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P¯irozenÈ krmení
P¯irozenÈ krmení s krmivy
znaËky sera
Kaûd˝ akvarista má radost, kdyû se jeho
rybiËky pyöní sv˝m p¯irozenÏ krásn˝m
zbarvením a zdravÏ a Ëile se pohybují po
akváriu. Dobr˝ zdravotní stav vaöich ryb
závisí ve velkÈ mí¯e na správnÈ v˝ûivÏ. Ryby
pot¯ebují takovÈ krmivo, jakÈ by normálnÏ
nalezly ve svÈm p¯irozenÈm prost¯edí v
p¯írodÏ. To, Ëím se zde ryby ûiví, je totiû
velmi r˘znorodÈ. Na jídelníËku stojí mimo
jinÈ larvy, Ëervi, ¯asy, rostliny a r˘znÈ
plody. V závislosti na druhu dávají ryby
p¯ednost více masitÈ nebo rostlinnÈ potravÏ.

Ryby se stravují zdravÏ –
s krmivy sera
P¯i v˝robÏ krmiv znaËky sera je pouûito jen
to nejlepöí z více neû 40 surovin. Krmiva
sera tak obsahují více p¯írodních p¯ísad a
mÈnÏ tuku neû vÏtöina bÏûnÏ dostupn˝ch
krmiv.
PeËlivÏ je vybírán takÈ komplex multivitamin˘. Vitamín C je v krmivech sera obsaûen
ve správnÈm pomÏru k podílu tuk˘, aby
mohl organismus ryb tento tuk dostateËnÏ
spalovat. ZtuËnÏní orgán˘, neteËnost a
vybledlÈ barvy tak nemají ûádnou öanci!
P¯írodní byliny zahrnutÈ v krmivech sera
neobsahují pouze mnoho zdrav˝ch látek,
ale dodávají krmiv˘m sera na chutnosti a
p¯itaûlivosti pro ryby.
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Nejlepöí suroviny v krmivech sera
Neutrální znaleck˝ posudek* nutriËních
hodnot krmiv pro akvarijní ryby znaËky
sera prokázal vysokou kvalitu p¯ísad
pouûit˝ch p¯i v˝robÏ krmiv sera.
Pouze v kvalitní p¯irozenÈ v˝ûivÏ, jaká je
v krmivech sera s ¯asou spirulinou, je
obsah p¯írodních karotenoid˘ tak vysok˝,
ûe se silnÏ rozvine p¯irozená pestrost a
vybarvenost ryb.
V˝chozí pozice

Krmiva pro akvarijní ryby znaËky sera:
• splÚují nejvyööí poûadavky
• peËují o silnÈ p¯irozenÈ zbarvení
• podporují vysokÈ denní p¯ír˘stky ryb
• jsou pro ryby dob¯e stravitelnÈ a
zhodnotitelÈ

po 14 dnech

* Institut für Gewässerökologie und
Binnenfischerei der Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland (Institut pro
ekologii vod a vnitrozemskÈ rybá¯ství p¯i
HumboldtovÏ univerzitÏ v BerlínÏ,
NÏmecko)

po 28 dnech

VITALITA – IMUNITA – PREVENCE
Stálá öpiËková kvalita pro p¯irozenÈ a zdravÈ krmení
po 42 dnech
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PeËet’ zlepöenÈ kvality

Muöle, dafnie, komá¯í
larvy a dalöí jsou lehce
stravitelnÈ a energicky
vydatnÈ suroviny, kterÈ
tvo¯í p¯irozen˝ potravní
základ pro vaöe ryby.

Komá¯í larvy

Bazalka napomáhá vöeobecnÏ dobrÈmu zdravotnímu stavu Vaöich
ryb. AndÏlika p˘sobí
antistresovÏ. An˝z podporuje chut’ a trávení.

AndÏlika

Bazalka

Paprika
a
karotka
stimulují trávení a jsou
bohatÈ na vitamíny.
Karoten podporuje na
p¯írodní bázi vybarvení
vaöich miláËk˘.
Paprika

PöeniËnÈ produkty a
otruby obohacují krmivo
o uhlohydráty a balastní
látky.

Pöenice

Karotka

äpenát a kop¯ivy obsahují mnoho minerál˘ a
stopov˝ch prvk˘, podporují tak ûivotaschopnost vaöich ryb. Brutnák
lÈka¯sk˝ posiluje ledviny
a p˘sobí antistresovÏ.

Brutnák
lÈka¯sk˝

Hodnotná ¯asa spirulina
nebo chaluhy dodávají
ûivotnÏ d˘leûitÈ esenciální aminokyseliny,
velk˝ poËet vitamín˘,
minerál˘ a stopov˝ch
prvk˘.

ÿasa spirulina

SójovÈ boby obsahují
hodnÏ bílkovin a lecitin
d˘leûit˝ch pro posílení
imunity.

Kop¯ivy

SójovÈ boby
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Správná forma krmiva
Potravní zvyklosti ryb
Ryby se v p¯írodÏ zdrûují podle sv˝ch
potravních návyk˘ v r˘zn˝ch vodních
zónách. TakÈ v akváriu jsou tedy ryby, kterÈ
se p¯eváûnÏ pohybují u hladiny a jinÈ
druhy, kterÈ se radÏji prohánÏjí ve
st¯edních vrstvách. Dalöí zase hledají potravu
na dnÏ, ûijí mezi ko¯eny Ëi pod kameny.

Ryby s rovn˝m h¯betem, tlamkou
smÏ¯ující nahoru a h¯betní ploutví
posunutou dozadu se zdrûují p¯eváûnÏ u
vodní hladiny. Typick˝m p¯íkladem jsou
sekernatky a jikry kladoucí halanËíci. Tyto
druhy akvarijních ryb mají rády vloËkovÈ
krmivo, kterÈ plave na hladinÏ.

Ryby s klenut˝m h¯betem i
b¯ichem a tlamkou smÏ¯ující kup¯edu
se nejvíce zdrûují ve st¯edních vrstvách
vodního sloupce. Náleûí k nim nap¯. neonky,
terËovci a vÏtöina parmiËek. Tyto ryby se
honí za potravou ve st¯edních vrstvách a
dávají p¯ednost granulovanÈmu krmivu,
kterÈ se vznáöí ve vodÏ. TakÈ krmivo v
podobÏ tablet, kterÈ lze prstem p¯itlaËit na
stÏnu akvária, budou nadöenÏ okusovat.

Ryby ob˝vající dno se vyznaËují
ploch˝m b¯ichem a tlamkou smÏ¯ující
dol˘. NejznámÏjöími zástupci jsou
pancÈ¯níËci, krun˝¯ovci a m¯enky. Tablety a
lupínky jsou pro nÏ ideální formou krmiv.
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Nesledovat pouze tlamku ryb
Rozhodující pro v˝bÏr správnÈ
v˝ûivy jsou takÈ vlastnosti krmiva,
jak se chová ve vodÏ. Ryby totiû
mají r˘znÈ typy kousacího ústrojí.
Plovoucí mÏkk˝ granulát sera vipagran je krmivem, kterÈ se stejnÏ
jako v p¯írodÏ p¯izp˘sobuje
moûnostem p¯ijímání potravy
okrasn˝mi rybkami. Ve vodÏ je toto

1 cm

krmivo máslovÏ mÏkkÈ, nebobtná,
nerozpadá se a nekalí vodu. sera
vipagran si zachovává po dlouhou
dobu svoji chut’. Navíc se perfektnÏ hodí pro pouûití v krmn˝ch
automatech, jako nap¯. serafeed A.

éaludek

nap¯. malÈ cichlidy
velká tlamka, úzk˝ jícen
sera vipagran bez problÈm˘ rozkouöou a
spolknou

1 cm

éaludek

nap¯. tet¯iËky
malá tlamka se zuby v sanici, úzk˝ jícen
Rty a p¯edními zuby odkusují Ëásti krmiva
sera vipagran a spolknou je

1 cm

éaludek

nap¯. tlamovci
velká tlamka, öirok˝ jícen
sera vipagran spolknou vcelku, neökrábe,
nebobtná

1 cm

éaludek

nap¯. parmiËky
malá tlamka se zoubky, úzk˝ jícen.
Tlamkou odkusují malÈ kousky sera
vipagran, v tlamce je rozmaËkají a snadno
spolknou

7

sera – hlavní chod

Produkty rodiny sera vipan – zaruËená öpiËková
kvalita v kaûdÈ vrstvÏ vodního sloupce
VyváûenÈ a peËlivÏ vybranÈ sloûení, obsah
cenn˝ch minerál˘ a stopov˝ch prvk˘ a
multivitamínov˝ komplex vËetnÏ stabilizujícího vitamínu C dÏlají z krmiv rodiny sera
vipan zdravou základní v˝ûivu pro vöechny
ryby.
sera vipan
Plovoucí vloËkovÈ krmivo öpiËkovÈ kvality.
Základní krmivo pro vöechny ryby, kterÈ
hledají potravu na hladinÏ. sera vipan
m˘ûe leûet i nÏkolik hodin na hladinÏ a
nerozpadne se. éiviny a vitamíny z˘stávají
ve vloËkách uzav¯eny.
sera vipagran
Vznáöející se, máslovÏ mÏkk˝ granulát pro
ryby, kterÈ se honí za potravou ve
st¯edních vrstvách vodního sloupce (viz
takÈ str. 7).
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sera vipachips
Klesající krmivo öpiËkovÈ kvality pro vöechny
ryby, kterÈ neûijí ËistÏ vegetariánsky a
hledají potravu u dna, nap¯. sumeËci a
pancÈ¯níËci. sera vipachips je ve vodÏ rychle
poddajn˝, zachová si vöak po dlouhou
dobu stabilní formu. Krmivo se nerozpadá
a zachovává si svoji vynikající a pro ryby
neodolatelnou chut’. sera vipachips
nezkaluje ani jinak nezatÏûuje vodu. sera
vipachips se hodí i pro pomalÈ a v noci
aktivní ryby, pro kterÈ musí krmivo v
akvárium z˘stat dÈle.

sera – speciality
Na následujících stránkách Vám p¯edstavíme
druhy krmiv sera, kter˝mi se krmí v
závislosti na druhu ryb jako základním
nebo doplÚkov˝m krmivem. Rozsah, v
jakÈm je tÏmito krmivy mÈnÏ Ëi více krmeno,
závisí na tom, zda ryba p¯ijímá pouze
rostlinnou, masitou nebo smíöenou potravu.

Dalöí podrobnÈ informace o správnÈm
krmivu pro Vaöe ryby naleznete na
internetov˝ch stránkách www.sera.de
a na sera – The CD. V lexikonu ryb na
sera – The CD je uvedeno více neû 120
druh˘ ryb podle druhu krmiva.

sera vloËková krmiva
sera san

sera flora
VloËkovÈ krmivo pro
pestrÈ zbarvení s hodnotn˝mi p¯ísadami,
nap¯. rybí bílkoviny,
ráËci, mo¯skÈ ¯asy a
spirulina. VyváûenÈ
sloûení a vysok˝ obsah
protein˘ a vitamín˘
vedou k vynikajícímu
a zdravÈmu r˘stu.
sera san zlepöuje
chovatelskÈ v˝sledky
a je vöemi rybami
dob¯e p¯ijímán.

VloËky
rostlinnÈho
krmiva se spirulinou a
¯asami pro b˝loûravÈ
ryby, jako jsou sumeËci
(nap¯. Plecostomus),
ûivorodky (nap¯. paví
oËka, platy, black
molly), meËovky, cichlidy z jezer Malawi a
Tanganika (nap¯. Tropheus) a dalöí. Tyto
druhy by mÏly dostávat krmiva sera flora a
sera Spirulina Tabs
jako základní potravu
(viz str. 12).
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sera – speciality
sera granulovaná krmiva
sera Flake Menu

sera cichlids Sticks
»ty¯i hodnotnÈ druhy
vloËkov˝ch krmiv pro
rozmanitou
v˝ûivu
vaöich ryb. P¯i denním
zkrmování
p¯ispívá
toto kvalitní krmivo
ke zdraví a vitalitÏ
ryb. Druhy krmiv:
plnohodnotnÈ vloËkovÈ krmivo, zelenÈ
krmivo,
energickÈ
krmivo, krmivo pro
vybarvenost.

sera GVG-mix
Toto vloËkovÈ krmivo
bohatÈ na jód se
skládá z 80% ze speciální vloËky, která je
vyrobena z mo¯sk˝ch
¯as, mlet˝ch krevetek
a planktonu. Zb˝vajících 20% tvo¯í
lyofilizovanÈ (vakuovÏ
suöenÈ
mrazem)
patentky, dafnie a
artemie. sera GVG-mix
je vhodn˝ pro vöechny
ryby a navíc p¯edchází
onemocnÏním ötítnÈ ûlázy.
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ChutnÈ, nebarvenÈ
základní krmivo pro
cichlidy a jinÈ velkÈ
ryby. P¯i v˝zkumu v
laborato¯ích sera je jiû
p¯i v˝bÏru a sloûení
surovin kladen d˘raz
na specifickÈ pot¯eby
cichlid. PonÏkud vyööí
podíl uhlohydrát˘ Ëiní
z tohoto krmiva hodnotnou v˝ûivu pro
tyto nádhernÈ, pestrÈ
ryby.

sera granugreen
HodnotnÈ zelenÈ granulovanÈ krmivo pro
cichlidy z jezer Malawi
a Tanganika. sera granugreen
obsahuje
vysok˝ podíl ¯asy
spirulina bohatÈ na
karotenoidy a podporuje tak pestrÈ
vybarvení
tÏchto
p˘sobiv˝ch ryb.

sera granured

sera Granulate Menu
P¯írodní
minerální
látky, stopovÈ prvky,
rybí produkty, mouËka
z garnát˘ a ¯asa spirulina bohatá na karotenoidy dÏlají ze sera
granured
základní
krmivo bohatÈ na
bílkoviny urËenÈ pro
vöechny masoûravÈ
cichlidy.

»ty¯i hodnotnÈ druhy
granulovan˝ch krmiv
pro rozmanitou v˝ûivu
vöech ryb ve st¯edních
a spodních vrstvách
vodního sloupce. P¯i
denním
zkrmování
p¯ispívá toto kvalitní
krmivo ke zdraví a
vitalitÏ ryb. Druhy
krmiv: müsli, zelenÈ
krmivo,
energickÈ
krmivo, krmivo pro
vybarvenost.

sera krmiva v podobÏ
tablet a lupínk˘
sera granuar

sera Plankton Tabs
VelkÈ ryby jako jsou
Arowana, velkÈ cichlidy, kostlínovití, Osphronemus guramy atd.
pot¯ebují svÈ krmivo
ve velk˝ch porcích.
sera granuar odpovídá
sv˝m sloûením a zrnitostí nárok˘m tÏchto
pozornost budícím
akvarijních ryb.

Ideální krmivo pro ryby
ûivící se planktonem a
pro niûöí ûivoËichy v
mo¯skÈm akváriu. VyznaËuje se vysok˝m
obsahem peËlivÏ zpracovanÈho p¯írodního
planktonu a spiruliny.
sera Plankton Tabs
jsou takÈ lah˘dkou
bohatou na bílkoviny
pro sumeËky a m¯enky
ve sladkovodním akváriu.
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sera – speciality
sera O-nip

sera Catfish Chips

éádanÈ
tabletovÈ
krmivo pro vöechny
sladkovodní i mo¯skÈ
ryby a mnoho niûöích
ûivoËich˘ se skládá z
50% z vysoce hodnotnÈho
vloËkovÈho
krmiva a lyofilizovan˝ch ûivoËich˘ (FD).
P¯itlaËte lehce prstem
tabletu sera O-nip na
jednu stÏnu akvária.
Aromatická
v˘nÏ
p¯iláká i ryby, kterÈ se jinak schovávají.

Speciální krmivo pro
vöechny sumeËky s
p¯ísavnou nebo struhadlovou tlamkou je
p¯izp˘sobeno poûadavku tÏchto tvor˘ si
svoji potravu seökrábat z podkladu.
P¯itom p¯ijímají mimo
jinÈ takÈ Ëásti d¯evin
d˘leûitÈ pro trávení.
SpeciálnÏ pro tyto
akvarijní ryby bylo
vyvinuto krmivo sera
Catfish Chips s vrbovou k˘rou a olöov˝m d¯evem. Tyto lupínky
jsou svou strukturou velmi stabilní a nerozpadají se, ani pokud jsou ve vodÏ delöí
dobu.

sera Spirulina Tabs

sera viformo
Vysoce
hodnotnÈ
tablety s 20% obsahem
¯asy spirulina a dalöí
peËlivÏ vybranÈ rostlinnÈ p¯ísady jako
plankton,
chaluhy,
öpenát a cennÈ byliny.
ZdravÈ zpest¯ení potravy nap¯. pro paví
oËka, platy, meËovky,
black molly, v˝chodoafrickÈ
cichlidy
a
krun˝¯ovce.
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Základní krmivo v
tabletovÈ podobÏ pro
sumeËky a m¯enky.
Vysok˝ rostlinn˝ podíl
dÏlá z toho krmiva
ûádanÈ zboûí.

Krmiva pro mladÈ ryby
sera micron

sera microgran
PrachovÈ
r˘stovÈ
krmivo pro vöechny
mladÈ ryby jikernat˝ch
druh˘ aû do dosaûení
velikosti novÏ narozenÈ ûivorodky (cca
6 mm). TakÈ u mlad˝ch
mo¯sk˝ch rybek, artemií a pulc˘ podpo¯í
zdrav˝ r˘st.

GranulovanÈ krmivo
pro mladÈ ryby a
druhy s malou tlamkou. Díky malÈ velikosti granulek je sera
microgran ideální pro
malÈ tetry a parmy,
ale takÈ pro sumeËky,
m¯enky, cichlidky a
malÈ labyrintky.

sera mikropan

sera Artemia

OdchovnÈ krmivo pro
mladÈ rybky ûivorod˝ch druh˘. sera
mikropan je takÈ
vhodnÈ pro mladÈ
ryby jikernat˝ch druh˘
od okamûiku, kdy
dosáhly velikosti novÏ
narozenÈho halanËíka.
sera mikropan je
krmivo bohatÈ na
vlákninu a tím podporuje Ëinnost st¯ev
ryb. Vysok˝ obsah vápníku napomáhá r˘stu
kostry.

MladÈ ryby i odrostlÈ
ryby vöech druh˘ mají
velice rády ËerstvÏ
vylíhlÈ
artemie
i
dospÏlÈ ráËky. VajíËka
artemií z VelkÈho solnÈho
jezera
v
Utahu/USA zpracovaná firmou sera zaruËují vysokou kvalitu.
Spojují malou velikost
ËerstvÏ vylíhl˝ch artemií – d˘leûitÈ pro
mladÈ ryby – se zaruËenou vysokou líhnivostí vajíËek. Jako odchovnÈ krmivo pro
ËerstvÏ vylíhlÈ artemie se od t¯etího dne
hodí sera micron.
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sera – speciality
sera plnohodnotná p¯írodní potrava
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Hodnotní ûivoËichovÈ slouûící jako potrava
jsou firmou sera upraveny technologií
lyofilizace (vakuovÈ suöení mrazem). Zkratka
„FD“ pochází z anglickÈho p¯ekladu „Freeze
Dried“. éivoËichovÈ jsou p¯ed vlastním
zpracováním nejprve d˘kladnÏ oËiötÏni. Je
tak zaruËeno, ûe v krmivu neobdrûíte
ûádnÈ choroboplodnÈ zárodky. P¯írodní
vitamíny z˘stávají díky öetrnÈ v˝robÏ nadále
v krmivu obsaûeny. Krmiva ¯ady FD firmy
sera nejsou pouze pravou lah˘dkou pro
vaöe ryby, jsou ale takÈ nepostradatelnÈ
pro p¯irozenou a vyváûenou v˝ûivu. PravidelnÈ p¯idávání krmiv ¯ady FD vedle podávanÈho základního krmiva p¯ispívá ke zdraví
a kráse okrasn˝ch ryb.

sera FD mixpur

sera FD Rote Mückenlarven
Podporují vitalitu akvarijních ryb a zdrav˝
r˘st mlad˝ch ryb.
UpozornÏní: Cichlidky
druhu Tropheus nesmÏjí b˝t patentkami
krmeny!

sera FD Artemia Shrimps
Jemní salinoví ráËci
obsahují
mnoho
p¯írodního karotenu,
kter˝ zvyöuje vybarvenost Vaöich ryb.
Vyváûen˝ pomÏr bílkovin, tuk˘ a vlákniny
tvo¯í z krmiva sera FD
Artemia Shrimps ideální stavební kámen
zdravÈ v˝ûivy ryb. Ideální jako doplÚkovÈ
krmivo pro vöechny
masoûravÈ ryby.

Toto müsli pro vöechny ryby obsahuje
vyváûenou smÏs produkt˘ sera FD – Rote
Mückenlarven, Tubifex, Artemia Shrimps
a Daphnien. Ideální
kombinace tÈmÏ¯ pro
kaûdÈ akvárium.
UpozornÏní: Cichlidky
druhu Tropheus nesmÏjí b˝t patentkami
krmeny!

sera FD Tubifex

sera FD Krill
Obsahuje vÏtöí podíl
bílkovin a v˝teËnÏ se
tak hodí jako energikkÈ krmivo pro vöechny masoûravÈ ryby.
Mezi nÏ pat¯í nap¯.
tetry,
cichlidy
ze
st¯ední a Jiûní Ameriky
a pancÈ¯níËci.

Druh mal˝ch krevetek
bohat˝ch na karoten,
kter˝ ûije v oceánech
a ûiví se planktonem.
Toto krmivo se sv˝m
vysok˝m
obsahem
bílkovin ideálnÏ hodí
k posílení Vaöich ryb a
podporuje t¯ení. sera
FD Krill p¯edstavuje
hodnotn˝
doplnÏk
jídelníËku vöech nároËn˝ch a vÏtöích ryb.

sera FD Daphnia
Vysok˝ podíl balastních látek, protein˘ a
minerál˘ podporuje
Ëinnost st¯ev a trávení
vöech ryb. sera FD
Daphnia je zkrmováno p¯íleûitostnÏ.
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sera – krmiva pro terËovce
sera discus granulat
Ideální krmivo pro
terËovce a dalöí nároËnÏjöí ryby (nap¯.
st¯edo- a jihoamerick
cichlidky). PeËliv˝ v˝bÏr a sloûení surovin
zaruËuje vysokou kvalitu tohoto krmiva.
sera discus granulat
je krmivo bohatÈ na
vitamíny a stopovÈ
prvky. Je prospÏönÈ,
lehce stravitelnÈ, klesá
pomalu ke dnu a
rychle zmÏkne, aniû
by se rozpadlo. TakÈ mladÈ ryby si snadno
ukousnou svoji porci.

sera discus color Blue a sera discus color Red
K osvÏdËenÈmu základnímu krmivu sera
discus granulat nabízíme pro pestrobarevnÈ druhy terËovc˘
dvÏ granulovaná krmiva sera. Toto krmivo
speciálnÏ vyvinutÈ pro
zvláötní nároky ûlutoËerven˝ch a zelenomodr˝ch diskus˘:
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• podporuje vybarvenost
• je bohatÈ na
p¯írodní minerály a
stopovÈ prvky
• posiluje imunitní
systÈm
• podporuje r˘st

sera – krmiva pro zlatÈ rybky
ZlatÈ rybky nemají ûaludek. P¯ijímají proto
potravu ËastÏji, ale mal˝ch porcích.
Kv˘li svÈ Ëinorodosti pot¯ebují tyto ryby
energickÈ krmivo s mnoha r˘zn˝mi surovinami. Studenovodní ryby vyûadují mÈnÏ
bílkovin a více lehce straviteln˝ch uhlohydrát˘ neû ryby z teplovodních akvárií. P¯íliö
vysok˝ obsah bílkovin vede ke ztuËnÏní a
zvyöuje zátÏû vody. P¯i v˝ûivÏ, která neodpovídá p¯ísluönÈmu druhu, navíc vyblednou
sytÈ barvy.

sera goldy Color

sera goldy

sera goldy Royal
VloËkovÈ krmivo pro
denní krmení vöech
studenovodních ryb
se spirulinou a pöeniËn˝mi klíËky. Jedná
se o “energickÈ krmivo” pro cel˝ rok.

Toto
granulovanÈ
krmivo podporuje na
p¯írodní bázi vybarvenost a imunitu zlat˝ch rybek a jejich
mutací. Obsahuje velkÈ
mnoûství p¯írodního
karotenu a tím znatelnÏ zvyöuje pestrÈ
vybarvení vöech studenovodních ryb.

GranulovanÈ krmivo
ve öpiËkovÈ kvalitÏ
vhodnÈ p¯edevöím pro
vyölechtÏnÈ
formy
studenovodních ryb,
kterÈ vyhledávají potravu ve st¯edních a
spodních
vrstvách
vodního sloupce. Je
bohatÈ na spirulinu a
hodnotnÈ obilnÈ produkty. Tím, ûe tÈmÏ¯
neobsahuje fosfáty,
neprovokuje r˘st ¯as.
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sera – krmiva pro mo¯skÈ ûivoËichy
sera coraliquid

sera granumarin
EnergickÈ
tekutÈ
krmivo na planktonovÈ bázi bylo speciálnÏ
vyvinuto pro niûöí
ûivoËichy
filtrující
ûiviny z vody. sera
coraliquid se snadno
pouûívá, zvyöuje aktivitu ûivoËich˘ a p¯edchází vzniku nedostatku. Krmit 1 – 2
t˝dnÏ 5 ml na 200 l
vody p¯i pr˘mÏrnÈm
obsazení.

GranulovanÈ krmivo
pro druhovÏ p¯irozenÈ
krmení
vöech
mo¯sk˝ch ryb. sera
granumarin byl vyvinut pro speciální
pot¯eby tÏchto ryb,
nebot’ ony pot¯ebují
více jódu a dalöích
minerál˘ neû sladkovodní ryby.

VloËkovÈ krmivo s
vysok˝m
obsahem
jódu p¯edstavuje pochoutku pro vöechny
mo¯skÈ tvory, kte¯í
poûadují více jódu a
jin˝ch minerál˘ neû
sladkovodní
ryby.
Skládá se z 80% ze
speciální vloËky, která
je vyrobena z mo¯sk˝ch ¯as, mlet˝ch
krevetek a planktonu.
Zb˝vajících 20% tvo¯í
lyofilizovanÈ (vakuovÏ
suöenÈ mrazem) patentky, dafnie a artemie.

Dalöí krmiva znaËky sera, která jsou takÈ
vhodná k v˝ûivÏ mo¯sk˝ch ryb:
sera FD Krill (str. 15)
sera FD Artemia Shrimps (str. 14)
sera Plankton Tabs (str. 11)
sera Spirulina Tabs (str. 12)
sera micron (str. 13)
sera microgran (str. 13)

sera GVG-mix marin
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Vitamíny – b˝t fit
I p¯i pouûití vysoce kvalitních znaËkov˝ch
krmiv je tu a tam ûádoucí dodateËnÏ
podpo¯it zásobování vitamíny p¯ípravky
sera fishtamin a sera activant. Stres nap¯.
p¯i transportu, p¯elovení nebo druhovÏ
nevhodnÈm zp˘sobu chovu (5 neonek
jeötÏ není hejno) zvyöuje pot¯ebu ryb na
p¯ísun vitamín˘.
Nedostatek vitamín˘ zvyöuje náchylnost
ryb k r˘zn˝m onemocnÏním. »asto pak
staËí mal˝ podnÏt k propuknutí nemoci,
nap¯. ËiötÏní Ëi p¯idání nov˝ch ryb.

sera fishtamin
je tekut˝ preparát, kter˝ se pouûívá v
následujících p¯ípadech.
• Posílení ryb vystaven˝ch stresu nap¯. p¯i
p¯elovení, nedostateËn˝ch moûnostech
úkrytu, p¯íliö ËastÈ pÈËi, nesprávnÈm
zp˘sobu chovu
• P¯ed a po nasazení ryb do novÈho akvária
• P¯ed a po nasazení ryb do t¯ení
• K vitamínovÈmu posílení p¯i odchovu
potÏru. MladÈ rybky mají zv˝öenou
pot¯ebu vitamín˘
• Jako podpora lÈËebnÈho procesu bÏhem
a po onemocnûní
sera fishtamin je moûnÈ dávkovat p¯ímo
do akvária. Lepöí je vöak 1-krát t˝dnÏ p¯ed
krmením nakapat 6 – 7 kapek p¯ímo na
krmivo (ËtÏte prosím návod k pouûití).

sera activant
Tablety obsahující kombinaci mnoha
vitamín˘, minerál˘ a stopov˝ch prvk˘.
• Posílení vybarvenosti, vitality a zdraví ryb
• Vhodná p¯íprava chovu, povzbuzuje t¯ecí
aktivitu ryb
• ZabraÚuje vzniku nedostatku a pomáhá
novÏ vypuötÏn˝m rybám se aklimatizovat
SlabÈ nebo nemocnÈ ryby jsou krmeny
p¯ímo tabletou sera activant. Tablety
umístÏte p¯ímo do akvária. Díky tabletovÈ
formÏ p¯ípravku sera activant z˘stávají
úËinnÈ látky dlouho uchovány, svÏtlo a
vzduch k vitamín˘m nedorazí a neniËí je.
⁄ËinnÈ látky se pomalu uvolÚují do vody.
Mnoho ryb rádo okusuje tyto tabletky a
p¯ijímá tak vitamíny a minerály p¯ímo do
tÏla.

TIP
Studenovodní ryby jsou velmi ËinorodÈ
a spot¯ebují mnoho energie. DoporuËujeme Vám proto doplnit jejich
potravu o vitamíny. P¯edejdete tak
nemocem. ZlatÈ rybky by mÏly b˝t v kaûdÈm p¯ípadÏ pravidelnÏ zásobovány
vitamíny.
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Zábava p¯i krmení vaöich svÏ¯enc˘
Kdy a jak krmit

• Krmit dvakrát aû t¯ikrát
dennÏ v mal˝ch dávkách.
• Dát pouze tolik krmiva,
kolik ryby v krátkÈm Ëase
spot¯ebují.
• Krmivo rozdÏlit na hladinÏ
pokud moûno rovnomÏrnÏ.
• Jednou t˝dnÏ zavÈst Vaöim
rybám postní den. Díky

aktivnímu vyhledávání potravy tento den se ryby proËistí.
• Krmivo dávkujte k tomuto
úËelu vybranou lûící. Zajistíte
tak stále stejnou porci.
Kvalita a aroma krmiva
tak navíc z˘stane nepoökozena.

»astÏji nÏco jinÈho

Krmte st¯ídavÏ 2 aû 3 r˘zn˝mi
krmivy znaËky sera z 100 ml
nebo 250 ml dóz. P¯i jednostrannÈm krmení, nap¯. po
cel˝ rok z jednÈ 1 litrovÈ dózy,
ztrácí ryby svou Ëilost, barvy
postupnÏ blednou a ryby
mohou snadnÏji onemocnÏt.

P¯i kaûdÈm otev¯ení dózy niËí
svÏtlo a vzduch vitamíny a citlivÈ ûiviny obsaûenÈ v krmivu.
MÏjte se na pozoru p¯ed krmivem v pr˘hledn˝ch sáËcích:
ûiviny jsou zde svÏtlem a
vzduchem jiû zniËeny, jeötÏ
neû balení otev¯ete.

Tak poznáte
svÈ v˘dce

P¯i krmení se snadno rozpozná,
která ryba má v akváriu “hlavní
slovo”. NejvÏtöí a nejsilnÏjöí
jedinci jsou u potravy jako

první. ZároveÚ se jedná o
nejpest¯ejöí a nejaktivnÏjöí
ryby.

Co ryby neznají,
to nejí

Pokud dáte sv˝m rybám novÈ
neznámÈ krmivo, jsou Ëasto
ned˘vÏ¯ivÈ. Zkoumají, zda

nepronikl nÏjak˝ nep¯ítel. Po
krátkÈ dobÏ si vöak ryby na
toto krmivo zvyknou.

P¯ekrmení

Pokud leûí krmivo po 1 hodinÏ
jeötÏ na dnÏ, bylo ho nadávkováno p¯íliö mnoho.

• Odstranit zbytky krmiva
pomocí sera odkalovaËe.
• Pokud moûno vysadit ryby,
kterÈ hledají potravu na dnÏ
akvária, nap¯íklad pancÈ¯níËci
(minimálnÏ 5 ks od kaûdÈho
druhu).
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Málokdy, ale stane se:
Ryby nemají chut’!

Pouûitím druhovÏ vhodn˝ch
druh˘ krmiv znaËky sera si
m˘ûete b˝t jisti, ûe jste dali
sv˝m rybám jen to nejlepöí.
Nechutenství je Ëasto p¯íznakem onemocnÏní. Ryba, která

se necítí dob¯e, apaticky polehává na dnÏ nebo se skr˝vá.
O boji s rybími nemocemi
informuje sera rádce “Víte jak
uzdravíte svÈ ryby?”.

Krmení o dovolenÈ

Máte nÏkoho, kdo se vám o
rybiËky postará. To je v
po¯ádku, nebezpeËí p¯ekrmení
je zde ale p¯esto vysokÈ. Ryby
p˘sobí neustále hladov˝m
dojmem. Kdo toto nezná, krmí
rád p¯íliö mnoho. P¯ipravte
nejlÈpe na kaûd˝ den vaöí

nep¯ítomnosti smÏs krmiva,
pokud moûno v oddÏlen˝ch a
datumem popsan˝ch nádobkách/sáËcích apod. Zb˝vající
krmivo uloûte mimo dosah!
Adresu vaöeho zoo-obchodu s
telefonním Ëíslem p¯ilepte
nejlÈpe na stÏnu akvária.

Dávkovací automaty

AutomatickÈ krmítko serafeed
A p¯evezme spolehlivÏ krmení
vaöich akvarijních ryb. Nenechá
se dojmem stálÈho hladu,
kter˝m ryby p˘sobí, svÈst k
p¯ekrmování. P¯átelÈ a známí
dÏlají Ëasto p¯íliö mnoho
dobrÈho. Jste-li na cestách,
dávkuje automat krmení 1 – 6
krát dennÏ dle nastavení.
Ideální je takÈ krmítko pouûívat
u mlad˝ch rybek. Dostávají-li
malÈ porce krmiva vícekrát
dennÏ, rychleji a zdravÏji

p¯ib˝vají. Vhodn˝m krmivem
pro tento automat je sera
vipagran.

»eká
Vás
nÏkolikadenní
nep¯ítomnost a jen neradi
byste p¯enechali pÈËi o akvárium nezkuöenÈ osobÏ nebo
automatickÈmu krmítku? V
tomto p¯ípadÏ se jako ideální
¯eöení nabízí sera holiday.
Kvalitní a v˝ûivnÈ tablety
z˘stanou po dobu 7 dn˘ ve
vodÏ stabilní a nerozpadnou
se. HodnotnÈ látky obsaûenÈ v
tabletách sera holiday jsou
postupnÏ uvolÚovány tak, ûe

je ryby mohou vrstvu po
vrstvÏ odkusovat. Zvláötnost:
tablety krmiva sera holiday
neobsahují nestravitelnÈ pojící
látky jako sádru nebo vápno –
skládající se ze stoprocentnÏ
nejlepöího krmiva sera pro
akvarijní ryby!

Ryby si
vezmou
potravu
samy

TIP
Pouûívejte
automatickÈ
krmítko jiû t˝den p¯ed Vaöím
odjezdem. M˘ûete tak nejlÈpe otestovat pot¯ebnÈ
mnoûství krmiva a funkci
automatu.
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Lexikon: Vitamíny a ûiviny
Vitamín
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K Ëemu je kter˝ vitamín pot¯ebn˝

P¯íznaky nedostatku

A

Podporuje zrak a r˘st. KromÏ toho OËní vady, koûní krvácení
p˘sobí jako ochrana k˘ûe a vitamín
plodnosti.

B1

Z uhlohydrát˘ získává energii a Poruchy pohybu, k¯eËe
zásobuje mozek a nervov˝ systÈm
cukrem (v˝ûiva nerv˘!)

B2 (PP)

Hraje d˘leûitou roli p¯i zhodnocení Koûní krvácení, poruchy nervovÈho
bílkovin, p¯i v˝stavbÏ sval˘ a takÈ jako systÈmu
ochrana slizovÈ koûní vrstvy.

B5

Je d˘leûit˝ pro v˝stavbu r˘zn˝ch Defekty ûáber
enzym˘.

B6

Je d˘leûit˝ pro nervov˝ systÈm.

B12

Je pot¯ebn˝ pro trávící orgány a ke Chudokrevnost (anemie), apatie a
tvorbÏ ËervenÈho krevního barviva poruchy r˘stu
hemoglobinu, kter˝ je nezbytn˝ pro
transport kyslíku

C

Hraje rozhodující roli p¯i posilování Náchylnost k chorobám, zdeformování
imunitního systÈmu a je d˘leûit˝ p¯i ûáber. Jelikoû je vitamín C ve svÈ
v˝stavbÏ kostry.
p˘vodní formÏ citliv˝ na vzduch,
obsahují krmiva sera stabilizovan˝
vitamín C.

D3

Reguluje p¯íjem vápníku a fosforu, je ZdeformovanÈ kosti (rachitida)
proto d˘leûit˝ pro r˘st kostí resp. skeletu.

E

Povzbuzuje tvo¯ení rozmnoûovacích Neplodnost a ztuËnÏní jater.
hormon˘. Navíc stabilizuje jinÈ vitamíny
a nenasycenÈ mastnÈ kyseliny obsaûenÈ
v krmivu.

H
(biotin)

P¯edstavuje r˘stov˝ faktor.

Poruchy r˘stu, nechutenství, k¯eËe.

K

Podporuje sráûení krve p¯i zranÏních.

äpatnÈ hojení ran, poruchy jater

Cholin

Je pot¯ebn˝ pro trávení tuk˘.

KromÏ jinÈho ztuËnÏní jater

Poruchy nervovÈho systÈmu. Typick˝m
symptomem jsou poruchy pohybu.

Bílkoviny (proteiny)
Krmiva bohatá na bílkoviny slouûí jako
stavební kameny svalovÈ hmoty a p¯edstavují energickou v˝ûivu pro kaûdou rybu.
éivoËiönÈ bílkoviny jsou vöeobecnÏ lÈpe
stravitelnÈ neû bílkoviny rostlinnÈ. Z tohoto
d˘vodu mají masoûravÈ ryby krátkÈ, rovnÈ
st¯evo. Ryby ûivící se p¯eváûnÏ rostlinnou
potravou mají naopak st¯evo dlouhÈ a
spirálovÏ zatoËenÈ. Tyto rozdíly jsou p¯i
v˝voji krmiv sera zohlednÏny a krmiva
p¯izp˘sobena pot¯ebám jednotliv˝ch
druh˘.

(
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Balastní látky
⁄ËinnÈ p˘sobí na správnou funkci st¯ev.
Jako p¯íklad lze uvÈst dlouhodobÈ krmení
terËovc˘ mlet˝m hovÏzím srdcem. KromÏ
nedostatku balastních látek je tato v˝ûiva
jednostranná a druhovÏ nesprávná a vede
ke st¯evním problÈm˘m.

lá

y

Pro druhovÏ p¯irozenou v˝ûivu musí krmivo
obsahovat vyváûenou smÏs ûivin, vitamín˘,
minerál˘, stopov˝ch prvk˘ a balastních
látek. Nejd˘leûitÏjöí ûiviny a jejich v˝znam
pro Vaöe ryby p¯edstavíme v následujících
odstavcích:
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Nedostatek jednoho vitamínu nelze vyrovnat p¯ebytkem jinÈho vitamínu. Multivitamínov˝ komplex v krmivech sera je proto
velmi peËlivÏ sestaven.

È
y
rál
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Minerály
Jako nap¯. vápník je nepostradateln˝ pro
stavbu kostí a zdrav˝ r˘st.
StopovÈ prvky
Plní v tÏle r˘znÈ úlohy. »asto jsou nezastupitelnou souËástí enzym˘ ovlivÚujících
pochody v celÈm tÏle. StopovÈ prvky
pot¯ebují ryby jen v nepatrn˝ch mnoûstvích.

Uhlohydráty a tuky
Jsou nejd˘leûitÏjöími zdroji energie pro
vaöe ryby. Nadbytek tuku vöak vede ke ztuËnÏní a poökození orgán˘. éivot vaöich
rybek je tím zbyteËnÏ zkrácen. Tuky a vitamíny musí b˝t tak jako v krmivech sera ve
správnÈm pomÏru, aby mohl organizmus
ryb tuky dostateËnÏ spalovat.
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Fungující akvárium od zaËátku
Plánování akvária na poËítaËi
Pomocí sera – The CD m˘ûete libovolnÏ
vytvá¯et r˘zná akvária, uloûit si jejich podobu
a znovu ji mÏnit. sera – The CD automaticky
p¯ezkouöí, zda se podklad dna, ryby, rostliny,
kameny, ko¯eny a dalöí dekorace k sobÏ
vzájemnÏ hodí a kolik ryb kaûdÈho druhu

m˘ûete vysadit. sera – The CD vám takÈ
umoûní vytisknout seznam v˝robk˘, abyste
vöe obdrûeli podle vaöich p¯ání. Vámi
navrûenÈ akvárium m˘ûete pouûít takÈ jako
spo¯iË obrazovky. sera – The CD nabízí takÈ
bohat˝ lexikon ryb a rostlin.

Lexikon s detailními
informacemi o rybách a
rostlinách
VypuötÏní ryb
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⁄spÏöná pÈËe o akvárium
Individuální vodní seznam na internetu
PÈËe o akvárium bude se sera online
laborato¯í jednoduööí a zábavnÏjöí. Formou
hry se snadno nauËíte pouûívat testy vody
a p¯ípravky na úpravu vody. Neustále
m˘ûete kontrolovat kvalitu vody ve vaöem
akváriu nebo zahradním rybníËku.

Hlavní v˝hody jsou:
• stálá dobrá kvalita vody
• mÈnÏ problÈm˘ s ¯asami
• vËasnÈ rozpoznání onemocnÏní ryb
• pÈËe o akvárium zabere mÈnÏ Ëasu
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aquarium overview

Fish selection

new

Aquarium setup 5/5

Epalzeorhynchos
erythrurus

Select the fish
Corydoras paleatus

Epalzeorhynchos
erythrurus

Epalzeorhynchos
erythrurus

Origin: Asia (Thailand). Each
fish requires an bottom area of
c. a square meter (1.2 square
yards).

Corydoras panda
Corydoras paleatus

0

Epalzeorhynchos
erythrurus
Epalzeorhynchos
kallopterus

apply

Epalzeorhynchos

back

complete

order # – the CD

detail view
200 l

Community Tank

selected fish: 0

of: 69
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pH Test
Instructions for use:
1. Clean vials thoroughly before and after each test.
Shake the liquid reagents before using. Close
reagent bottles firmly, immediately after use.
Do not switch bottle caps.
2. Rinse vial several times with the water to be
checked. Fill to the 5 ml mark and dry the exterior.
3. Add 4 drops of the reagent and shake gently. Place
vial on the white area of the color scale, and look
from above to determine the pH value according to
the color. We recommend comparing colors in
daylight as artificial light makes it difficult to
distinguish colors.

pH acidity

Water test
Click into the round fields to select your values from the
available choices.
cancel

P¯esvÏdËte se na webov˝ch stránkách
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