
Krmit správně 
Koi a jezírkové ryby

Barevné a zdravé 
s vhodným krmivem
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Ryby v zahradním jezírku nedělají 
jezírko jen velmi přitažlivé, nýbrž 
jsou i užiteční pomocníci v oblas-
ti péče o jezírko. Zlaté ryby, Koi a 
další ryby regulují růst řas, 
zabraňují nechtěnému rozšíření 
rostlin, jakož i malých organismů 
jako šneci a hmyzí larvy, které se 
stávají škůdci. Tak zajišťuje 
přiměřená osádka ryb nejen jezír-
ko bez komárů, nýbrž také záso-
buje rostliny důležitými živinami.

Kvůli limitované nabídce výživy 
v oblasti jezírka je krmení ryb v je-
zírku kvalitním krmivem nezbytné. 
Poněvadž jen ryby zabezpečené 
všemi důležitými živinami se 
krásně vyvíjejí, vykazují krásné 
zbarvení a jsou méně náchylné 
k onemocnění, je tak výběr krmi-
va rozhodujícím faktorem.

Krmit správně jezírkové ryby
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Při vývoji sera jezírkových a Koi 
krmiv klademe obzvlášť důraz na 
to, aby byly zohledněny potřeby 
ryb v různých stádiích vývoje a 
tak je optimálně zásobovat po 
celý rok. Proto mají naše krmiva 
vysoký podíl vitamínů, minerálů 
a stopových prvků, které pod-
porují zdravý růst, vitalitu a vybar-
vení těchto milých obyvatel jezír-
ka. sera jezírková a Koi krmiva 
poskytují majitelům jezírek široký 
výběr kvalitních a přírodě blízkých 
krmiv pro optimální výživu jezír-
kových ryb a Koi.
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sera Pond Flakes – vločky 
pro malé jezírkové ryby

Základní krmivo ze snadno stravitelných vloček 
se hodí pro všechny malé jezírkové ryby jako 
zlaté rybky, hořavka duhová a mladé ryby 
pro celoroční krmení. Vyvážená receptura 
představuje optimální zabezpečení ryb vi-
tamíny a minerály a podporuje tak zdravý 

růst, vitalitu a imunitu.

sera Pond Granulat – granulát 
pro větší jezírkové ryby
Plovoucí tvarově stabilní granulát je ideální základní krmivo 
pro větší jezírkové ryby jako Koi a větší zlaté ryby. Ideálně 
složená receptura pokryje optimálně potřeby vitaminů, mi-
nerálů, uhlovodanů a proteinů a podporuje tak zdravý vývoj 
a imunitu.

Přírodní sezónní nabídka výživy v jezírku poskytuje rybám 
chutné zpestření, není však dostačující pro zdravý a silný 
vývoj. Poněvadž jezírkové ryby, podle druhu ryb a jejich 
vývojovému stádiu, mají rozdílné potřeby, klade sera velký 
důraz na vývoj krmiva, které optimálně zajišťuje ryby a 
posiluje jejich růst a imunitu. 
Jezírková krmiva fi rmy sera nejlépe zajišťují vaše jezírkové 
ryby po celý rok.
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Jezírková krmiva

sera KOI sticks energy plus 
– plus energie

Plovoucí peletky s hodnotnými pšeničnými 
klíčky pro Koi a další jezírkové ryby jsou per-
fektním doplňkem přírodní potravy v jezírku 
při teplotách vody nad 17°C. Pro optimální 
podporu barev a zdravý růst mohou být pří-

ležitostně dodány i jiné druhy krmiv jako sera 
Koi Color nebo sera KOI Professional 
Spirulina vybarvovací krmivo.

sera Pond Mix Royal – mix 
pro malé a velké ryby
Vyvážená směs z vloček, granulátu a celých 
gamarusů je ideální základní krmivo pro jezírka 
se smíšenou osádkou. Zatímco malé ryby žerou 
vločky, mohou velké ryby volit mezi třemi chut-

nými granulemi. Obzvlášť velkou pochoutku 
poskytují na minerály bohaté gamarusy.

sera Pond Color Sticks – vybarvovací krmivo 
pro krásné jezírkové ryby 
Hodnotný granulát s krillem podporuje optimální 
vybarvení a ohraničení barev a je obzvlášť snad-
no stravitelný. Kvalitně složená receptura 
s mnoha Omega mastnými kyselinami, vitami-
ny, stopovými prvky a minerály podporuje 
optimálně zdravý vývoj, silnou imunitu a vita-
litu.

Hodnotný granulát s krillem podporuje optimální 
vybarvení a ohraničení barev a je obzvlášť snad-
no stravitelný. Kvalitně složená receptura 

sera Pond Mix Royal – mix 
pro malé a velké ryby
Vyvážená směs z vloček, granulátu a celých 
gamarusů je ideální základní krmivo pro jezírka 
se smíšenou osádkou. Zatímco malé ryby žerou 
vločky, mohou velké ryby volit mezi třemi chut-

nými granulemi. Obzvlášť velkou pochoutku 
poskytují na minerály bohaté gamarusy.

sera pond sticks energy plus 
– extra energie
Plovoucí ve vodě stabilní peletky jsou ideálním ener-
getickým doplňkem k přírodní výživě pro jezírkové 
ryby v letním období, při teplotě vody nad 17°C. Pro 
optimální podporu růstu a vybarvení je možno pří-
ležitostně využít i jiné druhy krmiv.

sera KOI sticks energy plus 
– plus energie

Plovoucí peletky s hodnotnými pšeničnými 
klíčky pro Koi a další jezírkové ryby jsou per-

podporu barev a zdravý růst mohou být pří-
ležitostně dodány i jiné druhy krmiv jako 

Koi Color
Spirulina vybarvovací krmivo
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Krmivo pro zlaté ryby, Shubunkin apod.

sera Goldy – vločky 
pro malé zlaté a studenovodní ryby

Vločky kryjí potřebu malých zlatých rybek, náročných 
šlechtěných forem a dalších vybraných studenovodních 
ryb díky kvalitním surovinám jako gamarus, které jsou 
bohaté na stopové prvky a karotenoidy a jsou optimální 
pro celoroční krmení.

sera Goldy Gran – granulát 
pro větší zlaté a studenovodní ryby
Kvalitní základní krmivo zásobuje větší zlaté 
ryby a další náročné studenovodní ryby 
díky kvalitním surovinám jako pšeničné 
klíčky, Omega mastné kyseliny a Mannan-
oligosacharidy všemi potřebnými živinami.

sera Goldy Color Spirulina – vybarvovací krmivo 
pro zlaté a studenovodní ryby 
Granulát cíleně podporuje přirozené vybarvení a jasné 
ohraničení barev větších zlatých ryb, náročných šlechtě-
ných forem a dalších studenovodních ryb. Navíc pod-
poruje zdravý vývoj a posiluje imunitu.

Plovoucí a tvarově stabilní krmiva pro zlaté rybky byly vyvinuty 
speciálně podle potřeb zlatých ryb, shubunkin a dalších 
studenovodních ryb a jsou vhodná pro celoroční krmení. 
Kvalitní suroviny snadno stravitelné receptury posilují nejen 
imunitu, nýbrž podporují také vyvážený růst.
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Krmivo pro Koi

Při vývoji sera Koi krmiv je kladen zvláštní důraz na 
vyvážené složení surovin, které odpovídají potřebám 

Koi a podporují zdravý rozvoj a silnou imunitu.

sera Koi Royal – základní krmivo pro všechny Koi
Snadno stravitelný granulát s pšeničnými klíčky pod-
poruje díky hodnotným surovinám jako Omega mast-
né kyseliny a imunitu stimulující Mannan-oligosacha-
ridy zdravý vývoj a imunitu Koi všech velikostí.

Mini:  pro optimální vývoj Koi do 12 cm.
Medium:  pro vyvážený růst Koi mezi 12 a 

25 cm.
Large:  pro dlouhý zdravý život Koi od 25 cm.

Mini:
Medium:

sera Koi Color – vybarvovací krmivo pro všechny Koi
Hodnotné vybarvovací krmivo podporuje pomocí gama-
rusu, krillu a 10% podílu spiruliny optimální rozvoj barev, 
růst a vitalitu a optimálně zajišťuje pro Koi všechny 
potřebné živiny.

Mini:  pro optimální rozvoj barev pro Koi do 12 cm.  
Medium:  pro barevné, vitální Koi mezi 12 a 25 cm. 
Large:  pro dlouho žijící vybarvené Koi od 25 cm.

Hodnotné vybarvovací krmivo podporuje pomocí gama-
rusu, krillu a 10% podílu spiruliny optimální rozvoj barev, 
růst a vitalitu a optimálně zajišťuje pro Koi všechny 
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< 12ºC
8 – 17ºC

< 12ºC

sera KOI Professional zimní krmivo sera KOI Professional letní krmivo
sera KOI Professional Spirulina

sera KOI Professional jarní/podzimní krmivo
sera KOI Professional Spirulina

ºC
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Aby Koi zářili celý rok sytými intensivními 
barvami a proporcionální formou těla, je 
výživa, přizpůsobená ročním obdobím, zá-
sadní. Se sera KOI Professional linií vyvinul 
sera výzkum jedinečné krmivo, které je 
přizpůsobeno podle výživových potřeb Koi 

s ohledem na velikost, 
teplotu a roční 

období. Speciální postup sera ko-extruze 
umožňuje kombinaci různě zpracováva-
ných surovin. Zatímco prstenec krmiva 
obsahuje obzvlášť snadno stravitelné su-
roviny, které usnadní výměnu látkovou, 
jádro krmiva obsahuje mimo jiné esenciální 
vitaminy, minerály a stopové prvky, které 
se starají o zdravý růst a silnou imunitu.

Professional Koi krmivo  

sera KOI Professional 
Spirulina vybarvovací krmivo 
– pro brilantní barvy a jejich 
jasné oddělení a sametový lesk

Vybarvovací krmivo, díky obzvlášť 
vysokému podílu na karoten bohaté 

spiruliny a na astaxantin bohaté řasy 
Haematococcus, zajišťuje jedinečnou hloubku barev 

při současném oddělení barevných zón a sametový lesk.

Prstenec

Jádro

> 17ºC
8 – 17ºC
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Optimální zabezpečení ve všech ročních obdobích

sera KOI Professional jarní/podzimní krmivo 
– snadno stravitelné krmivo
Obzvlášť snadno stravitelné krmivo umožňuje 
Koi začít rok bez stresu eventuálně se optimálně 
připravit na zimu při teplotě pod 17°C.

sera KOI Professional letní krmivo 
– extra porce energie
Kvalitní letní krmivo podporuje díky vybalanco-
vanému poměru proteiny/tuky zdravý a silný růst 
jakož i optimální zásobování energií při teplotách 
nad 17°C.

sera KOI Professional zimní krmivo 
– speciální krmivo pro zimní měsíce
Snadno stravitelné, rychle ke dnu klesající krmi-
vo dodává Koi a dalším hodnotným jezírkovým 
rybám energii pomocí esenciálních vysoce ne-
nasycených Omega 3 mastných kyselin a kyse-
liny docosahexaenové (DHA) a chrání tak buněč-
né membrány, když teploty klesnou pod 12°C.
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sera Koi Snack – krmení Koi 
z ruky
Tyčinky k okusování umožňují obzvlášť 
těsný kontakt s rybami. S trochou štěs-
tí a trpělivosti lze zvyknout Koi na krme-
ní z ruky také s jinými krmivy.

Koi Snack a doplňková krmiva 

sera Koi Nature 
– přírodní pochoutka 
pro Koi 
Přírodní Power-Snack pro teplé 
roční období je tvořen ze 100% 
šetrně sušených kukel bource 
morušového a díky vysokému 
obsahu bílkovin a obzvlášť vy-
sokému podílu Omega mastných 
kyselin podporuje zdravý růst a 
krásný vzhled.

sera Koi Multivitamin 
– extra vitaminy 
pro větší vitalitu
Nakapáním na krmivo 
dodávají multivitaminy 
výživu účinně a spoleh-
livě v případě všech životně 
důležitých vitaminů, vyplní pří-
padné mezery v zásobování a 
jsou prevencí proti projevům 
z nedostatku. Obzvlášť užiteč-
né je jejich nasazení ve streso-
vých situacích, při onemocnění, 
pro mladé ryby a pro podporu 
odchovu.



sera Stör Chips XXL – krmivo 
pro větší jesetery
Rychle klesající chipsy pro jesetery od 
délky 40 cm kryjí velkou potřebu energie, 
posilují imunitu a podporují dlouhý zdravý život.

1111

Funkční krmivo pro malé a velké jesetery je díky rychlému 
potopení a extrémně dlouhé tvarové stabilitě optimálně 
přizpůsobeno zvykům krmení jeseterů. Kvalitní suroviny se 
snadno stravitelným vodním proteinem, Omega mastnými 
kyselinami, minerály a vitamíny podporují vyvážený vývoj a 
vitalitu těchto masožravých jezírkových ryb.

Krmivo pro jesetery a masožravé ryby

Rychle klesající chipsy pro jesetery od 
délky 40 cm kryjí velkou potřebu energie, 
posilují imunitu a podporují dlouhý zdravý život.

sera Stör Perlets – krmivo 
pro malé jesetery
Obsah a struktura rychle klesajícího granulátu jsou 
přizpůsobeny potřebám jeseterů až do 40 cm 
a podporují vyvážený růst a vitalitu.
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Další informace o hodnotách vody, 
boji s řasami a mnohem víc najdete 
v sera rádci “Systémová péče o jezírko”.

Vaše odborná prodejna

  CZ s.r.o. • Chlístovice 32 • 28401 Kutná Hora
 GmbH • D 52518 Heinsberg • Germany

www.sera.cz • www.sera.sk • www.sera.de

Zázračný svět vodní říše v zahradách


