Alimentação adequada das Kois
e outros peixes de lago

Peixes saudáveis
e coloridos,
com os alimentos
adequados
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Alimentação adequada dos peixes de lago
Além de transformarem o lago de
jardim num verdadeiro ponto de
atração, os peixes de lago desempenham um papel muito útil na
manutenção do lago. Os peixes
vermelhos, Kois e outros, controlam o crescimento das algas, evitam a proliferação indesejada de
plantas, assim como a multiplicação de pequenos organismos, tais
como os caracóis e (larvas de)
insetos. Portanto, os peixes, desde que em quantidade adequada,
garantem a ausência de mosquitos no lago, mas também a alimentação das plantas com nutrientes importantes.
Como as fontes alimentares no
ambiente do lago são limitadas, é
indispensável fornecer aos peixes
alimentos de alta qualidade. Dado
que apenas os peixes que recebem todos os nutrientes essenciais apresentarão um bom desenvolvimento e cores brilhantes

e serão mais resistentes às doenças, a seleção dos alimentos para
os peixes de lago constitui um
fator decisivo.
No desenvolvimento dos alimentos sera para Kois e outros peixes
de lago, para nós é particularmente importante ter em consideração
as necessidades dos peixes nas
suas diferentes fases de desenvolvimento e garantir uma alimentação ótima durante todo o ano.
É por isso que os nossos alimentos têm um elevado teor de vitaminas, minerais e oligoelementos,
que promovem o crescimento
saudável, a vitalidade e a coloração destes encantadores habitantes do lago. Com os alimentos
sera para Kois e outros peixes de
lago, os proprietários de lagos
dispõem de uma gama de alimentos naturais e de alta qualidade,
para uma ótima alimentação dos
peixes de lago e das Kois.

3

Os recursos naturais disponíveis no lago conforme a estação do ano
oferecem aos peixes uma alimentação variada e saborosa, não sendo
contudo suﬁcientes para um crescimento saudável e forte. Visto que
os peixes de lago, em função da espécie e fase de desenvolvimento,
têm diferentes necessidades, a empresa sera atribui particular importância ao desenvolvimento de alimentos que garantem uma ótima
alimentação dos peixes e que, assim, promovem o crescimento e fortalecem o sistema imunitário.
Os alimentos sera asseguram a alimentação adequada dos peixes de
lago durante todo o ano.
sera Pond Flakes – o alimento em ﬂocos
para peixes de lago de pequeno tamanho
O alimento base composto por ﬂocos de fácil digestão,
para todos os peixes de lago de pequeno tamanho,
p. ex. peixes vermelhos e peixes amargos (Rhodeus
amarus), assim como peixes jovens, é perfeitamente
adequado para a alimentação durante todo o ano.
A fórmula equilibrada garante uma ótima alimentação
dos peixes, com vitaminas e minerais, promovendo
assim um crescimento saudável, a vitalidade e o sistema
imunitário.

sera Pond Granulat – o alimento granulado
para peixes de lago de grande tamanho
O granulado ﬂutuante, que mantém a sua forma na água, é o
alimento base ideal para todos os peixes de lago de grande
tamanho, tais como as Kois e os peixes vermelhos grandes.
A fórmula perfeitamente equilibrada responde, de modo ótimo,
às necessidades em vitaminas, minerais, hidratos
de carbono e proteínas, promovendo assim
o desenvolvimento saudável e o sistema
imunitário.
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Alimentos para peixes de lago
sera Pond Mix Royal – a mistura
para peixes grandes e pequenos
A mistura equilibrada de ﬂocos, granulados e
gammarus inteiros é o alimento base ideal para
lagos com uma população mista. Enquanto os
peixes pequenos comem os ﬂocos, os grandes
podem optar entre três deliciosos granulados.
Os saborosos gammarus, ricos em minerais, proporcionam um petisco muito especial.

sera Pond Color Sticks – o alimento colorante
para magníﬁcos peixes de lago
O granulado completo, que contém krill, favorece
a intensidade e a distinção das cores e é de fácil
digestão. A fórmula equilibrada, com um elevado teor de ácidos gordos ómega, vitaminas,
oligoelementos e minerais, promove, de forma
ótima, um desenvolvimento saudável, um sistema imunitário forte e a vitalidade.

sera pond sticks energy plus – energia adicional
Os grânulos ﬂutuantes, que mantêm a sua forma na
água, são o complemento energético ideal dos alimentos naturais que os peixes de lago encontram
durante o verão, a temperaturas da água superiores
a 17 °C. Para promover a coloração e o crescimento de forma ótima, por vezes também se podem
distribuir outros tipos de alimento.

sera KOI sticks energy plus – o suplemento
de energia
Os grânulos ﬂutuantes, com valioso gérmen de trigo,
para Kois e outros peixes de lago, são o complemento ideal dos alimentos naturais presentes no lago a
temperaturas da água superiores a 17 °C. Para
promover a coloração e um crescimento saudável
de forma ótima, por vezes também se podem distribuir outros tipos de alimento p. ex. sera Koi Color
ou sera KOI Professional alimento colorante de
Spirulina.
Spirulina
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Alimentos para peixes vermelhos, Shubunkins, etc.
Os alimentos ﬂutuantes para peixes vermelhos, que mantêm a sua
forma na água, foram especialmente adaptados às necessidades
dos peixes vermelhos, Shubunkins e outros peixes de lago e são
adequados para a alimentação durante todo o ano. Os valiosos
ingredientes das suas fórmulas de fácil digestão fortalecem
o sistema imunitário e promovem um crescimento equilibrado.
sera Goldy – os ﬂocos
para pequenos peixes vermelhos e
outros peixes de água fria
Graças aos seus valiosos ingredientes, tais como
gammarus, ricos em oligoelementos e carotenoides,
os ﬂocos respondem às necessidades dos pequenos
peixes vermelhos, variedades particularmente exigentes
e outros peixes de água fria, de modo ótimo, durante
todo o ano.

sera Goldy Gran – o granulado
para grandes peixes vermelhos e
outros peixes de água fria
Graças aos seus valiosos ingredientes, tais
como gérmen de trigo, ácidos gordos ómega e mananoligossacarídeos, este alimento
base de alta qualidade proporciona aos
grandes peixes vermelhos e outros peixes
de água fria exigentes todos os nutrientes
necessários.

sera Goldy Color Spirulina – o alimento colorante
para peixes vermelhos e peixes de água fria
O granulado favorece, de modo especíﬁco, o brilho natural e
a distinção das cores dos peixes vermelhos de grande
tamanho, variedades particularmente exigentes e outros
peixes de água fria. Além disso, promove o desenvolvimento saudável e fortalece o sistema
imunitário.
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Alimentos para Kois
No desenvolvimento dos alimentos sera para Kois, damos especial atenção a uma composição equilibrada dos ingredientes,
que corresponde às necessidades das Kois e que promove o
desenvolvimento saudável e fortalece o sistema imunitário.

sera Koi Royal – o alimento base para todas as Kois
O granulado de fácil digestão, com gérmen de trigo, promove, graças aos seus valiosos ingredientes, tais como
os ácidos gordos ómega e os mananoligossacarídeos
estimulantes do sistema imunitário, o desenvolvimento
saudável e as defesas naturais das Kois de todos
os tamanhos.
Mini: Para o desenvolvimento ótimo das Kois
até 12 cm.
Medium: Para um crescimento equilibrado
das Kois de 12 a 25 cm.
Large: Para uma vida longa e saudável das
Kois a partir de 25 cm.

sera Koi Color – o alimento colorante
para todas as Kois
O alimento colorante completo, com gammarus, krill e
um teor de 10 % de Spirulina, promove, de forma ótima,
a formação das cores, o crescimento e a vitalidade e
proporciona às Kois todos os nutrientes necessários.
Mini: Para a coloração ótima das Kois até 12 cm.
Medium: Para umas Kois de cores brilhantes e cheias
de vida, de 12 a 25 cm.
Large: Para uma longa vida e cores brilhantes das
Kois a partir de 25 cm.
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Alimentos KOI Professional
Uma alimentação adaptada a cada estação do ano é essencial para que as Kois
possam mostrar todo o seu esplendor, com
cores intensas e um corpo bem proporcionado. Com a gama sera KOI Professional,
o departamento de investigação de sera
desenvolveu um alimento único,

que corresponde às necessidades alimentares das Kois, em termos de tamanho,
temperatura e estações do ano. O especial
processo de coextrusão de sera permite a
combinação de ingredientes processados
de modo diferente. Enquanto o anel contém
ingredientes de alta qualidade e de fácil
digestão que favorecem o metabolismo, o
núcleo do alimento é composto, nomeadamente, por vitaminas essenciais, minerais
e oligoelementos que garantem um crescimento saudável e um sistema imunitário
forte.

Anel
Núcleo

sera KOI Professional alimento
colorante de Spirulina
– para cores intensas e brilhantes
O alimento colorante garante, graças
ao seu elevado teor de algas Spirulina ricas em carotenoides e algas
Haematococcus ricas em astaxantina,
uma extraordinária intensidade das cores, proporcionando ao mesmo tempo
uma separação clara das diferentes zonas de cores e
um brilho intenso.
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sera KOI Professional
alimento de inverno
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I Março

I Maio

< 12 ºC
8 – 17 ºC

> 17 ºC

8 – 17 ºC
I Abril

I Junho

I Julho

sera KOI Professional alimento de verão
sera KOI Professional alimento colorante de Spirulina

I Agosto

I Setem.

I Outubro

I Novem.

I Dezem.

sera KOI Professional alimento de primavera/outono
sera KOI Professional alimento colorante de Spirulina

Alimentação ótima, durante todo o ano
sera KOI Professional alimento de primavera/
outono – o alimento de fácil digestão
A temperaturas inferiores a 17 °C, este alimento
de fácil digestão proporciona às Kois um bom
início do ano e uma ótima preparação para o inverno.

sera KOI Professional alimento de verão
– energia adicional
Este alimento de verão de alta qualidade promove, graças à relação equilibrada entre as proteínas
e as gorduras, um crescimento forte e saudável,
assim como um ótimo fornecimento de energia a
temperaturas superiores a 17 °C.
sera KOI Professional alimento de inverno
– o alimento especial para o inverno
O alimento de fácil digestão, que se afunda rapidamente, proporciona energia às Kois e a outros
preciosos peixes de lago, com ácidos gordos
ómega-3 essenciais altamente insaturados e ácido docosa-hexaenóico, e protege a membrana
celular a temperaturas inferiores a 12 °C.
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Petiscos e alimentos complementares
para Kois

sera Koi Snack – a sua Koi comerá
da sua mão
Os sticks permitem uma relação muito
especial com os animais. Com um pouco de sorte e paciência, as Kois também
se podem habituar a comer outros tipos
de alimentos da sua mão.

sera Koi Nature
– o petisco natural
para Kois
Este petisco energético e natural, para
a estação quente é composto por
100 % de bichos-da-seda cuidadosamente secos e, graças à sua alta proporção de proteínas e ao seu teor particularmente elevado de ácidos gordos
ómega, promove o crescimento saudável e o aspeto ótimo das Kois.
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sera Koi Multivitamin
– o suplemento de
vitaminas, para mais
vitalidade
Aplicando-se sobre o
alimento, as gotas multivitamínicas complementam a alimentação, de modo
eﬁcaz e seguro, com todas as
vitaminas essenciais, compensam a falta de nutrientes e evitam carências nutricionais. É
particularmente útil a aplicação
em situações de stress, no caso
de doenças, para animais jovens
e para promover a criação.

Alimentos para esturjões e
peixes de lago carnívoros
Como se afundam de imediato e mantêm a sua forma na água
durante muito tempo, os alimentos funcionais para esturjões
pequenos e grandes estão perfeitamente adaptados aos hábitos alimentares dos esturjões.
Os ingredientes de alta qualidade, com proteínas aquáticas de
fácil digestão, ácidos gordos ómega, minerais e vitaminas, promovem um desenvolvimento equilibrado e a vitalidade destes
peixes de lago carnívoros.
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sera Stör Perlets – o alimento para esturjões
pequenos
Este granulado que se afunda rapidamente está
adaptado, em termos de conteúdo e estrutura, às
necessidades dos esturjões de até aproximadamente 40 cm e promove o crescimento equilibrado e a vitalidade.

sera Stör Chips XXL
– o alimento para esturjões
grandes
Este alimento em chips, que se afunda
rapidamente, para esturjões de tamanho
superior a 40 cm, responde às elevadas necessidades energéticas, fortalece o sistema imunitário e promove uma vida longa e saudável.
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Encontrará mais informações sobre
os parâmetros da água, eliminação de algas
e muito mais, no manual sera
“Manutenção do lago de forma sistemática”.
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O seu fornecedor sera
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Para lagos de jardim naturais
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