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Alimentação natural
Uma alimentação
variada e de alta
qualidade é a base
para peixes de aquário
saudáveis, ativos e
coloridos.

Na natureza, os peixes encontram uma grande variedade de fontes de nutrição, incluindo, p. ex. larvas de insetos, vermes, crustáceos pequenos, assim como algas e outras
plantas. Há que proporcionar aos peixes esta
variedade, também no aquário. Com os alimentos sera é muito fácil!
Para além dos alimentos equilibrados da família sera vipan, oferecemos-lhe uma ampla
seleção de especialidades para cada necessidade. Décadas de pesquisa e experiência
garantem que os seus peixes receberão
sempre o melhor alimento. Ao selecionar os
ingredientes, atribuímos grande importância
à qualidade, pureza e extração responsável
de fontes renováveis.

Este manual dedica-se à alimentação de
peixes em aquários de água quente. Para
outras áreas, encontrará informações sobre
a alimentação nos manuais sera relativos
aos temas camarões e crustáceos, peixes
vermelhos, lago de jardim e aquários de
água salgada.

3

Proteção do sistema imunitário com os
alimentos de sera para peixes
O conceito sera VIP
Sistema
imunitário
forte

Cores
brilhantes

Água
cristalina

A melhor
digestão

O conceito sera VIP é composto
por vários elementos:
Os ácidos gordos polinsatuPode-se fortalecer o sistema


rados ómega-3 e ómega-6 de
imunitário dos peixes com betaglucanos naturais, reduzindo
assim a vulnerabilidade a doenças, de modo que os peixes têm
uma vida mais saudável e mais
longa.

As cores do corpo podem-se

intensiﬁcar com substâncias vegetais; ingredientes vegetais secundários têm um efeito positivo
sobre todo o metabolismo do
peixe.

cadeia longa têm um efeito positivo sobre os neurónios, o coração e o sistema circulatório.



Nós mesmos misturamos as
vitaminas, para a sua aplicação.
Assim, sera obtém melhores resultados do que com misturas já
preparadas que são utilizadas
por outros fabricantes.

Crescimento
saudável e
equilibrado

Fortalecer o sistema
imunitário com mananoligossacarídeos (MOS)
Os mananoligossacarídeos (MOS)
utilizados nos alimentos de sera
têm um efeito benéﬁco para o sistema imunitário. Pertencem aos
prebióticos e reduzem a prolifera-
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ção de agentes patogénicos. As
defesas do organismo tornam-se
mais eﬁcazes, de modo que os
animais são mais resistentes.

© Jezper – shutterstock.com

Construção
ﬁrme e
uniforme
do esqueleto

Os melhores ingredientes nos alimentos
de sera para peixes
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As proteínas animais nos alimentos de sera provêm quase
exclusivamente de organismos
aquáticos, incluindo, para além
dos peixes, diferentes invertebrados, como p. ex. bivalves,
larvas vermelhas, dáfnias, Krill
e outros crustáceos pequenos.

Em complexos processos, a matéria-prima é transformada no
produto ﬁnal. Os alimentos de
sera têm um grau de trituração
consideravelmente mais elevado
do que produtos comparáveis de
outros fabricantes, de modo que
são melhor aproveitados pelos
peixes.

l B r o o ks

Mais de 40 ingredientes naturais,
que também estão presentes no
espectro alimentar dos animais,
são combinados de forma a fortalecer o organismo.

Ao selecionar os ingredientes
vegetais, é muito importante
para nós oferecer aos peixes
uma composição equilibrada de
vitaminas, aminoácidos essenciais, corantes naturais, minerais
e oligoelementos, assim como
os importantes ingredientes vegetais secundários.

© Darr y

A sera utiliza exclusivamente ingredientes de primeira qualidade
provenientes de fontes renováveis. Deste modo, alcançamos
um elevado grau de digestibilidade de 80 %, o que melhora
a saúde dos peixes e reduz a
poluição da água.
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A importância dos ingredientes
Para uma alimentação que
corresponda às necessidades
da espécie, os alimentos para
peixes devem apresentar uma
composição equilibrada.
Os ingredientes mais importantes e os seus efeitos sobre os
seus peixes ornamentais são:
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Proteínas
A função principal das proteínas
é o desenvolvimento da estrutura muscular. Alimentos ricos em
proteínas são uma verdadeira
fonte de energia para todos os
peixes. Importante é que as
proteínas contidas no alimento
correspondam às necessidades
biológicas dos peixes. Em geral, as proteínas de origem animal são mais fáceis de digerir
que as de origem vegetal. Por
isso, os peixes que se alimentam
maioritariamente de carne têm
um intestino curto e direito. Os
herbívoros, por outro lado, têm
um intestino longo, em forma de
espiral.
Hidratos de carbono
e gorduras
são as principais fontes de energia dos seus peixes. No entanto,
um excesso leva à acumulação de gordura e lesões dos
órgãos. Nos alimentos de sera
para peixes, as gorduras e os
outros nutrientes estão presentes em proporções equilibradas.
Os valiosos ácidos gordos insaturados são particularmente
importantes. São utilizados pelo
corpo para várias ﬁnalidades.
Muitos deles são essenciais,
o que signiﬁca que o corpo
não é capaz de os for-

mar e que, portanto, devem ser
consumidos com os alimentos.
Por isso, nos alimentos de sera
para peixes a proporção de ácidos gordos insaturados é especialmente elevada e adaptada às
necessidades dos peixes.
Minerais
tais como o cálcio, são indispensáveis para a formação dos
ossos, assim como para muitas
outras funções do organismo
e, consequentemente, para um
crescimento saudável e para o
bem-estar.
Oligoelementos
desempenham diversas funções
no organismo. São muitas vezes
componentes indispensáveis de
enzimas que funcionam como as
“ferramentas” do corpo.
Fibras alimentares
podem ser de origem vegetal ou
animal. São altamente eﬁcazes
contra a prisão de ventre, prevenindo assim os problemas digestivos que aparecem principalmente quando os peixes são
alimentados unicamente com
alimentos pobres em ﬁbras durante um longo período de tempo. O exemplo mais conhecido
de uma alimentação incorreta
deste tipo é a alimentação de
peixes-disco unicamente com
coração de vaca ou de peru.

© Monchai Tudsamalee – shutterstock.com

Em forma através da água – vitaminas
reforço vitamínico com o preparado multivitamínico líquido sera
ﬁshtamin.

sera ﬁshtamin

A falta de vitaminas debilita as
defesas dos peixes e aumenta
a vulnerabilidade às doenças.
O stress, que pode surgir, por
exemplo, devido a transporte,
quantidade excessiva de peixes
e manutenção inadequada, aumenta ainda as necessidades
vitamínicas dos peixes ornamentais. Cada vitamina tem uma função especíﬁca e a falta de uma
vitamina não se pode compensar com o excesso de outra. Por
isso, o complexo multivitamínico
dos alimentos de sera é preparado com especial cuidado.
Mesmo utilizando alimentos de
marca de alta qualidade, com
frequência é conveniente um



fortalece os peixes
que sofrem de stress



evita problemas antes
e após a mudança de
peixes



é ideal antes e após
a criação de alevins



enriquece os alimentos
de crescimento para
alevins – os alevins
necessitam de mais
vitaminas!



promove o processo
de recuperação durante
e após as doenças

sera ﬁshtamin aplica-se em
gotas, uma vez por semana, diretamente sobre a comida, antes
de alimentar os peixes.

Na página 23, encontrará
um quadro com as vitaminas
mais importantes, as suas
funções e os possíveis
sintomas de deﬁciência.
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Apresentação correta do alimento
O alimento mais recomendado em cada caso
depende dos hábitos alimentares dos peixes.
Algumas espécies procuram comida na superfície,
outras nas zonas médias da água e, outras ainda,
no fundo do aquário. Muitas vezes, a forma do
corpo dos peixes permite determinar os respetivos
hábitos alimentares:
Peixes com o dorso reto, com
a boca virada para cima e uma
barbatana dorsal situada na
parte posterior do corpo, vivem junto à superfície da água.
Exemplos típicos são os peixes
da família Gasteropelecidae.
Para estas espécies de peixes,
os ﬂocos que ﬂutuam na água
e os animais lioﬁlizados são alimentos ideais.

Os peixes com linha dorsal e
ventral curvada e com uma boca
virada para a frente nadam nas
zonas médias da água. Entre estes peixes encontram-se muitos
ciclídeos, caracídeos e barbos.
Preferem comer alimentos granulados que ﬂutuem na água.
Também comem com entusiasmo pastilhas de alimento ﬁxadas
ao vidro do aquário.

Os peixes que vivem junto ao
fundo têm uma linha ventral direita e uma boca dirigida para
baixo. Os representantes mais
populares deste grupo são muitas espécies de peixes-gato e
cobitídeos.
Para estes peixes, os alimentos
em pastilhas e chips são os mais
adequados.
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Para além do tamanho da boca,
os dentes e a forma da garganta
também são fatores decisivos
para determinar o tipo de alimento ideal para cada peixe. Os
granulados duros, se necessário, podem-se ensopar antes de
administrados aos animais (veja
a página 22). Desta forma, adquirem a consistência ideal, mas,

ainda assim, mantêm a sua forma
e continuam a ser interessantes
para os peixes.
Na sua maioria, os peixes de
aquário que comem nas zonas
médias da água pertencem a
um dos seguintes grupos, para
os quais os alimentos granulados
são particularmente adequados:

Boca grande, garganta estreita: exemplos
típicos são os ciclídeos anões
O alimento é partido ou esmagado na boca e,
em seguida, as pequenas partículas são engolidas sem esforço. Neste caso, são ideais
granulados ﬁnos que se tornem rapidamente
macios.

Boca pequena, com dentes na mandíbula,
garganta estreita: exemplos típicos são
os caracídeos
Os peixes partem pequenas partículas de
alimento utilizando os lábios e os dentes
frontais, engolindo-as em seguida. Também
neste caso, são ideais granulados ﬁnos que
se tornem rapidamente macios.

Boca pequena, com dentes na faringe e
garganta estreita: são características dos
barbos
Partem pequenas partículas de alimentos
com os lábios, esmagam-nas na garganta e,
em seguida, engolem-nas sem esforço. Também para estes peixes são ideais os granulados ﬁnos que se tornem rapidamente macios.

Estômago

1 cm

Estômago

1 cm

Estômago

1 cm

Estômago

Boca grande, garganta larga: características típicas dos ciclídeos grandes
Estes peixes gostam de comer pedaços
grandes. São adequados granulados de todos os tamanhos.
1 cm
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A família sera vipan

A sua composição equilibrada de mais de
40 ingredientes, valiosos minerais e oligoelementos, assim como o complexo multivitamínico com vitamina C estabilizada a longo
prazo, tornam os alimentos sera saudáveis
dietas de base. A família sera vipan corresponde às necessidades de todos os peixes
de aquário.
sera vipan
Alimento base de primeira qualidade, ideal
para todos os peixes que procuram a sua
comida na superfície da água. Os ﬂocos do
alimento sera vipan mantêm a sua forma
particularmente estável e não poluem a água.
Graças ao grau de trituração especialmente
ﬁno, os ﬂocos são muito macios e são bem
aceites pelos peixes.
sera vipagran
Granulado macio, que se afunda lentamente,
para peixes da zona média da água. sera
vipagran amolece na água no prazo de segundos, mas mantém a sua consistência. É
bem aceite mesmo pelos peixes mais exigentes.
sera vipachips
Alimento em chips de primeira qualidade,
que se afunda rapidamente, para peixes que
procuram a sua comida no fundo do aquário.
Os sera vipachips amolecem rapidamente
na água, mas mantêm, durante muito tempo,
a sua forma e o seu excelente sabor. Por isso,
os sera vipachips também são ideais para
alimentar peixes lentos ou noturnos, para os
quais é importante que o alimento permaneça bastante tempo no aquário.

10

sera alimentos em ﬂocos
sera san
Alimento em ﬂocos para umas cores magníﬁcas e um crescimento saudável. Particularmente rico em proteínas de alta digestibilidade, Spirulina e carotenoides naturais.
sera san promove, sobretudo, a formação
dos tons amarelos e vermelhos. Além disso,
melhora os resultados de criação e é bem
aceite por todos os peixes.

sera ﬂora
Alimento vegetal em ﬂocos, com Spirulina
e algas, para peixes herbívoros. Graças ao
alto teor de proteínas vegetais e ﬁbras alimentares, sera ﬂora é um alimento ideal
para muitos peixes-gato, carpas vivíparas
e ciclídeos. As sera Spirulina Tabs são um
complemento excelente a este alimento.

sera GVG-mix
Alimento especial em ﬂocos, composto por
algas marinhas, Krill moído e plâncton, enriquecido por larvas vermelhas lioﬁlizadas,
dáfnias e Krill que são um petisco muito
especial. sera GVG-mix é particularmente
rico em iodo e evita assim as doenças da
tiroide.

sera menu ﬂocos
Os quatro tipos de alimentos em ﬂocos de
alta qualidade (dieta base, dieta colorante,
dieta vegetal, dieta energética) do sera menu
ﬂocos garantem uma alimentação variada
dos seus peixes, utilizando uma única embalagem. Cada tipo de alimento tem um próprio
compartimento, de modo que se pode retirar
de forma limpa e sem se misturar.
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sera alimentos granulados

sera bettagran
Granulado especial, que realça as cores, para Peixes
Combatentes. sera bettagran está adaptado às exigências dos Peixes Combatentes e de outros peixes
que se alimentam principalmente de insetos pequenos
à superfície da água. Intensiﬁca as cores e promove a
saúde dos peixes.

sera guppy gran
Micro-granulado macio para guppies e outros peixes pequenos. Este extraordinário granulado afunda-se muito
lentamente. É rico em Spirulina de fácil digestão e outros
elementos vegetais. Assim, sera guppy gran favorece a
coloração e o bem-estar destes peixes ativos.

sera granugreen
Alimento granulado de alta qualidade, que mantém a
sua forma, para ciclídeos herbívoros da África Oriental.
sera granugreen tem um alto teor de algas Spirulina
ricas em caroteno e intensiﬁca as cores destes impressionantes peixes.

sera granured
Alimento granulado de alta qualidade, que mantém a sua
forma, para ciclídeos predadores da África Oriental. Os
minerais naturais, oligoelementos, proteínas animais de
fácil digestão provenientes de fontes aquáticas e algas
Spirulina ricas em caroteno fazem de sera granured um
alimento base ideal para estes peixes.
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sera alimentos granulados para peixes-disco
sera discus granulat
É o alimento ideal para peixesdisco e outros peixes exigentes,
tais como os ciclídeos da América Central e do Sul. Está cuidadosamente adaptado às necessidades destes impressionantes
peixes, é de fácil digestão e rico
em oligoelementos. sera discus
granulat não incha na água.
Também os alevins podem, sem
esforço, mordiscar a sua porção.
sera discus color Blue
e sera discus color Red
As formas híbridas de peixesdisco mais frequentes são maioritariamente verdes/azuis ou
amarelas/vermelhas. Especialmente para estes peixes coloridos, sera oferece dois alimentos
granulados: sera discus color
Blue e sera discus color Red

 intensiﬁcam as cores
ricos em oligoelementos
 são
e minerais naturais
o sistema
 fortalecem
imunitário

 promovem o crescimento
os resultados de
 melhoram
criação
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sera alimentos granulados
sera cichlids Sticks
Alimento base que mantém a
sua forma, especialmente adequado para ciclídeos médios e
grandes e outros peixes de grande tamanho. Os sera chichlids
Sticks ﬂutuam e não poluem a
água. São muito bem aceites
pelos peixes.

sera granuar
O alimento em sticks sera
granuar é o alimento base perfeito para peixes grandes, como
por exemplo ciclídeos grandes
e aruanãs, que necessitam de
consumir a sua comida em
grandes porções. Graças ao
seu teor de óleo de peixe de alta
qualidade e Krill antártico, sera
granuar é particularmente
rico em valiosos ácidos gordos ómega-3.

sera menu granulados
Quatro tipos de alimentos granulados de alta qualidade (dieta
base, dieta colorante, dieta vegetal, dieta energética) garantem uma alimentação variada
para todos os peixes das zonas
médias e fundas da água – utilizando uma única embalagem!
Cada tipo de alimento tem um
próprio compartimento, de
modo que se pode distribuir
separadamente.
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sera alimentos em chips e pastilhas
sera viformo
Alimento base em pastilhas para a alimentação especíﬁca de todos os peixes do fundo. sera viformo é rico
em elementos vegetais e Spirulina. Visto que mantém a
sua forma durante muito tempo, não polui desnecessariamente a água.

sera Wels-Chips
São o alimento especial perfeito para todos os peixesgato com boca raspadora ou de ventosa. Para estes
peixes, é importante que o alimento contenha madeira.
Por isso, os sera Wels-Chips são ricos em madeira de
salgueiro e de amieiro. Mantêm a sua forma e não se
desfazem na água mesmo depois de muito tempo.

sera O-nip
Este alimento em pastilhas é composto por ﬂocos de
alta qualidade e animais lioﬁlizados. As pastilhas são
um petisco apreciado por todos os peixes carnívoros e
também atraem os peixes tímidos, quando pressionadas
contra o vidro interior do aquário.

sera Spirulina Tabs
Com mais de 25 % de Spirulina e ingredientes vegetais
cuidadosamente combinados, as sera Spirulina Tabs
proporcionam uma alimentação saudável e equilibrada a
todas as espécies de peixes herbívoros. O seu alto teor
de carotenoides naturais intensiﬁca claramente a formação das cores. As pastilhas podem-se ﬁxar facilmente,
pressionando-as contra o vidro interior do aquário.

sera Plankton Tabs
Um alimento equilibrado e um petisco rico em proteínas para peixes que se alimentam de plâncton e para
invertebrados, como p. ex. camarões. As sera Plankton
Tabs proporcionam um alto teor de plâncton natural cuidadosamente processado e Spirulina. Não se desfazem
na água e também são adequadas para animais que
comem lentamente.
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Os alimentos FD de sera são animais lioﬁlizados. A sigla “FD” provém da tradução inglesa “freezed dried” que é muito comum a nível
internacional. Estes alimentos proporcionam
uma dieta variada, com petiscos saudáveis.
É garantido que não contêm agentes patogénicos e, além disso, as vitaminas naturais são
preservadas, graças ao cuidadoso processo
de fabrico.

sera FD larvas vermelhas
As larvas vermelhas são o clássico entre as
guloseimas. As sera FD larvas vermelhas
não contêm substâncias nocivas e promovem a vitalidade e o crescimento saudável
dos peixes.
Atenção: Os ciclídeos do género Tropheus
não devem ser alimentados com larvas vermelhas!

sera FD Dáfnias
As dáfnias são particularmente ricas em
ﬁbras alimentares e minerais. Estimulam a
atividade intestinal e a digestão de todos os
peixes. As sera FD Dáfnias são ideais como
alimento entre as refeições principais ou no
dia após uma abundante refeição.

sera FD Tubifex
Graças ao seu elevado teor de proteínas,
sera FD Tubifex é ideal como alimento energético para todos os peixes carnívoros. O
processo de fabrico de sera garante que não
contém substâncias nocivas nem parasitas.

16
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sera alimentos FD

sera FD Artemia Shrimps
As sera FD Artemia Shrimps
Shrimps,
tenras e de fácil digestão, são
um verdadeiro petisco para os
seus peixes. São ricas em caroteno natural para realçar as cores.
Este alimento complementar rico
em proteínas é bem aceite até pelos
peixes mais exigentes.

© Lebendkulturen.de – shutterstock.com

sera FD mixpur
é uma mistura equilibrada de
animais lioﬁlizados: larvas vermelhas, Tubifex, Krill e dáfnias.
Combina os quatro petiscos
mais populares numa só embalagem.
Atenção: Os ciclídeos do género Tropheus não devem ser
alimentados com larvas vermelhas!

sera FD Krill
Graças ao seu elevado teor de proteínas, é ideal para fortalecer os peixes
fracos e para favorecer a capacidade
de reprodução. Ao mesmo tempo, é um
petisco nutritivo para todos os peixes
grandes e exigentes que intensiﬁca a
coloração graças ao caroteno natural.
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sera alimentos para alevins

sera micron
Alimento de crescimento em pó para todos
os alevins de até aproximadamente 6 mm.
sera micron tem um elevado teor de Spirulina e proteínas de alta qualidade provenientes do Krill, sendo também adequado para
larvas de peixes exigentes e difíceis de criar.
Também se pode utilizar para a criação de
animais destinados à alimentação dos peixes,
como p.ex. artémia, assim como para a criação de rãs, como primeiro alimento para
os girinos.

sera vipan baby
Alimento de crescimento em ﬂocos pequenos para alevins a partir de aproximadamente
6 mm. Graças à sua composição equilibrada,
sera vipan baby garante um crescimento
rápido e saudável dos alevins, assim como
uma ótima formação de cores.

sera vipagran baby
é um alimento granulado especialmente ﬁno,
para alevins e espécies de peixes de boca
pequena. É particularmente adequado para
peixes que procuram a sua comida nas zonas médias da água. O granulado amolece
rapidamente, sem perder a sua consistência
ﬁrme.
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sera Artemia
Os peixes de todos os tamanhos adoram
comer artémia ou os seus náuplios. sera
Artemia é composto por puros quistos de
artémia de alta qualidade, de onde eclodem
pequenos náuplios sem muito esforço. Os
náuplios são adequados até mesmo para
alevins muito pequenos. Alimentando-os
com sera micron, os náuplios vão crescendo
até ao estado de artémia adulta, que constitui
um alimento vivo saboroso e apreciado para
os peixes de maior tamanho.

sera Artemia-mix
Prática mistura instantânea de quistos de
artémia e sal marinho de sera, de alta qualidade. sera Artemia-mix dissolve-se simplesmente em 500 ml de água, assegurando
uma boa oxigenação, e após 24 horas os
náuplios eclodem. Nunca foi tão fácil criar
artémia.

sera Artémia kit de criação
Com o sera Artémia kit de criação, qualquer garrafa de refrigerante convencional
se pode transformar num prático sistema
de criação de artémia. O conjunto contém
tudo o que é necessário para preparar os
quistos de artémia e para recolher os náuplios. Já está incluída uma embalagem de
sera Artemia-mix,
de modo que é possível iniciar imediatamente.
Atenção: Para o funcionamento, é necessária uma bomba
de ar, por exemplo a
sera air 110 plus.
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Conselhos e sugestões

Como e quando alimentar?
pequenas
 Forneça
quantidades de comida,
duas ou três vezes ao
dia.

apenas quantidades
 Dê
que os peixes consigam
ingerir no prazo de
3 a 5 minutos.

uniformemente
 Distribua
o alimento sobre a
superfície da água.



Uma vez por semana não
forneça alimento aos
seus peixes. Procurando
ativamente comida, os
peixes eliminam as
toxinas. Isso não se
aplica para os alevins,
que devem ser
alimentados diariamente,
de preferência várias
vezes!

o alimento com
 Forneça
uma colher própria.
Desta forma distribuirá
sempre porções iguais.
A qualidade e o aroma
do alimento não serão
afetados por isso.

página 22 mostramos
 Na
como pode, de forma

fácil, amolecer e retirar o
ar ao alimento seco, para
que o mesmo se afunde!
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É a variedade que dá sabor à vida
Distribua vários alimentos de sera de embalagens pequenas. Uma alimentação monótona com alimentos que deixaram de ser
frescos há muito tempo leva a que os peixes
percam a sua vivacidade e as suas cores. Os
peixes até podem chegar a adoecer. Cada
vez que se abre a embalagem, o alimento
entra em contacto com a luz e o ar. Deste
modo, as vitaminas e os nutrientes delicados
são destruídos. Por este motivo, os sacos
transparentes não são uma embalagem adequada para a comida!
Como reconhecer os líderes
Ao distribuir o alimento, rapidamente irá determinar qual o peixe dominante no aquário. Os peixes mais fortes comem primeiro.
Normalmente, são os peixes mais ativos e
coloridos.
Demasiada comida?
Se ao ﬁm de uma hora ainda se
encontra comida no fundo do
aquário, é porque distribuiu uma
quantidade excessiva.
imediatamente os
 Elimine
restos de comida com o
sera aspirador de areão.

introduza
 Eventualmente,
peixes que procurem comida no fundo do aquário,
como por exemplo coridoras. No entanto, tenha em
conta que estes peixes nem
só se alimentam de restos
de comida e também necessitam de uma alimentação
adequada!

Alimentadores automáticos
O alimentador automático sera
feed A plus fornece, de modo
ﬁável, alimento aos seus peixes
de aquário 1 a 6 vezes ao dia,
dependendo da forma como o
regular. Também é ideal para alevins que, se possível, devem receber pequenas porções várias
vezes ao dia. sera vipagran é

c k .c o m

t te r s to
a il – shu
ev M i k h

Alimentação durante as férias
Se alguém trata dos seus peixes
durante a sua ausência, existe
o risco de sobrealimentação, já
que as pessoas não familiarizadas com aquários têm tendência
a distribuir demasiada comida.
Prepare o alimento para todos
os dias em recipientes separados, com indicação da data.
De preferência, deve aﬁxar no
vidro do aquário o endereço e
o número de telefone do seu
fornecedor habitual. Para os
peixes saudáveis, não é prejudicial receber alimento só de dois
em dois dias durante o tempo da
sua ausência.

particularmente adequado para
a utilização em alimentadores
automáticos. Coloque o alimentador automático a funcionar
uma semana antes de se ausentar. Deste modo, pode veriﬁcar
se funciona e controlar a quantidade de alimento distribuída.

Alimento de longa duração
Caso se ausente durante vários dias, o sera holiday é uma
solução, se não quer conﬁar a
alimentação dos peixes de aquário a pessoas inexperientes ou a
alimentadores automáticos. Este
alimento em pastilhas de alta
qualidade de sera permanece
estável dentro de água durante
7 dias completos e não se desfaz. Os ingredientes presentes
em sera holiday são progressivamente libertados, pelo que
os peixes podem ir comendo o
alimento camada por camada.

© Dudar

Os peixes
não têm
apetite
Isso é pouco comum
e deve ser
analisado de forma mais aprofundada. Frequentemente, a falta de apetite é um
sintoma precoce de doenças,
especialmente quando os peixes se escondem muitas vezes
ou permanecem apáticos sobre
o fundo. Encontrará informação
sobre o tratamento das possíveis causas no manual sera
“Peixes de aquário saudáveis”.
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Amolecer os alimentos secos
Retirar o ar do alimento com uma seringa
Se pretende distribuir o alimento praticamente sem ar e sem o
esmagar, pode retirar o ar com uma seringa (sem agulha!). Para
isso, são adequadas as seringas de 50 ml.
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1

2

Depois de retirar o êmbolo,
o alimento (neste caso
sera granuar) introduz-se
na seringa.

Agora introduz-se água na
seringa, até encher aproximadamente um terço.

3

4

O alimento ﬂutua em cima,
devido ao ar que contém no
seu interior.

Em seguida coloca-se cuidadosamente o êmbolo na seringa –
mas só até que esteja bem encaixado! Segure a seringa com
a abertura para cima e aperte o
êmbolo para retirar o ar.

5

6

Tape a abertura e retire o
êmbolo.

Devido à pressão negativa,
o ar é extraído do alimento.
O alimento sem ar afunda-se
e é fornecido imediatamente
aos peixes.

Quadro das vitaminas mais importantes
Vitamina

Função

Sintomas de deﬁciência

A

Melhora a visão e promove o
crescimento; protege a pele, favorece
a fertilidade

Lesões oculares, hemorragias
cutâneas

B1

Obtenção de energia a partir dos
hidratos de carbono; fornecimento de
açúcar ao cérebro e ao sistema nervoso

Distúrbios do movimento, cãibras

B2 (PP)

Processamento de proteínas;
formação dos músculos; proteção das
membranas mucosas

Hemorragias cutâneas,
problemas no sistema nervoso

B5

Formação de enzimas

Lesões nas guelras

B6

Reforço do sistema nervoso

Lesões no sistema nervoso. Um
sintoma típico são os distúrbios
do movimento.

B12

Digestão; formação de hemoglobina
(pigmento vermelho do sangue, indispensável para o transporte de oxigénio)

Anemia, apatia e problemas de
crescimento

C

Fortalecimento das defesas
imunológicas; formação do esqueleto

Suscetibilidade às doenças e
deformação das guelras. Os
alimentos de sera contêm
vitamina C estabilizada a longo
prazo, já que na sua forma
original esta vitamina é sensível
ao ar.

D3

Regulação da absorção do cálcio e do
fósforo e, portanto, particularmente
importante para o crescimento dos
ossos

Deformação dos ossos
(raquitismo)

E

Formação de hormonas de fertilidade;
estabilização de vitaminas e valiosos
ácidos gordos insaturados

Infertilidade e fígado gordo

H (biotina)

Fator de crescimento

Problemas de crescimento, falta
de apetite, cãibras

K

Melhora a coagulação do sangue após
ferimentos

Problemas na cicatrização de
feridas, lesões no fígado

Colina

Digestão de gorduras

Fígado gordo, entre outros

23

44/04P

O seu fornecedor sera

GmbH • D 52518 Heinsberg • Germany

Para aquários naturais
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