
Anti Parasit / Koi Anti Parasit
 
De parasiter som finns i trädgårdsdammar lever ofta på fiskens skinn, gälar eller fenor. Det är naturligt och finns även i vanliga sjöar och vat-
tendrag. En stor skillnad är att i dammen finns ett mycket tätare bestånd av fisk / liter vatten vilket ger större risk för angrepp och smitta. Det 
är inte bara mycket fisk utan också en sämre vattenkvalite śom gör att fisken utsätts för stress som är en riskfaktor. En stressad fisk är mycket 
mer mottaglig för sjukdomar än en fisk som lever i en välbalanserad damm. Parasitangrepp är mycket vanliga i samband med stora tempera-
tursvängningar, pH förändringar om nitrit/nitratnivån är för hög. En annan orsak kan vara syrebrist eller nya fiskar i dammen. I ca 80% av 
fisksjukdomar är parasitangrepp den primära orsaken vilket i sin tur orsakar bakterie och svampangrepp. De flesta parasiter har en livscykel 
på ca 5 dagar.

Anti Parasit användes när...
Du ser vita prickar ca 0,2-1 mm på fiskens kropp. Vita pricksjuka
Mycket små prickar 0,2-0,4 mm. Odinium
Fisken gnider sig mot stenar, botten och växter
Fisken har en tendens att stå djupt mot dammkanten.
Fisken står vid ytan och verkar slö. Gälparasiter
Fisken är täckt av ett tjockt slemlager.
Vid kraftiga angrepp kan fisken hållas i en separat behållare och ges en dos 1gång/ dag under 5 dagar. OBS! gäller ej stör och ex.vis guldid 
som är mycket känsliga för mediciner. 
En bra kombination är att samtidigt med behandlingen tillsätta Pondteams Dammsalt i en dos av ca 0,5%. Det verkar avstressande för fisken.

Dosering 
10 ml till 450 liter vatten varje dag i fem dagar.

Följ alltid doseringen i förpackningen. Späd gärna ut medlet i en vattenkanna så är det lättare att få en jämn fördelning.

 
Alla preparat är klassificerade till CHIP3 (Kemiska farlighetsinformation och förpackningsregler) 
EU 16 sidiga säkerhetsdatablad kan fås vid hänvändelse till PondTeam AB på www.pondteam.com eller e-post: info@pondteam.se 
Alla preparat förvaras oåtkomligt för barn

Viktigt 
Alla vattenpreparat är testade och tillverkade med största omsorg och har en beprövad effekt. Då alla trädgårdsdammar är olika, och sekundä-
ra effekter är möjliga påtar sig Pondteam inget ansvar för skador i de fallen. Det kan t.ex. gälla döda fiskar eller växter. Algmedel som tillsätts 
kan orsaka syrebrist eller avge gifter om de döda algerna inte avlägsnas. Vattenvärden kan också påverkas eftersom förhållanden ändras. Det 
är mycket ovanligt men kan förekomma.
 


