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Tips og Tricks til andemad.
Ofte kan det i det daglige, være nogle meget enkle ting der skal til, for at gøre vedligeholdelse
og håndteringen af forskellige ting meget lettere. Her er en af de ting som jeg synes er en stor
hjælp og nem at have ved hånden hele tiden.

En lille plante der ofte ærgrer mange og som har en tendens til at være der uden den egentlig
synes af særlig meget.
Men som ofte er den svær at få gjort kål på i en ombæring, da den har det med at gemme sig
under eller mellem andre planter.
For at lette arbejdet med at få ryddet ud i andemaden jævnligt, har jeg investeret i sådan en
lille "handy" the-si. Den er nem at have liggende i nærheden af akvariet, så man hurtigt og let kan
fange de stykker der dukker op med mellemrum og få dem fjernet i en fart.

Den lille si har den fordel at den er "fast" til forskel fra et net og er nem at trykke ned oven i andre planter
der flyder i overfladen, på den måde, kan man ligefrem skumme overfladen for andemad.
Den har også den fordel, fremfor et net, at den ikke klasker sammen og holder på andemaden,
det er således langt nemmere at få tømt andemaden ud i en spand ved at slå den mod kanten,
eller hvad man nu anvender til det formål.
Prisen for sådan et monstrum er lidt op og ned i de forskellige dagligvarer forretninger, men er
set til mellem 30 og 40 kr. og den holder længe til den pris...
Så god fornøjelse med fangst af andemaden, en daglig indsats i en lille uge, er ofte
tilstrækkeligt til at få den sidste lille "bid" fjernet og komme irritationsmomentet til livs.
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