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Um lago, seja grande ou 
pequeno, valoriza qualquer 
jardim, terraço ou 
até mesmo varanda.

Desde que tenha em conta alguns elementos 
importantes, os trabalhos de manutenção 
podem ser reduzidos, de modo que sobra 
muito tempo para desfrutar do seu lago. Por 
esse motivo, compilamos para si os aspec-
tos mais importantes para planifi car correc-
tamente o lago, as medidas de manutenção 
necessárias, assim como a manutenção dos 
peixes e plantas no seu pequeno biótopo.

Índice
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Selecção da localização: 

  Se possível, uma parte do 
lago deve estar à sombra, 
com algumas horas de sol 
durante o dia

  A maior distância possível 
entre o lago e as árvores 
(perigo de poluição devido 
às folhas caídas)

  Deve haver uma ligação 
para a bomba e o fi ltro
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Construção de um lago

3

Índice

Ao planificar um lago, deve ter em conside-
ração, que, no caso que mais tarde deseje 
introduzir peixes, a profundidade do lago 
não deve ser inferior a 1 metro. Só assim é 
que os animais podem hibernar sem proble-
mas. Além disso, o lago deve ser tão grande 
quanto possível, já que quanto maior é lago, 
maior é a capacidade de auto-manutenção.
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Os lagos pré-fabricados têm a vantagem 
que são muito robustos, e, principalmente 
para os jardins pequenos, são uma solução 
rápida. No entanto, raramente têm uma pro-
fundidade superior a 80 cm, e por isso não 
são perfeitamente adequados para manter 
peixes.

Um lago em tela permite mais individualida-
de e pode-se adaptar a cada jardim. Tam-
bém se pode modifi car mais tarde, segundo 
as necessidades. No entanto, durante a 
preparação há que ter muito cuidado, já que 
faltas de atenção podem ter consequências 
graves.

Os grandiosos mini-lagos 

Para um mini-lago no terraço ou na varanda 
são adequadas as bacias de zinco já velhas 
ou as decorativas pipas de madeira forradas 
por dentro com tela de lago, que, com uma 
bonita vegetação, são uma verdadeira atrac-
ção. Naturalmente são demasiado pequenas 
para manter peixes, e, por isso, são os jogos 
de água e a coloração esplêndida das plan-
tas que lhes dão o verdadeiro valor.
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Lago pré-fabricado ou individual?
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Tudo bem planeado

Um esboço do lago que deseja criar será 
muito útil para a realização do seu projecto. 
Durante a planifi cação, tenha em conta que 
para as plantas devem existir diferentes ní-
veis horizontais no lago, já que é difícil colo-
cá-las em superfícies inclinadas, e as plan-
tas preferem diferentes profundidades, 
dependendo de cada espécie. Agora é fácil 
determinar a quantidade necessária de tela 
(ao calcular o tamanho, deve adicionar 70 cm 
de tela em toda a volta, para compensar 
possíveis imprecisões e para facilitar a 
construção das margens). Após terminada a 
escavação para o lago, é importante retirar 
as pedras pontiagudas e objectos seme-
lhantes. Caso o solo seja irregular, recomen-
damos colocar um pouco de areia, para 
corrigir possíveis desníveis. 

Conselho:
Com a terra que tirou do seu lago, pode 
criar um lindo canteiro. Eventualmente tam-
bém gostaria de ter um pequeno riacho que 
corre para o seu lago, fornecendo-lhe assim 
oxigénio.

Conselho:
Com um nível de mangueira podem-se 
determinar facilmente os níveis da margem 
do lago, para os igualar rapidamente. 
Assim evita que a tela seja visível após o 
enchimento do lago.

O material em fi bra colocado por baixo da 
tela, é também uma protecção contra as pe-
dras que eventualmente passaram desper-
cebidas. Em seguida coloca-se a tela. Ao 
fazê-lo, tente alisar as pregas o melhor que 
puder, já que nestas dobras, mais tarde, po-
de-se acumular lodo em putrefacção. De-
pendendo dos gostos de cada um, pode-se 
colocar areão ou pedras maiores no lago, 
como decoração e material de fundo. Nun-
ca deve utilizar terra do jardim ou terra ve-
getal, já que estas podem promover a proli-
feração descontrolada de algas.
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Uma grande parte do trabalho já está feita – 
fi nalmente o lago começa a tomar forma e 
pode-se encher com água. Não se esqueça 
que para os peixes e as plantas a água é tão 
importante como o ar para os seres huma-
nos. Por isso, deve tê-la em especial aten-
ção.
Para encher o lago por primeira vez, se pos-
sível, deve utilizar água da torneira. Esta não 
contém praticamente nenhumas substân-
cias indesejadas que tenham um efeito ne-
gativo sobre os peixes e as plantas.

Água do poço

Na sua composição, a água do poço depen-
de muito do ambiente que o rodeia, poden-
do assim representar um risco imprevisível.

Água da chuva

A água da chuva tem uma concentração 
muito baixa de minerais essenciais. Por is-
so, as chuvas fortes podem ter efeitos ne-
gativos sobre a qualidade da água. No 
entanto, pode-se utilizar em pequenas 
quantidades para encher o lago. Contudo, 
antes de adicionar a água da chuva, deve 
aplicar primeiro sera pond bio balance, 
para compensar a falta de minerais, e sera 
KOI PROTECT, para aglutinar as substân-
cias nocivas.

Água da torneira

Visto que os requisitos de qualidade relati-
vos à água da torneira são bastante rigoro-
sos, esta é a base ideal para uma água de 
lago que corresponde à natureza. Para 
acondicionar a água para os peixes e plan-
tas, adicione sera KOI PROTECT. Assim, 
os metais pesados eventualmente presen-
tes e o cloro são aglutinados, perdendo o 
seu efeito nocivo. 

A qualidade da água é decisiva para que o 
lago seja fácil de cuidar. Uma má qualidade 
da água pode perturbar o crescimento das 
plantas e causar a proliferação de algas e 
até mesmo doenças nos peixes. Para evitar 
isso, deve determinar em qualquer lago, in-
dependentemente do tamanho, os parâme-
tros mais importantes da água em intervalos 
regulares. Para isso, a sera oferece o rápido 
sera Quick Test. Basta colocá-lo na água e 
depois de 1 minuto poderá ler os valores 
mais importantes. Para uma determinação 
mais exacta, recomendamos o sera aqua 
test-set e, para os donos de lagos mais ex-
perientes, a sera KOI AQUA-TEST BOX.

Finalmente água!

Conselho: 
Ao encher o lago, faça atenção ao conta-
dor da água. De este modo pode determi-
nar a quantidade exacta de água. Isso é 
necessário para a aplicação de tratamen-
tos para lago ou medicamentos. Também 
se podem determinar assim a quantidade 
máxima de peixes a introduzir e a capaci-
dade de fi ltragem necessária.
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Valor de pH

O valor de pH permite determinar se a água 
é ácida ou alcalina. A escala vai de 0 a 14. O 
valor ideal no lago é de 7,0 a 7,5. Este valor 
varia constantemente – devido à actividade 
das plantas e à chuva. Por 
isso, os valores entre 6,8 e 
8,2 também podem ser 
considerados adequados.

A seguir resumimos os parâmetros mais 
importantes para o lago, o que estes pa-
râmetros signifi cam e como poderão ser 
corrigidos: Conselho:

Os parâmetros da água no lago 
dependem bastante da hora do 
dia, das condições meteorológi-
cas e de muitos outros factores. 
Por isso, os parâmetros devem 
ser sempre medidos à mesma 
hora do dia.

Dureza da água

A dureza da água descre-
ve-se principalmente atra-
vés da dureza total e da 
dureza de carbonatos.

A dureza total (GH) é
definida pela quantidade do cálcio e 
magnésio dissolvidos na água. Estes dois 
minerais são indispensáveis para um cresci-
mento saudável dos peixes e das plantas.

A dureza de carbonatos (KH) é um dos pa-
râmetros da água mais importantes e des-
creve-se frequentemente em relação ao va-
lor de pH, já que é capaz de o estabilizar. 
Isto é: compensa as variações do pH, de 
modo que este valor não alcança desperce-
bidamente níveis tóxicos para os peixes. A 
dureza de carbonatos deve ser sempre su-
perior a 5°dH. 
Para aumentar a dureza total e a dureza de 
carbonatos, estabilizando assim o pH, reco-
mendamos sera pond bio balance. Tam-
bém deve aplicar sera pond bio ba lance 
depois de chuvas fortes ou de uma mudan-
ça de água.
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Finalmente água!

 NH +4
NH 3

 NO -2

 NO -3

O que é o “equilíbrio biológico”?
Quando falamos do equilíbrio biológico, na 
maior parte das vezes referimo-nos ao ciclo 
do azoto. Desde que este se tenha estabele-
cido no lago, o dono do lago pode estar des-
cansado e deixar que a natureza, com a sua 
capacidade de auto-limpeza, faça o seu tra-
balho. A seguir apresentamos um esquema 
do ciclo do azoto:

1   Demasiada comida, 
excrementos dos peixes 
e partes de plantas 
mortas poluem a águamortas poluem a água

2   As bactérias depuradoras 
transformam os poluentes, 
primeiro em NH4

+ /NH3 
(amónio, amónia)(amónio, amónia)

3   As bactérias depuradoras 
transformam NH4

+ /NH3 
em NO2

– (nitrito)

4   As bactérias depuradoras 
transformam NO2

–  
em NO3

–  (nitrato) = 
nutriente para plantas

1

2

3

4

Decomposição 
dos poluentes 
amónia (NH3), 
nitrito (NO2) e 
nitrato (NO3)
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Fosfato (PO4)

O fosfato acumula-se no lago como produto 
de decomposição das plantas, mas também 
quando está presente demasiado alimento 
dentro do lago. Além disso, é um nutriente 
necessário para as plantas. Infelizmente, as 
algas também tiram proveito da elevada con-
centração de fosfato. Por esse motivo, o 
fosfato deve ser controlado em intervalos 
regulares e, caso seja detectado, deve ser 
eliminado. Para isso, o sera pond phosvec 
é especialmente adequado. Aglutina rapida-
mente o fosfato, de modo que este já não 
está disponível para as algas.

Nitrito (NO2)

O nitrito é tóxico para os peixes. Num lago 
saudável, é rapidamente transformado em 
nitrato, não tendo assim influência sobre os 
animais. Desde que se tenha estabilizado um 
equilíbrio biológico saudável no lago, não 
pode haver nitrito detectável. Caso detecte 
nitrito, só com uma aplicação rápida de sera 
pond toxivec é que poderá evitar que os 
peixes sejam afectados.

Quando se acumula nitrito (NO2) ou amónio/
amónia (NH4/NH3) no lago, é indício de que 
o equilíbrio biológico está perturbado, ou 
seja: não estão presentes bactérias depura-
doras suficientes que possam transformar as 
substâncias tóxicas (amónio ou nitrito). Nes-
te caso, é muito útil a aplicação de sera 
pond bio nitrivec. Contém microorganismos 

vivos que podem começar imediatamente a 
trabalhar. Além disso, contém mineral vulcâ-
nico que aglutina os poluentes e as turva-
ções no lago. 
Os microorganismos que decompõem o 
amónio e o nitrito também são denominados 
“bactérias filtrantes”. Existem dois motivos 
para isso:

Por um lado, são responsáveis pela filtragem 
biológica, já que eliminam os poluentes. Por 
outro lado, fixam-se preferencialmente em 
filtros, para efectuar o seu trabalho. Por este 
motivo, é conveniente oferecer a estas bac-
térias a maior superfície possível num filtro, 
para que nela se possam fixar.
sera siporax pond é um material filtrante 
extraordinário, de alta capacidade, que se 
pode activar biologicamente e proporciona 
a maior superfície possível. Assim, a super-
fície de um litro de sera siporax pond  
(25 mm) equivale a uma área de 200 m2. Para 
a primeira fixação de bactérias e depois de 
cada limpeza, deve adicionar ao filtro sera 
pond bio nitrivec. Além disso, recomenda-
mos a aplicação de sera pond filter biostart 
em intervalos regulares. Acelera a decompo-
sição do lodo e evita odores desagradáveis. 
Os microorganismos altamente activos e as 
enzimas decompõem rapidamente as folhas 
mortas, os excrementos dos peixes e os res-
tos de comida, facilitando assim o trabalho 
de sera pond bio nitrivec.
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Equipamento de filtragem

sera pond fil bioactive

  é adequado para o funcionamento de 
riachos

  pode ser enterrado até à tampa

  contralavagem para uma limpeza fácil

  indicador automático de sujidade para 
contralavagem ou limpeza 

  fecho hermético, graças à anilha de  
fixação entre a tampa e a câmara

  câmara de filtragem com 4 esponjas,  
colocadas umas atrás das outras, para 
uma filtragem gradual

Filtros de pressão

Para além da filtragem biológica acima mencionada, os filtros de 
lago também purificam mecanicamente a água. Isto é: as desagra-
dáveis substâncias flutuantes são retidas por diferentes materiais fil-
trantes. Em princípio, diferenciamos entre um filtro de pressão e um 
filtro de fluxo contínuo. Num filtro de pressão, a água é conduzida 
com pressão pelas câmaras.

10
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Filtro de fl uxo contínuo

Um fi ltro de fl uxo contínuo tem a vantagem 
que a água, devido à ordem especial de pe-
neiras e almofadas fi ltrantes, recebe grandes 
quantidades de oxigénio. Isso é necessário, 
particularmente no Verão e no caso que es-
tejam presentes no lago grandes quan ti da-
des de peixes e plantas. Para a fi ltragem bio-

 
 
lógica, os fi ltros de fl uxo contínuo geralmen-
te têm uma câmara grande, de modo que é 
possível criar uma superfície ainda maior. Os 
fi ltros de fl uxo contínuo, são especialmente 
adequados para os lagos com um volume a 
partir de 10.000 litros.

sera KOI Professional 12000 / 24000 fi ltro de lago 

Entrada de água

Peneira de aço fi no, 200 μm

Acumulação de oxigénio

Câmara colectora de sujidade

Esponja de fi ltragem fi na

Válvula de saída de água suja

Almofada Matala

Filtragem biológica com 10 litros de 
sera siporax pond

Saída de água

Sistemas de fi ltragem inovadores e com-
pactos, para todos os lagos de jardim

  fi ltros que necessitam de pouca manu-
tenção e de pouco espaço, com efeito 
múltiplo, para uma água cristalina em 
lagos de jardim

  sera pond sistema UV-C 55 W (inclu-
ído no sera KOI Professional 12000 
fi ltro de lago), para a eliminação efi caz 
de bactérias e algas fl utuantes

  tecnologia de peneira, para a remoção 
duradoura de partículas fl utuantes até 
um tamanho de 200 μm e acumulação 
de oxigénio

  esponjas para partículas fi nas, para a 
remoção de algas fl utuantes e turvações 

  câmara biológica, incluindo uma almo-
fada Matala e sera siporax pond, para 
a limpeza biológica da água

Outras vantagens:

  baixas concentrações de fosfato e ni-
trato, graças à eliminação rápida de 
partículas de sujidade e excrementos

  instalação e manutenção fáceis 

  adequado para lagos até um volume de 
20.000 litros de água e lagos de Kois até 
12.000 litros (sera KOI Professional 
12000), e para lagos até 40.000 litros e 
lagos de Kois até 24.000 litros (sera KOI 
Professional 24.000), respectivamente.
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Clarifi cação UV-C
Esta técnica para a limpeza da água, inicial-
mente utilizada no acondicionamento da 
água potável, nos últimos anos estabeleceu-
se também no sector dos lagos. O termo 
“UV” refere-se a um tipo de luz com um es-
pecial comprimento de onda, nomeadamen-
te a luz ultravioleta C. A luz UV-C tem a 
característica positiva que as algas, os agen-
tes patogénicos e os fungos já não se podem 

Equipamento de fi ltragem

multiplicar, além disso, as células das algas 
aglutinam sob a radiação UV-C, o que facili-
ta bastante a eliminação das células de algas 
mortas, através de um fi ltro. Sendo assim, 
esta técnica é um tratamento efi caz contra a 
água verde, que não se baseia em produtos 
químicos.

Bombas para lago

Para colocar estes dois tipos de fi ltros em 
funcionamento, é necessária uma bomba 
para lago. Para isso, as bombas da gama 
sera pond PP são particularmente adequa-
das. A capacidade necessária é determina-
da em função do volume do lago e da altura 
desejada da coluna de água.

Para os sistemas de fi ltragem pequenos, ou 
para o funcionamento de jogos de água, são 
adequadas as bombas da gama sera pond 
SP. São fáceis de instalar no lago e, graças 
aos diferentes bicos contidos na embala-
gem, pode escolher o jogo de água mais 
adequado para o seu lago.

Todos os fi ltros de lago da sera podem fun-
cionar em combinação com o sera pond 
sistema UV-C 55 W. Na embalagem do sera 
KOI Professional 12000 fi ltro de lago, esta 
unidade já está incluída.
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Peixe vermelho (Carassius auratus)
(até 30 cm)
O grande clássico entre os peixes de lago é 
de fácil manutenção. Os peixes vermelhos 
adoram o sol. Como eles se multiplicam 
fortemente, de preferência introduza só 
3 – 5 exemplares.

Shubunkin 
(Carassius auratus var. shubunkin)
Os Shubunkins são uma variedade de pei-
xes vermelhos. Têm manchas pretas e uma 
coloração de fundo azulada e alaranjada. 
A manutenção corresponde à dos peixes 
vermelhos normais.

Naturalmente, um lago 
não seria um lago, 
sem os peixes e as 
plantas que lhe dão vida.

Os peixes mais conhecidos nos nossos la-
gos são certamente os peixes vermelhos e 
as Kois. Mas também há outros peixes que 
são perfeitamente adequados para os lagos 
de jardim. Alguns têm mesmo uma função 

A vida no lago

especial, já que comem as desagradáveis 
larvas de mosquitos, de modo que no Verão 
pode desfrutar do tempo ao ar livre, sem a 
presença de mosquitos.

Leucaspius delineatus
(8 cm – 10 cm)
Estes peixes pequenos são peixes de car-
dume cheios de vida e gostam de nadar na 
zona das margens densamente plantada. 
Adoram comer crustáceos pequenos, in-
sectos e larvas.

Escalo Prateado (Leuciscus idus)
(25 cm – 80 cm)
Estes peixes também vivem em cardumes e 
necessitam de muito espaço e oxigénio. Por 
isso, recomendamos uma ventilação adicio-
nal. 7 – 12 exemplares destes animais ágeis 
mantêm um lago de 6 m2 livre de mosquitos.
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A vida no lago

Peixe Amargo (Rhodeus amarus)
(6 cm – 8 cm)
Estas carpas são difíceis de criar, porque a 
fêmea necessita de conchas de mexilhões-
de-rio ou de mexilhões de água doce para a 
desova. Devido ao seu tamanho pequeno, 
são particularmente adequados para lagos 
pequenos. 

Acipenser ruthenus
(até 100 cm)
Como peixes de fundo, preferem passar os 
seus dias e noites sobre o areão, remexem 
a lama, procurando vermes, caracóis e crus-
táceos.

Tinca tinca
(25 cm – 30 cm)
Estes peixes pacífi cos e de fá-
cil manutenção são peixes mui-
to úteis. Limpam o chão, elimi-
nando, entre outros, restos de 
comida que fi caram no fundo. 
A sua comida preferida são os 
caracóis aquáticos. No entanto, 
só se mostram ao anoitecer e 
na altura das refeições em re-
giões menos profundas.

Gobio gobio
(até 20 cm)
Estes peixes de cardume, que 
gostam de nadar no fundo, 
crescem lentamente e só alcan-
çam um comprimento de 20 cm 
em casos excepcionais. Ali-
mentam-se de invertebrados 
que vivem no substrato.
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Alimentar correctamente os peixes

Num lago natural os peixes encontram sem-
pre algo que podem aproveitar como alimen-
to, no entanto é indispensável dar-lhes de 
comer. Para isso, há que ter em conta os há-
bitos alimentares e as necessidades dos pei-
xes consoante a estação do ano. Com uma 
vasta gama de alimentos, a sera oferece aos 
seus peixes uma variedade de alimentos de 
alta qualidade e naturais, com muitas vitami-
nas, minerais, oligoelementos e ervas. Os ali-
mentos sera proporcionam 
um crescimento saudá-
vel, vitalidade e cores 
magníficas.

15

Em princípio só deve utilizar alimentos de 
alta qualidade. Praticamente, estes podem 
ser aproveitados pelos peixes por completo. 
Os alimentos de baixa qualidade são excre-
tados praticamente sem ser digeridos e são, 
por isso, uma base excelente para as algas.

 Alimentação no caso  
povoação mista

Neste caso, são particularmente 
adequados os alimentos sera pond 
flakes (para peixes pequenos e mé-
dios até 8 cm), sera pond granulat 
(para peixes médios e grandes a 
partir de 8 cm), sera pond color  
sticks, para uma coloração esplên-
dida e sera pond mix royal, uma 
mistura de alimentos que contém o 
petisco adequado para qualquer 
peixe.
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Apesar dos melhores cuidados, nem sem-
pre é possível evitar doenças no lago. Por 
esse notivo, o manual sera “Peixes de lago 
saudáveis” dedica-se a este tema e ao trata-
mento correcto.

Alimentação dos 
peixes vermelhos

Aqui terá que experimentar qual é o alimen-
to que os seus peixes vermelhos preferem. 
Alguns são muito mansos e vêm à superfície 
para comer. Com o alimento fl utuante em fl o-
cos sera goldy pode observá-los enquanto 
eles comem. Se os peixes forem tímidos, de-
vem ser alimentados com o sera goldy gran 
que se afunda lentamente. Para realçar as 
cores, alimente os seus peixes alternada-
mente com sera goldy color spirulina.

 Alimentar os esturjões

sera pond stör perlets foi espe-
cialmente desenvolvido para a ali-
mentação dos impressionantes 
esturjões no lago de jardim. Este 
alimento granulado, que se afunda, 
mantém a sua forma durante muito 
tempo na água, sem causar turva-
ções. Sendo assim, corresponde 
aos hábitos alimentares dos estur-
jões que gostam de nadar no fun-
do.
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Peixes de lago saudáveis

n Reconhecer as doenças dos peixes, identificar as causas

n Combater com sucesso as doenças com os tratamentos SERA

Alimentar correctamente os peixes



17

Com a gama sera KOI Professional pode 
alimentar os seus peixes como os profi ssio-
nais e os criadores. A coextrusão, um pro-
cesso único especialmente desenvolvido 
para este fi m, permite combinar misturas de 
alimentos adaptadas a cada estação do ano 
com um núcleo, cujas vitami-
nas estão perfeitamente 
protegidas, graças a 
um processo espe-
cial a baixas tem-
peraturas.

Alimentação das Kois

Para a alimentação dos reis do lago, tem 
duas gamas da sera à sua disposição. A 
gama básica consiste no sera KOI ROYAL, 
o alimento base em diferentes tamanhos, 
sera KOI COLOR para realçar as cores e 
sera KOI NATURE, com bichos-
da-seda secos, que é um verda-
deiro petisco.

Para a alimentação especial, a sera oferece 
o sera KOI SNACK. Com o alimento em 
sticks pode habituar as Kois a comerem da 
sua mão, o que lhe permite um contacto mui-
to especial com o seu animal.

Conselho:
Um tratamento regular de vitami-
nas com SERA KOI MULTIVITA-
MIN fortalece o sistema imunitário 
dos peixes e evita assim as doen-
ças. Para isso, adicione a quanti-
dade necessária a alguns fl ocos e 
dê os fl ocos aos seus peixes.

17
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Com sera KOI Professional, a in-
vestigação de sera desenvolveu um 
alimento singular que se adapta 
exactamente às necessidades ali-
mentares das carpas Koi – no que 
diz respeito ao tamanho, tempera-
tura e estação do ano.

Os ingredientes naturais de alta qualidade 
são preparados em diferentes processos, de 
modo a conservar as substâncias valiosas. 
Tal como nos produtos alimentares para se-
res humanos, nos alimentos para Kois tam-
bém há ingredientes que têm que ser prepa-
rados cuidadosamente a baixas temperaturas 
e ingredientes cujo efeito apenas se manifes-
ta por inteiro a altas temperaturas.

A inovação da investigação de sera:
sera KOI Professional 

 – o primeiro alimento coextrudido

O processo da coextrusão permite combinar 
os componentes produzidos separadamen-
te numa unidade alimentícia de anel e núcleo 
– especialmente desenvolvido para corres-
ponder às necessidades das Kois durante as 
diferentes estações do ano.

Deste modo, garante uma boa digestibilida-
de, um baixo nível de poluição e, conse-
quentemente, a manutenção do lago requer 
menos esforços, durante as diferentes esta-
ções do ano. Anel

Mistura alimentícia adaptada 
para cada estação do ano, para 
uma alimentação que as Kois ne-
cessitam natu-
ralmente.

Núcleo
Contém a fórmula sera Vital- 
Immun-Protect, produzido 
através de um processo es-
pecialmente cuidadoso a 
temperaturas baixas. Rico 
em vitaminas, minerais e oli-
goelementos naturais. Forta-
lece as defesas imunitárias, 
reduzindo assim a suscepti-
bilidade a doenças.

Encontrará mais informações sobre a ali-
mentação correcta das Kois no prospecto 
“sera KOI Professional”. 

www.sera.de

Para lagos de jardim naturais
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Alimentar correctamente os peixes
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para cada estação do ano, para 
uma alimentação que as Kois ne- Núcleo

Contém a fórmula 
Immun-Protect
através de um processo es-
pecialmente cuidadoso a 

para cada estação do ano, para 
uma alimentação que as Kois ne-
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< 12 ºC
8 – 17 ºC 8 – 17 ºC

< 12 ºC> 17 ºC

sera KOI Professional 
alimento de Inverno

sera KOI Professional alimento de Verão
sera KOI Professional alimento colorante de Spirulina

sera KOI Professional alimento de Primavera/Outono
sera KOI Professional alimento colorante de Spirulina

Alimentação com sera KOI Professional:

Alimento de 
Verão
A partir de 17 °C

Anel: Proporção equilibrada de energia e 
proteínas, para uma digestão óptima, o me-
lhor crescimento possível e uma poluição 
mínima da água.
Núcleo: Fórmula VIP + alho

Alimento 
colorante de 
Spirulina
A partir de 8 °C

Anel: Alto teor de algas Spirulina e Haema-
tococcus, para uma separação clara das 
cores e um brilho intenso. Evita que a parte 
branca das Kois se torne amarelada.
Núcleo: Fórmula VIP + teor particularmen-
te elevado de minerais e oligoelementos.

Alimento de 
Primavera/
Outono
abaixo de 17 °C

Anel: Ingredientes de fácil digestão favore-
cem o metabolismo, garantem uma boa 
condição física e preparam a hibernação 
com segurança. 
Núcleo: Fórmula VIP + teor particularmen-
te elevado de vitamina C

Alimento de 
Inverno
abaixo de 12 °C

Com ácidos gordos Omega-3 essenciais e um 
teor reduzido de hidratos de carbono, para 
uma saúde óptima das suas Kois no Inverno. 
Vai rapidamente ao fundo, onde os peixes na-
dam e procuram comida durante o Inverno.

ºC
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As plantas aquáticas são o elemento mais 
importante num lago. Para além de serem 
bonitas, funcionam como um clarificador de 
água, já que consomem os poluentes, como 
o amónio, amónia, nitrato e fosfato. Assim, 
estas substâncias não podem afectar os pei-
xes. As plantas e as algas desagradáveis são 
concorrentes directos, no que diz respeito 
aos nutrientes, principalmente na luta pelos 
nitratos e fosfatos. Desde que as plantas se-
jam saudáveis, ganham sempre esta luta e 
as algas não têm hipóteses. Para um cresci-
mento saudável das plantas é essencial for-
necer às plantas os nutrientes e oligoele-
mentos que não estão disponíveis na água. 
As plantas devem ser fertilizadas em interva-
los regulares. Para isso, adicione sera pond 
florena concentrate directamente à água 
do lago, ou as sera pond florenette Tabs 
nas raízes das plantas (especialmente ade-
quadas quando se colocam plantas novas).

A melhor época para plantar

Desde a Primavera até ao início do Outono, 
pode colocar plantas no seu lago. Durante 
este tempo, as plantas formam rapidamen-
te raízes, graças à alta temperatura da água. 
As plantas submersas, as plantas de folhas 
flutuantes e as plantas com folhas que ultra-
passam a superfície da água devem estar 
presentes no lago em proporções iguais. Re-
gra geral: A quantidade das plantas submer-
sas deve representar um terço de todas as 

Plantas no lago de jardim
plantas aquáticas. Sobretudo aquelas que 
competem directamente com as algas pelos 
nutrientes, como as plantas Typha e Elodea, 
não podem faltar em nenhum lago.

As plantas submersas, e sobretudo as plan-
tas de folhas flutuantes, de preferência de-
vem ser plantadas em cestos. Primeiro revis-
ta os cestos com um pano para plantas, 
depois encha-os com areia grossa ou areão 

Typha minima 
Envergadura: aprox. 10 – 25 cm
Época de floração: Julho – Agosto
Planta perene. Na Primavera necessi - 
ta de ser generosamente podada. É  
compatível com Lythrum salicaria e  
Iris sp. 

Iris sp.
Envergadura: aprox. 60 – 80 cm
Época de floração: Maio – Julho
Na natureza estão protegidas!

Cyperus alternifolius
Envergadura: aprox. 80 cm
Época de floração: Julho – Agosto
Adequada para solos ácidos. Plantar em 
grupos pouco densos ou sózinha. Não 
podar. É compatível com a Typha.

Plantas para as margens
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Plantas de zonas pantanosas

Lythrum salicaria
Envergadura: aprox. 80 – 150 cm
Época de floração: Junho – Setembro
Podar na Primavera, retirar as folhas 
murchas. No início do Verão pode-se 
multiplicar através de estacas. 

Menyanthes trifoliata 
Envergadura: até 30 cm
Época de floração: Maio – Junho
Deve ser plantada em locais ensolarados!

Caltha palustris
Envergadura: aprox. 20 – 30 cm
Época de floração: Março – Junho
Não é complicada, mas não pode estar 
em locais com demasiada sombra, se-
não formam-se rebentos compridos. As 
folhas devem ser podadas no Verão, se-
não pode aparecer míldio. 

Myosotis scorpioides 
Envergadura: aprox. 20 – 40 cm
Época de floração: Maio – Outubro
Adapta-se facilmente, gosta de se espa-
lhar. É compatível com a Caltha palus-
tris.

Na zona do lago, as plantas 
são classificadas, segundo  
a sua localização preferida, 
em plantas para as margens, 
plantas de zonas pantanosas, 
plantas de zonas baixas e 
plantas de zonas fundas.

e dobre o pano para dentro. Cubra a super-
fície do cesto com pedras, para que a plan-
ta não possa sair do cesto. Na zona panta-
nosa fixe as plantas com esteiras para 
declives.
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Alisma sp.
Envergadura: aprox. 60 – 80 cm
Época de floração: Junho – Agosto
Sobretudo em pequenos lagos, podar re-
gularmente. Ideal para tapar as margens 
do lago ou da tela.

Butomus umbellatus
Envergadura: aprox. 100 cm
Época de floração: Julho – Agosto
Não causa problemas. No caso de uma 
proliferação exagerada, deve ser poda-
da na Primavera. É bonita em grupos. 

Plantas de zonas baixas

Calla palustris
Envergadura: até 30 cm
Época de floração: Maio – Julho
Os rizomas sem raiz também podem ser 
colocados livremente na água como 
plantas flutuantes.

Elodea sp.
Envergadura: até 100 cm
Profundidade da água: até 100 cm
Cresce rapidamente e enriquece a água 
em oxigénio. Adequada como primeira 
planta.

Plantas de zonas fundas

Plantas no lago de jardim
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Os nenúfares

A mais conhecida e popu-
lar das plantas de folhas 
flutuantes é o nenúfar.
No entanto, por um lado há 
que ter em conta que deve 
escolher um espécie que 
seja adequada para o tama-
nho do lago, já que algumas 
espécies podem crescer 
muito. 
Por outro lado, os nenúfares 
não devem cobrir toda a su-
perfície do lago, para não tirar 
a luz às plantas que se encon-
tram na zona mais funda.

23
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Como já mencionámos, desde que se consi-
derem algumas regras básicas, as medidas 
de manutenção do lago não são excessivas. 
Também no que diz respeito à alimentação 
dos peixes há que ter em conta alguns as-
pectos relativos às estações do ano. Aqui 
explicamos-lhe como poderá desfrutar do 
seu lago durante todo o ano:

O lago durante o ano

PROTECT e sera pond bio nitrivec. O filtro 
é novamente colocado em funcionamento. 
Para a fixação de bactérias filtrantes, aplique 
sera pond filter biostart sobre os materiais 
filtrantes.

Os valores mais importantes da água devem 
ser verificados e, se necessário, ajustados 
(sobretudo, deve fazer atenção à dureza de 
carbonatos!).

Para evitar as algas, é necessário aglutinar 
os nutrientes excessivos com sera pond 
phosvec (veja também: “Algas – e agora?”. 
Além disso, sera pond bio humin (ajuda 
imediata) é muito útil para escurecer o lago, 
dando à água uma coloração transparente, 
da cor do âmbar. Deste modo, evita-se a 
propagação de algas e os peixes sentem-se 
visivelmente melhor numa água cristalina.

Para os peixes, a Primavera é a época mais 
crítica do ano. As temperaturas, que por ve-
zes variam fortemente entre o dia e a noite 
causam uma pausa temporária da digestão. 
Por isso, é importante começar a alimenta-
ção com alimentos especiais, de fácil diges-
tão e ricos em vitaminas.

Os alimentos sera KOI Professional ali-
mento de Primavera/Outono, sera KOI 
Professional alimento colorante de Spiru-
lina, sera KOI ROYAL, sera goldy, sera 
goldy gran, sera goldy color spirulina e 
sera KOI NATURE são ideais para isso. 

Primavera

A Primavera é a época do ano, em que se 
assentam as bases para que o lago não cau-
se problemas durante todo ano. Uma manu-
tenção cuidadosa do lago durante a Prima-
vera reduz os trabalhos durante o resto do 
ano. A medida mais importante é a “limpeza 
a fundo”. Para isso, remova as folhas e as 
partes mortas das plantas. Com um aspira-
dor de fundo, deve remover o lodo que se 

acumulou durante o ano anterior, para 
que este ano não se possa for-

mar lodo em putrefacção. 
Em seguida, deve mudar 
aproximadamente 1/3 da 
água do lago. Assim que o 
lago esteja cheio de novo, 
adicione à água sera KOI 

24
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Verão

Para além do controlo regular dos valores da 
água, no Verão deve prestar atenção ao fi l-
tro. Se o débito é reduzido, é necessário lim-
par o fi ltro. Depois de cada limpeza aplique 
sera pond fi lter biostart sobre os materiais 
fi ltrantes. Para o seu crescimento, as plantas 
necessitam de muitos nutrientes, por isso 
deve fertilizar com sera pond fl orena con-
centrate ou sera pond fl orenette Tabs em 
intervalos regulares. Só assim é que se de-
senvolvem as suas esplêndidas fl ores. Além 
disso, devido ao elevado consumo de nu-
trientes, desce a dureza de carbonatos. Por 
isso, aplique regularmente sera KH/pH-plus.

Reponha regularmente a água do seu lago. 
Contudo, não se esqueça de acondicionar 
sempre a água com sera KOI PROTECT e 
sera pond bio nitrivec, de acordo com as 
necessidades dos peixes.

Um tratamento de vitaminas com sera 
KOI MULTIVITAMIN fortalece o siste-
ma imunitário e ajuda os peixes a supe-
rar a Primavera cheios de saúde.

25
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Caso a transparência seja 
reduzida devido a turva-
ções, as substâncias flutu-
antes desagradáveis podem 
ser aglutinadas com sera 
pond crystal, para que o fil-
tro as possa reter com mais 
facilidade.
A altas temperaturas, o teor 

de oxigénio da água pode descer rapida-
mente. Um riacho ou um jogo de água pode 
resolver este problema. No caso de falta de 
oxigénio (que se pode constatar através da 
respiração rápida dos peixes perto da super-
fície da água), sera O2 plus é uma solução 
rápida.

Apesar dos melhores cuidados, é precisa-
mente no início do Verão que se pode origi-
nar espontaneamente uma floração de algas. 
Encontrará uma solução para este problema 
na secção: “Algas – e agora?”

O Verão é a época em que os peixes apresen-
tam o maior crescimento e maior actividade. 
Por este motivo, são necessários alimentos 
especialmente ricos em nutrientes, como sera 
KOI Professional alimento de Verão, sera 
KOI Professional alimento colorante de 
Spirulina, sera KOI ROYAL, sera goldy, sera 
goldy gran e sera goldy color spirulina.

Outono

No Outono deve preparar o seu lago para o 
Inverno. Para isso, há que podar as plantas 
murchas e remover as folhas que chegaram 
vom o vento.
Quando as temperaturas são constante-
mente inferiores a 12 °C, também se deve 
desligar e limpar o filtro.

No final do Verão e no Outono, os peixes 
devem receber uma alimentação que os 
prepare para o Inverno. Como para os pei-
xes o Inverno é a época mais difícil, devem 
ser preparados para a hibernação, quando 
a temperatura da água é baixa, com alimen-
tos de alta qualidade, ricos 
em nutrientes, como o sera 
Professional Alimento de 
Primavera/Outono ou sera 
KOI Professional alimento 
colorante de Spirulina.

O lago durante o ano
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Conselho:
As plantas de caule duro, como as plan-
tas do género Typha, permitem uma tro-
ca de gases durante o Inverno, mesmo 
quando o lago está completamente 
coberto de gelo, e, por esse motivo, só 
devem ser podadas na Primavera.

27

Inverno

Nos lagos com uma profundidade mínima 
de 1 metro, a temperatura na camada infe-
rior da água é constantemente 4 °C e vai di-
minuindo nas camadas superiores. Esta 
temperatura é suficiente para os peixes hi-
bernarem. Não é necessário um aquecedor 
adicional. No entanto, em Invernos muito 
frios, quando se forma uma permanente ca-
mada de gelo no lago, pode ser necessário 
manter uma parte do lago sem gelo para 
garantir o fornecimento de oxigénio. Para 
isso, coloque uma bomba de lago um pou-
co abaixo do nível da superfície da 
água. Certifique-se de que as cama-
das inferiores, ou seja as mais quen-
tes, não sejam remexidas. Senão cor-
re o risco que os peixes gelem. 
Também deve evitar partir ou pisar a 
camada de gelo, já que iria incomodar 
os peixes durante a hibernação, cau-
sando assim, no pior dos casos, a mor-
te dos animais.
Caso os animais ainda comam, a tem-
peraturas inferiores a 12 °C podem ser 
alimentados com sera KOI Professional 
alimento de Inverno.
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Reduzir o sol

As algas gostam de muito sol. Por isso, o 
lago deve estar num local que, em parte, se 
encontre à sombra. Se não for possível, po-
de-se escurecer facilmente a água do lago 
com sera pond bio humin.

Maximizar as plantas

As plantas são os concorrentes directos das 
algas. Desde que as plantas sejam saudá-
veis e cresçam bem, as algas não têm qual-
quer base de crescimento. Uma fertilização 
regular com sera pond fl orena concen -
trate e sera pond fl orenette Tabs favorece 
o crescimento forte das plantas.

Alimentos limpos

Os alimentos de alta qualidade são digeri-
dos em grande parte, os excrementos não 
poluem a água, de modo que as algas não 
têm acesso a nutrientes em excesso.
 

Pura técnica

Uma das melhores medidas para prevenir 
as algas é proporcionada pelo equipamen-
to técnico de UV-C, especialmente quando 
não pode ou não quer colocar plantas sufi -
cientes (veja também a informação sobre a 
“Clarifi cação UV-C”, página 12).

As algas fazem sempre parte de um lago 
saudável e são uma fonte de alimentação 
necessária para os microorganismos. No en-
tanto, uma propagação exagerada pode ter 

consequências graves para o lago e os ani-
mais.
Com as seguintes medidas, pode evitar 
facilmente as algas:

Algas – e agora?
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Importante:  
Antes de um tratamento com 
produtos anti-algas, primeiro a 
água deve ser estabilizada. Is-
so efectua-se com sera pond 
bio balance.

29

Algas fi lamentosas

As algas fi lamentosas fi xam-se sobretudo em pedras e 
plantas, principalmente na zona da margem. sera pond 
algokill* actua imediatamente contra as algas fi lamen-
tosas desagradáveis no lago. Devido à libertação de oxi-
génio activo, as algas são destruídas de forma duradou-
ra. Além disso, sera pond algokill* compensa a falta de 
oxigénio que se origina no lago devido às algas mortas. 
sera pond algokill* espalha-se directamente sobre as 
camadas de algas, onde o produto actua imediata e efi -
cazmente.

Algas fl utuantes

As algas fl utuantes manifestam-se em forma de água 
verde. Neste caso, o sera pond algenstop* altamente 
efi caz é muito útil. Graças à composição específi ca, o 
sera pond algenstop* revela o seu efeito ao longo de 
um espaço de tempo de aproximadamente 1 a 6 sema-
nas. Sendo assim, utilizando o sera pond algenstop* 
pode controlar o crescimento de algas no lago de jardim 
a longo prazo.

*  Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação 
relativa ao produto antes de o utilizar.

Para combater as algas de forma especialmente fácil e, 
sobretudo, duradoura, utilize os sera pond algovec Kits 
especiais. Com o sera kH-Test, sera pond bio ba lance 
e os respectivos productos anti-algas, os kits contêm 
tudo o que é necessário no caso de uma propagação 
drástica de algas. Visto que no caso de propagação de 
algas é necessária uma solução rápida, é aconselhável 
ter este kit sempre em casa.

Conselho: 
Depois de um tratamento, os 
restos de algas mortas devem 
ser removidos manualmente 
ou com a ajuda de um material 
fi ltrante fi no, já que durante a 
sua decomposição, as algas 
podem libertar novamente nu-
trientes. Por isso, após um tra-
tamento de algas, os nutrien-
tes em excesso devem ser 
aglutinados com sera pond 
phosvec.

Apesar das melhores medidas preventivas, é possível 
que se origine uma propagação instantânea de algas. 
Agora é necessário actuar rapidamente, antes que os 
animais sejam afectados ou que a água se altere e já não 
haja remédio.
No lago, em princípio, há dois tipos de algas 
“daninhas” :



30

Prevenir as algas
Medidas gerais Ajuda de sera

Reduzir a radiação 
solar

Construir o lago num local que 
em parte se encontre à sombra

sera pond bio humin

Concorrência pelos 
nutrientes

Forte crescimento de plantas sera pond florenette Tabs, 
sera pond florena 
 concentrate

Dar alimentos  
de alta qualidade

Utilizar unicamente alimentos 
de alta qualidade, distribuir só 
a quantidade que os animais 
comam em pouco tempo

p. ex., sera KOI Professional 
alimento colorante de 
Spirulina, alimento de 
Primavera/Outono, alimento 
de Verão e alimento de 
Inverno

Limitar os nutrientes e 
eliminar as turvações

Eliminar regularmente os res-
tos de plantas e de comida, 
adaptar a potência do filtro ao 
tamanho do lago, estabelecer 
a filtragem biológica

sera pond phosvec,  
sera pond crystal,  
sera pond filter biostart   
 
sera filtros para lago: 
sera pond fil bioactive,  
sera KOI Professional 
12000/24000

Estabilizar e controlar a água do lago
Medidas gerais Ajuda de sera

Acondicionar a água  
de forma natural

sera KOI PROTECT, 
sera pond bio nitrivec, 
sera O2 plus 

Estabilizar a água sera pond bio balance

Analisar regularmente  
os valores da água

testes de água de sera

Combater as algas
Medidas gerais Ajuda de sera

Algas filamentosas sera pond algokill*, 
sera pond algovec Kit 1

Algas flutuantes sera pond algenstop*, 
sera pond algovec Kit 2

Algas – e agora?

* Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.
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 A combinação singular:  
prevenir e combater
Medidas gerais Ajuda de sera

Algas filamentosas e algas flutuantes sera sistema UV-C 24 / 55 W,
sera KOI Professional 12000 filtro de lago
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