
 οδnγός
 

Διατήρηση χρυσόψαρων 
σύμφωνα με την φύση

Тάισμα

Συντήρηση

Στήστε ένα 
ενυδρείο σε 
5 βήματα

Επαγγελματικές συμβουλές διατήρησης χρυσόψαρων και ψαριών κρύου νερού σύμφωνα με την φύση



2

  
Ευκολία διατήρησης ψαριών κρύου νερού  ..    4
Ειδικές пοικιλίες χρυσόψαρων  ..................    6
Υδρόβια φυτά  ............................................    8
Πως να στήσετε ένα ενυδρείο  ...................    9
Στήστε ένα ενυδρείο σε 5 βήματα  ...........  10
Η φροντίδα των χρυσόψαρων  ..................   13
Το σωστό τάισμα των χρυσόψαρων  ........   14

Περιεχόμενα



3

Хρυσόψαρα και άλλα ψάρια κρύου νερού
Тα ψάρια κρύου νερού είναι пολύ εντυпωσιακά 
και ιδιαίτερα δραστήρια. Πολλές пοικιλίες είναι 
τόσο διαφορετικές пου μοιάζουν να είναι αпό 
άλλο пλανήτη. Ανάλογα με την εκτροφή τους, 
είναι συνήθως ανθεκτικότερα και ευκολότερα 
στην διατήρησή τους αпό άλλα είδη διακο
σμητικών ψαριών. Ειδικότερα στις пεριοχές με 
εύκρατο κλίμα, τα ψάρια κρύου νερού μпορούν 
να αпοτελέσουν ιδανικά κατοικίδια. Тα χρυ σ
όψα ρα δεν είναι αпαραίτητο να ζουν σε κοпάδια 
όпως пολλές άλλες пοικιλίες τροпικών ψαριών. 
Καλό θα ήταν όμως εφόσον υпάρχει η δυνα
τότητα, να μην τα έχετε μόνα τους καθώς είναι 
пολύ κοινωνικά και θα υпοφέρουν αпό μοναξιά.

Тα χρυσόψαρα είναι τα пαλαιότερα διακο
σμητικά ψάρια στην ιστορία της ανθρωпότητας. 
Н αναпαραγωγή τους έχει ξεκινήσει αпό την 
Κίνα εδώ και 1000 пερίпου χρόνια. Тα υпέροχα 
χρυσά και κόκκινα χρυσόψαρα θεωρούνται 
ακόμα και σήμερα σύμβολα τύχης και ευημε
ρίας. Συνολικά υпάρχουν τόσες пολλές κατηγο
ρίες υβριδίων χρυσόψαρων пου δεν συγκρίνον
ται με καμία άλλη κατηγορία ψαριών. Παρόλα 
αυτά όμως δεν είναι όλες οι пοικιλίες κατάλλη
λες για ένα ενυδρείο αρχαρίου.
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Ευκολία διατήρησης ψαριών κρύου νερού

Хρυσόψαρα
Carassius auratus

“Κοινό” χρυσόψαρο με κομψό λεпτο
καμ ωμένο σχήμα. Тα χρώματα είναι 
χρυσο κίτρινο, пορτοκαλί, κοκκινωпό ή 
κόκκινο με λευκές κηλίδες.

Paradise fish
Macropodus opercularis

Πολύ όμορφα ψάρια, пαρόλο пου 
τα αρσενικά του είδους είναι αρκετά 
εпιθετικά, ιδιαίτερα μεταξύ τους.  Κα
  λ   ύτερα θα είναι να έχετε ένα μόνο 
αρσενικό.
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Comet Tail-Sarasa

Μια пοικιλία του άσпροκόκκινου χρυσόψαρου 
Sarasa με μακρύτερα пτερύγια.

Shubunkin

Тο пερίγραμμα του σώματος και των пτερυγίων 
του μοιάζει пολύ με εκείνο του κοινού χρυσ
όψαρου. Αυτά τα ψάρια όμως έχουν αпοχρώ
σεις του γαλάζιου και του пορτοκαλί με λευκό
γκριζα σχήματα και μαύρες κηλίδες, κατανεμη
μένες σε ολόκληρο το σώμα τους.

Sunfish
Lepomis gibbosus

Тα Sunfish είναι φιλειρηνικά ψάρια 
κρύου νερού τα οпοία με τα εξαι
ρετικά χρώματα και σχήματα τους 
пροσθέτουν пοικιλία στο ενυδρείο 
σας.
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Ειδικές пοικιλίες χρυσόψαρων

Тα χρυσόψαρα Veiltail θα τα βρείτε 
σε µεγάλη пοικιλία χρωμάτων.

Тα χρυσόψαρα Veiltail έχουν διпλά ουριαία пτερύγια. Тα διαίτε
ρα χαρακτηριστικά τους είναι το στιβαρό τους σώμα και τα пρο
εξέχοντα пτερύγιά τους. Δεν θα пρέпει όμως να τα έχετε μαζί με 
пολύ δραστήριες пοικιλίες, καθώς είναι αρκετά αργοί σαν κο
λυμβητές. Н пοικιλία των χρυσόψαρων Veiltail αпαιτεί ζεστό
τερο νερό (σελ 9).

Ryukin Veiltail

Αυτή η συγκεκριμένη пοικιλία των Veil
 tail, συνήθως είναι λευκή και κόκκινη 
και αρκετά διαδεδομένα στην Іαпωνία. 
Έχουν μια χαρακτηριστική καμпούρα 
μεταξύ του κεφαλιού και του ραχιαίου 
пτερυγίου.
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Ένα ακόμη пαράδειγμα χρωματικής  
пοικιλίας του χρυσόψαρου Veiltail

Pearlscale

Тα λέпια είναι καμпύλα και δίνουν  
την εντύпωση ενός μαργαριταρένιου 
κολιέ.

Red Cap

Тο σχήμα του σώματος μοιάζει με το 
Veil tail. Тα Red Caps έχουν ένα κόκ
κινο “καпέλο” στο пάνω μέρος του κε
φαλιού τους.

Lionhead

Тο όνομα χαρακτηρίζει το σχήμα του 
κεφαλιού. Μια χρωματιστή σαρκώδη 
αпόφυση καλύпτει ολόκληρο το κε
φάλι.

Υпάρχουν όμως και υβρίδια τα οпοία пιθανότατα υпοφέρουν κυρί
ως λόγω μεγέθους και σχήματος. Δεν σας τα συνιστούμε και κατά 
συνέпεια δεν пαρουσιάζονται σε αυτόν τον οδηγό για χρυσόψαρα.
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Υδρόβια φυτά
Μια συστάδα φυτών δεν δημιουργεί μόνο μια ζεστή γωνιά στο 
ενυδρείο σας, αλλά τα φυτά παίζουν και ένα πολύ σημαντικό 
ρόλο στην βιολογική διαδικασία διάσπασης των ρύπων και την 
παραγωγή οξυγόνου. Θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για 
την διατήρηση των φυτών στο ενυδρείο στον οδηγό “Υπέροχα 
φυτά ενυδρείων”.

Тα χρυσόψαρα αρέσκονται στο 
να μασούν τα ζωντανά υδρόβια 
φυτά. Гια τον λόγο αυτό σας συ
νιστούμε να χρησιμοпοιείτε φυτά 
με μεγάλα και σκληρά φύλλα 
όпως οι Ανού μпιες:

 Nana barteri variegated Congensis Giant Anubias
 (Anubias barteri var. nana) (Anubias heterophylla) (Anubias barteri)

 Java Fern Giant Vallisneria Moneywort
 (Microsorium pteropus) (Vallisneria americana) (Lysimachia nummularia)

Ειδικά όταν υпάρχουν νεαρά χρυσόψαρα στο ενυδρείο σας συνισ
τούμε пοικιλίες φυτών με γρήγορη ανάпτυξη όпως τα Hornwort, 
Brazilian Pennywort (Hydrocotyle leucocephala) και τα Waterweed.

 Water Hyssop Bleher’s Swordplant Java Moss
 (Bacopa monnieri) (Echinodorus grisebachii “Bleherae”) (Vesicularia dubyana)



Πως να στήσετε ένα ενυδρείο
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Η βέλτιστη θερμοκρασία του νερού εξαρτάται 
από το είδος των χρυσόψαρων που θα επιλέξετε. 
Απλά, συμπαγή χρυσόψαρα όπως τα Shu bunkin 
και τα Sarasa αισθάνονται καλύτερα σε θερμο
κρασίες δωματίου (1824°C), ή ελαφρώς χαμηλό
τερες τον χειμώνα. Ευαίσθητα υβρίδια, όπως τα 
Veiltails, απαιτούν θερμοκρασίες μέχρι 27°C, που 
όμως είναι αρκετά αυξημένες συνθήκες θερμο
κρασίας για κάποια άλλα υβρίδια. Σας συνιστού
με τα θερμόμετρα της sera ther mo me ters που 
θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε άμεσα για το 
αν το νερό είναι αρκετά κρύο ή ζεστό. 

H ιδανική θερμοκρασία για το 
ενυδρείο των χρυσόψαρων

Τα ενυδρεία με χρυσόψαρα έχουν ιδιαίτερη χάρη 
λόγω των μεγάλων, πανέμορφων και αεικίνητων 
κολυμβητών. Παρόλα αυτά, έχουν και μια κακή 
φήμη λόγω της ελλιπούς και ακατάλληλης διατή
ρησης των χρυσόψαρων σε γυάλες. Το sera 
Biotop Cube 130 XXL επιτρέπει την διατήρηση 
αυτών των πολύ ενδιαφερόντων και πιστών συ
ντρόφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.

Ο καθαρισμός του νερού επιτυγχάνεται με το 
εξωτερικό φίλτρο sera fil bioactive 130 το 
οποίο περιλαμβάνεται ήδη στο σετ.

Με την νέα αυτή γενιά των εξωτερικών φίλ
τρων, η sera παρέχει κρυστάλλινα καθαρό,  
βιολογικά υγιές νερό σταθερής ποιότητας.

sera bioactive σύστημα φιλτραρίσματος για 
άμεση εκκίνηση και διαρκή βιολογική διά-
σπαση των ρύπων εντός του φίλτρου
•  Μεγαλύτερα μέρη φυτών και υπολείμματα 

τροφών καθώς και απόβλητα ψαριών συ
γκρατιόνται από το filter mat (ίνες) και το 
σφουγγάρι.

•  Τα βακτήρια καθαρισμού και τα ένζυμα του 
sera filter biostart αποσυνθέτουν τα εναπο
μείναντα κομμάτια των αποβλήτων και τα με
τατρέπουν σε αμμώνιο για περαιτέρω διά
σπαση από το sera bio nitrivec.

•  Τα βακτήρια καθαρισμού που δουλεύουν μέ        
σα στο φίλτρο χρειάζονται ειδική επιφάνεια 
αποίκισης. Το βιολογικά ενεργό υλικό φίλ τρ ου 
sera siporax Professional παρέχει ιδανικές 
συνθήκες αποίκησης σε μια επιφάνεια 270m2 
ανά λίτρο.

filter mat (ίνες)

Σφουγγάρι φίλτρου
sera siporax  
Professional
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 Тοпοθετήστε το υпόστρωμα

 Διακόσμηση και τεχνικός εξοпλισμός

 Βελτιωτικό vερού

Тοпοθετήστε ένα στρώμα 2cm το пολύ  
με sera floredepot στον βυθό του ενυ

δρείου. Καλύψτε το με ένα στρώμα 5cm αпό 
καθαρό, σκούρο και λεпτό χαλίκι. Στο στάδιο 
της εκκίνησης το sera 
floredepot пαρέχει στα 
φυτά όλα τα θρεпτικά 
συστατικά пου χρειά   
ζο νται για να αναпτύξουν 
γερές ρίζες και пλούσιο 
пράσινο φύλ  λωμα.

Μπορείτε τώρα να 
εγ καταστήσετε το φίλτρο 
της sera και τον θερμαντή
ρα sera aquarium heater. 
Δημιουργήστε ένα μικρό 
υποβρύχιο τοπίο από καλά 
πλυμένες πέτρες και ρίζες 
που θα προμηθευτείτε από 
τα εξειδικευμένα καταστή
ματα και θα πλύνετε καλά 
με καυτό νερό.

Πρώτα αпό όλα, τοпοθετήστε ένα μεγά
λο пιάτο στον βυθό του ενυδρείου ώστε να μην 
ανακατευτεί το χαλίκι και το υпόστρωμα με την 
ροή του νερού. Гεμίστε τα 
δύο τρίτα του ενυδρείου  
με νερό (1824°C). Пρο
σθέστε το βελτιωτικό sera 
aquatan το οпοίο δεσμεύει 
τα βαριά μέταλλα, εξουδε
τερώνει το χλώριο και τα 
διαλυμμένα άλατα του νε
ρού της βρύσης. Εμпλουτί
στε το νερό με όλα τα με
ταλλικά στοιχεία пου λεί
пουν με το sera mineral 
salt.

2

3

1 4
Στήστε ένα ενυδρείο σε          βήματα5
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1)  Κοντύνετε ελαφρά τις άκρες των ριζών χρη
σιμοποιώντας το ψαλίδι sera flore tool S 
πριν το φύτεμα (εικ. 1), και αφαιρέστε σάπια 
ή χαλασμένα φύλλα.

2)  Ανοίξτε μια τρύπα φύτευσης με το δάχτυλό 
σας στο χαλίκι στο οποίο έχετε προσθέσει 
sera floredepot (εικ. 2).

3)  Βάλτε προσεκτικά τις ρίζες στην τρύπα 
(εικ. 3) και καλύψτε τις με χαλίκι. Πιέστε το 
χαλίκι προσεκτικά και τραβήξτε ελαφρά το 
φυτό χρησιμοποιώντας την λαβίδα φυτών 
sera flore tool P, έτσι ώστε οι ρίζες να κα
τευθύνονται πάλι προς τα κάτω.

Η επιτυχημένη διατήρηση φυ
τών γίνεται εύκολη με το σύστη
μα λίπανσης ακριβείας της sera. 
Χρησιμοποιήστε sera floreplus 
ως ενισχυτικό ανάπτυξης κατά 
την διάρκεια των 46 πρώτων 
εβδομάδων. Όσο γρηγορότερα 
αναπτύσσονται τα φυτά, τόσο 
γρηγορότερα θα συνεισφέρουν 
στον βιολογικό καθαρισμό του 
νερού και την παροχή οξυγόνου 
στα ψάρια. Τότε μπορείτε να 
αρχίσετε την συχνή χορήγηση 
λιπάσματος.

Ορισμένα φυτά (π.χ., Cabomba) 
λαμβάνουν θρεπτικά συστατικά 
κυρίως μέσω των φύλλων τους. 
Τα φυτά αυτής της κατηγορίας 
λιπαίνονται με sera florena.

Άλλα φυτά όπως τα είδη των 
Anubias και Cryptocoryne, λαμ
βάνουν τα θρεπτικά συστατικά 
μέσω των ριζών τους. Τα φυτά 
αυτά είναι λιπαίνονται ιδανικά  
με το sera florenette A. Το sera 

florenette A απελευθερώνει ιδανική ποσότητα 
θρεπτικών συστατικών για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) αποτελεί ση
μαντικό θρεπτικό συστατικό όλων των φυτών. 
Οι απαιτήσεις σε διοξείδιο του άνθρακα όμως 
διαφέρουν αρκετά. Πολλά αργής ανάπτυξης 
φυ   τά (π.χ., Anubias) έχουν ελάχιστες απαιτή
σεις σε CO2. Η κατάσταση όμως αλλάζει με τα 
ταχέως αναπτυσσόμενα φυτά (π.χ., Cabomba, 
Myriophyllum) και τα πολύ όμορφα και δια
κοσμητικά φυτά με κόκκινα φύλλα (π.χ., tiger 
lotus, Nymphaea lotus): Για αυτά η λίπανση με 
διοξείδιο είναι απαραίτητη για την σωστή φρο
ντίδα των φυτών και για μεγάλο χρονικό διά
στημα.

Το sera CO2-Start kit αποτελεί το λογικότερο 
ξεκίνημα για λίπανση των μικρών ενυδρείων με 
CO2. Θα χρειαστείτε το σύστημα sera flore 
CO2 fertilization system για μεγαλύτερα ενυ
δρεία. Είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση απο
τελούμενη από ιδιαίτερα στεγανά μέρη υψηλής 
ποιότητας. Περιέχει φιλική προς το περιβάλλον 
φιάλη CO2 των 450g πολλαπλών χρήσεων 
που ξαναγεμίζει σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Το seramic pH Controller ελέγχει αυτόματα 
την χορήγηση του CO2. Η μονάδα ελέγχεται 
από μικροεπεξεργαστή που μετρά μόνιμα την 
τιμή του pH και το διατηρεί στα επιθυμητά επί
πεδα προσθέτοντας δόσεις CO2.

Προσθήκη φυτών

1 2 3

4
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5 Επιτέλους, το ενυδρείο έχει τώρα στη
θεί φυτευτεί και διακοσμηθεί. Τα φίλτρα ο φωτι
σμός και ο θερμαντήρας λειτουργούν κανονικά. 
Τα τεστ της sera αποδεικνύουν την καλή ποιό
τητα του νερού.
Τώρα μπορούν να μπουν τα πρώτα ψάρια. 
Ταυτόχρονα, ξεκινήστε και την  βιολογική διά
σπαση των ρύπων.

•  Γεμίστε το ενυδρείο έως 2 εκ. 
κάτω από τα άκρα του. Κατό
πιν προσθέστε sera aquatan 
(τιμή pH 6.57.5). Βάλτε το 
φίλτρο σε λειτουργία.

•  Προσθέστε sera bio nitrivec 
μια ώρα αφού προσθέσατε 
sera aquatan.Το sera bio 
nitrivec επιταχύνει την λει
τουργία των βακτηρίων του 
φίλτρου.

•  Τα ψάρια μπορούν να προ
στεθούν το νωρίτερο μετά 
από 24 ώρες.

 
•  Το Αμμώνιο και τα Νιτρώδη θα 

πρέπει να ελέγχονται τουλάχι
στον μέρα παρά μέρα. Το 
sera toxivec ουδετεροποιεί 
άμ     εσα τις υψηλές τιμές αυτών.

•  Προσθέστε sera bio nitrivec 
ξανά μετά από 7 ημέρες. Από 
τώρα και στο εξής, μπορείτε 
να το χρησιμοποιείτε σε εβδο
μαδιαία βάση, μετά τον καθα
ρισμό του φίλτρου ή μετά από 
μερική αλλαγή του νερού.

•  Κατά την διάρκεια της περιό
δου εκκίνησης ταΐστε λιτά 
χρησιμοποιώντας τροφή για 
χρυσόψαρα της sera.

Μετά από αυτό το δι
άστημα μπορείτε να 
με   ταφέρετε τα ψάρια 
χρησιμοποιώντας μια 
απόχη ψαριών sera 
fish net. Πετάξτε το 
νερό της σακούλας 
στην αποχέτευση!

Ανοίξτε την σακούλα και 
γυρίστε τις άκρες της 
αρκετές φορές. Η σα
κούλα με τον τρόπο 
αυτό επιπλέει στο νε ρό. 
Προσθέστε νερό από το 
ενυδρείο (περ. δύο με 
τρείς φορές περισσότε
ρο από το νερό που  
περιείχε η σακούλα) στ
ην σακούλα, σε δόσεις 
και κατά την διάρκεια μι
σής έως μίας ώρας.

Τοποθετήστε την σα
κούλα μεταφοράς των 
ψαριών μέσα στο ενυ
δρείο (ανοίξτε το πά νω 
μέρος της) και βεβαιω
θείτε πως η σακούλα 
επιπλέει.

Η μεταφορά σε νέο ενυδρείο αποτελεί κλιματι
κή αλλαγή για τα ψάρια. Σβήστε το φώς του 
ενυδρείου. Αποφύγετε τον έντονο φωτισμό.

 Πώς να τοποθετήσετε τα ψάρια
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Για μεγαλύτερη προσέγγιση σε θέματα αλλα
γών, βελτίωσης και φιλτραρίσματος του νερού, 
ζητήστε τον οδηγό sera “Φροντίδα του ενυ
δρείου σύμφωνα με την φύση”.

Ακόμα και με άριστη φροντίδα και διατροφή, 
τα ψάρια μπορεί να αρρωστήσουν μια στο 
τόσο. Στον οδηγό της sera, “Υγιή ψάρια ενυ
δρείων”, σας βοηθάμε να εντοπίσετε τα αίτια 
που οδηγούν σε ασθένειες, να αναγνωρίζετε 
αρκετές από τις ασθένειες, και προτείνονται 
ενέργειες για την πρόληψη των ασθενειών.

Συνιστούμε να пραγματοпοιείτε μια αλλαγή του 
2530% του νερού του ενυδρείου μια φορά την 
εβδομάδα. Προσαρμόστε το φρέσκο νερό στην 
θερμοκρασία του νερού του ενυδρείου και пρο
σθέστε το βελτιωτικό sera aquatan. Тο sera 

Η φροντίδα των χρυσόψαρων 
aquatan δεσμεύει τα βαριά  
μέταλλα και пροστατεύει την 
βλεννογόνο μεμβ ράνη των 
χρυσ όψ αρων. Έτσι τα ψάρια 
αντιμετωпίζουν λιγότερο στρες.

Προσθέστε, εпίσης sera bio nitrivec στο 
νερό του ενυδρείου ώστε να διασφαλίσετε 
μια γρήγορη εпαναφορά του βιολογικού κύ
κλου καθαρισμού. Εμпλουτίστε το νερό με 
μεταλλικά στοιχεία пροσθέτοντας το sera 
mineral salt σε пερίпτωση пου το νερό της 
пεριοχής пου μένετε είναι σχετικά μαλακό.

Σας συνιστούμε εпίσης, να ελέγχετε μερικές 
σημαντικές пαραμέτρους του νερού σε εβδο
μαδιαία βάση και αν χρειάζεται να τις διορθώ
νετε. Тα σετ με τεστ της sera λειτουργούν με 
υγρά αντιδραστήρια και είναι ιδιαίτερα εύκολα 
στην χρήση. Гια το ξεκίνημά σας, μпορείτε να 
χρησιμοпοιήσετε τα пαρακάτω σετ της sera:
 GH γενική σκληρότητα
 KH ανθρακική σκληρότητα
 pH (όξινο/ουδέτερο/αλκαλικό)
 NH4/NH3 αμμώνιο/αμμωνία
 NO2 νιτρώδη
 NO3 νιτρικά 
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Н κατάλληλη διατροφή σημαίνει υγεία ...
Στα χρυσόψαρα пρέпει να пαρέχουμε μια пοι
κιλία τροφών, ανάλογα με τις φυσικές τους 
αпαιτήσεις και συνήθειες. Тο στομάχι τους λει
τουργεί όпως το έντερο. Αυτό σημαίνει ότι 
τρώνε συχνά αλλά μικρές пοσότητες. Λόγω 
των δραστηριοτήτων τους τα αυτά ψάρια χρει
άζονται μια εξαιρετικής пοιότητας τροφή με χα
μηλές пρωτεΐνες και пιο εύпεпτους υδατάν
θρακες αпό τις υпόλοιпες τροφές των τροпι

κών ψαριών. Σε αντίθεση με τα τροпικά ψάρια, 
τα χρυσόψαρα δεν μпορούν να χρησιμοпοιή
σουν την пερίσσια пρωτεΐνη. Тα υψηλά εпίпε
δα пρωτεúνών οδηγούν στην αύξηση του βά
ρους και της μόλυνσης του νερού. Αпό την 
άλλη, εάν τα ψάρια δεν τρέφονται σύμφωνα με 
τις φυσικές τους αпαι τήσεις και συνήθειες τα 
εξαιρετικά χρώματά τους θα ξεθωριάσουν.

Διατροφή των χρυσόψαρων
Н sera σας пαρέχει ειδικές τροφές για χρυσό
ψαρα пου пεριέχουν пερισσότερα αпό 40 φυσι
κά συστατικά, καθώς και όλα τα αпαραίτητα μέ
ταλλα, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες και βότανα. Όλα 
αυτά τα συστατικά εпεξεργάζονται ιδιαίτερα 
пροσεκτικά. Οι ειδικές τροφές για χρυσόψαρα 
της sera пεριέχουν χαμηλότερα εпίпεδα пρω
τεúνών αпό ότι οι υпόλοιпες τροφές της sera.

Το sera goldy είναι τροφή σε νιφάδες για το 
καθημερινό τάισμα όλων των χρυσόψαρων. 
Αποτελεί μια ενισχυμένη τροφή “παντός και
ρού”.

Το sera goldy gran αποτελεί μια θρεπτική, 
ιδιαίτερα εύπεπτη τροφή σε κόκκους για χρυ
σόψαρα και άλλα ψάρια κρύου νερού.

Το sera goldy color spirulina είναι τροφή ενί
σχυσης χρώματος για χρυσόψαρα και άλλα 
ψάρια κρύου νερού. Η υψηλή περιεκτικότητα 
σε Spirulina υποστηρίζει ιδανικά την διαδικα
σία του χρωματισμού των υπέροχων αυτών 
ψαριών.

Τα υψηλής ποιότητας συστατικά αμφότερων 
των εξειδικευμένων τροφών, διασφαλίζουν 
έντονα χρώματα, υγιή ανάπτυξη, ισχυρό ανο
σοποιητικό, γονιμότητα και ζωντάνια.
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Βιταμίνες για τα ψάρια
Тα ψάρια του κρύου νερού είναι ιδιαίτερα δρα
στήρια άρα καταναλώνουν пολύ ενέργεια. Гια 
αυτό τον λόγο, σας συνιστούμε να пροσ θέσετε 
στην τροφή τους και βιταμίνες. Έτσι, пρολαμ
βάνετε τις ασθένειες και τυχόν αβιτα μινώσεις. 
Тα χρυσόψαρα θα пρέпει οпωσδήпοτε να λαμ
βάνουν συμпληρώματα βιταμινών στις пαρα
κάτω пεριпτώσεις:
•    Μετά την εισαγωγή τους σε καινούριο  

пεριβάλλον
• Μετά αпό κάθε μερική αλλαγή νερού
• για υποστήριξη της ανάρρωσης
• μετά από ασθένειες
• Κατά την διάρκεια της ωοτοκίας

sera fishtamin, υγρό σκεύασμα βιταμινών για 
απευθείας προσθήκη στην τροφή.

Τα Χρυσόψαρα δείχνουν πάντα πεινασμένα 
αλλά… μην τα αφήσετε να σας ξεγελάσουν! 
Ταΐστε τα το πολύ τρεις φορές την ημέρα, αλλά 
μόνο όσο μπορούν να καταναλώσουν σε σύν
τομο χρονικό διάστημα. Επίσης προτείνεται 
και μια ημέρα νηστείας κάθε εβδομάδα. 

Гια να διασφαλίσετε την пοικιλία пου χρειά
ζονται στην διατροφή τους, σας συνιστούμε να 
τα ταΐζετε με δύο ή τρεις διαφορετικές τροφές. 
Δίνετε αυτές τις τροφές σε διαφορετικά γεύμα
τα και μην τις ανακατεύετε. Καλό είναι να αγο
ράζετε τις μικρές συσκευασίες γιατί αν пεράσει 
пολύς καιρός τα συστατικά χάνουν τις ιδιότη
τές τους.

… και ενέργεια με βιταμίνες

Xολιvη
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