
Allfa Soil
Z Japonska až k Vám

Moderní      doba      si       vyžaduje       moderní       přístupy
a  technologický  pokrok  se  dnes  týká  i  akvaristiky.  Před 
lety  se  v  akvaristice  začaly místo inertního štěrku a písku 
používat  také   inovované  akvarijní   substráty.   Začaly   se 
označovat   jako   takzvané  aktivní   substráty  a  jako první 
s  nimi  přišla  japonská  značka  ADA.  Během  let  do svého 
portfolia začlenily tyto substráty všechny velké společnosti 
a dnes i my. 

ALLFA   SOIL   obsahuje   méně   amoniaku   a   fosforu   než  
konkurenční   substráty,   založení   akvária   je  proto  velmi 
jednoduché.   Vytváří   ideální   prostředí  pro  sázení  a  růst 
všech typů rostlin a živočichů v přírodních akváriích.

Velký   povrch    granulí     je     přizpůsoben      pro      rozvoj  
prospěšných  bakterií,  které  napomáhají udržovat stabilní 
ekosystém     akvária.     Substrát     snižuje     tvrdost    vody,  
stabilizuje    hodnotu   pH.    Granulky   substrátu (2 - 3 mm)
se nerozpadají a drží tvar po dlouhou dobu. 

Abychom  vám  přiblížili, jak se se substrátem pracuje a  co
od něj můžete čekat, připravili jsme si pro vás tuto brožuru,
kde  najdete  jak  rozbory  samotného  substrátu  z  akredi- 
tované  laboratoře,  tak  jeho  porovnání s jinými značkami. 
Dále   pak   zjistíte,  jak  se  substrát  chová  přímo  ve  vodě, 
jaké  živiny  a  v  jakém  množství uvolňuje a jak často by se 
měla měnit v úvodních dnech po založení voda v akváriu. 

Na  začátek  to  nejdůležitější  při  zakládání  akvária: i když 
Allfa  Soil   neobsahuje   tolik  amoniaku  jako  konkurenční 
produkty,    je    potřeba    ihned   po   založení    pravidelně 
věnovat  péči  výměně vody, a to po dobu prvních 3 týdnů.

Po   napuštění  akvária  vyměňte  následující  den  polovinu   
vody  v  akváriu.   V  dalších  9 dnech  vyměňte každý druhý 
den  polovinu vody v akváriu.  Ve  druhém  až třetím týdnu 
vyměňte polovinu vody každý třetí  den.  Po  třetím  týdnu
můžete do akvária umístit živočichy a měnit  již  jen třetinu  
až polovinu vody nádrže jednou týdně. 

Na   grafech   vpravo   můžete   vidět   vývoj
hodnot  amoniaku  a  dusičnanů   ihned  po
založení  akvária  se  substrátem   Allfa   Soil
v    průběhu    jednoho    měsíce.    Amoniak 
ubývá    během    prvních    dvou    až   třech   
týdnů postupně  díky  doporučené výměně
vody    po   založení.   Nárůst  dusičnanů   na  
konci       prvního       týdne     je     zapříčiněn   
narůstem     nitri�kačních    bakterií    během  
„zaběhnutí“ �ltru. (V tomto  akváriu  byl  �ltr
obohacen    bakteriemi    z    již    založeného 
akvária.   Nástup  nitri�kace   v  akváriu   bez   
bakterií  by  byl mnohem pomalejší.) 

Množství  fosforečnanů,   které   se  do  vody 
uvolňují  ze substrátu Allfa Soil je minimální, 
jak  můžete  vidět  na  grafu  vpravo.  Během 
ředění  vody  v akváriu  (pravidelná  výměna 
vody)  se  postupně  snižuje jeji koncentrace
pod limit detekce. 

Uhličitanová tvrodost vody v akváriu je poměrně často diskutované téma. V tropických oblastech, kde
žije  většina  rostlin  a živočichů,  které pěstujeme/chováme je velmi měkká voda. Naopak v Česku a na
Slovensku  se  setkáváme  s  opačným jevem - ve vodovodních řadech jsou hodnoty KH mnohdy od 10
do  20  stupňů  KH.  To  vede  sice  k  poměrně vysoké odolnosti vůči výkyvům pH, ale zároveň nám tím 
vzniká   poměrně   hodně   negativních  vlastností  vody:  nižší  vstřebávání  živin  pro  rostliny,  nutnost
vysokých  dávek oxidu uhličitého, vápenaté usazeniny na akváriu a podobně. Jednou z mála možností,
jak se s tímto problémem jednou pro vždy vypořádat, je �ltrace vody přes reverzní osmózu a následné 
obohacení  o  minerály  podle  potřeby.  Ve  snížení  uhličitanové  tvrdosti však může zásadně pomoci i
aktivní substrát Allfa Soil. 

Vliv Allfa Soil na snížení tvrdosti vody s hodnotou KH 15: 

Vliv Allfa Soil na snížení tvrdosti vody s hodnotou KH 7: 

Hnojení  akvária  je kapitolou samou pro sebe, ale obecně je potřeba řídit se následujícími pravidly. 
Pokud  máme v akváriu aktivní substrát, je to on, kdo určuje v prvních dnech a týdnech, co se bude
dít s vodou v akváriu a které prvky je nutno dodávat. V případě Allfa Soil doporučujeme od prvního 
dne  v  hi-tech  akváriu  spustit  dávkování  oxidu  uhličitého  a  současně  přidávat Allfa Mikroprvky
a  Allfa  Draslík  podle  dávkovací  tabulky  na  lahvičkách.  Oxid  uhličitý  dávkujeme  v době, kdy na 
akvárium  svítíme  a  jeho  dávku nastavíme tak, aby bylo v akváriu pH 6,5 - 6,9. Po prvním měsíci je 
důležité  pozorovat  vývoj  rostlin a brát na zřetel, jakou vodu v akváriu máme. Z vodovodního řadu 
totiž  běžně  vytéká  voda  s  dostatkem  dusičnanů  a fosforečnanů  (o  vápníku a horčíku nemluvě), 
a  další  hnojení  těmito  solemi  je  tak  mnohdy  zbytečné. Jiná situace samozřejmě nastane, pokud 
máte  doma  reverzní  osmózu.  V  tomto  případě je nutnost dávkování dusíku téměř vždy a fosforu 
pouze  v  případě,  že  na  rostlinách  pozorujeme  jeho  nedostatek.  Nezapomínejte  také  např.  na 
množství  živočichů  v  nádrži,  které zásadním způsobem ovlivňuji množství živin ve vodě. Jakékoli 
další   obecné   poučky  jsou  však  zbytečné,  protože   každé  akvárium  je  originální  a žije  si  svým 
vlastním životem. 
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