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Sinds meer dan 45 jaar produceert het familiebedrijf 
sera uit Heinsberg in Duitsland hoogwaardig voeder 
voor siervissen. Ervaring uit decennia gepaard met 
permanente research en ontwikkeling garanderen 
de hoge kwaliteit van de sera producten. Voor een 
natuurgetrouwe siervishouderij: 

�Verantwoording tegenover mens, dier en milieu 
voor toekomstige generaties

�Geleefde duurzaamheid van de productie, via 
het transport tot de distributie, permanente op-
timalisatie ter besparing van energie, verminde-
ring van de emissie, duurzaamheid

�Toekomstgericht: Alles – voeder, verzorging en 
techniek – voor een natuurvriendelijke, volgens 
de behoeften van de dieren en milieuvriendelijke 
houderij van dieren

�Voedermiddelen met onvoorwaardelijke transpa-
rantie: enkele declaratie, hoogwaardige grond-
stoffen en verregaand afzien van additieven 
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Natuurgetrouw en  
functioneel  voeden
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In de natuur moeten de vissen vaak met 
minder uitkomen, hebben daarentegen wel 
gevarieerde voeding. Andersom zijn de dieren 
in de siervishouderij altijd met genoeg voeder 
verzorgd, hebben helaas vaak niet genoeg 

�Veelzijdig en uitgebalanceerd voeder voor gezondheid, welzijn, 
prachtig uiterlijk en vitaliteit

�Voeder met een goede acceptatie en verteerbaarheid bevor-
derd helder, onbelast water en daarmee optimale leefomstan-
digheden

�Voor iedere vis het passende voeder – afgestemd op: maat / 
ontwikkelingsstadium / muilmaat / tanden / eetgewoontes / 
watertemperatuur 

�Perfecte functionaliteit van het voeder door afgestemde samen-
stelling, adequate maat, goed te eten vormen, attractieve en 
op de snelheid van het eten afgestemde consistentie alsook 
geschikt zwem- en daalgedrag voor vissen die aan het opper-
vlak, middenin of op de bodem eten

17 ºC 

8 ºC 

OPTIMAL

�Vrij te combineren speciale en functionele voederen: Afwis-
seling, kleurstimulantie, vitaminekick of gewoon eens een 
gezonde lekkernij 

�Waterstabiel voeder, dat zo min mogelijk vertroebeld en uit-
loogd, aan de andere kant genoeg water opneemt, om snel 
en attractief een vleesachtige consistentie aan te nemen, die 
de vis niet belast

diversiteit. Exact deze aanspraak aan diver-
siteit vervuld het sera kwaliteits-siervisvoe-
der. Dankzij hoogwaardige, natuurgetrouwe 
ingrediënten worden de vissen optimaal met 
alle voedingsstoffen verzorgd.

Wat kenmerkt het sera voeder?
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Het dierlijke organisme benodigd om te overleven verschillende voedingsstoffen, die via 
de voeding in  voldoende mate ter beschikking gesteld moeten worden. Afhankelijk van 
het soort dier, de milieuomstandigheden (bijv. watertemperatuur) en ontwikkelingsstadium 
van de gehouden dieren variëren de behoeften aan de vorm (afhankelijk van de bron)  en 
daarmee de specifieke toepasbaarheid van deze voedingsstoffen alsook aan de gewichting 
van de basiselementen tot elkaar. 

Bij sera geldt het onvoorwaardelijke afzien van ontoereikende bruikbare substituten zoals 
sojaschroot; bindmiddelen zoals guarpitmeel; synthetische aminozuren; kunstmatige aro-
ma- en lokbestanddelen, conserveringsmiddelen zoals ethoxyquin alsook van materialen 
van gentechnisch veranderde organismen.

sera biedt natuurgetrouwe, uitstekend verteerbare siervisvoederen van de hoogste kwaliteit, 
die de gezondheid en het welzijn optimaal bevorderen. Door de uitstekende acceptatie en 
verteerbaarheid blijft het water helder en onbelast.

Eiwitten (proteïne) – onontbeerlijke bouwstenen
Een adequate verzorging met proteïnen is noodzakelijk voor sterke, 
gezond groeiende en vruchtbare vissen. Kostenbesparende deels 
in de vismast ingezette proteïnebronnen zoals sojaschroot missen – 
naast andere tekorten – bepaalde essentiële aminozuren. Daardoor 
kunnen deficiëntieverschijnselen, groeistornissen, onvruchtbaarheid, 
ontstekingsziekten en een hogere belasting van het water door onver-
teerde resten ontstaan. Proteïnen van aquatische oorsprong daar-
entegen hebben een aminozuurprofiel, hetwelk bijna zonder verlies 
van de vissen in lichaamseigen proteïne (bijv. spieren) omgezet kan 
worden. 

Voedingsstof fen 
en hun bronnen

Hoogwaardige proteïnen 
uit duurzame visvangst

Proteïnerijke plankton-
organismen voor de 
natuurgetrouwe voeding

spirulina krill

rode
muggenlarven

daphniën

sera gebruikt vooral maritiem vismeel van verse, hele vissen 
uit duurzame visvangst – geen consumptievis! De consistentie 
verbeterende en tevens (desondanks terrestrische oorsprong) 
uitstekend bruikbare toevoeging van kippeneieren of melkeiwit 
ronden de verzorging met proteïnen af.
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Vetten – energie puur
De belangrijkste energieleverancier voor 
de visvoeding is het vet. Bijzonder goed 
geschikt is onbelaste visolie (van zeewater-
vissen uit koude wateren), welke bij sera gebruikt 
wordt. Het blijft ook bij lage watertemperaturen vloeibaar en goed 
verteerbaar en is bovendien bijzonder rijk aan vetoplosbare vitami-
nen (A, D, E, K) en essentiële (omega-) vetzuren. Bevat de voeding 
geschikte vetten in voldoende hoeveelheid, heeft dit een positief 
effect op de conditie van de vissen, waardoor ze in het algemeen 
resistenter worden ook tegen stress. 

Koolhydraten – iets goeds met mate
Koolhydraten zijn een snel beschikbare energiebron en geven het 
voeder de geschikte consistentie en stabiliteit. Zelfs voornamelijk 
carnivore vissen benodigen koolhydraten, bijv. voor de vorming van 
het beschermende slijm op de huid en in het spijsverteringssysteem 
alsook deels als prebiotica. Omdat vissen koolhydraten echter maar 
in kleine hoeveelheden kunnen verwerken, kan een overdaad leiden 
tot storende vetopslag en een morbide vervette lever.

Bij lage watertemperaturen daalt de verteerbaarheid van koolhydraten 
sterk, waarom de sera vijvervoeders voor de koudere tijden van het 
jaar ook maar een laag gehalte aan koolhydraten hebben en een 
adequaat hoger gehalte aan vetten en proteïnen vertonen.

Vezels – gezonde spijsvertering
Voor een gezonde spijsvertering beslist noodzakelijk: vezels. Deze 
bestanddelen van de voeding worden weliswaar niet energetisch van 
het lichaam verwerkt, bevorderen echter substantieel het spijsver-
teringsproces. Voornamelijk herbivore vissen benodigen, op grond 
van hun speciaal spijsverteringssysteem, tendentieel meer vezels als 
carnivore vissen. De sera voederen bevatten geschikte hoeveelheden 
aan ruwe vezels van kruiden en groente, om de gezonde spijsverte-
ring van de vissen te bevorderen.

Volop omega-vetzuren en 
vitaminen afkomstig van 
gezonde visolie en levertraan

De snelle energiekick 
uit goed ontsloten granen – 
natuurlijk vrij van gentechniek

Vezelrijk voor de 
beste spijsvertering
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Mineralen en sporenelementen
Mineralen en sporenelementen vervullen talrijke belang-
rijke sleutelrollen bij de stofwisseling en de groei (o.a. 
de opbouw van het skelet). Een tekort kan al snel leiden 
tot ernstige deficiëntieverschijnselen en groeistornissen. 

Dankzij de natuurgetrouwe en gevarieerde ingrediënten 
van het sera voeder, zoals Spirulina-algen, gist, dierlijk 
plankton en zeealgen, worden de vissen in voldoende 
mate met alle noodzakelijke mineralen en sporenelemen-
ten in optimaal verteerbare vorm verzorgd.

Vitaalstoffen – functionele diversiteit
Voor een gezond en lang leven benodigen de siervissen 
een aantal verschillende “vitaalstoffen” of micro voe-
dingsstoffen, zoals bijv. vitaminen, pigmenten, antioxi-
danten, plantaardige stoffen, pre- en probiotica. Een 
diverse voeding met natuurgetrouwe ingrediënten is de 
beste bescherming tegen eventuele tekorten. De sera 
voederen vervullen deze eisen en ondersteunen zo ef-
fectief de vitaliteit van de vissen.

Het is onvermijdelijk, dat essentiële vitaminen uit de 
grondstoffen door de productie en de opslag voor een 
deel verloren gaan. Daarom worden zij gecontroleerd 
bijgevoegd, om deficiëntieverschijnselen veilig te voor-
komen. Erbij komen nog andere waardevolle, natuurlij-
ke, maar zelden voorkomende vitaalstoffen zoals bijv. 
astaxanthin en mannan-oligosacharide (MOS), die een 
bijzonder positieve werking op het welzijn, de resistentie 
en ontwikkeling van de vissen hebben. Deze worden 
gericht toegevoegd aan het sera voeder, om voor de 
geliefde huisdieren een optimale voeding te waarborgen.

666

Lekker, voedzaam en waardevol

gist

Spirulina-algen
De alleskunner: uitstekend gehalte aan voedings-
stoffen, stabiliserende werking op de darm, 
immuunversterkend en kleurbevorderend!

Diversiteit voor optimale 
acceptatie en verzorging met 
zeldzame sporenelementen

gammarus artemia
shrimps

tubifex

Rijk aan jodium

zeealgen

Verschillende groenten en kruiden 
verrijken het voeder

paprika peterselie
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Vitaalstoffen Werking

Mannan-oligosachariden 
(MOS)
(celmembraanbestanddelen 
van een speciale giststam)

prebiotisch; bevorderd de darmge-
zondheid, immuniteit, voederver-
werking en de groei; verlaagd het 
risico of infecties en het sterftecijfer

Bacillus subtilis  
(levende bacterie, als stabiele 
sporen in het voeder)

probiotisch: onze nieuwste inno-
vatie: een probioticum / darm-
florastabilisator, die de groei en de 
verwerking van de voedermiddelen 
voor siervissen verbeterd

Astaxanthin 
(natuurlijk pigment uit de 
Haematococcus-alg)

vitamineachtig, antioxidatief, de 
vruchtbaarheid bevorderend, 
immuunversterkend en zeer kleu-
rintensief (alle kleuren; zonder 
verkleuring van de witte plaatsen) 
– goedkope (synthetische) varia-
ties zijn minder werkzaam en soms 
zelfs schadelijk

Betaglucane 
(uit de celmembraan van gist)

immuunstimulerend, ontgiftend, 
prebiotisch, de darmgezondheid 
bevorderend

Extract uit de Nieuw-
Zeelandse groenlipmossel

ontstekingsremmend, kraakbeen 
opbouwend

Knoflook

verteringsstabiliserend, immuun-
versterkend, genezingsbevor-
derend bij verschillende ziekten 
(o. a. bacteriële infecties, wormen, 
darmflagellaten)

Fo
to

’s
: p

ic
tu

re
p

ar
tn

er
s;

 M
ar

ku
s 

M
ai

nk
a/

S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Futterfibel_NL.indd   7 14.06.2017   12:24:04



Siervis voederfibula
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Het sera voederassortiment voor siervissen:
evenwichtig, gezond en functioneel

Van alleskunners zoals het vlokkenvoeder sera vipan tot speciale voedersoorten – het sera assor-
timent biedt een grote keuze aan hoogwaardige voedermiddelen voor siervissen. In het bedrijfsin-
terne laboratorium vindt o.a. de ontwikkeling van nieuwe voedersoorten zoals het innovatieve 
probiotische voeder  sera ImmunPro plaats. Alle voeders worden in het sera werk in Heinsberg 
geproduceerd, afgevuld en van daaruit naar de handelaren verzonden. Op deze manier kan 
steeds de hoge kwaliteit, de maximale versheid en de lange houdbaarheid gegarandeerd worden.

Natuurgetrouwe voeding van siervissen

Voor de juiste keuze van het voeder zou naast de maat van de vissen ook gelet moeten worden 
op hun muilmaat en tanden maar ook op de soortspecifieke voedingsbehoeften en eetgewoontes. 
Bij sera vindt u het passende voeder voor iedere vereiste:

zeealgen

astaxanthin

7 voeder
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 GmbH • D 52518 Heinsberg • Germany
 Nederland B.V.

Uw gespecialiseerde handel

Voor natuurgetrouwe aquariums

www.sera.de • info@sera.de

Futterfibel_NL.indd   8 14.06.2017   12:24:06


