolipowe korale twarde (SPS). Korale te obejmują takie 
gatunki jak Acropora,	Montiopora	oraz	Seriatopora i mają one 
znacznie większe wymagania pod względem oświetlenia niż korale 
miękkie.

Zastosowanie połączenia świetlówek T5 Red Sea pozwala nie 
tylko stworzyć przyjemny, naturalny efekt wizualny, ale także 
przyspieszyć wzrost i fluorescencję korali, nie powodując rozwoju 
niepożądanych glonów.

REEF-SPEC® BlueWhite 15000K
Specjalne połączenie barw (stosunek 6000K i 22 000K wynosi 60:40) 
odtwarza warunki naturalnego oświetlenia rafy tropikalnej na 
głębokości 1m - 20m.

REEF-SPEC® Actinic 22000K
To specjalne połączenie spektrum niebieskiego i aknitycznego 
jest doskonałe na potrzeby maksymalizacji fluorescencyjnego 
wybarwienia korali.

 REEF-SPEC® Pink
Unikalne spektrum REEF-SPEC® Pink wzmacnia czerwoną, różową i 
fioletową barwę korali SPS i LPS.

Oświetlenie rafy T5 Red Sea

Nazwa 
produktu Temp. Kolor Moc Długość

Zalecana kombinacja dla:

6 świetlówek T5 10 świetlówek T5

REEF-SPEC 
BlueWhite 15000K Niebieski/

Biały
24/39/54/80 W 549/849/1149/1449 mm 3 5

REEF-SPEC 
Actinic 22000K Aktyniczny/

Niebieski
24/39/54/80 W 549/849/1149/1449 mm 2 3

REEF-SPEC 
Pink - Różowy/

Fioletowy
24/39/54/80 W 549/849/1149/1449 mm 1 2
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Odpieniacze białek

C-Skim™ 1800 
Inteligentniejszy wybór dla zaangażowanych akwarystów 
Urządzenie C-Skim 1800 Red Sea to połączenie rewolucyjnych 
funkcji, osiągów takich jak w urządzeniach przemysłowych oraz cech i 
przystępności nowoczesnych odpieniaczy dla hobbystów.

Główne elementy C-Skim to m.in. komora odpieniająca z przepływem 
obwodowym w zamkniętym cyklu, zapewniająca lepszy przepływ wody/
powietrza, unikalny zintegrowany system czyszczenia szyjki, który w 
dłuższym okresie zwiększa osiągi w odpienianiu oraz okienko FoamView, 
umożliwiające łatwą regulację produkcji piany.

Zintegrowany system czyszczenia szyjki 
Badania wykazały, że dopuszczenie do gromadzenia się 
osadów organicznych w szyjce odpieniacza (jakie występuje 
przy braku regularnego czyszczenia) zmniejsza produkcję piany 
o 30-40%. Zintegrowany system czyszczenia szyjki kieruje 
wodę z komory odpieniania do pierścieniowego rozpylacza 
(na górze szyjki), który wyrzuca na wewnętrzną część szyjki 
skoncentrowane strumienie wody, zmywające wszystkie 
nagromadzone osady z powrotem do komory reakcji. Ponowne 
skierowanie przepływu do komory odpieniacza wymywa 
osady do pojemnika zbierającego, skąd łatwo można je usunąć.

FoamView®

Okienko FoamView, wbudowane w przód pojemnika zbierającego, pozwala 
dokładnie zobaczyć produkcję piany wewnątrz szyjki odpieniacza, co umożliwia 
prostą i dokładną regulację konsystencji piany. 

Ergonomiczna konstrukcja 
Ergonomiczna, kompaktowa, prostokątna konstrukcja C-Skim z pełnym 
interfejsem użytkownika po jednej stronie, czyni ten odpieniacz idealnym 
elementem do użytku w zbiornikach filtracyjnych lub samodzielnych 
urządzeniach - w dowolnym systemie filtracyjnym, bez ograniczenia 
efektywności odpieniania.

Poziomy objętości wody z akwarium
Zalecane poziomy objętości wody z akwarium dla urządzenia C-Skim obliczono 
zgodnie z optymalnym obiegiem dla poszczególnych typów akwariów, na bazie 
testów laboratoryjnych, przeprowadzonych przez Red Sea:

Akwarium
1 obieg / godz.

Korale miękkie, LPS
1,5 - 2 obiegi / godz.

Korale twarde (SPS)
2,5 - 3 obiegi / godz.

1800 litrów 1200 litrów 600 litrów

Oświetlenie i Filtracja

Charakterystyka C-Skim:
• Dozownik powietrza PSK - 800 lph 

powietrza

• Zintegrowany system czyszczenia szyjki

• Okno regulacji piany FoamView*

• Wysokowydajny reaktor pianowy*

• Samodzielny lub w zbiorniku
* Opatentowane 
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Red Sea U.S.A
18125 Ammi Trail
Houston, TX 77060
USA
Tel.: 1 888 RED SEA9
redseainfo@redseafish.com

Red Sea Aquatics (UK) 
PO Box 1237
Cheddar, BS279AG
Wielka Brytania
Tel.: +44 (0) 203 3711492
uk.info@redseafish.com 

Red Sea Europe
ZA de la St-Denis
F-27130 Verneuil s/Avre,
Francja
Tel.: +33 2 32 37 7137
info@redseaeurope.com

Międzynarodowe
Free Trade Industrial Zone
Eilat 8814001
Izrael
Tel.: +972 9 956 7107
office@redseafish.com

www.redseafish.com
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Red Sea Deutschland
Prinzenallee 7 (Prinzenpark)
40549 Düsseldorf
Niemcy
Tel.: +49 (0) 211 52391 481 
de.info@redseafish.com


