TO USE

HOW

A N VÄ N D N I N G S I N ST R U K T I O N E R
FAUNA MARIN
AEFW X
AEFW-X är en special komponerat preparat
för att kontrollera/bekämpa Acropora-ätande plattmaskar.
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AEFW X
AEFW-X är en special komponerat preparat för att kontrollera/bekämpa
Acropora-ätande plattmaskar. Plattmaskarna som livnär sig på vävnaden hos
Acropora koraller orsakar stora skador.
Dessa parasiter är ett av de vanligaste problemen i SPS revakvarium och vi har,
efter en lång utvecklingsprocess lyckats utveckla ett effektivt preparat för att bekämpa dessa parasiter.
AEFW-X är ofarligt för alla andra innevånare i karet, doseras direkt i akvariet och
kan med fördel också användas i förebyggande syfte.
Den speciella sammansättningen av AEFW-X bromsar utvecklingen av mask redan
i larvstadiet, så att förvandlingen till vuxna och reproducerande maskar stoppas.
Även tillväxten på vuxna maskar stoppas. Dessutom stärks korallen och bygger det
egna immunförsvaret mot plattmask genom kraftigt ökad slemproduktion.
Efter några veckor har plattmaskarna försvunnit och äggens förmåga till vidareutveckling kraftigt reducerats.
För första gången har det varit möjligt att utveckla ett preparat som verkar direkt
på maskarna och deras ägg, och som samtidigt stärker korallernas motståndskraft
till den nivå de har i sin naturliga miljö.
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AEFW-X hjälper mot:
•Prosthiostomum (=Amakusaplana) acroporae (Acropora Eating Flatworm)
•New AEFW Flatworm („NAEFW“)
Dosering
5 ml / 100 liter direkt i akvariet dagligen vid samma tid.
Skummare, UV-c, ozon, aktivt kol och alla andra absorbenter kan
användas som vanligt.
Använd gärna också samtidigt så många som möjligt av de rekommenderade
supportåtgärderna på nästa sida.
På grund av prepratets typ av verkan, ska behandlingen med
AEFW X göras över flera veckors tid. Erfarenheten visar efter
2 – 4 veckor, en massiv minskning av angrepp och starkt förbättrat
allmänt hälsotillstånd hos korallerna.

Grundläggande råd:
•Avsluta aldrig behandlingen med AEFW-X i förtid, utan fortsätt dosera
yttterligare 3–4 veckor efter att parasiterna försvunnit!
•AEFW-X kan användas proylaktiskt i regelbundna doseringar
om 2 ml /100 l
•Vid mycket kraftiga angrepp kan dosen dubblas!
•AEFW-X påverkar endast parasiterna och är helt ofarligt för alla andra
innevånare i akvariet!!
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Övriga stödåtgärder
Temperatur
Tillväxtsprocessen hos AEFW är starkt temperaturberoende. Detta förklarar
också den ökade förekomsten av explosionsartade angrepp under sommaren,
när det ofta blir varmare i akvariet. Sänk därför vattentemperaturen till 23–24 °C
vid angrepp, denna åtgärd saktar ner tillväxten och stöttar på så sätt behandlingen ytterligare
Fragment
Vid massiva angrepp på större kolonier med stora mängder äggkluster,bör man
generellt överväga att fragga från korallerna för att odla nya av de oskadda partierna, och helt enkelt ta bort de hårt ansatta kolonierna från akvariet – varje borttagande av äggkluster förkortatr behandlingen.
Bada koraller med „THE DIP“
Bada koraller som kan tas ur akvariet med THE DIP i en separat behållare för att
döda vuxna maskar och påskynda processen.
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Rovdjur
Många fiskar som t.ex. Chromis, tryckare och vissa Acanturuskirurger äter plattmask som sköljts bort av vattenströmmar, små Gyltor som Pseudocheilinus hexataenia, Wetmorella, Halichoeres chrysus, Anampses meleagrides gör stor nytta
eftersom de kommer åt inuti korallens grenverk.
(Cirrhilabrus and Paracheilinus arterna äter inte plattmask)
Vägarbete
Pipefish-(Corythoichthys intestinalis) är en aktiv plattmaskjägare.
Rhynchocinetes durbanensis = dans eller kamelräka är effektiv,
men då i ett separat akvarium, då den ej är revsäker.
Störa där plattmaskarna
Duscha korallen i akvariet med osmosvatten med en stor pipett, eller blås rent med
pipett (t.ex. Fauna Marin REEFBUSTER).
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Köderkorallen
vissa Acropora arter som t.ex A.valida eller A.nana (Bali tricolor) angrips oftare
och kraftigare av AEFW än andra arter, och kan således användas för att locka till
sig plattmask. Genom att placera en större koloni i karet i 3 – 4 dagar som sedan
lyfts ur och doppas i för att döda alla vuxna plattmaskar – därefter kan korallen
återplaceras i karet.
Vattenvärden
Parasiterna drar nytta av korallerna försvagade hälsotillstånd på grund av saknade spårelement i akvariet, spårelement som t.ex. fluor, brom och jod spelar en viktig roll i uppbyggnaden av korallernas immunsystem. Om du upptäcker angrepp
är det en bra ide att samtidigt kontrollera dina parametrar med för att säkerställa
optimal vattenkvalitet och använda vår databas för användbar information om
vattenvärden och deras betydelse.
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Eftervård
De aminosyror och de organiska näringsämnen som AEFW X innehåller stärker
återväxten av skadad korallvävnad och påskyndar tillfrisknandet. Koraller som
uppvisar stora skador är det bättre att ta bort.
Nedbrytning
De aktiva ingredienserna i AEFW X bryts ner på kort tid i akvariet.
Det behövs ingen efterfiltrering med aktivt kol eller Ozon.
Bäst före datum
AEFW X har en hållbarhet på minst 3 år efter produktionsdatum i oöppnad förpackning och ca 1 år i öppnad förpackning.
En lätt grumling och småpartiklar i innehållet är helt normalt och påverkar inte
effektiviteten.
Återvinning/sopsortering
Tömd behållare kan kastas i sop/returbehållare för plast.
Förvaring
Produkten kan förvaras i normal rumstemperatur skyddad från solljus.
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Säkerhet
AEFW X är inte giftigt och specifikt aktivt endast mot vissa korallparasiter.
Dock bör produkten förvaras oåtkomligt för barn!
Biocider
Använd alltid biocida produkter med försiktighet, läs och följ instruktionerna
före användning.

☺ Tips
Ta för vana att alltid bada nyinköpta stenkoraller i „THE DIP“ korallbadslösning
(se HTU „THE DIP“) och inspektera alla nyinköp noga. Du kan även vara extra
försiktighet genom att placera nyinköp i karantän som ger dig möjlighet att noga
observera korallerna de förta 4–6 veckorna för att vara säker på att inte få in
parasiterna i ditt revakvarium. AEFW X kan användas i förebyggande syfte
under hela karantänstiden.
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Frågor och råd
Du finner support på vårt supportforum
www.forum.faunamarin.de samt vår Facebookgrupp:
https://de-de.facebook.com/groups/1490705804549503/
eller via vår kundsupport : Support@faunamarin.de
Jag önskar er framgång!
Fauna Marin GmbH
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