
 
 

Biobacter 
 
• Kultury bakterii do szybkiego uruchomienia nowego słodkowodnego i morskiego akwarium o pojemności do 250 litrów.  
• Kultury bakterii stosowane także do skrócenia cyklu uruchomienia reduktora azotanów.  
 
Produkt składa się z żywych, wysuszonych  
i zamrożonych kultur bakterii oraz tabletek bacter - substancji odżywczych dla bakterii do stosowania  
w nowym akwarium, gdzie nie ma jeszcze wprowadzonych żadnych zwierząt.  
 
Właściwe funkcjonowanie akwarium zależy  
w dużym stopniu od typu bakterii, jakie osiedlą się  
i będą żyły w naszym zbiorniku. Jedną z ważniejszych odmian są tzw. bakterie nitryfikacyjne, które mają zdolność do rozkładania substancji 
organicznych. Bakterie te są w stanie zamieniać szkodliwe substancje, takie jak amoniak i azotyny, do mniej szkodliwych azotanów.  
 
W normalnych warunkach, do właściwego rozwoju pożytecznych bakterii wymagany jest okres kilku miesięcy. Podczas tego okresu w zbiorniku 
pojawiają się różne kultury bakterii, zaczynają się rozmnażać, a jeżeli nie znajdą odpowiedniego środowiska do życia – umierają.  
 
Biobacter pomaga skrócić ten okres oraz zapewnia rozwój właściwych bakterii, tłumiąc jednocześnie wzrost niepożądanych kultur. Dołączone do 
zestawu tabletki bacter z substancją odżywczą zaspokoją w pełni wymagania odżywcze bakterii niezbędne przy tworzeniu się nowych kultur w świeżo 
założonym zbiorniku.  
 
Co więcej, w zestawie zawarte są odmiany bakterii, które mogą oddychać azotanami w środowisku beztlenowym. Dlatego Biobacter można także 
stosować do uruchomienia reduktora azotanów.  
 
W celu zoptymalizowania działania bakterii  
w dojrzałych akwariach, zalecamy stosowanie połowę dawki co 4 tygodnie.  
 
Po kuracjach medycznych, kiedy część lub całość kultury bakterii może zostać uszkodzona, za pomocą Biobacter będzie można wspomóc jej 
odtworzenie.   
 
Jeżeli w zbiorniku znajdują się zwierzęta, bakterie mają wystarczającą ilość substancji odżywczych.  
W takim przypadku nie powinno się stosować tabletek bacter z substancją odżywczą, co mogłoby doprowadzić do zatrucia amoniakiem lub azotynami.  
 



 
 
 
INSTRUKCJA UŻYCIA 
 
Szybkie uruchomienie nowego zbiornika 
Jeden zestaw bakterii wystarcza do zaszczepienia zbiornika o pojemności 250 litrów. 
 
1. Dołączonym do zestawu nożykiem nadetnij i odłam końcówkę ampułki z zamrożonymi i wysuszonymi bakteriami.  
Rozpuść zawartość w niewielkiej ilości wody z akwarium. Po około 10 minutach rozprowadź roztwór po zbiorniku i  
w komorze filtra.  
Można także zaszczepić bakterie bezpośrednio w komorze filtra. 
 
2. Podaj po 2 dwie tabletki (tabletki bacter) pierwszego, trzeciego i szóstego dnia na każde 250 litrów wody. Powstałe kilka godzin później zmętnienie 
jest naturalnym zjawiskiem i wskazuje silny rozwój bakterii.  
 
3. Wykonuj codzienne pomiary stężenia azotynów.  
W dniu, kiedy stężenie spadnie poniżej 0,1 mg/ltr, akwarium jest już dojrzałe i dodawanie tabletek bacter jest już niepotrzebne.  
 
UWAGA! Jeżeli stężenie azotynów nie obniża się, oznacza to, że inne parametry są zachwiane. Bakterie nie mogą przeżyć w istniejących warunkach. 
Sprawdź m.in. stężenie tlenu w wodzie, a także wszelkie dekoracje, filtr, podłoże.  
 
Rekultywacja zniszczonych kultur bakterii w akwarium ze zwierzętami 
 
1. Otwórz ampułkę tak, jak to opisano powyżej.  
Rozpuść zawartość w niewielkiej ilości wody. Po około 10 minutach rozprowadź roztwór po akwarium lub w komorze filtra. Nie dodawaj tabletek 
bacter z substancjami odżywczymi ! 
UWAGA! Aby zoptymalizować pracę filtra w dojrzałym zbiorniku można zastosować połowę dawki co 4 tygodnie. Nie wolno używać tabletek z 
substancjami odżywczymi.  
 
Szybkie uruchomienie reduktora azotanów 
 
1. Otwórz ampułkę tak, jak to opisano powyżej.  
Rozpuść zawartość w niewielkiej ilości wody. Po około 10 minutach wprowadź roztwór bezpośrednio do komory reduktora. Nie dodawaj tabletek z 
substancjami odżywczymi ! Aby proces denitryfikacji odbywał się właściwie zalecamy dokarmianie bakterii tabletkami Denimar produkcji 

.  
 
Informacje bezpieczeństwa  
 
Nie połykać (ani bakterii, ani tabletek). 
Trzymać z dala od dzieci.  
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