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As carpas Koi são

uma maravilha da natureza 

As Kois são carpas ornamentais japonesas, já mencionadas 
na literatura chinesa há mais de dois mil anos. “Koi” ou “Goi” 
é a palavra japonesa para “carpas” no geral. As carpas cria-
das hoje em dia provêm sobretudo do Japão, mas também, 
por exemplo, do Israel, Singapura ou África do Sul. 

Com mais de cem combinações de cores e padrões, estes 
peixes têm um aspeto nobre e são cada vez mais populares. 
São considerados como mascotes e podem-se tornar muito 
mansos. Os exemplares bonitos das carpas Koi – dependen-
do da constituição física e do padrão – são muito valiosos. 

Existem pelo menos quinze variedades principais e mais de 
cem subespécies. Populares são as variedades de uma, 
duas e três cores.

As Kois podem chegar aos cinquenta anos e, dependendo 
da variedade, alcançam um tamanho superior a um metro. 
O tamanho do lago é decisivo para a velocidade de cresci-
mento de uma carpa Koi. A qualidade da água e os nutrien-
tes disponíveis são fatores que determinam se uma Koi 
aproveita o seu completo potencial de crescimento e alcan-
ça a sua idade natural.

Com KOI Professional, a investigação de sera desenvolveu 
um alimento singular, que se adapta exatamente às neces-
sidades alimentares das carpas Koi – no que diz respeito ao 
tamanho, temperatura e estação do ano.
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Alimentação ótima e  

temperatura da água

A composição dos alimentos depende muito 
da respetiva temperatura da água. Ao descer 
a temperatura, todos os nutrientes, particu-
larmente os hidratos de carbono, se tornam 
mais difíceis de digerir. A baixas temperaturas, 
um alimento com uma baixa percentagem de 
hidratos de carbono e com uma percentagem 
respetivamente mais elevada de proteínas e 
gorduras então é ideal. 
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A gama sera KOI Professional tem o alimento adequado 
para cada estação do ano. Na escala de temperatura, 
que se encontra na embalagem, pode ver qual é tempe-
ratura prevista para a aplicação de cada alimento.
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Spirulina
cores resplandecentes e brilho intenso

Para realçar a coloração das Kois de forma ótima, é indis-
pensável uma alimentação de acordo com as necessidades 
específi cas desta espécie. Um elevado teor da microalga 
Spirulina no alimento, para além da saturação e da intensifi -
cação das cores, também promove uma clara separação 
de cada zona de cores. As partes brancas tornam-se 
brilhantes, sem ganhar um tom amarelado.
A Spirulina é composta por mais de 50 % de pro-
teínas, contém todos os aminoácidos essenciais 
e muitos ácidos gordos insaturados. Esta alga 
também contém muitas vitaminas e minerais. Os 
carotenoides adicionados em grande quantidade fa-
vorecem a coloração, especialmente para zonas 
vermelhas.

O sera KOI Professional alimento colorante de Spirulina pode ser 
distribuído durante todo o ano a temperaturas da água a partir de 8 °C.

sera KOI Professional

Os melhores alimentos para Kois

1 mm
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máx. 15 cm

mín. 15 cm
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sera KOI Professional

A alimentação na primavera

Com a primavera, o lago enche-se novamente de vida: Após 
uma forte redução do seu metabolismo durante a época do 
inverno, os peixes atravessam uma fase, durante a qual irão 
despertar. Um período bonito, mas difícil. Algumas bactérias 
já estão ativas, enquanto o sistema imunitário das Kois, as-
sim como todo o metabolismo destes animais poiquilotérmi-
cos, ainda apresentam uma atividade reduzida.

Então, para as Kois, é crucial encher rapidamente os depó-
sitos de nutrientes e fortalecer o sistema imunitário. A fl ora 
intestinal também necessita de tempo para a formação, por 
este motivo, a baixas temperaturas as carpas Koi só deve-
riam ser alimentadas com alimentos de fácil digestão.

6

O sera KOI Professional alimento de primavera/
outono, na sua composição, está consequentemente 
adaptado a temperaturas inferiores a 17 °C.

A alimentação no outono

Outono – com o outono começa a época para tomar todas 
as medidas necessárias para preparar as Kois para o inver-
no. Para as carpas Koi, esta é a última oportunidade para 
acumular reservas para a hibernação.

Se, devido a temperaturas baixas e variáveis, as Kois já não 
estão tão ativas, nesta fase até ao inverno recomendam-se 
alimentos de fácil digestão e ricos em proteínas e vitaminas. 
O potencial do sistema imunitário deve ser completamente 
aproveitado; uma adição de ácidos gordos polinsaturados, 
de acordo com as necessidades das Kois, é uma pré-condi-
ção para a formação de depósitos de nutrientes, para garan-
tir a mobilização na primavera.

1 mm

3 mm

máx. 15 cm

mín. 15 cm
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A alimentação no verão

O verão é a época mais bonita para os afi cionados de Kois. 
Os peixes são extremamente ativos e crescem rapidamente. 
Agora os aditivos naturais (astaxantina, carotenoides) que 
realçam as cores são aproveitados pelo organismo dos pei-
xes de maneira ideal. Como as temperaturas elevadas e a 
radiação solar promovem a formação de algas, é importante 
um alimento de fácil digestão. O objetivo: Um bom estado 
nutricional, minimização do risco de infeção das Kois jovens 
e adultas, o melhor crescimento possível e um nível mínimo 
da poluição da água.

Alimentação no inverno

Durante o inverno, devido às baixas temperaturas da água, 
as carpas Koi têm um metabolismo muito baixo. Enquanto 
ainda procuram comida no fundo, uma boa digestibilidade e 
uma elevada biodisponibilidade do alimento são especial-
mente importantes. Por isso, um alimento ideal para o inver-
no tem uma percentagem reduzida de hidratos de carbono e, 
ao mesmo tempo, um teor de gordura mais elevado. A gordu-
ra adicionada – nos alimentos sera em forma de valioso óleo 
de peixe – deve ter uma alta concentração de ácidos gordos 
ómega, essenciais e altamente insaturados [ácido eicosa-
pentaenóico (EPA) e ácido decosa-hexaenóico (DHA)].

Este alimento, que se afunda, é de alta qualidade, altamente 
digerível e rico em nutrientes e deve ser distribuído com par-
cimónia. Se as temperaturas descem para valores inferiores a 
6 – 7 °C, os peixes tornam-se inativos e procuram pouca ou 
nenhuma comida. A temperaturas da água inferiores a apro-
ximadamente 4 – 5 °C, deve prescindir provisoriamente de 
alimentar os seus peixes.

1 mm

3 mm

máx. 15 cm

mín. 15 cm

A partir de 17 – 18 °C, o sera KOI Professional alimento de 
verão é a melhor opção para as suas Kois.

Ø 2 mm

Com o sera KOI Professional alimento de inverno, as Kois recebem, 
a temperaturas inferiores a 12 °C, um alimento equilibrado, rico em 
vitaminas e natural.
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Fibras alimentares

Vitaminas

Proteínas

Vital-Immun-Protect – 
A fórmula sera VIP

A fórmula sera VIP signifi ca o processamento consequente de in-
gredientes à base de plantas e animais comestíveis cuidadosamente 
selecionados. A fórmula VIP garante a proporção equilibrada dos 
ingredientes – perfeitamente adaptada às necessidades das Kois.
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Proteínas Componentes da vida
As proteínas são responsáveis pela formação dos músculos, ossos, 
pele, gordura, sangue e tecido. Portanto, a função mais importante 
das proteínas é a formação das substâncias orgânicas, para o 
crescimento, regeneração e conservação.
Para que as proteínas possam ser efi cazmente aproveitadas e para 
que, ao mesmo tempo se possa reduzir ao mínimo a poluição da 
água causada pela excreção de restos não digeridos, a composição 
dos aminoácidos tem que ser correta (proteína de peixe de alta 
qualidade, em vez de proteína de soja que não é adequada!).

Fibras alimentares Boa digestão
As fi bras alimentares são componentes não digeríveis da 
alimentação, mas são indispensáveis para uma digestão regulada. 
Nos alimentos sera, as fi bras alimentares estão presentes nos 
legumes e ervas que, nem só por isso, são altamente valiosos. 

Vitaminas Saúde perfeita
Vitaminas – um fator decisivo para o crescimento e o metabolismo 
das carpas Koi. As vitaminas são compostos orgânicos essenciais 
para o organismo, que não são formadas pelo corpo ou apenas são 
formadas insufi cientemente.
A concentração de vitaminas dos alimentos sera, que já é elevada 
graças aos ingredientes selecionados, é ainda completada de modo 
sistemático e adequado (por exemplo uma porção adicional de 
vitamina C estabilizada no sera KOI Professional alimento de 
primavera/outono, para aumentar as defesas naturais).



Hidratos de carbono Nutrientes para o verão
Os hidratos de carbono também são uma fonte de energia para 
as Kois. Sobretudo no verão, este nutriente rapidamente 
disponível é adequado para ajudar os animais a consumir a 
gordura que acumularam no inverno. Nas estações mais frias, os 
hidratos de carbono devem ser reduzidos, porque, dependendo 
da temperatura, a digestibilidade diminui. Como em todos os 
ingredientes sera, fazemos questão que os componentes que 
fornecem hidratos de carbono não tenham sido sujeitos a 
manipulação genética.

Hidratos de carbono

Gorduras

Minerais
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Gorduras Fontes de energia
Para as carpas Koi, as gorduras são os fornecedores de energia 
mais importantes. Se os alimentos não contêm gorduras 
sufi cientes, podem resultar infl amações e problemas do coração 
e do fígado. Óleo de peixe de alta qualidade proveniente de 
peixes marinhos, que é utilizado nos alimentos sera, caracteriza-se 
por uma percentagem particularmente elevada de ácidos gordos 
ómega essenciais (EPA e DHA), que desempenham funções 
importantes no organismo.

Spirulina Clara separação das cores
Esta microalga, para além de fornecer proteínas de alta qualidade 
e outros ingredientes importantes, fortalece o sistema imunitário 
e favorece a formação de cores brilhantes, com uma área branca 
e uma clara separação de cores.
A alga Haematococcus (com astaxantina semelhante às vitaminas), 
que também está contida em todos os alimentos sera, tem 
propriedades idênticas, muito úteis, até mesmo em pequenas 
doses.
Com a aplicação destas microalgas, os alimentos sera não 
necessitam de corantes artificiais.

Minerais Esqueleto resistente, nervos fortes
Os minerais têm funções diferentes. Desde que a dosagem seja 
correta e equilibrada, favorecem, p. ex. a formação do esqueleto 
e dos nervos, regulam a osmose e preservam a troca de gases no 
sangue.



Os alimentos de alta qualidade sera KOI Professional 
e os novos sera KOI Professional fi ltros de lago 
asseguram uma água do lago naturalmente limpa 
e cristalina.

A melhor 

qualidade da água

Os lagos de jardim têm volumes limitados, nos quais se acu-
mulam rapidamente detritos que poluem a água. Então uma 
acumulação de material orgânico, como folhas ou ervas, em 
pequenas quantidades é normal. Os restos de comida e os 
excrementos dos peixes também contribuem para a polui-
ção da água. Portanto, deve evitar distribuir comida em de-
masia. Além disso, não deve distribuir alimentos de baixa 
qualidade e de difícil digestão, pois estes causam um au-
mento da excreção de componentes não digeríveis e, con-
sequentemente, um aumento desnecessário da poluição da 
água. Uma má qualidade da água pode prejudicar grave-
mente o crescimento e a saúde das suas Kois.

Os fi ltros modernos e potentes sera KOI Professional 
12000 e KOI Professional 24000 são sistemas compactos 
de fi ltragem que eliminam efi cazmente os poluentes e as 
substâncias nocivas da água e garantem a oxigenação da 
água. À limpeza mecânica que, na nova versão, para além 
da peneira, também dispõe de esponjas fi ltrantes fi nas com 
tubo de descarga, para a eliminação particularmente efi caz 
de algas fl utuantes (responsáveis pela “água verde”) e de 
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turvações causadas por bactérias e minerais, segue-se uma 
câmara biológica. Aqui, as bactérias fi ltrantes que se fi xam 
no extraordinário material fi ltrante sera siporax pond tor-
nam-se ativas. Decompõem poluentes perigosos que se po-
dem acumular na água do lago. Entre estes encontra-se so-
bretudo o principal produto fi nal do metabolismo de 
proteínas: a amónia tóxica, mas também o seu produto de 
decomposição, igualmente tóxico, o nitrito, que em seguida 
é transformado em nitrato praticamente inofensivo. Este últi-
mo é um nutriente para plantas.

Opcionalmente, os fi ltros de lago podem ser equipados com 
unidades de fi ltragem UV-C (para a redução de germes e 
algas unicelulares) e com as sera pond bombas de lago PP, 
de baixo consumo.

Encontrará informações detalhadas sobre a qualidade da 
água no manual sera “O meu lago de jardim” e na Internet, 
em www.sera.de.
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sera med Professional 

Tratamentos

Muitos parasitas perigosos dos peixes até agora eram muito 
difíceis de tratar. Por isso, muitas vezes foram utilizados pro-
dutos da medicina veterinária, cuja prescrição médica é 
obrigatória. Muitas vezes, estes produtos não foram desen-
volvidos especialmente para peixes e, por isso, podem cau-
sar problemas em termos da aplicação e do efeito (p. ex. 
baixo nível de solubilidade, dosagem difícil, excipientes ina-
dequados).
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Dos laboratórios de sera em Heinsberg, agora vêm novos e 
ótimos tratamentos, desenvolvidos especialmente para 
peixes. Os tratamentos sera med Professional têm um efei-
to rápido e seguro.
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sera med Professional Tremazol é efi caz contra vermes das guel-
ras e da pele, ténias e vermes das escamas. sera med Professio-
nal Argulol atua contra crustáceos parasitas: Piolhos das carpas, 
vermes âncora, crustáceos das guelras e isópodes parasitas.

Encontrará informações mais detalhadas sobre os trata-
mentos sera no nosso manual “Peixes de lago saudáveis” 
ou na Internet, em www.sera.de.
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A inovação da investigação de sera:

sera KOI Professional –
O primeiro alimento coextrudido para peixes

Os ingredientes naturais de alta qualidade são preparados 
em diferentes processos, de modo a conservar as substân-
cias valiosas. Tal como nos produtos alimentares para seres 
humanos, nos alimentos para Kois também há ingredientes 
que têm que ser preparados cuidadosamente a baixas tem-
peraturas e ingredientes cujo efeito apenas se manifesta por 
inteiro a altas temperaturas.

O processo da coextrusão permite combinar os componen-
tes produzidos separadamente numa unidade alimentícia de 
anel e núcleo – especialmente desenvolvido para correspon-
der às necessidades das Kois durante as diferentes esta-
ções do ano.

Deste modo, garante uma boa digestibilidade, um baixo ní-
vel de poluição e, consequentemente, a manutenção do lago 
requer menos esforços, durante todo o ano. 

No anel encontra-se a combinação de nutrientes – exata-
mente adaptada a cada estação do ano e temperatura da 
água – que as carpas Koi necessitam naturalmente. O anel 
contém ingredientes particularmente fáceis de digerir, que 
servem para o fornecimento de energia e que são elementos 
importantes para o crescimento. Os ingredientes cuidadosa-
mente selecionados provêm principalmente de fontes aquá-
ticas, de modo a assegurar uma digestibilidade ótima e, as-
sim, um nível de poluição da água tão baixo quanto possível.

O núcleo com a fórmula sera Vital-Immun-Protect, é pro-
duzido num processo particularmente cuidadoso a baixas 
temperaturas. Sendo rico numa combinação equilibrada de 
vitaminas, minerais e oligoelementos, este alimento garante 
que estes peixes exclusivos sejam saudáveis e tenham uma 
vida longa. Aditivos de outros componentes ativos, como 
beta-glucanos e microalgas naturais (Spirulina e Haemato-
coccus), ativam e estabilizam o sistema imunitário e promo-
vem a formação de cores.

Anel

Núcleo
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sera KOI Professional 
alimento de primavera/outono
Alimento de fácil digestão para temperaturas in-
feriores a 17 °C, como preparação para o inver-
no, para iniciar o ano sem problemas. A vitamina 
C adicional fortalece as defesas naturais.

sera KOI Professional 
alimento de verão
Uma porção adicional de energia, a temperaturas 
superiores a 17 °C. Crescimento forte e saudável 
e, ao mesmo tempo, um ótimo fornecimento de 
energia e um nível de poluição reduzido.

sera KOI Professional 
alimento de inverno
Alimento especial, que se afunda, para Kois e 
outros preciosos peixes de lago, facilmente dige-
rível a temperaturas inferiores a 12 °C, quando 
está frio, graças à sua elevada percentagem de 
ácidos gordos insaturados ómega 3 (EPA e DHA) 
e à baixa concentração de hidratos de carbono.

sera KOI Professional 
alimento colorante de Spirulina
O alimento profi ssional para umas cores perfei-
tas, crescimento ideal e peixes saudáveis – du-
rante todo o ano a partir de 8 °C. Elevada per-
centagem de algas Spirulina ricas em caroteno e 
de algas Haematococcus ricas em astaxantina 
para cores mais intensas e uma clara separação 
das cores.

Produtos sera Professional

sera KOI SNACK
Petisco de fácil digestão, para que os seus pei-
xes comam diretamente da sua mão.

sera KOI Professional 24000 fi ltro de 
lago
Sistema de limpeza em várias fases, incluindo 
30 litros do material fi ltrante sera siporax pond e 
2 esponjas fi ltrantes fi nas, com tubo de descarga. 
Para lagos até 40.000 litros e lagos de Kois até 
24.000 litros. Opcionalmente, 2 sera pond siste-
mas UV-C 55 W, prontos a ligar, e/ ou 2 sera 
pond PP 12000 bombas de lago e 25 metros de 
mangueira.

sera med Professional Tremazol
Tratamento rápido e efi caz para peixes ornamen-
tais, contra vermes das guelras, da pele e césto-
dos, e contra Digenea (trematodes, p. ex. vermes 
das escamas, ou vermes causadores de catara-
tas). Para os peixes de lago, é adequado um tra-
tamento num banho rápido.

sera med Professional Argulol
Tratamento altamente concentrado, bem tolera-
do, para a eliminação rápida e completa de crus-
táceos parasitas, como os piolhos das carpas 
(Argulus), vermes âncora, crustáceos das guel-
ras, isópodes parasitas e crustáceos pequenos 
que podem servir de hospedeiros intermediários 
para outros parasitas). 
Os resíduos são decompostos biologicamente. – 
Uma mudança de água não é necessária.

Tratamentos



www.sera.de

O seu fornecedor sera

O primeiro alimento coextrudido 
para Kois

Ótima composição de ácidos gordos, 
com ácidos gordos ómega 3.
Proporção equilibrada de hidratos de carbono, 
rico em proteína de peixe de alta qualidade.

Para uma boa digestibilidade, 
menos poluição e uma água cristalina

sera Professional –
Melhor só a natureza
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