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Çeşitli, yüksek kalite yem bir akvaryum-
daki sağlıklı, renkli ve aktif balıklar için 
temeldir.

Doğada, balıkların farklı yem seçmek için geniş bir seçim 
alternatifi vardır. Buna örneğin, böcek larvası, solucanlar, kü-
çük kabukluların yanı sıra algler ve sayısız bitkiler de dahildir. 
Akvaryumda da bu çeşitliliğin sağlanması gerekir. Bu durum 
sera yem ile mümkündür!

Her sahada mükemmel olan dengeli sera Vipan Nature ailesi 
ürününün yanı sıra, sera yem ürün yelpazesi de her ama-
ca uygun geniş ve net tür seçim alternatifi sağlar. Onlarca 
yıllık araştırma ve deneyim balıklarınızın daima doğru yeme 
ulaştığının garantisidir. Sürekliliği olan sorumlu kaynaklardan 
elde edilmenin yanı sıra kalite ve doğal safl ık da malzemelerin 
seçilmesinde çok önemlidir.

Bu kılavuz tatlı su akvaryumlarındaki balıkların beslenmesiy-
le ilgilidir. Diğer başlıklardaki bilgiler basılı ve dijital ortam-
da bulunan kapsamlı kılavuz koleksiyonumuzda mevcuttur 
(www.sera.de).

Doğaya yakın besleme
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hnianın yanı sıra böcek larvası ve 
solucanlar gibi çeşitli omurgasız-
lar da dahil olmak üzere balıkların 
ihtiyaçlarını karşılar. sera, soya ve 
kan yemi gibi uygunsuz ve düşük 
kalite alternatifl er kullanmaz. Ku-
sursuz ham maddelerimiz, jelatin, 
genetik mühendisliği maddeleri 
ve yapay aromalarla atranktlar 
gibi tamamıyla gereksiz bağlayıcı 
maddeler kullanmaz.

Oldukça fazla çeşitte alg ve bitki 
sera balık yemine temel besinlerin 
yanı sıra eser elementleri, işlevsel 
pigmentler ve değerli ikincil bitki 
maddeleri ile de önemli derecede 
katkıda bulunur.

sera balık yeminde en iyi malzemeler

sera’da bizler sadece birinci 
sınıf, doğaya yakın ve sürekli-
liği olan kaynaklardan ve tabii 
ki genetik mühendisliği ile do-
kunulmamış malzemeler kulla-
nırız!

Özenle karıştırılan bileşenler, özel-
likle ince çekilmiştir. Böylelikle 
ideal sindirilebilirlikte malzeme 
olmanın yanı sıra nazik, modern 
imalat süreci ile daima optimal 
tutarlılık, tam lezzet ve değerli 
besinlerin korunması garantilenir. 
Kusursuz kabul görme ve sindiri-
lebilirlik sayesinde su daima net 
ve kirlenmeden kalır.

Sadece akuatik yem organizma-
ları, sera yemlerinde ana protein 
ve yağ kaynağı olarak kullanılır. 
Tuzlu su, Gammarus, Krill, Dap-

En iyi içerikler – yüksek kalite
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Balık yemleri tüm besinleri uy-
gun bir formda ve dengeli bir 
oranda içermelidir. Bu uygun 
beslenmeden emin olmak için 
önemlidir. En önemli malzeme-
ler ve işlevleri şunlardır:

Protein
Proteinler kas yapımı için öncelik-
li faydalanılanlardır. Sadece belli 
proteinler ideal biçimde sindiri-
lebilir olduğundan, sera balıklar 
tarafından kusursuzca faydalanı-
labilen amino asit kaynağı akuatik 
orijinli kaynaktan gelen proteinleri 
kullanır.

Karbonhidratlar ve yağlar
Bunlar balıklar için en önemli 
enerji kaynaklarıdır. Şişmanlatma-
ması ve organlara zarar vermeme-
si için dengeli bir oranda olmalı-
lardır. Kullanılan yağlar kapsamlı 
bir biçimde akuatik orijinli olmalı 
ve omega yağı asitleri gibi yük-
sek oranda değerli doymamış yağ 
asitleri içeriği sunmaktadır.

Mineraller ve eser elementleri
Diğerleri arasında en fazla mine-
raller ve eser elementleri metabo-
lizmanın önemli anahtar işlevleri-
nin ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bu 
nedenle yetersiz alınmaları hızla 
ciddi hastalıklara yol açabilir. Yük-

sek kalite sera yem ham madde-
leri (Krill ve Spirulina gibi) balıklara 
tüm ihtiyaçları olan mineral ve eser 
elementlerini en ideal biçimde fay-
dalanabilecekleri formda sunar. 
Bu nedenle yapay katkıya gerek 
yoktur.

Balast maddeleri
Bu sindirilebilen besin bileşenle-
rinin çoğundan vücut tarafından 
faydalanılamaz ancak sağlıklı sin-
dirime kayda değer derecede kat-
kıda bulunurlar. Balıklar uzun bir 
süre ballast maddelerince düşük 
yemle beslenirse ciddi sindirim 
sorunları oluşabilir.

Olmazsa olmaz maddeler
Vitaminler, pigmentler, antiok-
sidanlar, kompleks ikincil bitki 
maddeleri, doğal bağışıklık mo-
dülatörleri – bu gerekli maddeler 
listesi oldukça uzundur. Mevcut 
bilgi durumuna göre doğaya yakın 
içerikli çeşitliliği olan beslenme ise 
olası hastalıklara karşı mümkün 
olan en iyi korumadır. sera yem 
bu ihtiyaçları karşılar ve böylelikle 
balıklarınızın canlılık ve görkemini 
korur.

En iyi içerikler – yüksek kalite
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Bu nedenle yapay katkıya gerek 

Bu sindirilebilen besin bileşenle-
rinin çoğundan vücut tarafından 
faydalanılamaz ancak sağlıklı sin-
dirime kayda değer derecede kat-
kıda bulunurlar. Balıklar uzun bir 
süre ballast maddelerince düşük 
yemle beslenirse ciddi sindirim 
sorunları oluşabilir.

Olmazsa olmaz maddeler
Vitaminler, pigmentler, antiok-
sidanlar, kompleks ikincil bitki 
maddeleri, doğal bağışıklık mo-
dülatörleri – bu gerekli maddeler 
listesi oldukça uzundur. Mevcut 
bilgi durumuna göre doğaya yakın 
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Mannan oligosakkaridlerden 
(MOS) kanıtlanmış bağışıklık 
güçlendirici

sera yemde kullanılan mannan oli-
gosakkaridler (MOS) prebiyotik bir 
şekilde çalışır. Bağırsak sağlığını ve 
bağışıklığı doğal bir biçimde des-
tekler ve böylece enfeksiyon riskini 

azaltır. Böylelikle hayvanlar daha 
dayanıklı ve sağlıklı olur. Büyüme-
leri, canlılık ve yem sindirimi geliş-
tirilmiş olur.

sera VIP konsepti yemlerinizin temel prensiplerini bir araya geti-
rir. İyi bir şekilde dengelenmiş bileşenler ve bazı yüksek işlevli, 
değerli malzemeleri her zamanki güncel araştırma bulgularımıza 
gore bir araya getirerek sağlığın temelini oluşturuyor, canlılık ve 
güzelliğini sağlıyoruz– çünkü balıklar bizim yıldızlarımızdır!

 Doğal astaksantin, betaglüka-
nesand MOS balıkların bağışıklık 
sistemini destekler. Hastalıklara 
karşı bu hassasiyet düşürülür, ba-
lıklar daha uzun süre ve daha sağ-
lıklı yaşar.

 Doğal pigmentler (Haemato-
kokus algleri, Spirulina ve Krill, 
benzerlerinden elde edilen) gövde 
rengini artırır; ikincil bitki madde-
leri balıkların tüm metabolizması 
üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

 Uzun zincirli, yüksek oranda 
doymuş omega-3 ve omega-6 
yağı asitleri sinir hücreleri, kalp ve 
dolaşım sistemi üzerinde olumlu 
etkilere sahiptir.

 Doğal olarak içerilen vitaminler 
işlem süreci ve muhafaza süresi 
sırasında kısmen kaybolabilir. 
sera yerinde işlenen vitamin karı-
şımları ile ayrı ayrı eşleşen mad-
delerin üretimi pek de kolay olma-
yan biçimde kullanıma hazır 
karışımlar haline getirilir. Tıpkı di-
ğerlerinde de olduğu gibi.

 Dengeli ve tüm gerekeli mad-
deleri içeren uygun kaynaklar ba-
lıkların sağlık, canlılık, güçlü büyü-
me, fertilite ve iyi halde olmalarını 
destekler.

sera balık yeminden bağışıklık koruma

Güçlü 
bağışıklık 
sistemi

Canlı 
renkler

Kristal 
berraklığında su

Mükemmel 
sindirim

Sağlıklı ve 
dengeli 
büyüme
            

            
Sağlam 

ve dengeli 
iskelet yapısı
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Ekstra vitaminlerle 
daha fazla canlılık

Vitaminler gerekli maddelerdir – vücudun 
üretemediği (yeterli miktarda) organik 
bileşenlerden oluşan önemli maddeler.
 
Yetersiz vitamin kaynağı iştah kaybı, büyüme 
sorunları, hastalıklara karşı artan hassasiyet 
veya deride hasara neden olur. Bir vitaminin 
eksikliği başka bir vitaminin aşırı alınmasıyla 
tolere edilemez.

Stres, örneğin bir taşıma, ısı değişimi ya da 
alan savaşlarından kaynaklanabilir ve balıkların 
vitamin ihtiyacını artırır. Yetişmekte olan ya da 
yavru balıklarda hastalığın yanı sıra bahsedi-
len durumlarda da ilave bir vitamin dozu çok 
destekleyici olacaktır. Likit multivitamin prepa-
rasyonu sera Fishtamin doğrudan ve güvenli 
vitamin kaynağı sağlar.

sera Fishtamin beslemeden önce basit bir 
biçimde yemin üstüne damlatılır. İştah kaybı 
yaşayan balıklara doğrudan suya ekleyerek 
de verilebilir.

  Eksiklikleri giderir

  Tüm önemli vitaminlerle

  Sağlıklı, canlı balıklar için
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sera çok geniş bir yelpazede yem tipi, ebadı ve şekli ile birçok farklı süs balığının ihtiyacını 
karşılar. Balık ebadının yanı sıra ağızlarının ölçüsü, diş tipi, belirgin besin ihtiyaçları ve 
farklı beslenme alışkanlıkları da doğru yemin seçilmesinde etkilidir.

Suda sabit sera yem parçacıklarının farklı yüzen veya batan çeşitleri sayesinde. Farklı yem tipleri 
farklı su seviyelerinde bulunabilir ve farklı balık türlerinin doğal beslenme alışkanlıklarına hitap eder.

Tercih edilen yeme davranışı genellikle balıkların gövde şeklinden anlaşılabilir:

Tüm balıklara uygun yem

Sırtı ve ön kontürleri eğik ve ağzı öne doğru 
olan ciklet balıkları, karaçinler ve barbunlar gibi 
balıklar aslen suyun orta seviyelerinde bulunur. 
Bunlar suda yüzen granül sera Vipagran 
Nature gibi yemleri tercih eder. Ayrıca akvar-
yum camına takılan sera O-Nip Nature gibi 
tabletleri de zevkle Kabul ederler.

Dip balıklarının bel kısmı düzdür ve ağzı aşağı eğiktir. 
Bu grubun iyi bilinen üyeleri arasında birçok kedi balığı 
ve copra türleri yer alır. sera Viformo Nature gibi batan 
tabletler ve sera Vipachips Nature ya da sera Catfish 
Chips Nature gibi kıtırlar bunlar için en uygunudur.

Düz sırtlı, yukarı bakan ağızlı ve arka yüzgeci arkaya 
doğru bakan gümüşbalta balığı gibi balıklar su yüze-
yinde gezinmeyi tercih eder. sera Vipan Nature ve FD 
yem organizmaları gibi yüzeyde yüzen yem pulları bu 
balık türleri için idealdir.

Yeni sera etiketlerindeki semboller 
size bir bakışta özel balık yeminin su yüzeyi 
ya da orta seviyeler mi yoksa dip için mi 
olduğunu belirtir.

İpucu:



9

sera Vipagran Nature – orta su seviyelerinde 
çok yönlü
Ağır batan granül orta su seviyelerinden besle-
nen tüm balıklar için sadece kusursuz sindirilebi-
lirlikte değildir ve şeklini oldukça iyi korur ancak 
aynı zamanda sağlık ve canlılığı artırır. Bunun 
için prebiyotik etkili malzemelere teşekkürler.

sera Vipan Nature – “yüzeyden beslenenler”
için her yönden mükemmel
Su yüzeyinden beslenen tüm balıklar için özenle 
üretilen pullar, özenle seçilen prebiyotikli etkili 
malzemeleri sayesinde sağlık ve canlılığı artırır.

sera Vipachips Nature – dip sakinleri 
için temel
Hızla batan kıtırlar şeklini uzun sure ko-
rur ve bu sayede dipten beslenen balık-
ların beslenme alışkanlıklarına mükem-
mel uyar. Sağlık ve canlılıkları prebiyotik 
etkili içerikleri ile artırılır.

sera Vipan Nature ailesi üst – orta – dip, fark-
lı su katmanları için üç farklı tipte tasarlanan 
ve bu nedenle doğaya uygun beslenme sağ-
layan yem türleri içerir. Ek olarak özel amaç-
lar ve daha fazla çeşitlilik için özel yem tip-
lerindeki geniş çeşitlerimiz mevcuttur.

Temel yem – sera Vipan ailesi
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sera Bettagran Nature – orta su alanındaki 
balıklar için renk yemi
Orta su seviyelerinden beslenen tüm balıklar için 
ağır batan ince granüller şeklini çok iyi korur ve 
doğal renk gelişimini Haematokokus algleri gibi 
değerli içerikler sayesinde destekler.

sera Plankton Tabs Nature – tüm dip sakinleri 
için renk yemi

Kusursuz sindirilebilirlikteki Krillli yem tabletleri renk 
gelişimi, sağlıklı büyüme ve fertiliteyi dip balıklarının ve 
tatlı ve tuzlu su omurgasızlarının doğal davranışlarına 
uygun destekler.

sera San Nature – “yüzeyden beslenenler” 
için renk yemi
Dipten yiyen tüm balıklar için özenle üretilen pul 
yemler, yüksek kalite Haematokokus algleri gibi 
içerikler renk gelişimini doğal biçimde yükseltir.

sera San Nature – “yüzeyden beslenenler” 
için renk yemi
Dipten yiyen tüm balıklar için özenle üretilen pul 

içerikler renk gelişimini doğal biçimde yükseltir.

sera Plankton Tabs Nature – tüm dip sakinleri 
için renk yemi

Kusursuz sindirilebilirlikteki Krillli yem tabletleri renk 
gelişimi, sağlıklı büyüme ve fertiliteyi dip balıklarının ve 
tatlı ve tuzlu su omurgasızlarının doğal davranışlarına 
uygun destekler.

Haematokokus algleri, Spirulina, Krill ve Gammarus gibi değerli malzemelerinin yüksek 
işlevsel pigmentleri optimal olarak renklenmeyi destekler. Bunun için sera renk yemi 
idealdir. Karotenoidler, özellikle Haematokokus alglerinin değerli astaksantini de ek 
olarak direnç ve canlılığı artırır.

Renk yemi

Orta su seviyelerinden beslenen tüm balıklar için 
ağır batan ince granüller şeklini çok iyi korur ve 
doğal renk gelişimini Haematokokus algleri gibi 
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sera Flora Nature – “yüzeyden beslenenler” 
için bitkisel yem
Su yüzeyinden beslenen aslen otçul balıklar için 
özenle üretilen pullardan oluşan bitkisel yem. 
Spirulina algleri gibi ballast maddelerince zengin 
özenle seçilmiş malzemeler sayesinde sağlıklı 
sindirim ve canlılığı destekler.

sera Guppy Gran Nature – suyun orta 
alanından beslenen balıklar 

için bitkisel yem
Suyun orta alanlarından beslenen tüm balıklar için 
ağır batan yumuşak granül şeklini oldukça iyi korur. 
Ancak aynı zamanda Spirulina algleri gibi seçilmiş 
malzemeler sayesinde sağlıklı sindirim ve canlılığı 

destekler.

sera Spirulina Tabs Nature – dip sakinleri 
ve diğer Spirulina severler için bitkisel yem
Dengeli bileşim ve yüksek miktarda Spirulina algleri 
sayesinde lezzetli yem tabletleri tatlı ve tuzlu su hay-
vanlarının sağlıklı sindirimini ve canlılığını destekler. 
Tabletlerin akvaryum camına takılması yerken çekingen 
hayvanların da izlenebilmesine imkan tanır.

Su yüzeyinden beslenen aslen otçul balıklar için 

sera Guppy Gran Nature – suyun orta 
alanından beslenen balıklar 

için bitkisel yem
Suyun orta alanlarından beslenen tüm balıklar için 

malzemeler sayesinde sağlıklı sindirim ve canlılığı 
destekler.

sayesinde lezzetli yem tabletleri tatlı ve tuzlu su hay-
vanlarının sağlıklı sindirimini ve canlılığını destekler. 
Tabletlerin akvaryum camına takılması yerken çekingen 

Algler, bitkiler ve sebzeler gibi değerli bitkisel içeriklerden oluşan çeşitlilik sindirim 
sistemleri ve psikolojilerinin aslen ballast maddelerle ve tüm gerekli besinler ile önemli 
maddeleri de içeren bitkisel beslenmeye ihtiyacı olan otobur balıklar içindir.

Bitkisel yem

Bitkisel yem tipleri etçil balıklar tarafından da 
sevilen türlerdir.

İpucu:



sera GVG -Mix Nature – bütün yem hayvanı
içeren pul yemler
Yüksek miktarda eser elementleri içeren bu gurme 
lezzet doğal gereksinimleri ideal biçimde karşılar-
ken sağlıklı çeşitlilik sağlar.

sera O-Nip Nature – sağlıklı çeşitlilik
için tablet lezzetli lokma
Bu takılabilen yem tabletleri içerdiği yüksek 
miktarda ki yem hayvanları sayesinde, aslen 
etçil balıklar ve omurgasızlar için özellikle 
değerli uygun beslenmedir.

sera FD Tubifex Nature – 
güçlendirme ve yapıya katkı 
için lezzetli lokmalar
Tüm aslen etçil olan balıklar için 
Tubifex’ten oluşan bu güç yemi pro-
teince zengin olup sağlıklı büyümeyi 
destekler ve balıkları güçlendirir.

sera GVG -Mix Nature – bütün yem hayvanı
içeren pul yemler
Yüksek miktarda eser elementleri içeren bu gurme 

etçil balıklar ve omurgasızlar için özellikle 
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sera FD Daphnia Nature – yumurtlamaya hazır 
oluşun artırılması için lezzetli lokmalar
Tüm büyük balıklar için su pirelerinden oluşan gur-
me lezzetler ballast maddeleri ve minerallerce 
zengindir. Yumurtlamaya hazır olma durumunu 
ve metabolizmayı hızlandırır.

sera FD Tubifex Nature – 

sera FD Daphnia Nature – yumurtlamaya hazır 
oluşun artırılması için lezzetli lokmalar
Tüm büyük balıklar için su pirelerinden oluşan gur-
me lezzetler ballast maddeleri ve minerallerce 

teince zengin olup sağlıklı büyümeyi 

100 %100 %

100 %100 %

Küçük kabuklular ve solucanlar gibi küçük yem organizmaları doğal besin kaynağı olarak 
önemlidir. Bunlar yüksek talep gören gurme lezzetlerdir ve muhteşem ilavelerdir. Biz 
sadece temiz sulardan gelen hassas kurutulmuş ve içeriği tamamen besleyici olan yem 
hayvanları kullanıyoruz. Canlı ve dondurulmuş yemin aksine su gereksiz yere kirlenmez 
ve hastalık taşınması riski yoktur.

Lezzetli lokmalar



sera FD Krill Nature – fertilite artışı 
için lezzetli lokmalar
Değerli Krill tüm büyük tatlı ve tuzlu suda yaşayan ba-
lıklar ve omurgasızlar için uygundur. Yüksek miktarda 
protein ve doğal, renk artırıcı astaksantin yumurtlamaya 
hazırlığı artırır, canlılık ve renk gelişimini yükseltir.

sera FD Krill Nature – fertilite artışı 
için lezzetli lokmalar

hazırlığı artırır, canlılık ve renk gelişimini yükseltir.

sera FD Mixpur Nature – topluluk akvaryumları 
için lezzetli lokma karışımı
Çeşitli su piresi, Tubifex, kankurdu ve Krill karışımı 
özellikle topluluk akvaryumları için uygundur.

sera FD kan kurdu Nature – seçici ve yavru balıklar 
için lezzetli lokmalar

Tüm aslen etçil balıklar için proteince zengin lezzetli 
kankurtları özellikle mızmız, büyümekte olan ve yav-
ru balıklar için uygundur.

sera FD kan kurdu Nature – seçici ve yavru balıklar 
için lezzetli lokmalar

Tüm aslen etçil balıklar için proteince zengin lezzetli 

sera FD Mixpur Nature – topluluk akvaryumları 

özellikle topluluk akvaryumları için uygundur.

13

sera FD Artemia Shrimps Nature – büyüleyici renk 
gelişimi için lezzetli lokmalar
Tüm tatlı ve tuzlu su balıkları ve omur-
gasızları için lezzetli, küçük tuzlu kari-
deslerden oluşan bu doğal yem ideal 
renk gelişimini destekler ve hastalık-
lara karşı direnci güçlendirir.

Tüm tatlı ve tuzlu su balıkları ve omur-
gasızları için lezzetli, küçük tuzlu kari-
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sera Viformo Nature – zeminde yemek 
arayan kedi balığı ve çopralar 
için tablet yemi
Besleyici ve kolaylıkla sindirilebilen kedi balığı 
yemi küçük parçalara ayrılır. Bu nedenle küçük 
ağızlı balıkları (örn: zırhlı kedi balıkları ve çopra 
balıkları) beslemeye daima uygundur.
ağızlı balıkları (örn: zırhlı kedi balıkları ve çopra 

sera Catfish Chips Nature – rendeci cüce 
vatozlar ve diğer vatozlar için kıtırlar
Rendeleme davranışı ve vatoz ağızlı kedi balıkları için 
söğüt kabuğu ve kızılağaç kabuğu içeren bu kıtırlar 
şeklini uzun süre korur ve gececi kedi balıklarının 
doğal beslenmesine imkan tanır.

sera Catfish Tabs XXL Nature – daha 
büyük kedi balıkları için tutturulabilen 
veya dip tabletleri 
Birçok mineral ve hayati madde içeren yüksek 
Spirulina miktarı, renk gelişimini ve sağlığı 
destekler. Tabletler şeklini uzun süre korur ve 
böylece suyu kirletmeden yavaşça yemeye 
izin verir.

Kedi balığı yemi

Kedi balıkları genellikle nispeten çekingen akvaryum canlılarıdır ve bazıları da gece 
dışarı çıkar veya dipte yem arar ya da kazıyıp emerek yer. sera üç kedi balığı yemi ürü-
nü sunuyor: sera Viformo Nature, sera Catfish Chips Nature ve sera Catfish Tabs XXL 
Nature. Bu yemlerin bileşeni farklıdır ve yapısı ideal biçimde uygun ihtiyaçları karşılar.



sera Cichlid Red XL Nature – büyük etçil balıklar 
için enerji lokmaları
Yüksek miktarda protein, değerli yağlar ve Haematokokus 
algleri içeren yüzen granül sağlıklı gelişim ve optimal renklen-
meyi destekler.

sera Cichlid Green XL Nature – büyük otçul 
cikletler için Spirulina lokmaları
Spirulina alglerini yüksek miktarda içeren yüzen 
granül sağlıklı sindirim ve optimal renk gelişimini 
destekler.

1515

sera Cichlid Green XL Nature – büyük otçul 
cikletler için Spirulina lokmaları
Spirulina alglerini yüksek miktarda içeren yüzen 

sera Granured Nature – 
etçil cikletler için temel yem
Ağır batan granül şeklini korur ve 
yüksek protein miktarı sayesinde sağlıklı gelişim ile 
yüksek protein miktarı, değerli yağlar ve Kril sayesinde 
optimal renklenmeyi de destekler.

Kedi balığı yemi
sera ciklet yemleri sadece kusursuz kabul görmekle kalmaz aynı zamanda 
cikletlerin ihtiyaçlarını da farklı gövde ebatları ve beslenme alışkanlıklarını 
göz önünde bulunduran çeşitli yem tipleri sayesinde ideal biçimde karşılar.

Ciklet yemi

sera Granugreen Nature – 
otobur cikletler için temel yem
Ağır batan granül şeklini korur ve sindi-
rimi desteklerken optimal renk gelişimini 
de Spirulina algi ve ıspanak sayesinde 
desteklemeyi sağlar.

rimi desteklerken optimal renk gelişimini 

sera Cichlids Sticks Nature – büyük, 
hepçil cikletler için evrensel yem
Yüzen çubuklardan oluşan lezzetli temel 
yem yüksek miktarda değerli protein saye-
sinde kolaylıkla sindirilebilir.



sera Discus ImmunPro Nature – disk 
balıkları için büyütme yemi

Yumuşak granüllerden oluşan bü-
yütme yemi. Yemden faydalan-
mayı, hızlı büyümeyi ve sağlıklı 
gelişimi destekleyen probiyo-
tikler ile.

sera Discus Color Nature – tüm disk 
balıkları için renk yemi

Haematokokus ve Spirulina gibi yük-
sek miktarda renk optimize eden bu 
renkli yem kolaylıkla sindirilebilen 
yumuşak granül doğal bir biçimde 
disk balığının renk gelişimini des-

tekler.

balıkları için büyütme yemi
Yumuşak granüllerden oluşan bü-

yütme yemi. Yemden faydalan-
mayı, hızlı büyümeyi ve sağlıklı 

sera Discus Color Nature – tüm disk 
balıkları için renk yemi

Haematokokus ve Spirulina gibi yük-
sek miktarda renk optimize eden bu 

yumuşak granül doğal bir biçimde 
disk balığının renk gelişimini des-

tekler.
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sera Discus Granulat Nature – tüm disk balıkları 
için optimal temel yem

Batan, kusursuz sindirilebilen yumuşak granüllerden 
oluşan temel yem, gelişimi, hastalıklara karşı direnci 
ve fertilite optimal sindirilen protein ve minerallerce 
zengin malzemeler sayesinde destekler.

sera Discus Granulat Nature – tüm disk balıkları 
için optimal temel yem

Batan, kusursuz sindirilebilen yumuşak granüllerden 
oluşan temel yem, gelişimi, hastalıklara karşı direnci 

Etsi içeriği sayesinde şişmeye karşı dayanıklı sera özel disk balığı yemi yumuşak granül-
leri yapay cezbedici katkılar ya da bağlayıcı maddelere ihtiyaç duymaz. Tıpkı diğer sera 
yem tipleri gibi. Zor beğenen disk balıklarının yumurtlama başarısını ve renklenmesini 
kıyaslanamaz biçimde destekler.

Diskus yemi



17

sera Micron Nature – en küçükler 
için güçlü plankton yem
Tatlı ve tuzlu sulardaki tüm küçük akvaryum balıkları için ince 
toz haline getirilmiş yem %51 Spirulina ve %18 Krill içerir. Doğal 
plankton anımsatır ve optimal gelişimi, renk oluşumunu ve has-
talıklara karşı direnci destekler.

sera Vipan Baby Nature – yüzeyden 
beslenen yavru balıklar 
için mikro pullar
Dengeli, kolaylıkla sindirilebilen bileşim, 
içerikteki prebiyotik etki sayesinde sağ-
lıklı gelişimi destekler ve hastalıklara karşı 
direnci güçlendirir.

Dengeli, kolaylıkla sindirilebilen bileşim, 
içerikteki prebiyotik etki sayesinde sağ-
lıklı gelişimi destekler ve hastalıklara karşı 

sera Vipagran Baby Nature – 
orta su seviyelerinden 
beslenen yavru balıklar 
için mikro granüller
Kolaylıkla sindirilebilen büyüt-
me yemi, dengeli prebiyotik etkili 
malzeme içeriği sayesinde sağlıklı 
gelişim ve hastalığa karşı direnci 
destekler.

sera Artemia -Mix – doğal yeme davranışı 
için canlı büyütme yemi
Bu hazır karışım çok küçük Artemia Nauplii’nin 
karmaşık olmayan bir biçimde yumurtlamasına 
imkan tanır. Sadece iyi bir yumurtlama yemi 
değil aynı zamanda büyük balıklar ve tatlı ve 
tuzlu sudaki omurgasızlar için aktivite yükselten 
bir gurme lezzettir.

me yemi, dengeli prebiyotik etkili 
malzeme içeriği sayesinde sağlıklı 
gelişim ve hastalığa karşı direnci 

Diskus yemi Büyütme yemi
sera büyütme yemleri, yavru balıkların ihtiyaçlarına uyar ve en başından sağlıklı gelişimi 
destekler. Bu nedenle metabolizmayı, büyümeyi, renk gelişimini ve doğal davranışları 
ideal biçimde desteklediği gerçektir.

değil aynı zamanda büyük balıklar ve tatlı ve 
tuzlu sudaki omurgasızlar için aktivite yükselten 



1818

sera Crabs Nature – özellikle kabuklu-
ların ihtiyaçları için geliştirilmiştir
Batan halkalar suda sabit kalır ve kolaylıkla 
yakalanabilir. Güvenli deri değişimi, hasta-
lıklara karşı güçlü direnci desteklemenin yanı 
sıra optimal renklenme ve fertiliteyi tuzlu ve tatlı 
su karideslerinde garantiler.

yakalanabilir. Güvenli deri değişimi, hasta-
lıklara karşı güçlü direnci desteklemenin yanı 
sıra optimal renklenme ve fertiliteyi tuzlu ve tatlı 

sera Shrimps Nature – özellikle karidesle-
rin ihtiyaçları için geliştirilmiştir

Batan küçük granüller suda sabit kalır ve güven-
li deri değişimi, hastalıklara karşı güçlü direnci 
desteklemenin yanı sıra optimal renklenme ve 
fertiliteyi tuzlu ve tatlı su karideslerinde garantiler.

sera Shrimps Nature – özellikle karidesle-
rin ihtiyaçları için geliştirilmiştir

Batan küçük granüller suda sabit kalır ve güven-
li deri değişimi, hastalıklara karşı güçlü direnci 
desteklemenin yanı sıra optimal renklenme ve 
fertiliteyi tuzlu ve tatlı su karideslerinde garantiler.

Büyüleyici kabuklular için sera yem tipleri bu omurgasızların çok özel ihtiyaçlarını kı-
yaslanamaz derecede yenilikçi bir biçimde karşılar. sera granülleri suda şeklini çok iyi 
korur, işlevsel şekillerinin yanı sıra değerli bileşenlerinin de doğaya yakın olması uygun 
ve sağlıklı beslenmeyi destekler.

Karides ve kabuklu yemi
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sera Goldy Color Spirulina Nature – 
Japon balıkları ve diğer soğuk su 

balıkları için renk yemi
Özellikle yüksek miktarda 
Spirulina algleri bulunan yü-
zen granüllerden oluşan ku-
sursuz sindirilebilen renk yemi 
Japon balıklarının hastalığa 

karşı direncinin yanı sıra renk 
oluşumunu da destekler.

Japon balıkları ve diğer soğuk su 
balıkları için renk yemi

Özellikle yüksek miktarda 
balıkları için renk yemi

Özellikle yüksek miktarda 
balıkları için renk yemi

Spirulina algleri bulunan yü-
zen granüllerden oluşan ku-
sursuz sindirilebilen renk yemi 

karşı direncinin yanı sıra renk 
oluşumunu da destekler.

sera Goldy Nature – daha küçük Japon balıkları 
ve diğer soğuk su balıkları için pul yem
Yüzen özenle üretilmiş pullardan oluşan kolay sindiri-
lebilen temel yem özenle seçilmiş bitkisel ve hayvansal 
malzemeler içerir. Bu içerik sağlıklı büyümenin yanı sıra 
balıkların canlılığını da destekler.

sera Goldy Gran Nature – daha büyük 
Japon balıkları ve diğer soğuk su balıkları 

için granül yem
Böcek unu gibi yüksek kalite içeriği saye-
sinde bu yüzen granülden oluşan Japon 
balığı temel yemi özellikle kolay sindirile-
bilirdir, bağışıklık sistemini güçlendirir ve 

en mızmız zor beğenen türlerin bile bes-
lenme ihtiyaçlarını giderir.

Japon balıkları ve diğer soğuk su balıkları 
için granül yem

Böcek unu gibi yüksek kalite içeriği saye-
sinde bu yüzen granülden oluşan Japon 
balığı temel yemi özellikle kolay sindirile-

en mızmız zor beğenen türlerin bile bes-
lenme ihtiyaçlarını giderir.

sera Goldy Nature – daha küçük Japon balıkları 
ve diğer soğuk su balıkları için pul yem
Yüzen özenle üretilmiş pullardan oluşan kolay sindiri-

balıkların canlılığını da destekler.

sera Japon balığı yemi özellikle bu güzel ve evcil soğuk su balıklarının ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurur. Yağlanma sorunlarını etkin biçimde önlemezse bu durum organlarda 
hasarla sonuçlanır. Parlak renkleri destekler.

Japon balığı yemi



sera ImmunPro Nature – 
probiyotikli büyütme yemi
Büyütme yemi %50 oranının üzerinde protein oranı ve 
probiyotikler sayesinde bağırsak florasını stabilize eder. Yemden daha etkin fayda-
lanabilme sayesinde su kirliliği azalır ve üzerindeki süs balıklarının hızlı büyüme, 
güçlü gelişim ve parlak renklenmesini destekler.

sera ImmunPro Nature hızlı ve sağlıklı gelişim için probiyotikli büyütme yemi. 
Probiyotikler yeme özellikle yumuşak bir prosedürle uygulanır ve süs balıklarının 
bağırsak fl orasını stabilize eder. Daha verimli yem kullanımı nedeniyle su kirliliğinin 
azalmasını sağlar. Üretici yemi olarak son derece uygundur.

sera Insect Nature, özellikle sürdürülebilir bir yem konseptiyle karakterizedir. Yemin 
ana bileşeni Tenebrio larvalarından oluşur. Hayvansal proteinin %100‘ünü sağlar ve süs 
balıkları ve biyotop balıklarının doğal diyetiyle eşleşir.

Özel yem
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Büyütme yemi %50 oranının üzerinde protein oranı ve 
< 4 cm

> 4 cm

sera Insect Nature – sürdürülebilir bir 
kaynaktan %100 proteinli böcek yem

Yavaşça batan yumuşak granüller süs balıklarının doğal di-
yetiyle eşleşir ve sadece böcek yeminden hayvansal 

protein içerir. Buğday tohumu ve yosun 
gibi daha yüksek kaliteli bileşenler, 
sağlıklı gelişim ve mükemmel bir gıda 
kullanımı sağlar. 

Yavaşça batan yumuşak granüller süs balıklarının doğal di-
yetiyle eşleşir ve sadece böcek yeminden hayvansal 

protein içerir. Buğday tohumu ve yosun 
gibi daha yüksek kaliteli bileşenler, 
sağlıklı gelişim ve mükemmel bir gıda 
kullanımı sağlar.

40%40%

> 4 cm



Özel yem
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sera Holiday – engelsiz tatiller
•  Güvenilir bir biçimde bir haftayı aşkın bir süreliğine balıklara 

gerekli tüm besinleri sağlar. 
•  Aşırı besleme, neredeyse imkansızdır. Çünkü proteince 

zengin olan yem tableti katman katman yumuşar.

sera feed A plus 
– güvenilir otomatik 
besleyici
•  Balıklarınızı günde 1 – 6 kez arası ayara göre 

besleyin. 
•  sera Vipagran Nature özellikle otomatik bes-

leyiciler için idealdir.

Tatil yemi sera Holiday ve otomatik besleyici sera feed A plus, siz yokken güvenli balık 
bakımı için iki kusursuz olasılık sunar.

•  Gün ile işaretli kapları her besleme günü için hazırlayın.
•  Telefon numarası ile birlikte petshopunuzun adresini de bırakmanız faydalı 

olabilir.
•  Bir süreliğine iki günde bir beslenirse sağlıklı yetişkin balıklarda sorun çıkmaz.
•  Daha uzun süreliğine ayrılmadan önce suyun sabit ve temiz olduğundan emin 

olun (kontrol edin ve eğer mümkünse çamuru ayıklayıp amonyum, nitrit, nitrat, 
pH değerini ayarlayın) ve teknik ekipman (örn: filtre akışı) fonksiyonlarını dü-
zenleyin.

Otomatik besleyici ile besleme sis-
temini henüz evden ayrılmadan once bir 
hafta deneyin. Bu şekilde işlevini ve her 
seferinde verdiği yem miktarını da kontrol 
edebilirsiniz.

İpucu:

Tatil süresince iyi bakım
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Doğru besleme kolaylaştı

Sıklık
•  Günde bir ya da iki kez az miktarda besleyin.
•  Yavru balıkları günde 3 – 6 kez (mümkünse) 

besleyin.
 
Miktar
•  Birkaç dakikada yenebilecek kadar miktada 

besleyin.
•  Bir saat sonar hala yemek kalıntıları varsa 

temizleyin (örn: sera dip süpürgesi ile) ve 
diğer gün daha az miktar kullanın. İstisna: 
uzun sure sabit kalan tip sera Catfish Chips 
Nature ürününde 24 saat ara verilebilir.

Besleme yöntemi
•  Besleme amaçlı ayrılan bir kaşık kullanın. 

Böylece hep aynı miktarda beslersiniz ve 
yem kirlenmez ya da nemlenmez.

•  Yemi su yüzeyine eşit yayın ki tüm balıklar – 
sadece dominant olanlar değil – ulaşabilsin.

Aşırı besleme
•  Balıklar hemen her zaman aç görünür – 

ancak aşırı yemek tehlikeli şişmanlamaya 
neden olabilir.

•  Sürekli aşırı besleme su kalitesini düşürür ve 
alg büyümesi ve hastalıkları destekler.

Oruç günü
•  Haftada bir gün yem vermeyin. Bu şekilde 

metabolizma aktive edilir ve özel davranışlar 
aktif yem arama davranışı ile desteklenir.

•  Dikkat! Yavru balıklar hergün beslenmelidir 
(tercihen bir kaç kez).

Çeşitlilik
•  Balıklar çeşitliliği de sever. Farklı işlevle-

ri olan (örn: temel yem, renk yemi, gurme 
lezzetler) farklı küçük boy kutu sera yemleri 
aynı zamanda kullanın.

Tazelik
•  Işık, oksijen ve nem zaman içerisinde yem 

kalitesini düşürür.
•  Açılan yem bozulabilir ya da patojenlerce 

veya zararlı haşerelerce de mahvedilebilir. 
Temiz ve kuru olduğundan ve teneke kutu-
nun daima sıkı kapandığından emin olun.

•  Tüketim tarihine dikkat edin ve açılan ürünleri 
birkaç ay içerisinde tüketin.

Gözlem
•  Balıklarınızı izlemek için en iyi fırsat beslen-

meleri sırasında oluşur. Hastalıklar, çatışma-
lar ve yaralanmaları hızla fark edebilirsiniz.

•  Yeni eklenen balıkları beslerken ya da yeni 
bir yemle tanıştırırken hayvanların alışıp ka-
bul etmesi birkaç gün sürebilir.

•  Daha önceden sevdiği bir yemi ilgiyle ye-
meyen balık için bu durum hastalık belirtisi 
olabilir. Hayvanı yakından izleyin.



Havasi boşaltılacak yem iticiyi çektiğinizde 
şırıngaya dolar.

Kapsüle edilen hava sayesinde yem yukarı 
doğru çıkar.

Ardından ucu parmağınızla kapatıp iticiyi dışa 
çekin.

Şimdi şırıngaya su dökerek yaklaşık üçte birini 
doldurun (uç memeyi parmağınızla kapatın!).

İticiyi dikkatle tekrar takın – sadece sıkıştıra-
cak kadar! Artık şırıngayı ucu yukarı bakacak 
şekilde hava dışına çıkmış olarak tutuyorsu-
nuz.

Hava vakumla yemden çıkar ve havası alınan 
yem dibe batar. Hemen besleyin.

1 2

43

5 6
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Yüzen granüllerden havanın boşaltılması
Balıkalrınız yüzeyden beslenmeyi sevmiyorsa ya da çok fazla hava yutma problemi yaşıyorsa, 
ama siz yine de yüzen granül kullanmak istiyorsanız, içindeki havayı boşaltarak batmasını 
sağlayabilirsiniz.
Büyükçe bir şırınga örneğin 50 ml kapasiteli (iğnesiz!) gerekir. Tüm eczanelerden uygun fiya-
ta alınabilir. Temizlenip kurutulan şırıngayı defalarca kullanabilirsiniz.



Lezzetli lokmalar 

GVG-Mix O-Nip FD Daphnia FD Tubifex

FD Mixpur
FD kan 
kurdu

FD Artemia 
Shrimps FD Krill
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Tüm süs balıkları için Nature yem

Su seviyesi Temel yem Renk yemi Bitkisel yem

Vipan San Flora

Vipagran Bettagran Guppy Gran

Vipachips Plankton 
Tabs

Spirulina 
Tabs

sera, her balığın ölçüsü, ihtiyacı ve beslenme alışkanlığına kusursuzca uyan yemler 
sunar. Yüzüş alanı ikonuna bakmanız sizi anında yemin su yüzeyi, ortası veya dibinden 
beslenmeyi seven balık olup olmadığı konusunda bilgi verir. Bu sayede her balık için 
doğru yemin seçilmesi oldukça kolaydır.

Sistemli besleme
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Kedi balığı yemi

Rendeci cüce 
vatozlar ve diğer 

vatozlar için

Zeminde yemek 
arayan kedi balığı ve 

çopralar için

Daha büyük kedi 
balıkları için

Viformo Cat� sh Chips
Cat� sh Tabs 

XXL

Ciklet yemi

hepçil etçil otçul

Cichlids 
Sticks

Granured Granugreen

Cichlid 
Red XL

Cichlid 
Green XL



Diskus yemi

Temel yem Büyütme yemi Renk yemi

Discus 
Granulat

Discus 
ImmunPro

Discus 
Color

Büyütme yemi

Su seviyesi

Vipan Baby

Micron

Vipagran 
Baby

Artemia-Mix
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Omurgasızlar için yem

Kabuklu yemi Karides yemi

Crabs 
Nature

Shrimps 
Nature

Japon balığı yemi

Temel yem Renk yemi

Goldy

Goldy Color 
Spirulina

Goldy Gran

Özel yem

Büyütme yemi

ImmunPro 
Mini

ImmunPro

Sürdürülebilir yem

Insect Nature
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 Boya içermez

 Koruyucu içermez

 Kolay sindirilir

Doğal  
içerikler ileiçerikler ileiçerikler ileiçerikler ile

Doğal bir renk gelis‚ imi için 
karotenoidler açısından 
zengin Krill 

Bitkisel proteinler ve karote-
noidlerin yüksek yüzdesi ile 
doğal spirulina

Sürdürülebilir protein kaynağı 
olarak asker sineklerinden 
gelen böcek unu

Protein ve mineral madde kaynağı 
eser elementler ve karotenoidler 
bakımından zengindir

DoDoDoDoDoDoDogğ̆alal

7 
Nature 

Uzman mağazanız
45
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