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Frequentemente nós tendemos a negligenciar a qualidade de água provida para criação de peixes.
Desastres com aquários acontecem principalmente por causa de padrões de águas pobres. Para o
melhor aquarista há produtos comercialmente disponíveis para melhorar as condições da água. Mas a
maioria de nós acaba só encontrando produtos de baixa qualidade ou paga muito alto por melhores
produtos. Mas aqui temos um modo simples de melhorar os parâmetros da água usando uma folha de
Amendoeira da índia.
Como nosso bom amigo Aditya disse: Tome cuidado com a água; os peixes vão tomar cuidado
deles próprios.
Benefícios de folha da arvore de amêndoas:
A (selvagem) arvore de Amêndoa de Mar (Terminalia catappa) produz um veneno em suas folhas
e solapa (seiva) para defender contra insetos parasitas.
Até mesmo as folhas secas contem esta substância química. Estas folhas quando postas na água,
liberam substâncias anti-bacterianas na água. A cor da água também muda para marrom, criando um
ambiente de água preta gradualmente.
Folhas de amêndoas na verdade liberam ácidos orgânicos como húmicos e taninos. Isto abaixa o
pH.. Eles ajudam a absorver substâncias químicas prejudiciais e assim criam um ambiente calmo e
tranqüilo para o peixe.
Disponibilidade:
Estas folhas estão disponíveis em quase todas as cidades na Índia, assim como no Brasil. As
plantas são vistas na maioria das áreas residenciais e folhas secas são abundantes.
Em Singapura, elas são vendidas à $ 1 por folha!! ( Onde elas podem ser compradas pela Internet)
Uso/Dosagem:
Folhas de Amêndoa são particularmente satisfatórias para água macia para alevinos sensíveis de
Discus, ciclideos anões, bettas raros e todos tetras de água preta, rásboras e peixes-gato. Elas não são
satisfatórias para água dura como os ciclideos africanos.
As folhas secas são ideais para reduzir a perda de peixe devido a doenças bacterianas, e para
manter espécies sensíveis.
Adicione uma folha para 50 litros de água para peixes sob medicamentação, ou uma folha para um
aquário standard de 3 pés (90cm) para manutenção em geral.
Os peixes irão rejuvenescer e terão sua vitalidade melhorada.
Duração:
Dependendo da condição da folha; pode ficar no aquário por até duas semanas. Se as folhas
deteriorarem quebrando ou rasgando, ou começando a murchar, remova a folha imediatamente e
substitua por outra.
Outra coisa importante é que usando folhas de Amêndoas regularmente também auxilia na
reprodução dos peixes!!
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