Кратко ръководство за начинаещи
Добре дошли в света на Гупите. Тази част от сайтът на Международна Гупи Асоциация се
предоставя като помощ за начинаещите в отглеждането на гупите. Той не е предназначен да
бъде пълно ръководство за грижите и размножаването им. Тo е предназначенo обаче
начинаещите, да получат начални знания в правилната посока.
Приканваме Ви да се свържете или с асоциирания клуб или с опитен селекционер, ако имате
някакви въпроси или нужда от помощ. Ще откриете, че колкото повече се увличате в това хоби,
няма да има за Вас тайни в " Гупи обществото." Така че, ако имате нужда от информация, тя
винаги е на разположение от колеги любители.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ! Aко четете това, значи сте решили да развъждате гупи. Надяваме се, че
сте проучили голямото разнообразие от цветови варианти, които са на разположение и сте се
свързали с поне един уважаван селекционер на гупи. Не правете грешката, която повечето
начинаещи правят. Можете да отидете при селекционера и да видите много красиви видове,
които бихте искали да имате. Броят на видовете, които можете да поддържате се определя от
броя и големината на вашите аквариуми. Както е обяснено по-долу, можете да поддържате
един вид в 8 до 10 аквариума. Не приемайте вкъщи повече видове от толкова колкото можете
да се справяте. Разочарованието ще последва. Най-добре е да се започне с един добър чифт.
Натрупайте опит и ако е възможно, се разширявайте и се забавлявайте. Рибите, които трябва
да търсите да закупите трябва да бъдат млади и здрави и на около 3-4 месечна възраст. Риба в
тази възраст се аклиматизира по-лесно от възрастните риби. Нещо повече, ще се възползвате
от предимството да ги използвате за разплод по време на техния най-добър период, който
продължава от около три до седем месечна възраст. В следващите няколко параграфа са
дадени насоки за необходимото оборудване и настройки. Това е много важно, за да се
подготвите за правилното настаняване на новите си риби. Без предварителна подготовка и
приготвянето на аквариум и оборудване в последната минута обикновено води до
разочарование и неуспех.
АКВАРИУМИ
Начинаещи в това хоби много пъти са се обезкуражавали, когато чуят че развъдчиците
имат много сложни оборудвания за риби, с брой аквариуми, приближаващ 200. Това не е
нужно, за да отглеждате хубави гупи. Голи 30 литрови аквариуми са много практични.
Петнадесет и 60 литрови аквариуми също са добър избор. Всичко зависи от помещението в
което ще бъдат разположени. Например, някои развъдчици използват 30 литрови аквариуми
за отглеждане на бебета и 60 за шоу риби. За развъдните чифтове (или трио) са необходими 8
или 20 литрови аквариуми. За да се постигне успех в отглеждането и развъждането на добри
шоу гупи, човек трябва да има минимум 8 до 10 аквариума на всеки вид. Просто мислете .. .
Всека женска ражда 30 до 50 бебета на всеки 28 до 30 дни. Ако задържите цялото това
потомство то броят на рибите нараства геометрично, скоро 200 аквариума не биха били
достатъчни.
ФИЛТРАЦИЯ
Трябва да използвате филтри, които са евтини и лесни за почистване. Двата вида, които
са популярни сред развъждачите са „кутия“ филтри и „гъба“ филтри. Кутия филтри или така
наречените топ филтри са по-добри механични филтри. Те трябва да бъдат запълнени с
филтърна вата и топчета или рингове пореста керамика. Филтър „гъба“ е най-лесно да се
поддържа и е един от фаворитите сред развъждачите. Това е прост филтър, изработен от гъба
захранена със струя от въздушни мехурчета. Всичко, което трябва да правите, за да го
почистите е да изплаквате гъбата в аквариумна вода веднъж седмично. Гъбата държи милиони
полезни бактерии, които помагат за биологичното пречистването на водата. Всеки вид филтър
трябва да се почиства най-малко веднъж седмично.

Въздушна помпа
Количеството въздух, което Ви трябва зависи от броя на аквариумите и от вашата
настройка. Една добра въздушна помпа ще се справи с 10 до 15 аквариума без проблем. Найефективният начин за захранване с въздуха е да се използва PVC тръбопроводи с разклонения
към всеки аквариум чрез гумен шлаух. Този тип система е лесна за инсталиране и вероятно
можете да използвате по-малка помпа, отколкото ако захраните всичките с въздух само чрез
шлаух.
ОСВЕТЛЕНИЕ
Ако имате много аквариуми, ще е най-добре да използва общо осветление, а не да се
опитвате да осветите всеки резервоар поотделно. Светлината трябва да работи в продължение
на 6-8 часа на ден. По продължително светене би довело до зеленясване на аквариумите.
Светлинния диапазон следва да бъде определен така, че да се включва един час преди
първото хранене и да спирана един час след последното хранене.
ВОДА
Хубавата, чиста вода е най-важният елемент за отглеждане на гупи с дълги, веещи се
опашки. Обадете се на местна фирма доставчик на вода, за да разберете дали добавят
хлорамин (комбинация от хлор и амоняк) към водата. Ако е така, ще трябва да се прибавя
добавка за отстраняването им, защото е смъртоносна за тропическите риби. Ако хлорамин
присъства във вашата вода, то е лесно да се отстрани. Използвайте някой от търговските
продукти с натриев тиосулфат, съгласно указанията. Този химикал ще отдели хлора от амоняка
и ще го елиминира оставяйки амонякът. Той от своя стана може да бъде отстранен от
полезните бактерии живеещи във вашия филтър. Ако просто има хлор във водата, можете да го
премахнете за около 24 часа с аерация. С един най обикновен комбиниран тест може да
следите тази процедура. Твърдост и рН не са критични, ако не варират рязко в широк диапазон.
Твърдост в чешмяна вода варира от 20-400 ррм (обща твърдост) в зависимост от произхода на
водоснабдяването. Гупите се чувстват по-добре, ако водата е по-твърда. По отношение на рН,
гупите се адаптират с всички, от 6.8-7.8 (7.0 е идеално). Амонякът, номер едно убиец на риби,
се получава от пренаселеност, прехранване, лошите условия на водата или липса на кислород
във водата. За това е особено важно да се следи нивото на амоняк в ново стартирани
аквариуми. "Добрите" (нитрифициращи) бактерии, които ще елиминират амоняк, ще имат
нужда от 2 до 3 седмици, за да се размножат. Ако установите амоняк във водата,
задължително направете смяна на водата с предварително приготвена вода. Обикновено
около 20 до 30 процента ще са достатъчни. Друг вариант е да постави филтър „кутия“ с полезни
бактерии в засегнатият аквариум. Не забравяйте, да се стремите да избегвате резки промени в
рН и твърдостта. Гупите се аклиматизират към голямо разнообразие от промени, ако се
извършва бавно. Това е много важно, за да се аклиматизира рибата постепенно към новата
вода, за да се избегне силния стрес. Ако не го направите, сигурно ще последват смърт или
болест.
ВОДНИ ПРОМЕНИ
Смяна на водата може да направи или развали хубавата шоу рибка. Премахването на
неизядена храна и рибни отпадъци е важен елемент в цикъла на растежа. Източване може да
се извърши с всеки 1.5 см гумен маркуч, дълъг 3-4 фута. Успехът в оглеждането на шоу риба се
постига чрез подмяна на 30-40 процента от седмично прясна вода. Някои развъдчици правят
ежедневни смени на водата от 10%, което по-малко оказва влияние върху рибата. С този метод
спомага рибите да растат по-бързо и да стават по-големи. Ежедневните подмяна на вода също
спомага да се стабилизира нивото на амоняк и рН, като се избягват пиковете и спадовете.

ТЕМПЕРАТУРА
Гупите предпочитат вода с температура между 23-27 градуса по Целзий, като 25 градуса
са идеалната температура. Тези температури могат да се поддържат с отделни нагреватели в
аквариумите или чрез използване на климатизация на помещението. Най-ефикасен и
икономичен метод е да се използва отоплителен уред за цялото помещение. Индивидуални
нагреватели са скъпи и неикономични. Това също се определя и от броя на аквариумите, които
се поддържат.
ПРИ ПРИСТИГАНЕ
Първото нещо, което да направите е да поставите вашите новопридобити рибки в чист
аквариум с приготвена предварително вода, като използвате водата, в която са изпратени.
След това на всеки 20-30 минути, добавете малко вода от водата в аквариума, които преди
това сте приготвили. Когато контейнерът е 3/4 пълен, премахнете на около 1/2 от водата и
допълнете отново с вода от аквариума. Направете това 2 - 3 пъти в период около един час.
След това, можете да пуснете вашите гупи в аквариума. Не се тревожете, ако рибите се скрият
или са уплашени. Ако рибата изглежда сякаш е в паника, не ги хранете в продължение на 24 48 часа. Ако рибата не се храни, не продължавайте да добавяте храна. Това бързо ще влоши
качеството на водата. Това е нормално и може да отнеме до една седмица, преди те да
започнат да плуват и се хранят нормално. Само не забравяйте да имате търпение, първите 3-4
дни са критични за привикване към новите условия в аквариума.
Първата партида
В рамките на 4-6 седмици забавлението трябва да започне. По това време трябва да са
готови да родят. По-добре е да се премести бременната женска в по-малък аквариум от
развъдния. Можете да добавите някакви растения за да се даде на новороденото възможност
да се скрият на сигурно място от майката. Друг метод които често се използва е да се постави
женската в родилка с конусовидно дъно с процеп от където малките да изпадат в по голям
аквариум около 30 литра за да им се даде повече място за растеж. Много хора използват по
малки аквариуми за подрастващите за първите няколко седмици. Теорията е, че когато се
хранят тези млади риби те са заобиколени от храна, вместо да се налага да я търсят. Не
забравяйте да поддържате бременната женска добре нахранена през този период. Това ще
намали вероятността от канибализъм. След като малките се родят, преместете женската и я
поставете обратно с мъжкия.
Правилно хранене на гупите
Период от раждане до 6 седмици: Бебетата гупи трябва да се хранят редовно с
новоизлюпена артемия. Също така е добра идея да се сложи една супена лъжица от нейодирана сол в аквариума, на всеки 5 литра вода. Това действа като тонизиращо за рибките и
също ще запази артемията жива по-дълго. След първите два дни можете да започнете да
добавяте малко суха храна. Може да ползвате всяка храна на люспи с добро качество. Храната
трябва да бъде на фина консистенция. Има много търговски марки с прахообразни храни за
малки рибки на пазара, от които да избирате.
От 6 седмици до възрастни: Правилното хранене и балансиран режим е друг ключов фактор за
успеха в отглеждането на хубави риби. Ако ги храните с лоша храна, то няма да постигнете
целта си за отгледате добра изложбена риба. Трябва да се предлага балансираната диета, за да
отговорите на всички хранителни нужди на рибите. Най-важният период на младите гупи са
първите 3 месеца. Неправилното хранене в това време ще се отрази значително на растежа на
рибата. Хранете икономично, но често. Около 6-8 пъти на ден. Рибите трябва да бъдат хранени
с разнообразни сухи и живи храни с цел да се осигурят основните елементи, необходими за
развитието им. Храни произведени от месо, риба, зеленчуци и зърнени култури осигуряват
необходимите витамини, минерали и високи количества протеини, които са необходими за
пълна и балансирана диета. Уверете се, че сте намерили добри храни и не се скъпете за цената.

Храните, които съдържат риба, скариди, или месно брашно са отлични източници на протеин.
Спирулина, водорасли или спанак ще дадат растителни протеини, от които се нуждаят вашите
домашни любимци. Два от най-ценните хранителни продукти, достъпни за любители са
новоизлюпена артемия и микро червеи. Типична програма за такова хранене може да има
новоизлюпена артемия като първото хранене, разнообразие на сухи храни за хранене през
деня и окончателно хранене на новоизлюпена артемия или микро червеи преди лягане.
Люпене на яйца от артемия може да се извърши по няколко начина. Можете да
използвате литрови буркани или обърнати две литрови пластмасови бутилки с изрязано
дъното. И двете работят добре. Или има няколко вида заводски произвеждани люпилни на
разположение. Както за люпене на яйца, следвайте инструкциите на етикета, за всяка марка,
експериментирайки с различни количества сол и яйца. Един метод, който работи е да се
използва една чаена лъжичка (или колкото е необходимо) на яйца в разтвор от две супени
лъжици от морска сол в два литра вода. Разтворът се съхранява подгрява на 26 градуса със
силна аерация, и в рамките на 24-36 часа трябва да имате излюпени артемии. Да не се
използва камък за въздух, тъй като малки мехурчета ще хвърлят яйцата от водата по стените на
бутилката и те ще изсъхнат. За да съберете новоизлюпената артемия изключете въздуха и
изчакайте около 15 минути. Така празните черупки ще изплуват на повърхността на съда,
докато живите скариди ще се съберат на дъното. Поставянето на светлина в близост до дъното,
ще гарантира, че всички скариди ще се събират там. Използвайте дълга твърда пластмасова
тръба, която достига до дъното на контейнера, където скаридите събират. След това можете да
изсмучете артемията през специална мрежа, изплакнете с прясна вода и след това хранете
рибите. Ако храните много аквариуми, пуснете артемията в съд с прясна вода. След което
можете да се храните с помощта на капкомер, спринцовка или лъжица.
Микро червеите са друга добра храна, но те трябва да бъдат получените култура от
някой. Те се размножават много лесно в смес от варени овесени ядки, с щипка хлебна мая.
Можете да започнете с пластмасови кутии за обувки с гъста паста овесена каша в центъра.
Поръсете малко мая на върха на овесена каша. След това се поставят някои червеи, и в рамките
на няколко дни те трябва да започнат да пълзят нагоре по стените. С шпатула може да
изстържете червеите от страна на кутията. Не забравяйте да заредите нова култура на всеки
две до три седмици (или по-рано, ако културата започва да мирише) като заместител на
старата култура. Опитайте се да запазите своя график на хранене на малки порции всеки ден
(две от тези хранения трябва да бъде с живи или замразени храни). Не прехранвайте и
отстранете неизядената храна. Много хора държат малки сомчета (Corydoras) в аквариумите
им, за да почистват неизядената храна. Някои хора смятат, че тези сомчета могат да изядат
малките гупи. Ако не сте сигурни, изчакайте с пускането на сомчето, докато гупите пораснат
малко (две или три седмици). В края на краищата всички усилия, ще Ви се отплатят!
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