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Η ποικιλία υψηλής 
ποιότητας τροφών 
αποτελεί την βάση για 
υγιή, πολύχρωμα και 
δραστήρια ψάρια 
ενυδρείου.  

Στην φύση, τα ψάρια έχουν μεγάλη επιλογή 
διαφορετικών ειδών τροφής. Αυτές περιλαμ-
βάνουν για παράδειγμα, προνύμφες εντόμων, 
σκουλήκια, μικρά καρκινοειδή, καθώς και άλγες 
και άλλα φυτά. Την ίδια ποικιλία θα πρέπει να 
απολαμβάνουν και στο ενυδρείο. Και αυτό είναι 
εύκολο με τις την χρήση των τροφών sera.

Πέραν των ισορροπημένων τροφών της οι-
κογένειας sera vipan, παρέχουμε μια μεγάλη 
ποικιλία για κάθε διατροφική ανάγκη. Δεκαετίες 
ερευνών και εμπειρίας διασφαλίζουν πως τα ψά-
ρια σας λαμβάνουν πάντα την καλύτερη τροφή. 
Η ποιότητα, η φυσική καθαρότητα καθώς και 
ο υπεύθυνος τρόπος συλλογής πρώτων υλών 
από βιώσιμες πηγές, είναι πολύ σημαντικές για 
εμάς κατά την επιλογή των συστατικών. 

Ο οδηγός αυτός καταπιάνεται με το τάισμα 
των ψαριών στα τροπικά ενυδρεία. Μπορείτε 
να βρείτε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με 
την διατροφή των ψαριών και σε άλλους οδη-
γούς sera με θέματα γαρίδες και καραβίδες, 
χρυσόψαρα, λίμνες καθώς και Θαλασσινά 
ενυδρεία.
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Προστασία ανοσοποιητικού μέσω της τροφής sera

Προστασία του 
ανοσοποιητικού με 
μαννοζο-ολιγοσακχαρίτες 
[mannan oligosaccharides 
(MOS)]
Οι μαννοζο-ολιγοσακχαρίτες 
(MOS) που χρησιμοποιούνται 
στις τροφές sera προσδίδουν ένα 
ιδιαίτερα δυναμικό αποτέλεσμα 
ενίσχυσης του ανοσοποιητικού. 
Κατατάσσονται στα πρεβιοτικά 

και περιορίζουν την ανάπτυξη των 
παθογόνων. Η ίδια η άμυνα του 
οργανισμού γίνεται αποτελεσματι-
κότερη, και συνεπώς τα ζωντανά 
γίνονται ανθεκτικότερα.

Η έννοια sera VIP
Η έννοια sera VIP αποτελείται από 
πολλά μέρη: 

 Το ανοσοποιητικό των ψαριών 
μπορεί να υποστηριχθεί μέσω των 
βήτα γλυκανών. Αυτές περιορίζουν 
την ευαισθησία των ψαριών στις 
ασθένειες και τα ψάρια ζουν υγιέσ-
τερα και περισσότερο. 

 Τα χρώματα των ψαριών ενισ-
χύονται από τις φυτικές ουσίες. 
Επιπλέον, δευτερεύουσες φυτικές 
ουσίες έχουν θετικά αποτελέσματα 
σε ολόκληρο τον μεταβολισμό των 
ψαριών.

 Μακριές αλυσίδες  πολυακόρε-
στων ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπα-
ρών, έχουν ευεργετικά αποτελέσ-
ματα στα νευρικά κύτταρα, την 
καρδιά και το κυκλοφορικό σύστη-
μα. 

 Κατασκευάζουμε μόνοι μας τις 
προστιθέμενες βιταμίνες. Κάνον-
τάς το αυτό, η sera επιτυγχάνει 
καλύτερα αποτελέσματα από τα 
προπαρασκευασμένα μείγματα του 
εμπορίου που χρησιμοποιούνται 
από άλλους κατασκευαστές.

Ισχυρό 
ανοσοποιητικό 

Λαμπερά 
χρώματα

Κρυστάλλινα 
καθαρό νερό

Вέλτιστη 
πετπικότητα

Υγιής και 
ισορροπημένη 

ανάπτυξη

            
Ισχυρό και 

ομοιόμορφη 
σκελετική 

δομή

©
 J

ez
p

er
 –

 s
hu

tt
er

st
o

ck
.c

o
m



Η sera χρησιμοποιεί μόνο πρώτης 
τάξης συστατικά από βιώσιμες πη-
γές. Συνεπώς, επιτυγχάνεται υψη-
λός βαθμός πεπτικότητας 80% 
– πράγμα που βελτιώνει την υγεία 
των ψαριών και περιορίζει την μό-
λυνση του νερού.  

Τα πάνω από 40 διαφορετικά φυσι-
κά συστατικά που αποτελούν επί-
σης μέρος του διατροφικού φάσμα-
τος των ζωντανών, συνδυάζονται 
με τρόπο έτσι ώστε να ενισχύεται 
οργανισμός.

Οι ζωικές πρωτεΐνες των τροφών 
της sera προέρχονται σχεδόν απο-
κλειστικά από υδρόβιους οργανισ-
μούς τροφής. Αυτό, πέραν από τα 
ψάρια, περιλαμβάνει επίσης δια-
φορετικά ασπόνδυλα όπως μύδια, 
κόκκινο σκουλήκι (bloodworms), 
δάφνιες, Krill, και άλλα μικρά καρ-
κινοειδή. 

Κατά την επιλογή των φυτικών συ-
στατικών, είναι πολύ σημαντικό για 
εμάς να παρέχουμε στα ψάρια μια 
ισορροπημένη σύσταση βιταμινών, 
βασικών αμινοξέων, φυσικών χρω-
στικών, σημαντικών αμινοξέων και 
ιχνοστοιχείων, καθώς και όλες τις 
σημαντικές δευτερεύουσες φυτικές 
ουσίες.

Οι πρώτες ύλες περνούν μέχρι το 
τελικό προϊόν μια πολύπλοκη δια-
δικασία. Η τροφή sera έχει σημαν-
τικά υψηλότερο χρόνο άλεσης σε 
σχέση με τον ανταγωνισμό (άλλους 
κατασκευαστές) και συνεπώς, πέ-
πτεται ευκολότερα από τα ψάρια.

Άριστα συστατικά- εκτενής κατεργασία 

5
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Άριστα συστατικά των τροφών ψαριών της sera



Η λειτουργία των συστατικών

Η τροφή των ψαριών θα πρέπει να 
είναι πλήρης και ισορροπημένη για 
να διασφαλιστεί η κατάλληλη δια-
τροφή.

Τα σημαντικότερα συστατικά και τα 
οφέλη τους για τα ψάρια των ενυ-
δρείων είναι:

Πρωτεΐνες
Οι πρωτεΐνες χρησιμοποιούνται 
κυρίως για το χτίσιμο των μυών. 
Τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες 
αποτελούν μια αληθινή πηγή ενέρ-
γειας για κάθε ψάρι. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό οι πρωτεΐνες που περιέ-
χονται στην τροφή να καλύπτουν 
τις βιολογικές απαιτήσεις των 
ψαριών. Η ζωική πρωτεΐνη είναι 
γενικότερα πιο εύπεπτη από την 
φυτική. Συνεπώς, τα σαρκοφάγα 
ψάρια που τρέφονται κυρίως με 
κρέας, έχουν μικρότερου μήκους 
και ευθύ εντερικό σύστημα. Στα φυ-
τοφάγα ψάρια, παρόλα αυτά, είναι 
σαφώς μακρύτερο και σπειροειδές. 

Υδατάνθρακες και Λίπη
Αποτελούν τις σημαντικότερες 
πηγές ενέργειας για τα ψάρια σας. 
Αν όμως βρίσκονται σε περίσσεια, 
οδηγούν σε πάχυνση και οργανικές 
βλάβες. Το λίπος και τα  υπόλοιπα 
θρεπτικά συστατικά βρίσκονται σε 

ισορροπία στις τροφές της sera. 
Τα πολύτιμα ακόρεστα λιπαρά 

οξέα είναι ιδιαίτερης σημασίας. 
Χρησιμοποιούνται από τον οργα-
νισμό για διαφορετικούς σκοπούς. 
Πολλά από αυτά είναι ουσιώδη – 
που σημαίνει, πως ο οργανισμός 
δεν μπορεί να τα συνθέσει μόνος 
του και συνεπώς θα πρέπει να τα 
λάβει μέσω της τροφής. Η ποσό-
τητα των ακόρεστων λιπαρών 

στις τροφές ψαριών της sera είναι 
ιδιαίτερα υψηλή και καλύπτει ακρι-
βώς τις απαιτήσεις των ψαριών. 

Μεταλλικά στοιχεία
Όπως το ασβέστιο είναι απαραίτη-
τα για την σκελετική δημιουργία και 
ανάπτυξη καθώς και μια σειρά σω-
ματικών λειτουργιών, και συνεπώς 
για την υγιή ανάπτυξη και ευημερία. 

Ιχνοστοιχεία 
Εκπληρώνουν διαφορετικές λει-
τουργίες μέσα στο σώμα. Πολλά 
από αυτά είναι απαραίτητα εξαρ-
τήματα ενζύμων που λειτουργούν 
σαν “εργαλεία” μέσα στο σώμα. 

Σταθεροποιητικές ουσίες (Ballast 
substances)
Μπορεί να έχουν φυτική ή ζωική 
προέλευση. Είναι ιδιαίτερα αποτε-
λεσματικές κατά της δυσκοιλιότη-
τας και συνεπώς εμποδίζουν την 
εμφάνιση προβλημάτων του πεπτι-
κού. Αυτά παρατηρούνται κυρίως 
όταν τα ψάρια ταΐζονται επί μακρόν 
με τροφές χαμηλής περιεκτικότη-
τας από τις ουσίες αυτές. Το πιο 
διαδεδομένο παράδειγμα τέτοιας 
ελλιπούς διατροφής είναι το απο-
κλειστικό τάισμα των δίσκων ή των 
κιχλίδων με καρδιά γαλοπούλας ή 
βοδινού. 

Τα σημαντικότερα συστατικά και τα 
οφέλη τους για τα ψάρια των ενυ-
δρείων είναι:

Πρωτεΐνες
Οι πρωτεΐνες χρησιμοποιούνται 
κυρίως για το χτίσιμο των μυών. 
Τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες 
αποτελούν μια αληθινή πηγή ενέρ-
γειας για κάθε ψάρι. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό οι πρωτεΐνες που περιέ-
χονται στην τροφή να καλύπτουν 
τις βιολογικές απαιτήσεις των 
ψαριών. Η ζωική πρωτεΐνη είναι 
γενικότερα πιο εύπεπτη από την 
φυτική. Συνεπώς, τα σαρκοφάγα 
ψάρια που τρέφονται κυρίως με 
κρέας, έχουν μικρότερου μήκους 
και ευθύ εντερικό σύστημα. Στα φυ-
τοφάγα ψάρια, παρόλα αυτά, είναι 
σαφώς μακρύτερο και σπειροειδές. 

Υδατάνθρακες και Λίπη
Αποτελούν τις σημαντικότερες 
πηγές ενέργειας για τα ψάρια σας. 
Αν όμως βρίσκονται σε περίσσεια, 
οδηγούν σε πάχυνση και οργανικές 
βλάβες. Το λίπος και τα  υπόλοιπα 
θρεπτικά συστατικά βρίσκονται σε 

ισορροπία στις τροφές της 
Τα πολύτιμα ακόρεστα λιπαρά 

οξέα είναι ιδιαίτερης σημασίας. 
Χρησιμοποιούνται από τον οργα-
νισμό για διαφορετικούς σκοπούς. 
Πολλά από αυτά είναι ουσιώδη – 
που σημαίνει, πως ο οργανισμός 
δεν μπορεί να τα συνθέσει μόνος 
του και συνεπώς θα πρέπει να τα 
λάβει μέσω της τροφής. Η ποσό-
τητα των ακόρεστων λιπαρών 

Πρωτεΐννΐνΐ εες
ΠΠΠΠρρρρωωωωττττεεεεΐεΐεΐΐΐεΐεΐεΐεεΐεεεεΐεεεεΐεεεΐεΐεΐεεεΐε ννΐνΐννννννΐνΐνΐνΐΐνΐΐΐΐνΐΐΐΐνΐΐΐνΐνΐνΐΐΐνΐ εεεεεεεεςςςς

ΛΛΛΛΛΛΛΛΛίίίίίίίίίππππππηηη

ΜΜΜεεετττααα

λλλλλλιιικκκάάά σσστττοοοιιιχχχχχχεεείίίααα

ΙΙΙχχχνννοοοσσστττοοοιιιχχχεεείίίααα

666

©
 R

ei
ka

 –
 s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



7

Υγεία μέσω του νερού – βιταμίνες

Οι ελλείψεις βιταμινών μειώνουν 
τις αντιστάσεις του οργανισμού 
των ψαριών και αυξάνουν την πιθα-
νότητα ασθενειών. Το στρες, που 
μπορεί για παράδειγμα να προκλη-
θεί μετά την μεταφορά, λόγω του 
υπερπληθυσμού του ενυδρείου ή 
από όχι καλή συντήρηση, αυξάνει 
παραπάνω την ανάγκη των διακοσ-
μητικών ψαριών ενυδρείου για βι-
ταμίνες. Κάθε βιταμίνη έχει διαφο-
ρετικό πεδίο δράσης, και η έλλειψη 
μιας δεν μπορεί να καλυφθεί από 
την περίσσεια κάποιας άλλης. Το 
πολυ-βιταμινούχο σύμπλεγμα των 
τροφών της sera έχει παραχθεί 
ιδιαίτερα προσεκτικά.

Συχνά είναι απαραίτητο να προσ-
θέτουμε τις απαιτούμενες βιτα-
μίνες μέσω του πολυ-βιταμινού-

χου υγρού σκευάσματος sera 
fi shtamin, ακόμα και αν ταΐζετε 
κάποια υψηλής ποιότητας επώνυ-
μη τροφή. 

sera fishtamin

  ενισχύει τον οργανισμό 
των στρεσαρισμένων 
ψαριών

  προλαμβάνει 
προβλήματα πριν 
και μετά την μεταφορά 
των ψαριών

  είναι ιδανικό για πριν και 
μετά την αναπαραγωγή

  εμπλουτίζει την εκτροφική 
τροφή για τα νεαρά και τα 
υπό ανάπτυξη ψάρια –
τα νεαρά ψάρια έχουν 
αυξημένες βιταμινικές 
απαιτήσεις!

  υποστηρίζει την 
αναρρωτική διαδικασία 
κατά την διάρκεια και 
μετά από ασθένεια

sera fishtamin για απευθείας 
προσθήκη στην τροφή μια φορά 
την εβδομάδα πριν από το τάισμα. 

υπό ανάπτυξη ψάρια –
τα νεαρά ψάρια έχουν 
αυξημένες βιταμινικές 

υποστηρίζει την 
αναρρωτική διαδικασία 
κατά την διάρκεια και 
μετά από ασθένεια

 για απευθείας 
προσθήκη στην τροφή μια φορά 
την εβδομάδα πριν από το τάισμα. 

χου υγρού σκευάσματος χου υγρού σκευάσματος sera 
, ακόμα και αν ταΐζετε , ακόμα και αν ταΐζετε 

κάποια υψηλής ποιότητας επώνυ-κάποια υψηλής ποιότητας επώνυ-

ενισχύει τον οργανισμό ενισχύει τον οργανισμό 
των στρεσαρισμένων των στρεσαρισμένων 

προλαμβάνει προλαμβάνει 
προβλήματα πριν 
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Μπορείτε να βρείτε μια συνοπτική 
αναφορά στις σημαντικότερες 
βιταμίνες τα οφέλη, την λειτουργία 
τους και πιθανά προβλήματα 
ελλείψεων, στην σελίδα 23.



Το συνιστώμενο σχήμα της τροφής εξαρτάται από 
τις διατροφικές συνθήκες των ψαριών. Ορισμένα 
είδη αναζητούν την τροφή τους στην επιφάνεια, 
άλλα στα μεσαία στρώματα του νερού, και ορισμέ-
να άλλα κοντά στον βυθό. Είναι αρκετά εύκολο να 
καταλάβουμε τις διατροφικές συνήθειες των ψα-
ριών παρατηρώντας το σχήμα του σώματός τους:

Η σωστή μορφή των τροφών

Ψάρια με ευθεία ράχη, στόμα που 
βρίσκεται προς τα επάνω και ρα-
χιαίο πτερύγιο που κλίνει ελαφρά 
προς τα πίσω, περιφέρονται στην 
επιφάνεια του νερού. Τα ψάρια 
‘Hatchet’ αποτελούν τυπικό παρά-
δειγμα.
Τροφές σε νιφάδες και οργανισμοί 
FD που επιπλέουν στην επιφάνεια 
είναι ιδανικά για αυτά τα είδη ψα-
ριών.

Ψάρια με κυρτά ραχιαία και κοιλια-
κά περιγράμματα και στόμα που 
δείχνει προς τα εμπρός, διαβιώ-
νουν στα μεσαία στρώματα του 
νερού. Εδώ κατατάσσονται αρκε-
τές κιχλίδες, characins και barbs.
Προτιμούν να τρώνε τροφές σε 
κόκκους που επιπλέουν στο νερό. 
Θα φάνε επίσης με μεγάλη όρεξη 
ταμπλέτες τροφής που κολλάνε 
στο εσωτερικό του γυαλιού στο 
ενυδρείο.

Τα ψάρια του βυθού έχουν επίπεδη 
κοιλιά και στόμα που δείχνει προς 
τα κάτω. Διάσημα μέλη της οικογέ-
νειας αυτής είναι τα γατόψαρα και 
τα είδη loach.
Ταμπλέτες και δισκία τροφής απο-
τελούν τον ιδανικό τρόπο ταΐσμα-
τος.

88



Μεγάλο στόμα, φαρδύς λαιμός: χαρακτηρισ-
τικό σε μεγαλύτερες κιχλίδες
Στα ψάρια αρέσει να τρώνε μεγαλύτερα κομμά-
τια. Κόκκοι όλων των μεγεθών καθώς και πέλλετ 
είναι κατάλληλα.

Μικρό στόμα με δόντια στον φάρυγγα, και 
στενό λαιμό: χαρακτηριστικό δείγμα, barbs
Μικρά κομμάτια τροφής αποσπώνται με τα χεί-
λια, συνθλίβονται στον φάρυγγα και στην συ-
νέχεια καταπίνονται με ευκολία. Λεπτοί κόκκοι 
τροφής που μαλακώνουν γρήγορα στο νερό 
αποτελούν και εδώ την ιδανική τροφή.

Μικρό στόμα με δόντια στα σαγόνια, στενός 
λαιμός: Χαρακτηριστικό δείγμα characins
Τα ψάρια δαγκώνουν και καταπίνουν μικρά κομ-
μάτια τροφής χρησιμοποιώντας τα χείλια και τα 
μπροστινά τους δόντια. Λεπτοί κόκκοι τροφής 
που μαλακώνουν γρήγορα στο νερό αποτελούν 
και εδώ την ιδανική τροφή.

Μεγάλο στόμα, στενός λαιμός: χαρακτηρι-
στικό δείγμα dwarf cichlids
Τα φαγητό μασιέται ή συνθλίβεται μέσα στο 
στόμα, και κατόπιν τα μικρά κομμάτια τροφής 
καταπίνονται χωρίς προσπάθεια. Ιδανική επι-
λογή αποτελούν μικροί κόκκοι τροφής που μα-
λακώνουν γρήγορα. 

Πέραν από το μέγεθος του στό-
ματος, τα δόντια και το σχήμα του 
λαιμού παίζουν επίσης σημαντικό 
ρόλο στην επιλογή της κατάλληλης 
τροφής για κάθε είδος ψαριού. Η 
σκληρή τροφή σε κόκκους μπο-
ρεί να μουλιάσει για λίγο πριν το 
τάισμα (δες σελ. 22). Αποκτά την 
ιδανική συνοχή, αλλά διατηρεί την 

μορφή της και παραμένει ελκυστική 
για τα ψάρια.  
Τα περισσότερα ψάρια ενυδρείων 
που τρέφονται στα μεσαία στρώ-
ματα ανήκουν σε κάποια από τις 
ακόλουθες ομάδες για τις οποίες η 
τροφή σε κόκκους αποτελεί ιδανική 
επιλογή:

1 cm

1 cm 

1 cm 

1 cm 

Το στομάχι

Το στομάχι

Το στομάχι

Το στομάχι

9
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Η άριστα ισορροπημένη σύσταση πάνω από 
40 συστατικών, πολύτιμων μεταλλικών στοιχεί-
ων και ιχνοστοιχείων, καθώς και το σύμπλεγμα 
βιταμινών με μακράς διάρκειας σταθεροποιημέ-
νη βιταμίνη C καθιστούν την τροφή για ψάρια 
της sera μια υγιεινή βασική τροφή. Κάθε ψάρι 
στο ενυδρείο παίρνει αυτό που χρειάζεται από 
την sera vipan Family.

sera vipan
Η ιδανική premium βασική τροφή για όλα τα 
ψάρια που αναζητούν την τροφή τους στην επι-
φάνεια του νερού. Η νιφάδες του sera vipan 
διατηρούν το σχήμα τους ιδιαίτερα καλά και δεν 
επιβαρύνουν το νερό. Λόγω της πολύ λεπτής 
κατεργασίας τους, είναι πολύ μαλακές και τρώ-
γονται με μεγάλο ενθουσιασμό. 

sera vipagran
Αργά βυθιζόμενος μαλακός κόκκος για ψά-
ρια των μεσαίων στρωμάτων νερού. Το sera 
vipagran μαλακώνει μέσα σε δευτερόλεπτα 
μετά την επαφή με το νερό, αλλά διατηρεί την 
συνοχή του. Τρώγεται με ευχαρίστηση και από 
τα πιο δύστροπα ψάρια. 

sera vipachips
Γρήγορα βυθιζόμενα, premium δισκία τροφής 
για ψάρια που αναζητούν την τροφή τους κοντά 
στον βυθό του ενυδρείου. Το sera vipachips 
μαλακώνει γρήγορα στο νερό, αλλά διατηρεί το 
σχήμα του και την υπέροχη γεύση του για μεγά-
λο διάστημα. Συνεπώς, το sera vipachips είναι 
ιδανικό ακόμα και για ψάρια που τρώνε αργά ή 
νυκτόβια ψάρια, για τα οποία η τροφή θα πρέ-
πει να παραμένει στο ενυδρείο για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. 

10

Η οικογένεια sera vipan
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sera τροφές σε νιφάδες

sera san
Τροφή σε νιφάδες για υπέροχα χρώματα και 
υγιή ανάπτυξη, ιδιαίτερα πλούσια σε εύπεπτη 
πρωτεΐνη, σπιρουλίνα, και φυσικά καροτενοειδή. 
Το sera san επιπλέον, βελτιώνει τα αναπαρα-
γωγικά αποτελέσματα και είναι εύκολα αποδεκτό 
από όλα τα ψάρια. 

sera fl ora
Φυτική τροφή σε νιφάδες, για φυτοφάγα ψά-
 ρια,  με σπιρουλίνα και άλγη. Το υψηλό ποσοστό 
φυτικής πρωτεΐνης καθώς και οι πρώτες ύλες 
που περιέχει καθιστούν την sera fl ora ιδανική 
για πολλά γατόψαρα, ζωοτόκα toothcarps και 
κιχλίδες. Μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με το 
sera Spirulina Tabs.

sera GVG-mix
Εξειδικευμένη τροφή σε νιφάδες αποτελούμενη 
από θαλάσσια άλγη, αλεσμένο krill και πλαγ-
κτόν, εμπλουτισμένη με αποξηραμένα εν ψυ-
χρώ (FD) κόκκινα σκουλήκια, δάφνιες, και krill 
ως ιδιαίτερες λιχουδιές. Το sera GVG-mix είναι 
ιδιαίτερα πλούσιο σε ιώδιο και συνεπώς προ-
λαμβάνει τις ασθένειες του θυρεοειδούς αδένα.

sera Flake Menu
Οι τέσσερις υψηλής ποιότητας νιφάδες τροφής 
(βασική τροφή, τροφή για χρώμα, φυτική τρο-
φή, ενισχυτική τροφή) του sera Flake Menu 
εξασφαλίζουν μια ποικίλη διατροφή για τα ψά-
ρια σας σε μία μόνο συσκευασία. Κάθε τύπος 
τροφής έχει το δικό του θάλαμο και συνεπώς 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαρά και χωρίς 

προσμίξεις.

sera san
Τροφή σε νιφάδες για υπέροχα χρώματα και 
υγιή ανάπτυξη, ιδιαίτερα πλούσια σε εύπεπτη 
πρωτεΐνη, σπιρουλίνα, και φυσικά καροτενοειδή. 
Το sera san
γωγικά αποτελέσματα και είναι εύκολα αποδεκτό 
από όλα τα ψάρια. 

sera fl ora
Φυτική τροφή σε νιφάδες, για φυτοφάγα ψά-
 ρια,  με σπιρουλίνα και άλγη. Το υψηλό ποσοστό 
φυτικής πρωτεΐνης καθώς και οι πρώτες ύλες 
που περιέχει καθιστούν την 
για πολλά γατόψαρα, ζωοτόκα toothcarps και 
κιχλίδες. Μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με το 
sera Spirulina Tabs

sera GVG-mix
Εξειδικευμένη τροφή σε νιφάδες αποτελούμενη 
από θαλάσσια άλγη, αλεσμένο krill και πλαγ-
κτόν, εμπλουτισμένη με αποξηραμένα εν ψυ-
χρώ (FD) κόκκινα σκουλήκια, δάφνιες, και krill 
ως ιδιαίτερες λιχουδιές. Το 
ιδιαίτερα πλούσιο σε ιώδιο και συνεπώς προ-
λαμβάνει τις ασθένειες του θυρεοειδούς αδένα.

sera Flake Menu
Οι τέσσερις υψηλής ποιότητας νιφάδες τροφής 
(βασική τροφή, τροφή για χρώμα, φυτική τρο-
φή, ενισχυτική τροφή) του 
εξασφαλίζουν μια ποικίλη διατροφή για τα ψά-
ρια σας σε μία μόνο συσκευασία. Κάθε τύπος 
τροφής έχει το δικό του θάλαμο και συνεπώς 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαρά και χωρίς 

προσμίξεις.



sera τροφές σε κόκκους
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sera bettagran
Ειδικοί κόκκοι ενίσχυσης χρώματος για μονομάχους (Bettas). 
To sera bettagran, είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει 
τις διατροφικές απαιτήσεις των μονομάχων και των λοιπών 
ψαριών που τρέφονται κυρίως με μικρά έντομα στην επι-
φάνεια του νερού. Ενισχύει τον υπέροχο χρωματισμό των 
ψαριών και υποστηρίζει την υγιή ανάπτυξή τους. 

sera guppy gran
Μαλακοί μικροί κόκκοι για guppies και άλλα μικρά ψάρια. Οι 
μοναδικοί αυτοί κόκκοι βυθίζονται πολύ αργά. Είναι πλούσιοι 
σε εύπεπτη σπιρουλίνα και άλλα φυτικά συστατικά. Το sera 
guppy gran συνεπώς, υποστηρίζει τα υπέροχα χρώματα και 
την ευημερία των δραστήριων αυτών ψαριών.

sera granugreen
Υψηλής ποιότητας τροφή σε κόκκους που διατηρεί το σχήμα 
της, για κιχλίδες από την ανατολική Αφρική οι οποίες τρέ-
φονται με περίφυτα. Το sera granugreen περιέχει μεγάλη 
ποσότητα από άλγη σπιρουλίνα, πλούσια σε καροτίνη, και 
ενισχύει τον υπέροχο χρωματισμό των καταπληκτικών αυ-
τών ψαριών.

sera granured
Υψηλής ποιότητας τροφή σε κόκκους που διατηρεί το σχήμα 
της, για κιχλίδες από την ανατολική Αφρική οι οποίες είναι 
κυρίως αρπακτικά. Φυσικές μεταλλικές ουσίες, ιχνοστοιχεία, 
εύπεπτη ζωική πρωτεΐνη από υδρόβιους οργανισμούς καθώς 
και σπιρουλίνα άλγη πλούσια σε καροτίνη, καθιστούν το 
sera granured την ιδανική βασική τροφή για τα ψάρια αυτά. 



sera τροφή σε κόκκους για δίσκους

sera discus granulat
Η ιδανική τροφή δίσκων καθώς 
και άλλων απαιτητικών ψαριών, 
για παράδειγμα κιχλίδων από την 
κεντρική και νότια Αμερική. Είναι 
προσεκτικά ισορροπημένη για να 
καλύπτει τις απαιτήσεις των εντυ-
πωσιακών αυτών ψαριών, ιδιαίτε-
ρα εύπεπτη και πλούσια σε ιχνο-
στοιχεία. Το sera discus granules 
δεν διογκώνεται στο νερό. Ακόμα 
και τα νεαρά ψάρια μπορούν εύκο-
λα να φάνε την μερίδα τους. 

sera discus color Blue και 
sera discus color Red
Οι πιο κοινές ποικιλίες δίσκων 
έχουν χρώματα πράσινο/μπλε ή 
κίτρινο/κόκκινα. Η sera προσφέρει 
δυο είδη τροφών σε κόκκους ειδικά 
για αυτά τα πολύχρωμα ψάρια. Τα  
sera discus color Blue και sera 
discus color Red.

 Ενισχύουν τα υπέροχα χρώ-
ματα

 Είναι πλούσια σε μεταλλικά 
στοιχεία και ιχνοστοιχεία

 Ενισχύουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα

 Υποστηρίζουν την ανάπτυξη

 Βελτιώνουν τα αναπαραγωγικά 
αποτελέσματα

13
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sera τροφές σε κόκκους

sera cichlids Sticks
Βασική τροφή που διατηρεί το 
σχήμα της, ιδιαίτερα σχεδιασμένη 
για κιχλίδες μεσαίου και μεγάλου 
μεγέθους, καθώς και λοιπά μεγά-
λα ψάρια. Το sera cichlids Sticks 
επιπλέει στην επιφάνεια και δεν 
επιβαρύνει το νερό, ενώ γίνεται 
δεκτή από τα ψάρια με ιδιαίτερο 
ενθουσιασμό.  

sera granuar
Τα στικ τροφής sera granuar απο-
τελούν την ιδανική βασική τροφή 
για μεγάλα ψάρια όπως κιχλίδες, 
arowanas κλπ. που θέλουν με-
γάλες μερίδες τροφής. Λόγω του 
πολύτιμου ιχθυελαίου και του krill 
από την ανταρκτική που περιέχει, 
το sera granuar είναι ιδιαίτερα 
πλούσιο σε πολύτιμα ωμέγα-3 
λιπαρά οξέα.

sera Granulate Menu
Τέσσερα υψηλής ποιότητας είδη 
τροφής σε κόκκους (βασική τροφή, 
τροφή για χρώμα, φυτική τροφή, 
τροφή ενέργειας) διασφαλίζουν την 
ποικιλία στην διατροφή όλων των 
ψαριών των μεσαίων και κατώτε-
ρων στρωμάτων του νερού – από 
μια μόνο συσκευασία! Κάθε είδος 
τροφής έχει τον δικό της θάλαμο 
και μπορεί να ταϊστεί ανεξάρτητα.

 απο-
τελούν την ιδανική βασική τροφή 
για μεγάλα ψάρια όπως κιχλίδες, 
arowanas κλπ. που θέλουν με-
γάλες μερίδες τροφής. Λόγω του 
πολύτιμου ιχθυελαίου και του krill 
από την ανταρκτική που περιέχει, 

 είναι ιδιαίτερα 
πλούσιο σε πολύτιμα ωμέγα-3 



sera τροφές σε δισκία και ταμπλέτες 
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sera viformo
Βασική τροφή σε σχήμα ταμπλέτας για το στοχευμένο τάισ-
μα όλων των ψαριών του βυθού. Το sera viformo είναι 
πλούσιο σε συστατικά φυτικής προέλευσης και σε σπιρου-
λίνα. Λόγω της σταθερής δομής του αποφεύγεται η μόλυνση 
του νερού. 

sera Catfi sh Chips
αποτελούν την ιδανική εξειδικευμένη τροφή για όλους τους 
γλύφτες (suckermouth και  raspmouth) και τα γατόψαρα. 
Μέρη ξύλου που περιέχονται στην τροφή είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά για τα ψάρια αυτά. Το sera Catfi sh Chips είναι 
πλούσιο σε φλοιό ιτιάς και ξύλο σκλήθρας (willow και alder). 
Έχουν ιδιαίτερα σταθερή δομή και δεν διαλύονται ακόμα και 
αν παραμείνουν για μεγάλο διάστημα στο νερό. 

sera O-nip
Η τροφή αυτή σε ταμπλέτα αποτελείται από υψηλής ποιό-
τητας νιφάδες τροφής και οργανισμούς FD (αποξηραμένους 
εν ψυχρώ). Οι ταμπλέτες είναι μια πολυπόθητη λιχουδιά για 
όλα τα παμφάγα κυρίως ψάρια και προσελκύουν ακόμα και 
τα πιο ντροπαλά ψάρια στο μπροστινό μέρος του ενυδρείου, 
εφόσον την τοποθετήσετε στο εσωτερικό μέρος του γυαλιού 
πιέζοντας ελαφρά με το δάκτυλό σας.

sera Spirulina Tabs
Περιέχοντας πάνω από 25% σπιρουλίνα καθώς και προσεκ-
τικά επεξεργασμένα βότανα και φυτικά συστατικά, το sera 
Spirulina Tabs παρέχει μια ισορροπημένη και υγιεινή δια-
τροφή για όλα τα φυτοφάγα είδη ψαριών. Το υψηλό ποσοστό 
φυσικών καροτενοειδών ενισχύει σημαντικά τον σχηματισμό 
των χρωμάτων. Οι ταμπλέτες μπορούν εύκολα να τοποθε-
τηθούν στο εσωτερικό του γυαλιού του ενυδρείου πιέζοντας 
ελαφρά με το δάκτυλό σας. 

sera Plankton Tabs
Μια ισορροπημένη τροφή και λιχουδιά πλούσια σε πρωτεΐνες 
για ψάρια και ασπόνδυλα που τρέφονται με πλαγκτόν όπως 
οι γαρίδες. Το sera Plankton Tabs προσφέρει πολύ υψηλό 
ποσοστό προσεκτικά κατεργασμένου φυσικού πλαγκτόν και 
σπιρουλίνας. Δεν διαλύεται στο νερό και είναι κατάλληλο για 
ζωντανά που τρέφονται αργά. 
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sera τροφές FD

16

Οι τροφές sera FD αποτελούνται από απο-
ξηραμένους εν ψυχρώ οργανισμούς τροφής 
– η σύντμηση “FD” αναφέρεται στον διεθνώς 
αναγνωρισμένο όρο “freeze dried”. Η τρο-
φή αυτή προσφέρει ποικιλία από υγιείς λι-
χουδιές. Είναι εγγυημένα απαλλαγμένη από 
παθογόνα, και οι φυσικές βιταμίνες διατη-
ρούνται σε μεγάλο ποσοστό μέσω της προσεκ-
τικής διαδικασίας παραγωγής.

sera FD Bloodworms
Τα κόκκινα σκουλήκια (Bloodworms) αποτελούν 
την κλασική λιχουδιά. Το sera FD Bloodworms 
είναι απαλλαγμένο από ρύπους και υποστηρί-
ζουν την ζωντάνια και την υγιή ανάπτυξη των 
ψαριών.  
Προσοχή: Κιχλίδες του γένους Tropheus δεν 
πρέπει να ταΐζονται με bloodworms!

sera FD Daphnia
Οι Δάφνιες είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε ακατέρ-
γαστες ύλες και μεταλλικά στοιχεία. Ενεργο-
ποιούν την εντερική δραστηριότητα και την πέψη 
όλων των ψαριών. Το sera FD Daphnia είναι 
ιδανικό σαν ενδιάμεσο γεύμα ή μια μέρα μετά 
από υπερβολικό τάισμα.

sera FD Tubifex
Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, 
το sera FD Tubifex  λειτουργεί άριστα σαν τρο-
φή ενέργειας για όλα τα σαρκοφάγα ψάρια. Η 
διαδικασία παραγωγής της sera διασφαλίζει την 
απουσία οποιονδήποτε ρύπων ή παρασίτων.
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sera FD mixpur
Αποτελεί ένα ισορροπημένο 
μείγμα από αποξηραμένα εν 
ψυχρώ bloodworms, Tubifex, 
krill και Daphnia. Συνδυάζει τις 
τέσσερις δημοφιλέστερες λιχου-
διές σε μια συσκευασία. 
Προσοχή: Κιχλίδες του γένους 
Tropheus δεν πρέπει να ταΐζον-
ται με bloodworms!

sera FD Artemia Shrimps
Οι μαλακές και εύπεπτες γαρί-
δες sera FD Artemia Shrimps 
αποτελούν ιδανική λιχουδιά για 
τα ψάρια σας, πλούσια σε φυσικά 
καροτενοειδή για την ενίσχυση των 
υπέροχων χρωμάτων τους. Η συμ-
πληρωματική αυτή πολύ πλούσια σε 
πρωτεΐνη τροφή, γίνεται αποδεκτή με 
ενθουσιασμό ακόμα και από τα πιο 
δύστροπα ψάρια.

sera FD Krill
Είναι ιδανικό για την ενίσχυση των αδύ-
ναμων ψαριών αλλά και την αύξηση της 
αναπαραγωγικής επιθυμίας λόγω του 
υψηλού ποσοστού πρωτεΐνης. Αποτελεί 
ταυτόχρονα και λιχουδιά για όλα τα μεγα-
λύτερα και απαιτητικά ψάρια, και ενισχύει 
ιδιαίτερα τον χρωματισμό λόγω των φυσι-
κών καροτενοειδών που περιέχει. 

Αποτελεί ένα ισορροπημένο 
μείγμα από αποξηραμένα εν 
ψυχρώ bloodworms, Tubifex, 
krill και Daphnia. Συνδυάζει τις 
τέσσερις δημοφιλέστερες λιχου-
διές σε μια συσκευασία. 
Προσοχή: Κιχλίδες του γένους 
Tropheus
ται με bloodworms!

Οι μαλακές και εύπεπτες γαρί-
δες sera FD Artemia Shrimps
αποτελούν ιδανική λιχουδιά για 
τα ψάρια σας, πλούσια σε φυσικά 
καροτενοειδή για την ενίσχυση των 
υπέροχων χρωμάτων τους. Η συμ-
πληρωματική αυτή πολύ πλούσια σε 
πρωτεΐνη τροφή, γίνεται αποδεκτή με 
ενθουσιασμό ακόμα και από τα πιο 
δύστροπα ψάρια.

sera FD Krill
Είναι ιδανικό για την ενίσχυση των αδύ-
ναμων ψαριών αλλά και την αύξηση της 
αναπαραγωγικής επιθυμίας λόγω του 
υψηλού ποσοστού πρωτεΐνης. Αποτελεί 
ταυτόχρονα και λιχουδιά για όλα τα μεγα-
λύτερα και απαιτητικά ψάρια, και ενισχύει 
ιδιαίτερα τον χρωματισμό λόγω των φυσι-
κών καροτενοειδών που περιέχει. 
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sera τροφές για νεαρά ψάρια

sera micron
Ψιλή σαν σκόνη τροφή ανάπτυξης για όλα τα 
νεαρά ψάρια μέχρι τα 6mm. Το sera micron 
είναι πολύ πλούσιο σε σπιρουλίνα καθώς και 
σε υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη από krill, και 
είναι κατάλληλο ακόμα και για τον γόνο πολύ 
απαιτητικών και δύσκολων στην ανάπτυξη ψα-
ριών. Η εκτροφή ζωντανών οργανισμών για τάι-
σμα όπως οι Artemia καθώς και η χρήση του 
ως πρώτη τροφή για τους γυρίνους κατά την 
εκτροφή βατράχων, αποτελούν παραδείγματα 
επιπλέον χρήσεων τους. 

sera vipan baby
Μικρές νιφάδες εκτροφικής τροφής για νεαρά 
ψάρια από περίπου 6mm. Λόγω της ισορρο-
πημένης σύστασής του, το sera vipan baby 
διασφαλίζει γρήγορη και υγιή ανάπτυξη των νεα-
ρών ψαριών με βέλτιστη ανάπτυξη χρώματος. 

sera vipagran baby
είναι μια ιδιαίτερα λεπτή σε κόκκους τροφή για 
νεαρά ψάρια και είδη ψαριών με μικρό στόμα. 
Είναι ιδανική για ψάρια που αναζητούν την τρο-
φή τους στα μεσαία στρώματα του νερού. Οι 
κόκκοι μαλακώνουν γρήγορα χωρίς όμως να 
χάνουν την συνοχή τους.



sera τροφές για νεαρά ψάρια

sera Artemia
Όλα τα ψάρια ανεξαρτήτως μεγέθους τρώνε με 
ενθουσιασμό τις γαρίδες Artemia ή τις προνύμ-
φες αυτών. Το sera Artemia αποτελείται από 
καθαρές κύστες Artemia πολύ υψηλής ποιότη-
τας, από τις οποίες οι μικροσκοπικές προνύμ-
φες επωάζονται χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. 
Οι προνύμφες είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για 
το γόνο όλων των ψαριών. Ταΐζοντας με sera 
micron επιτρέπει την ανάπτυξη των προνυμ-
φών σε ενήλικες γαρίδες Artemia, οι οποίες εί-
ναι δημοφιλής αλλά και νόστιμη τροφή για τα 
μεγαλύτερα ψάρια. 

sera Artemia-mix
Το εύκολο στην χρήση στιγμιαίο μείγμα με κύσ-
τες Artemia και υψηλής ποιότητας θαλασσινό 
αλάτι sera. Το sera Artemia-mix διαλύεται 
απλά σε 500ml νερού, με καλό αερισμό- και 
οι προνύμφες επωάζονται εύκολα μετά από 
24 ώρες. Η εκτροφή Artemia ποτέ πριν δεν ήταν 
ευκολότερη.

sera Artemia Breeding Kit (σετ εκτροφής)
Το σετ εκτροφής sera Artemia Breeding Kit 
μετατρέπει ένα κοινό μπουκάλι αναψυκτικού σε 
μια συσκευή εκτροφής για Artemia. Το σετ περι-
λαμβάνει ότι χρειάζεται για την αποτελεσματική 
επώαση των κυστών και την συλλογή των προ-
νυμφών. Στο σετ περιλαμβάνεται ένα πακέτο 
sera Artemia-mix για να μπορείτε να αρχίσετε 
άμεσα την εκτροφή. 
Παρακαλώ σημειώ-
στε: Μια αεραντλία 
όπως η sera air 110 
plus απαιτείται για 
την ολοκλήρωση της 
εκτροφής.
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Η ποικιλία είναι το “μπαχαρικό” της ζωής
Ταΐστε αρκετούς διαφορετικούς τύπους τροφών 
sera από μικρές συσκευασίες. Το μονότονο τάισ-
 μα με τροφή η οποία δεν είναι πλέον φρέσκια 
προκαλεί την απώλεια ζωντάνιας των ψαριών 
και την σταδιακή ατονία των χρωμάτων. Τα ψά-
ρια μπορεί ακόμα και να αρρωστήσουν. Φως και 
αέρας εισέρχεται στην συσκευασία κάθε φορά 
που αυτή ανοίγει. Οι βιταμίνες και τα ευαίσθητα 
θρεπτικά συστατικά με τον τρόπο αυτό κατα-
στρέφονται. ΟΙ διαφανείς συσκευασίες συνε-
πώς, δεν είναι κατάλληλες για την συσκευασία 
τροφών!

Πως μπορείτε να αναγνωρίσετε τους ηγέτες
Όταν ταΐζετε, μπορείτε εύκολα να καταλάβετε 
ποιο ψάρι είναι ο “αρχηγός” στο ενυδρείο. Τα 
δυνατότερα ψάρια τρώνε πρώτα – συνήθως, 
αυτά είναι και τα πιο δραστήρια και πολύχρωμα 
ψάρια.

Ταΐζετε πολύ?
Αν το φαγητό παραμένει στον 
βυθό του ενυδρείου, ήταν υπερ-
βολικό.

  Αφαιρέστε το φαγητό που δεν 
καταναλώθηκε με την σκούπα 
βυθού sera gravel cleaner 
άμεσα.

  Πιθανό να χρειάζεστε ψάρια 
που τρέφονται κοντά στον 
βυθό του ενυδρείου, για πα-
ράδειγμα τα γατόψαρα 
“armored catfish”. Παρόλα 
αυτά, να γνωρίζετε πως και 
τα ψάρια αυτά χρειάζονται 
συγκεκριμένη τροφή και δεν 
είναι “σκουπιδοφάγοι”!

Συμβουλές & κόλπα

Πότε και πως να ταΐσετε?

  Ταΐστε μικρές ποσότητες 
δυο με τρεις φορές 
ημερησίως.

  Ταΐστε μόνο όσο τα ψάρια 
μπορούν να φάνε εντός 
3-5 λεπτών.

  Μοιράστε την τροφή 
ομοιόμορφα στην 
επιφάνεια του νερού.

  Μην ταΐζετε για μια μέρα 
κάθε εβδομάδα. Τα ψάρια 
σας θα αποτοξινωθούν 
καθώς θα ψάχνουν για 
τροφή. Αυτό δεν ισχύει για 
τα νεαρά ψάρια – αυτά 
πρέπει να ταΐζονται 
καθημερινά, κατά 
προτίμηση ακόμα και 
αρκετές φορές!

  Ταΐστε τα με ένα κουτάλι 
που χρησιμοποιείτε μόνο 
γι αυτό. Με τον τρόπο 
αυτό θα ταΐζετε πάντα την 
ίδια ποσότητα. Η ποιότητα 
και το άρωμα της τροφής 
θα παραμένουν 
αναλλοίωτα. 

  Θα σας δείξουμε στην 
σελίδα 22 πως μπορείτε 
εύκολα να μαλακώσετε και 
να αφαιρέσετε τον αέρα 
από την ξηρά τροφή, 
κάνοντάς την να βυθιστεί!



Τα ψάρια 
δεν έχουν 
όρεξη
Αυτό είναι 
α σ υ ν ή θ ι -
στο, και θα 

πρέπει να ρίξετε 
μια κοντινότερη ματιά. Η απώλεια 
της όρεξης είναι συχνά ένα πρώιμο 
σύμπτωμα σε περίπτωση ασθένει-
ας, ιδιαίτερα αν το ψάρι κρύβεται ή 
είναι απαθές και παραμένει πάνω 
στην επιφάνεια του βυθού. Ο οδη-
γός sera  “Υγιή ψάρια ενυδρείου” 
σας ενημερώνει σχετικά με την 
αντιμετώπιση των ασθενειών. 

Τάισμα κατά την διάρκεια των 
διακοπών
Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος υπερ-
βολικού ταΐσματος αν κάποιος 
άλλος προσέχει το ενυδρείο σας 
όταν εσείς λείπετε. Ιδιαίτερα αν δεν 
έχουν ενυδρείο, τείνουν να ταΐζουν 
υπερβολικά. Προετοιμάστε το κα-
θημερινό φαγητό σε ξεχωριστές 
μερίδες κατά προτίμηση με ημε-
ρομηνίες. Ακόμα καλύτερα αφήστε 
την διεύθυνση του συνεργαζόμε-
νου pet shop και το τηλέφωνό του 
σε εμφανές σημείο στο ενυδρείο. 
Τα υγιή ψάρια δεν θα αντιμετωπί-
σουν κανένα πρόβλημα ακόμα και 
αν τρέφονται μέρα παρά μέρα όσο 
βρίσκεστε σε διακοπές. 

Αυτόματες ταΐστρες
Η αυτόματη ταΐστρα sera feed 
A plus ταΐζει αξιόπιστα τα ψάρια 
του ενυδρείου σας, ανάλογα με τις 
ρυθμίσεις από 1-6 φορές την ημέ-
ρα. Αυτό είναι ιδανικό για τα νεαρά 
ψάρια τα οποία κατά προτίμηση 
ταΐζονται με αρκετά μικρά γεύματα 
ανά ημέρα. Το sera vipagran απο-
τελεί την καλύτερη επιλογή για τις 
αυτόματες ταΐστρες. Ξεκινήστε την 
λειτουργία της αυτόματης ταΐστρας 
μια εβδομάδα πριν την αναχώρη-

σή σας. Με τον τρόπο αυτό θα 
μπορέσετε να ελέγξετε την σωστή 
λειτουργία καθώς και την χορηγού-
μενη ποσότητα τροφής.

Τροφές μακράς διαρκείας
Το sera holiday συνίσταται αν 
πρόκειται να απουσιάσετε για αρ-
κετές ημέρες και δεν επιθυμείτε να 
αφήσετε την επίβλεψη του ενυδρεί-
ου σας σε κάποιον με περιορισμένη 
γνώση ή να χρησιμοποιήσετε αυτό-
ματη ταΐστρα. Η υψηλής ποιότητας 
ταμπλέτα τροφής sera παραμένει 
στο νερό για 7 ολόκληρες ημέρες 
και δεν διαλύεται. Τα συστατικά του 
sera holiday απελευθερώνονται 
σταδιακά, και έτσι τα ψάρια κατα-
ναλώνουν το ένα στρώμα τροφής 
μετά το άλλο. 

Τα ψάρια 
δεν έχουν 
όρεξη
Αυτό είναι 
α σ υ ν ή θ ι -
στο, και θα 

πρέπει να ρίξετε 
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Αφαίρεση αέρα από την ξηρά τροφή

Η τροφή (sera granuar σε αυτή 
την περίπτωση), τοποθετείται 
μέσα στην σύριγγα, εφόσον έχε-
τε πρώτα αφαιρέσει το έμβολο. 

Λόγω του έγκλειστου αέρα, η 
τροφή επιπλέει στην επιφάνεια.

Κατόπιν σφραγίστε το ακροφύσιο 
με το δάκτυλό σας και τραβήξτε 
το έμβολο προς τα πίσω.

Γεμίστε τώρα την σύριγγα με 
νερό κατά το ένα τρίτο. 

Τοποθετήστε τώρα προσεκτικά το 
έμβολο – μόνο όσο χρειάζεται για 
να εφαρμόσει καλά στην σύριγ-
γα! Κρατήστε την σύριγγα με το 
ακροφύσιο προς τα επάνω, και 
ωθήστε τον αέρα προς τα έξω. 

Ο αέρας αφαιρείται από την τρο-
φή λόγω της δημιουργίας κενού. 
Η τροφή βυθίζεται στο βυθό και 
τα ψάρια την απολαμβάνουν 
άμεσα. 

1 2

43

5 6

Αφαίρεση του αέρα από την τροφή με την χρήση σύριγγας
Εφόσον επιθυμείτε να ταΐσετε με κάποια τροφή πλήρως απαλλαγμέ-
νη από αέρα, και χωρίς να την πολτοποιήσετε, συνίσταται η αφαίρε-
ση του αέρα με την χρήση μιας σύριγγας (χωρίς βελόνα!). Κατάλλη-
λες για την χρήση αυτή είναι οι σύριγγες των 50ml.
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Βιταμίνη Λειτουργία Συμπτώματα Ελλείψεων

A
Υποστηρίζει την όραση και την ανάπτυξη. 
Προστατεύει την επιδερμίδα. Βιταμίνη 
γονιμότητας

Οφθαλμικές βλάβες, επιδερμικά 
αιματώματα

B1
Αποσπά την ενέργεια από τους υδατάν-
θρακες. Παροχή σακχάρων για τον εγκέ-
φαλο και τα νεύρα

Κράμπες και ασυνήθιστες κινήσεις

B2 (PP) Αξιοποίηση πρωτεϊνών. Χτίσιμο μυών. 
Προστασία της βλεννογόνου

Επιδερμικές αιμορραγίες, προβλή-
ματα με το νευρικό σύστημα

B5 Σύνθεση ενζύμων Βλάβες στα βράγχια

B6 Υποστήριξη του νευρικού συστήματος
Βλάβες στο νευρικό σύστημα. Ασυ-
νήθιστες κινήσεις αποτελούν τυπικό 
σύμπτωμα

B12
Πέψη: σύνθεση αιμογλοβίνης (κόκκινη 
χρωστική αίματος, απαραίτητη για την 
μεταφορά του οξυγόνου) 

Αναιμία, απάθεια και αναπτυξιακά 
προβλήματα

C Ενίσχυση της αντίστασης κατά των ασθε-
νειών. Σκελετική δόμηση

Εύκολη προσβολή από ασθένειες 
και δυσμορφίες βραγχίων. Η τροφή 
sera περιέχει σταθεροποιημένη 
βιταμίνη C μακράς απελευθέρωσης, 
καθώς η βιταμίνη C στην αρχική της 
μορφή είναι ευαίσθητη στον αέρα.

D3

Ρυθμιστής απορρόφησης ασβεστίου και 
φωσφόρου, κατά συνέπεια ιδιαίτερα ση-
μαντική για το σχηματισμό κοκάλων και 
την σκελετική ανάπτυξη

Σκελετικές δυσμορφίες (ραχίτιδα)

E
Σύνθεση ορμονών γονιμότητας. Σταθερο-
ποίηση των βιταμινών και των πολύτιμων 
ακόρεστων λιπαρών οξέων

Στειρότητα και πάχυνση συκωτιού

H (biotin) Ρυθμιστής ανάπτυξης Προβλήματα στην ανάπτυξη, απώ-
λεια όρεξης, κράμπες

K Υποστηρίζει την πήξη του αίματος μετά 
από τραυματισμούς. 

Προβλήματα επούλωσης πληγών, 
ηπατικές βλάβες

Choline Πέψη λιπιδίων Λίπος στο συκώτι, μεταξύ άλλων

Προεπισκόπηση των σημαντικότερων βιταμινών 
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Συμβουλές
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