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Koi zijn

wonderen van de natuur

Koi zij n Japanse sierkarpers die al meer dan tweeduizend 
jaar geleden in de Chinese literatuur werden vermeld. Koi 
of Goi is het Japanse woord voor karpers in het alge-
meen. De tegenwoordig gekweekte koi komen vooral uit 
Japan, maar ook uit b.v. Israël, Singapore of Zuid-Afrika.

Met meer dan honderd kleuren- en patronencombinaties 
zij n het vissen met een sierlij ke optiek die steeds geliefder 
raken. Ze gelden als geluksbrengers en kunnen tam wor-
den. Fraaie exemplaren koi – naar lichaamsbouw en teke-
ning – hebben vaak een aanzienlij ke waarde.

Er bestaan minstens vij ftien hoofdvarianten en meer dan 
honderd subspecies, één-, twee- en driekleurige variëtei-
ten zij n het meest verspreid.

Koi kunnen vij ftig jaar oud worden en worden afhankelij k 
van de variant meer dan een meter lang. De afmetingen 
van de vij ver zij n bepalend, voor de snelheid waarmee 
een koi groeit. Waterkwaliteit en voedselaanbod zij n door-
slaggevend of een koi zij n groeipotentie ten volle benut en 
zij n natuurlij ke leeftij d bereikt.
 

Met KOI Professional heeft het onderzoeksteam van 
sera een uniek voeder ontwikkeld, dat zich exact aan de 
voedingsbehoefte van koi aanpast – rekening houdend 
met afmetingen, temperatuur en jaargetij de.
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De optimale voeding en  

watertemperatuur

De samenstelling van het voeder hangt in 
hoge mate af van de betreffende watertem-
peratuur. Bij  dalende temperaturen worden 
alle voedingsstoffen, maar met name koolhy-
draten in toenemende mate slechter verteerd. 
Bij  lage temperaturen is een voeder met een 
gering gehalte koolhydraten, bij  een overeen-
komstig hoger proteïne- en vetgehalte der-
halve ideaal. 
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Het assortiment van sera KOI Professional heeft het 
passende voeder voor elk jaargetijde. U herkent de 
voorziene temperatuur om het voeder te gebruiken op 
de temperatuurschaal op de verpakking.
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Spirulina
briljante kleurdiepte en zij deachtige 
glans

Om de prachtige kleurvorming van de koi te optimalise-
ren, is het nodig om de vissen een passend voeder te 
geven. Een hoger gehalte microalg spirulina in het voeder 
ondersteunt de kleurverzadiging en -intensivering 
evenals de heldere scheiding van de kleurzones. Wit-
te gedeeltes ogen stralend, zonder storende gele 
verkleuring.
Spirulina bestaat voor meer dan 50% uit proteï-
nes en bevat alle essentiële aminozuren evenals 
vele onverzadigde vetzuren. Verder bevat de alg 
talrij ke vitamines en mineralen. De in een grote 
hoeveelheid aanwezige carotinoïde bevordert 
met name de rode kleuren.

sera KOI Professional Spirulina-kleurvoeder kan vanaf een 
watertemperatuur van 8 °C het hele jaar door worden gevoederd.

sera KOI Professional 

Het beste voeder voor koi

1 mm

3 mm

max. 15 cm

min. 15 cm
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Voederen in het voorjaar

In het voorjaar ontwaakt er nieuw leven in de vij ver: De 
vissen bevinden zich na de sterke reductie van hun stof-
wisseling gedurende de wintertij d in een fase waarin ze 
weer bij  moeten komen. Een mooie maar ook een moei-
lij ke tij d. Enkele bacteriën zij n al actief, terwij l het immuun-
systeem van de koi, zoals de algehele stofwisseling van 
de koudbloedige dieren, zich nog in de spaarfase bevindt.

Daarom staat voor koi het snel aanvullen van de voorraad 
voedingsstoffen evenals het ondersteunen van het ver-
zwakte immuunsysteem centraal. Ook de darmfl ora heeft 
tij d voor de opbouw nodig en derhalve dienen koi bij  lage 
temperaturen uitsluitend met licht verteerbaar voeder te 
worden gevoederd.
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sera KOI Professional voorjaars-/herfstvoeder 
is in zij n samenstelling consequent op temperatu-
ren onder 17 °C afgestemd.

Voederen in de herfst

De herfst is de tij d waarin alle voorbereidingen beginnen 
om de koi goed door de winter heen te loodsen. Voor koi 
is dit de gelegenheid om reserves voor de winter aan te 
leggen.

Wanneer de koi door de dalende en sterk schommelende 
watertemperaturen niet meer zo heel actief zij n, is het 
raadzaam om als overgang naar de winter licht verteer-
baar voeder te geven dat veel proteïnes en vitamines be-
vat. Er moet gebruik van het immuunpotentieel worden 
gemaakt; een voor koi geschikte toevoeging van meer-
voudig onverzadigde vetzuren is de voorwaarde voor de 
vorming van een voorraad voedingsstoffen om de mobili-
sering in het voorjaar te garanderen.

1 mm

3 mm

max. 15 cm

min. 15 cm
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Voederen in de zomer

De zomer is de mooiste tij d voor genieters van koi. De 
vissen zij n uiterst actief en groeien snel. Nu worden de 
natuurlij ke ingrediënten (astaxanthine, carotinoïde) voor 
de intensivering van de kleuren optimaal verteerd. Omdat 
door de watertemperaturen en bestraling door de zon de 
vorming van algen ondersteund wordt, is een licht ver-
teerbaar voeder belangrij k. Het doel: een goede voe-
dingstoestand, het minimaliseren van infectierisico’s bij  
jonge en volwassen koi, een optimale groei en een mini-
male belasting van het water.

Voederen in de winter

In de loop van de wintertij d hebben koi door de lage wa-
tertemperaturen maar een zeer geringe stofwisseling. Zo-
lang ze nog voedsel op de bodemgrond zoeken, is het 
bij zonder belangrij k dat het voeder heel goed verteerd 
kan worden en dat het in hoge mate biobeschikbaar is. 
Een ideaal wintervoeder heeft derhalve een gereduceerd 
gehalte koolhydraten, bij  een hoger vetgehalte. Waarbij  
het toegevoegde vet – bij  sera in de vorm van waarde-
volle visolie – een hoog gehalte essentiële, meervoudig 
onverzadigde omega vetzuren (EPA en DHA) dient te be-
vatten.

Het uitstekend verteerbare en voedzame voeder van de 
hoogste kwaliteit dat naar de bodem zinkt wordt met 
mate gegeven. Wanneer de temperaturen onder 6 – 7 °C 
dalen, worden de vissen traag en zoeken ze weinig tot 
helemaal niet naar voeder. Bij  watertemperaturen onder 
ca. 4 – 5 °C kan het voederen tij delij k worden gestaakt.

1 mm

3 mm

max. 15 cm

min. 15 cm

Vanaf 17 – 18 °C is sera KOI Professional zomervoeder de 
juiste keuze voor uw koi.

Ø 2 mm

Met sera KOI Professional wintervoeder krijgen de koi bij temperatu-
ren onder 12 °C een uitgebalanceerd, vitaminerijk en natuurlijk voeder.
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Ballaststoffen

Vitamines

Proteïnes

Vital-Immun-Protect –
De sera VIP-formule

De sera VIP-formule staat voor het consequent verwerken van 
grondstoffen op basis van zorgvuldig geselecteerde plan ten en 
voederdieren. De VIP-formule garandeert de uitge ba lan   ceerde 
verhouding van de grondstoffen – optimaal afge stemd op de 
behoeften van koi.
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Proteïnes of eiwitten Bouwstenen van het leven
Proteïnes zij n verantwoordelij k voor de opbouw van spieren, 
botten, huid, vet, bloed en weefsel. Hun belangrij kste taak is dus 
de opbouw van lichaamssubstantie voor de groei, voor genezing 
en conservering.
Om de proteïnes effectief te kunnen verwerken – bij  een 
minimale belasting van het water door uitscheiding van 
onverteerbare resten – moet de samenstelling van de 
aminozuren kloppen. (Hoogwaardige visproteïne, in plaats van 
b.v. ongeschikte sojaproteïne!)

Ballaststoffen Goede vertering
Ballaststoffen zij n onverteerbare bestanddelen in de voeding die 
voor een regelmatige vertering echter onontbeerlij k zij n. In het 
sera voeder worden ze door ook in ander opzicht zeer 
waardevolle groenten en kruiden geleverd.

Vitamines Geheel en al gezond
Vitamines – een belangrij ke factor voor de groei en stofwisseling 
van koi. Vitamines zij n organische verbindingen, die voor het 
organisme van levensbelang zij n en door het lichaam helemaal 
niet of in ontoereikende mate worden aangemaakt.
Het door de geselecteerde grondstoffen al van nature hoge 
vitaminegehalte van het sera voeder wordt gericht en afgestemd 
aangevuld (b.v. een extra portie gestabiliseerde vitamine C in het 
sera KOI Professional voorjaars-/herfstvoeder voor een groter 
weerstandsvermogen).



Koolhydraten Voedingsstof in de zomer
Ook koolhydraten zij n een energiebron voor koi. Juist in de 
zomer is deze snel beschikbare voedingsstof goed geschikt 
om de dieren bij  het verteren van hun ‘winterspek’ te helpen. 
In de koudere jaargetij den moeten de koolhydraten wegens 
hun afhankelij k van de temperatuur dalende verteerbaarheid 
worden gereduceerd. Zoals bij  alle sera grondstoffen letten wij  
ook bij  de koolhydratenleveranciers strikt op gentechniekvrij e 
stoffen.

Koolhydraten

Vetten

Minerale stoffen
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Vetten Energiebronnen
Vetten zij n voor koi de belangrij kste energieleveranciers. Als 
het voeder niet voldoende vetten bevat, kan dit tot 
ontstekingen en hart- en leverproblemen leiden. 
Hoogwaardige visolie uit zeewatervissen, zoals in het sera 
voeder gebruikt wordt, kenmerkt zich door een bij zonder hoog 
gehalte essentiële, meervoudig onverzadigde omega vetzuren 
(EPA en DHA), die belangrij ke taken in het lichaam vervullen.

Spirulina Duidelĳ ke scheiding van de kleuren
Deze microalg is niet alleen leverancier van hoogwaardige 
proteïnes en andere belangrij ke bestanddelen, maar versterkt 
bovendien de immuniteit en ondersteunt de vorming van 
briljante kleuren met puur witte delen en een duidelij ke 
scheiding van de kleuren.
De eveneens in alle sera voedersoorten aanwezige 
Haematococcus-alg (waarin het met vitamine 
overeenkomende astaxanthine) heeft – al in de kleinste 
doseringen – vergelij kbare, zeer nuttige eigenschappen.
Door deze microalgen te gebruiken, hoeft sera geen enkele 
kunstmatige kleurondersteunende substantie toe te voegen.

Minerale stoffen Stabiel skelet, sterke zenuwen
Minerale stoffen hebben de meest uiteenlopende functies. In 
een juiste en uitgebalanceerde dosering ondersteunen ze b.v. 
de opbouw van het skelet en de zenuwen; ze reguleren de 
osmose en houden de gaswisseling in het bloed in goede 
staat.



De beste 

waterkwaliteit

Vij vers hebben een begrensd volume, waarin afvalpro-
ducten die het water belasten zich snel ophopen. Zo is 
een opeenhoping van organisch materiaal als loof of 
gras in geringe mate normaal. Niet gegeten voeder en 
uitwerpselen van de vissen dragen eveneens bij  aan de 
belasting van het water. Te royaal verstrekken van 
voeder moet dus worden vermeden. Bovendien dient 
er geen minderwaardig, slecht te verteren voeder ge-
geven te worden, omdat dit tot een verhoogde uit-
scheiding van onverteerbare bestanddelen en derhalve 
tot een verhoogde, onnodige belasting van het water 
leidt. Een slechte waterkwaliteit kan de groei en de 
gezondheid van uw koi in extreme mate schaden.

De moderne, krachtige vij verfi lters sera KOI Profes-
sional 12000 en KOI Professional 24000 bieden 
compacte fi ltersystemen, die het vij verwater effectief 
van vervuiling en schadelij ke stoffen bevrij den en het 
met zuurstof verrij ken. Na een mechanische reinigings-
fase – die in de nieuwe versie naast de spleetzeef ook 
fi jnfi ltersponzen met een overloopbuis biedt, die op 
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Het hoogwaardige sera KOI Professional voeder 
en het nieuwe sera KOI Professional vijverfi lter 
zorgen voor natuurlijk schoon en kristalhelder 
vijverwater.

zeer effectieve wij ze zweefalgen (verantwoordelij k voor 
“groen water”), bacteriële en minerale vertroebelingen 
verwij deren – volgt een biokamer. Hier worden fi lter-
bacteriën actief, die op het unieke fi ltermateriaal sera 
siporax pond nestelen. Ze breken gevaarlij ke schade-
lij ke stoffen af, die zich in het vij verwater op kunnen 
hopen. Hiertoe behoort vooral het belangrij kste eind-
product van de eiwitstofwisseling: het giftige ammoni-
ak, maar ook het – eveneens zeer toxische – afbraak-
product nitriet, dat dan verder in het bij na ongevaarlij ke 
nitraat wordt omgezet. Het laatste dient als voedings-
stof voor de planten.

Optioneel kunnen de vij verfi lters met UV-C-fi ltereenhe-
den (om de belasting door kiemen en eencellige algen 
te reduceren) evenals met energiebesparende sera 
pond PP vĳ verpompen worden uitgerust.

Uitvoerige informatie omtrent de waterkwaliteit ver-
krij gt u in de sera infobrochure “Mij n vij ver” en op het 
internet onder www.sera.de.
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sera med Professional 

Diergeneesmiddelen

Veel gevaarlij ke visparasieten konden tot op heden 
nauwelij ks worden behandeld. Daarom werd er vaak 
teruggegrepen op verplicht voor te schrij ven middelen. 
Deze producten zij n vaak niet speciaal ontworpen voor 
vissen en het gebruik en de werking ervan kan daarom 
problemen opleveren (b.v. een geringe oplosbaarheid 
in het water, een moeilij ke dosering, ongeschikte hulp-
stoffen).

12

Uit de sera laboratoria in Heinsberg komen nu opti-
male diergeneesmiddelen, die speciaal voor koi en an-
dere siervissen zij n ontwikkeld. sera med Professio-
nal diergeneesmiddelen werken snel en betrouwbaar. 



©
 z

h
u

 d
if

en
g

 -
 s

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

 
13

sera med Professional Tremazol werkt tegen kieuw-, huid-, en lint-
wormen en tegen Transversotrema (schubwormen). sera med Profes-
sional Argulol werkt tegen parasitische kreeftachtigen: karperluizen, 
ankerwormen, kieuwkreeftjes en parasitische zeugjes.

Uitvoerige informatie over sera diergeneesmiddelen 
vindt u in onze infobrochure “Gezonde vij vervissen” of 
op internet onder: www.sera.de.
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De innovatie van het sera onderzoeksteam:

sera KOI Professional –
het eerste gecoëxtrudeerde visvoeder

De natuurlijke, hoogwaardige ingrediënten van het 
voeder worden in verschillende procédés dusdanig 
bereid dat de waardevolle bestanddelen behouden 
blijven. Vergelijkbaar met levensmiddelen zijn er ook bij 
het koivoeder grondstoffen die omzichtig op een lage 
temperatuur toebereid moeten worden en grondstof-
fen waarvan de volledige werking pas bij hogere tem-
peraturen wordt bereikt.

Het coëxtrusieproces maakt het mogelijk, de afzon-
derlijk vervaardigde componenten tot één voedereen-
heid, bestaande uit een ring en een kern, te combine-
ren – speciaal afgestemd op de behoeften van koi in 
verschillende jaargetijden.

Op die manier wordt een optimale verteerbaarheid, ge-
ringe waterbelasting en daarmee tevens weinig onder-
houd aan de vijver gewaarborgd, het hele jaar door.

In de ring (loop) bevindt zich de exact op het betref-
fende jaargetijde en de watertemperatuur aangepaste 
combinatie van voedingsstoffen die koi van nature no-
dig hebben. De loop bevat bijzonder licht verteerbare 
ingrediënten die ertoe dienen om energie te genereren 
en tevens als bouwstenen voor de groei fungeren. De 
zorgvuldig geselecteerde grondstoffen zijn voorname-
lijk afkomstig uit aquatische bronnen, zodat een opti-
male verteerbaarheid en derhalve een zo gering moge-
lijke belasting van het water wordt gewaarborgd.

De kern met de sera Vital-Immun-Protect-formule, 
wordt in een bijzonder omzichtige lage-temperatuur-
procedure vervaardigd. Het voeder dat rijk aan een uit-
gebalanceerde combinatie van vitamines, mineralen 
en sporenelementen is, zorgt voor de gezondheid en 
voor een lange levensduur van de exclusieve vissen. 
Toevoegingen van andere actieve bestanddelen, als 
betaglucane en natuurlijk microalgen (Spirulina en 
Haematococcus), activeren en stabiliseren het im-
muunsysteem resp. ondersteunen de kleurvorming.

Ring (loop)

Kern
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sera KOI Professional 
voorjaars-/herfstvoeder
Het licht verteerbare voeder voor temperatu-
ren onder 17 °C ter voorbereiding op de winter 
en voor een onbezorgde start in het nieuwe 
jaar. Extra vitamine C verhoogt het weer-
standsvermogen.

sera KOI Professional 
zomervoeder
Voor de extra portie energie bij temperaturen 
boven 17 °C. Een krachtige en gezonde groei 
bij een optimale energievoorziening en een mi-
nimale belasting van het water.

sera KOI Professional 
wintervoeder
Zinkend speciaal voeder voor koi en andere 
waardevolle vij vervissen bij  temperaturen on-
der 12 °C. Bij zonder goed te gebruiken bij  kou 
door het hoge gehalte omega-3-vetzuren (EPA 
en DHA) en het gereduceerde gehalte koolhy-
draten.

sera KOI Professional 
Spirulina-kleurvoeder
Het professionele voeder voor perfecte kleu-
ren, een ideale groei en gezonde vissen – het 
hele jaar door vanaf 8 °C. Het hoge gehalte ca-
rotinerij ke spirulina- en astaxanthinerij ke Hae-
matococcus-algen zorgt voor kleurdiepte en 
een duidelij ke scheiding van de kleuren.

sera Professional producten

sera KOI SNACK
Licht verteerbare knabbelstaafjes om direct uit 
de hand te voederen en plezier aan het voede-
ren te beleven.

sera KOI Professional 24000 vĳ verfi lter
Meertraps-reinigingssysteem inclusief 30 liter 
sera siporax pond fi ltermedium evenals 2 fi jnfi l-
tersponzen met overloopbuis. Voor vij vers tot 
40.000 liter en koivij vers tot 24.000 liter. Optioneel 
2 kant-en-klare sera pond UV-C-systemen 55 W 
en/of 2 sera pond PP 12000 vĳ verpompen 
evenals 25 m slang.

sera med Professional Tremazol
Snel en veilig werkzaam diergeneesmiddel 
voor siervissen tegen kieuw-, huid- en band-
wormen evenals tegen digene Trematoden 
(zuigwormen, b.v. schubwormen of de verwek-
ker van de wormstaar). Voor vij vervissen is een 
korte behandeling in een bad geschikt.

sera med Professional Argulol
Goed te verdragen, hoog geconcentreerd dier-
geneesmiddel voor een snelle en volledige ver-
wijdering van vaak in vijvers voorkomende pa-
rasitische kreeftjes, als karperluizen (Argulus), 
ankerwormen, kieuwkreeftjes, parasitische 
zeugjes en kleine kreeftjes (die als gastheer 
voor andere parasieten fungeren kunnen).
Resten worden biologisch afgebroken. – Water 
verversen is niet nodig.

Diergeneesmiddelen



www.sera.de

Uw gespecialiseerde handel

Het eerste gecoëxtrudeerde koivoeder

Optimale samenstelling van vetzuren 
met omega-3-vetzuren.
Uitgebalanceerd gehalte koolhydraten, 
rijk aan hoogwaardige visproteïne.

Voor een grote verteerbaarheid, 
minder belasting van het water en helder water.

sera Professional –
Alleen de natuur is beter.

  

Voor natuurgetrouwe vijvers
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