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Najlepszy naturalny materiał roślinny
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Zróżnicowany, 
wysokiej jakości 
pokarm jest podstawą 
dla zdrowych, 
kolorowych  
i aktywnych ryb 
akwariowych.

W naturze, ryby mają szeroki wybór różnych 
źródeł pokarmu, obejmujący na przykład, 
larwy owadów, robaki, małe skorupiaki, jak 
również glony i inne rośliny. Różnorodność ta 
powinna być obecna także w akwarium. To 
całkiem łatwe z pokarmami sera!

Oprócz zbalansowanych pokarmów z rodziny 
sera vipan, zapewniamy szeroki wybór po-
karmów przeznaczonych dla różnych celów. 
Lata badań i doświadczenie gwarantują, że 
twoje ryby otrzymają najlepszy pokarm. Ja-
kość, naturalna czystość oraz odpowiedzial-
ne korzystanie ze zrównoważonych zasobów 
to dla nas niezwykle istotne aspekty, brane 
pod uwagę podczas wyboru składników.

Poradnik ten dotyczy karmienia ryb w akwa-
riach tropikalnych. Pozostałe informacje na 
temat karmienia znajdziesz w poradnikach 
sera o krewetkach i rakach, złotych ryb-
kach, stawach oraz akwariach morskich. 
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Ochrona immunologiczna z pokarmami sera 

Wsparcie systemu 
odpornościowego za 
pomocą mannanooli-
gosacharydów (MOS)

Zastosowane w pokarmach 
sera mannanooligosacharydy 
(MOS) znacząco ujawniają efekt 
wspierania odporności. Należą do 

prebiotyków i ograniczają rozwój 
patogenów. System odporności 
organizmu działa skuteczniej, 
a zwierzęta stają się odporniejsze.

Koncepcja sera VIP 

Koncepcja sera VIP opiera się na 
kilku następujących założeniach:

System odpornościowy ryb 
może być wspierany przez natu-
ralne betaglukany. Obniżają one 
podatność na choroby, ryby są 
zdrowsze i żyją dłużej.

 Ubarwienie ciała może być 
wzmacniane przez substancje 
roślinne; drugorzędne substancje 
roślinne mają pozytywne efekty 
na cały metabolizm ryb.

 Długołańcuchowe, wielonie-
nasycone kwasy tłuszczowe 
omega-3 i omega-6 mają pozy-
tywne efekty na komórki nerwo-
we, serce i układ krążenia.

 Samodzielnie mieszamy za-
stosowane witaminy. W ten spo-
sób, sera osiąga lepsze efekty, 
niż producenci stosujący gotowe 
mieszanki.

Silny układ 
odpornościowy 

Piękne 
kolory

Krystalicznie 
czysta woda

Lepsze 
trawienie

Zdrowy 
i zrównoważony 

wzrost

            
Mocny 

i równomierny 
wzrost 

szkieletu
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sera używa wyłącznie skład-
ników pierwszej jakości, pozy-
skiwanych ze zrównoważonych 
źródeł. Osiągamy dlatego wysoki 
wskaźnik trawienia 80% - popra-
wia to zdrowie ryb i zmniejsza 
zanieczyszczenie wody.

Ponad 40 różnych naturalnych 
składników, stanowiących tak-
że część zakresu pokarmowe-
go zwierząt, jest połączonych 
w sposób, który wzmacnia or-
ganizm.

Białko zwierzęce zawarte w po-
karmach sera prawie wyłącznie 
pochodzi z organizmów wod-
nych – ale nie tylko z ryb, także 
z różnych bezkręgowców np. 
małży, larw ochotki, dafni, kryla 
i innych małych skorupiaków.

Podczas wyboru składników roś-
linnych, niezwykle ważne jest dla 
nas zapewnienie rybom zbalan-
sowanej kompozycji witamin, 
niezbędnych aminokwasów, na-
turalnych barwników, minerałów 
i mikroelementów, jak również 
ważnych drugorzędnych sub-
stancji roślinnych.

Naturalne składniki przetwarza-
ne są w produkt fi nalny w wyniku 
kompleksowego procesu. Po-
karmy sera mają w porównaniu 
do produktów innych producen-
tów istotnie wyższy współczyn-
nik rozdrobnienia i dlatego ryby 
łatwiej je trawią.

Najl

ep
sz

e składniki – wysoki poziom rozdrobnienia

5

©
 D

ar
ry

l B
ro

o
ks

; R
ic

h 
C

ar
ey

 –
 s

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

Najlepsze składniki w pokarmach sera



Funkcje składników

Pokarm dla ryb musi być skom-
ponowany w zbalansowany spo-
sób w celu zapewnienia właści-
wego żywienia.

Najważniejsze składniki i ich 
funkcje dla twoich ozdobnych 
ryb:

Białko
Białka są wykorzystywane 
przede wszystkim do budowy 
mięśni. Pokarm bogaty w białko 
stanowi dla ryb źródło energii. 
Ważne jest, by białka zawarte 
w pokarmie zaspokajały biolo-
giczne wymogi ryb. Białko zwie-
rzęce jest generalnie łatwiejsze 
do strawienia niż białko roślinne. 
Ryby, które żywią się wyłącznie 
mięsem, mają odpowiednio krót-
kie i proste jelito. W przypadku 
ryb roślinożernych, ma ono długą 
i spiralną budowę.

Węglowodany i tłuszcze
to najważniejsze źródła energii 
dla ryb. Ich nadmiar prowadzi 
jednak do uszkodzenia orga-
nów. Pokarmy sera zawierają 
zba lansowane proporcje tłusz -
czów i innych składników od-
żywczych. Cenne nienasycone 
kwasy tłuszczowe mają szcze-

gólne znaczenie. 
Są wykorzystywane w organiz -

mie dla wielu różnych celów. 
Wiele z nich to niezbędne kwa-
sy tłuszczowe – oznacza to, że 
organizm nie może wytwarzać 
ich samodzielnie i dlatego musi 
je wchłaniać wraz z pokarmem. 
Ilość nienasyconych kwasów 
w pokarmach sera jest dlatego 
szczególnie wysoka i doskona-

le odpowiada wymogom ryb.

Minerały
takie jak wapń są niezastąpione 
dla szkieletu i wielu innych funk-
cji organizmu oraz, odpowiednio, 
dla zdrowego wzrostu i kondycji.

Mikroelementy
spełniają wiele funkcji w organiz-
mie. Wiele z nich to niezastą-
pione składniki enzymów, które 
pełnią funkcję “narzędzi” w or-
ganizmie.

Substancje balastowe
mogą pochodzić z roślinnych lub 
zwierzęcych źródeł. Skutecznie 
działają przeciwko zaparciom 
i dlatego zapobiegają problemom 
z trawieniem, które pojawiają 
się wtedy, gdy ryby karmione są 
przez dłuższy czas pokarmem 
o niskiej zawartości substancji 
balastowych. Najpowszechniej-
szym przykładem takiego złego 
odżywiania jest karmienie pielę-
gnic wyłącznie sercami wołowy-
mi lub indyczymi.

Najważniejsze składniki i ich 
funkcje dla twoich ozdobnych 
ryb:

Białko
Białka są wykorzystywane 
przede wszystkim do budowy 
mięśni. Pokarm bogaty w białko 
stanowi dla ryb źródło energii. 
Ważne jest, by białka zawarte 
w pokarmie zaspokajały biolo-
giczne wymogi ryb. Białko zwie-
rzęce jest generalnie łatwiejsze 
do strawienia niż białko roślinne. 
Ryby, które żywią się wyłącznie 
mięsem, mają odpowiednio krót-
kie i proste jelito. W przypadku 
ryb roślinożernych, ma ono długą 
i spiralną budowę.

Węglowodany i tłuszcze
to najważniejsze źródła energii 
dla ryb. Ich nadmiar prowadzi 
jednak do uszkodzenia orga-
nów. Pokarmy 
zba lansowane proporcje tłusz -
czów i innych składników od-
żywczych. Cenne nienasycone 
kwasy tłuszczowe mają szcze-

gólne znaczenie. 
Są wykorzystywane w organiz -

mie dla wielu różnych celów. 
Wiele z nich to niezbędne kwa-
sy tłuszczowe – oznacza to, że 
organizm nie może wytwarzać 
ich samodzielnie i dlatego musi 
je wchłaniać wraz z pokarmem. 
Ilość nienasyconych kwasów 
w pokarmach sera
szczególnie wysoka i doskona-

le odpowiada wymogom ryb.
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Zdrowie zawarte w wodzie – witaminy

Niedobory witamin osłabiają 
odporność i zwiększają podat-
ność na choroby. Stres, który 
może pojawić się np. w czasie 
transportu, w wyniku zbyt dużej 
obsady ryb lub nieodpowiednich 
warunków, zwiększa dodatkowo 
zapotrzebowanie ryb ozdobnych 
na witaminy. Każda witamina 
ma odmienny zakres działania, 
a brak jednej nie może być 
rekompensowany nadmierną 
podażą innej. Multiwitaminowy 
kompleks pokarmów sera jest 
dlatego szczególnie ostrożnie 
dobierany.

Nawet jeśli podawany jest po-
karm wysokiej jakości, często 
korzystne jest dodatkowe wspar-
cie za pomocą płynnego prepa-
ratu multiwitaminowego sera 
fi shtamin.

sera fishtamin

  wzmacnia zestresowane 
ryby

  zapobiega problemom 
towarzyszącym 
transportowi ryb

  idealny przed i po 
rozmnażaniu

  stanowi dodatek do 
pokarmu dla młodych
i rosnących rybek – 
narybek ma zwiększone 
zapotrzebowanie na 
witaminy!

  wspiera proces leczenia 
w trakcie i po chorobie

sera fi shtamin w kroplach na-
leży podawać bezpośrednio na 
pokarm, raz w tygodniu przed 
karmieniem.

wspiera proces leczenia 
w trakcie i po chorobie

w kroplach na-
leży podawać bezpośrednio na 
pokarm, raz w tygodniu przed 

wzmacnia zestresowane wzmacnia zestresowane 

zapobiega problemom zapobiega problemom 
towarzyszącym towarzyszącym 
transportowi rybtransportowi ryb

idealny przed i po idealny przed i po 
rozmnażaniu

stanowi dodatek do stanowi dodatek do 
pokarmu dla młodych

©
 M

on
ch

ai
 T

ud
sa

m
al

ee
 –

 s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Więcej informacji 
o najistotniejszych 
witaminach, ich funkcjach 
oraz możliwych oznakach 
niedoborów znajdziesz 
na str. 23.



Zalecany kształt pokarmu zależy od nawyków 
żywieniowych ryb. Niektóre gatunki szukają po-
karmu przy powierzchni wody, inne w środkowej 
strefi e wody, a pozostałe z kolei przy dnie. Pre-
ferowany zwyczaj żywieniowy może być często 
rozpoznany w oparciu o kształt ciała ryby:

Właściwa forma pokarmów

Ryby z prostym grzbietem, py-
skiem skierowanym ku górze 
i płetwą grzbietową przesuniętą 
do tyłu, bytują przy powierzchni 
wody. Typowym przykładem są 
pstrążenicowate. 
Unoszący się na powierzchni 
wody pokarm w płatkach i po-
karm FD jest idealny dla tego 
gatunku ryb.

Ryby z wygiętymi profilami 
grzbietowym i brzusznym oraz 
pyskiem skierowanym do przodu 
bytują w środkowej strefi e wody. 
Należy do nich wiele pielęgnic, 
ryb kąsaczowatych i brzanek. 
Preferują one unoszący się 
w wodzie pokarm granulowany. 
Będą również chętnie zjadać 
przymocowany do szyby akwa-
rium pokarm w tabletkach.

Ryby przydenne mają płaski 
brzuch i pysk skierowany do 
dołu. Dobrze znani członkowie 
tej grupy to sumiki i piskorze.
Pokarm w tabletkach i chipsach 
najlepiej odpowiada ich potrze-
bom.

88



Duży pysk, szeroki przełyk: większe pie-
lęgnice
Ryby lubią jeść większe kawałki pokarmu. 
Idealny jest pokarm w granulacie wszystkich 
rozmiarów.

Mały pysk z zębami gardłowymi, wąski 
przełyk: brzanki
Ryby odgryzają małe cząstki pokarmu przy 
użyciu warg, a następnie są one miażdżone 
w gardle i połykane bez wysiłku. Idealny jest 
pokarm w drobnym granulacie, który szybko 
staje się miękki.

Mały pysk z zębami, wąski przełyk: ką-
saczowate
Ryby odgryzają małe cząstki pokarmu, które 
następnie są miażdżone w gardle i połykane 
bez wysiłku. Idealny jest pokarm w postaci 
drobnego granulatu, który szybko staje się 
miękki.

Duży pysk, wąski przełyk: pielęgniczki
Pokarm jest przeżuwany i miażdżony 
w pysku, a jego małe cząstki połykane bez 
wysiłku. Idealny jest pokarm w postaci drob-
nego granulatu, który szybko staje się miękki.

Oprócz rozmiaru pyska, przy 
wyborze pokarmu dla ryb ma 
znaczenie także kształt zębów 
i przełyku. Twardy pokarm gra-
nulowany można namoczyć na 
krótko przed podaniem (patrz 
strona 22). Nabiera on wówczas 
idealnej konsystencji, zacho-

wując swój kształt i pozostając 
atrakcyjnym dla ryb.
Większość ryb żerujących 
w środkowej strefi e wody należy 
do jednej z następujących grup, 
dla których potrzeb szczególnie 
dobrze dostosowany jest po-
karm granulowany: 

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Żoładek

Żoładek

Żoładek

Żoładek

9
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Idealnie zbalansowana kompozycja ponad 
40 składników, cennych minerałów i mikroele-
mentów, jak również multiwitaminowy kom-
pleks ze stabilizowaną witaminą C sprawia, 
że pokarmy sera są zdrowym pokarmem 
podstawowym. Z produktami sera vipan 
każda ryba w akwarium dostaje to, czego 
potrzebuje.

sera vipan
Pokarm podstawowy idealny dla wszyst-
kich ryb, które szukają pożywienia przy po-
wierzchni wody. Pokarm w płatkach sera 
vipan szczególnie dobrze zachowuje swój 
kształt i nie zanieczyszcza wody. Dzięki bar-
dzo drobnej strukturze płatki są szczególnie 
delikatne i chętnie zjadane.

sera vipagran
Powoli tonący pokarm granulowany dla ryb 
ze środkowej strefy wody. sera vipagran 
w ciągu kilku sekund mięknie w wodzie, za-
chowując jednak swoją konsystencję. Chęt-
nie zjadany nawet przez wybredne ryby.

sera vipachips
Szybko tonący pokarm premium w chip-
sach dla ryb szukających pożywienia przy 
dnie. sera vipachips bardzo szybko mięknie 
w wodzie, ale na długo zachowuje swój 
kształt i doskonały smak. sera vipachips 
nadaje się idealnie także dla ryb wolno je-
dzących lub nocnych, które wymagają, by 
pokarm utrzymywał swoją postać przez dłuż-
szy czas.

10

Rodzina produktów sera vipan 
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Pokarm sera w płatkach

sera san
Pokarm w płatkach dla pięknych kolorów 
i zdrowego wzrostu, szczególnie bogaty 
w łatwostrawne białko, spirulinę i naturalne 
karotenoidy. sera san wspiera zwłaszcza for-
mowanie się żółtego i czerwonego koloru. 
Ponadto, poprawia wyniki hodowlane i jest 
chętnie akceptowany przez wszystkie ryby.

sera fl ora
Roślinny pokarm w płatkach ze spiruliną 
i algami dla ryb roślinożernych. Wysoka ilość 
białka roślinnego oraz substancje balasto-
we sprawiają, że sera fl ora jest idealnym 
pokarmem dla wielu sumokształtnych, żywo-
rodnych, karpieńcowatych i pielęgnic. Do-
skonały w połączeniu z sera Spirulina Tabs.

sera GVG-mix
Specjalny pokarm w płatkach zawierający 
algi morskie, mielony kryl i plankton, wzboga-
cony specjalnymi przysmakami - liofi lizowa-
nymi ochotką, dafnią i krylem. sera GVG-mix 
jest szczególnie bogaty w jod, dzięki czemu 
zapobiega chorobom tarczycy.

sera Flake Menu
Cztery wysokiej jakości pokarmy w płat-
kach (podstawowy, wybarwiający, roślinny, 
energetyczny) zawarte w sera Flake Menu 
zapewniają zróżnicowaną dietę dla ryb tylko 
w jednym pojemniku. Każdy typ pokarmu ma 
swoją przegródkę, co umożliwia oddzielne po-
dawanie i zapobiega jego zanieczyszczeniu.

sera san
Pokarm w płatkach dla pięknych kolorów 
i zdrowego wzrostu, szczególnie bogaty 
w łatwostrawne białko, spirulinę i naturalne 
karotenoidy. 
mowanie się żółtego i czerwonego koloru. 
Ponadto, poprawia wyniki hodowlane i jest 
chętnie akceptowany przez wszystkie ryby.

sera fl ora
Roślinny pokarm w płatkach ze spiruliną 
i algami dla ryb roślinożernych. Wysoka ilość 
białka roślinnego oraz substancje balasto-
we sprawiają, że 
pokarmem dla wielu sumokształtnych, żywo-
rodnych, karpieńcowatych i pielęgnic. Do-
skonały w połączeniu z 

sera GVG-mix
Specjalny pokarm w płatkach zawierający 
algi morskie, mielony kryl i plankton, wzboga-
cony specjalnymi przysmakami - liofi lizowa-
nymi ochotką, dafnią i krylem. 
jest szczególnie bogaty w jod, dzięki czemu 
zapobiega chorobom tarczycy.

sera Flake Menu
Cztery wysokiej jakości pokarmy w płat-
kach (podstawowy, wybarwiający, roślinny, 
energetyczny) zawarte w 
zapewniają zróżnicowaną dietę dla ryb tylko 
w jednym pojemniku. Każdy typ pokarmu ma 
swoją przegródkę, co umożliwia oddzielne po-
dawanie i zapobiega jego zanieczyszczeniu.



Pokarm sera w granulacie
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sera bettagran
Specjalny, uwydatniający kolory granulat dla bojowników. 
sera bettagran został opracowany dla zaspokojenia wy-
mogów  bojowników i innych ryb żywiących się głównie 
małymi insektami blisko powierzchni wody. Podkreśla 
piękne ubarwienie ryb i wspiera ich zdrowie.

sera guppy gran
Miękki mikrogranulat dla gupików i innych małych ryb. 
Ten wyjątkowy granulat bardzo wolno opada na dno. Jest 
bogaty w łatwostrawną spirulinę i inne składniki roślinne. 
sera guppy gran wspiera dlatego piękne kolory i dobrą 
kondycję ryb.

sera granugreen
Wysokiej jakości, zachowujący swój kształt pokarm gra-
nulowany dla pielęgnic z Afryki Wschodniej żywiących 
się peryfi tonem. sera granugreen zawiera dużą ilość 
bogatej w karoten spiruliny i podkreśla piękne kolory 
tych efektownych ryb.

sera granured
Wysokiej jakości, zachowujący swój kształt pokarm 
granulowany dla drapieżnych pielęgnic z Afryki Wschod-
niej. Naturalne substancje mineralne, mikroelementy, 
łatwostrawne białko zwierzęce, jak również bogata 
w karoten spirulina, sprawiają, że sera granured jest dla 
tych ryb idealnym pokarmem podstawowym.



Pokarm granulowany sera dla paletek

sera discus granulat
Idealny pokarm dla paletek oraz 
innych wybrednych ryb, na przy-
kład pielęgnic z Ameryki Środ-
kowej i Południowej. Starannie 
zbalansowany, by zaspokajać 
potrzeby tych efektownych 
ryb, niezwykle łatwostrawny 
i bogaty w mikroelementy. sera 
discus granulat nie pęcznieje 
w wodzie. Nawet młode ryby są 
w stanie bez wysiłku oderwać 
jego porcję.

sera discus color Blue 
i sera discus color Red
Najczęściej spotykane warianty 
ubarwienia paletek to zielony/
niebieski lub żółty/czerwony. 
sera oferuje dwa pokarmy gra-
nulowane przeznaczone specjal-
nie dla tych barwnych ryb. sera 
discus color Blue i sera discus 
color Red

 wzmacniają piękne 
ubarwienie

 są bogate w naturalne 
minerały i mikroelementy

  wzmacniają system 
odpornościowy

 wspierają wzrost

 poprawiają wyniki 
hodowlane

13
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Pokarm sera w granulacie

sera cichlids Sticks
Zachowujący swój kształt po-
karm podstawowy, przezna-
czony zwłaszcza dla średnich 
i dużych pielęgnic oraz innych 
dużych ryb. sera cichlids Sticks 
unosi się na powierzchni i nie za-
nieczyszcza wody. Chętnie ak-
ceptowany przez ryby. 

sera granuar
Pokarm w pałeczkach sera gra-
nuar to doskonały pokarm pod-
stawowy dla dużych ryb takich 
jak pielęgnice, arowany etc., 
które wymagają dużych porcji 
pokarmu. Dzięki zawartości cen-
nego oleju z ryb i kryla Antark-
tycznego, pokarm sera granuar 
jest szczególnie bogaty w cenne 
kwasy tłuszczowe omega-3.

sera Granulate Menu
Cztery rodzaje wysokiej jakości 
pokarmu granulowanego (pod-
stawowy, wybarwiający, roślin-
ny, energetyczny) zapewniają 
zróżnicowaną dietę dla ryb tylko 
w jednym pojemniku. Każdy typ 
pokarmu ma swoją przegródkę, 
co umożliwia oddzielne podawa-
nie i zapobiega jego zanieczysz-
czeniu.
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sera viformo
Pokarm podstawowy w tabletkach do bezpośredniego 
karmienia wszystkich ryb przydennych. sera viformo 
jest bogaty w składniki roślinne takie jak spirulina. Dzięki 
wysoce stabilnej strukturze nie zanieczyszcza niepotrzeb-
nie wody. 

sera Catfi sh Chips
to doskonały pokarm dla wszystkich zbrojników skro-
biących. Obecność drewna w diecie jest dla tych ryb 
niezwykle istotna. Pokarm sera Catfi sh Chips jest dla-
tego bogaty w korę wierzby i drewno olchy. Ma bardzo 
stabilną strukturę i nie rozpada się w wodzie nawet po 
upływie dłuższego czasu.

sera O-nip
Ten pokarm w tabletkach składa się z wysokiej jakości 
pokarmu w tabletkach i liofi lizowanego pokarmu dla zwie-
rząt. Tabletki stanowią atrakcyjny przysmak dla wszyst-
kich głównie mięsożernych ryb, a przymocowane do fron-
towej szyby akwarium, przyciągają nawet płochliwe ryby.

sera Spirulina Tabs
Dzięki zawartości ponad 25% spiruliny oraz starannie 
dobranym składnikom roślinnym, sera Spirulina Tabs 
zapewnia zbalansowaną i zdrową dietę dla wszystkich 
roślinożernych gatunków ryb. Wysoka ilość naturalnych 
karotenoidów istotnie wspiera formowanie się kolorów. 
Tabletki można łatwo przymocować do wewnętrznej stro-
ny szyby akwariowej.

sera Plankton Tabs
Zbalansowany, bogaty w białko pokarm i przysmak dla 
ryb żywiących się planktonem oraz bezkręgowców, np. 
krewetek. sera Plankton Tabs zapewnia bardzo dużą 
ilość starannie przetworzonego naturalnego planktonu 
i spiruliny. Pokarm nie rozpada się w wodzie i nadaje się 
również dla ryb wolno jedzących.

Pokarm sera w chipsach i tabletkach
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Pokarm sera FD

16

Pokarm sera FD zawiera liofi lizowany po-
karm zwierzęcy – skrót “FD” odnosi się do 
powszechnie znanego angielskiego zwrotu 
“freeze dried”. Pokarm ten oferuje różnorod-
ność i zdrowe przysmaki. Gwarantuje brak 
patogenów a naturalne witaminy są w dużym 
stopniu przyswajalne, dzięki łagodnemu pro-
cesowi wytwarzania.

sera FD Bloodworms
Larwy ochotki to klasyczny przysmak. sera 
FD Bloodworms nie zawiera żadnych za-
nieczyszczeń i wspiera zdrowy wzrost ryb.
Uwaga: Larwami ochotki nie należy karmić 
pielęgnic z gatunku Tropheus!

sera FD Daphnia
Dafnia jest szczególnie bogata w substancje 
balastowe i minerały. Wpływa na aktywność 
układu pokarmowego i trawienie u ryb. sera 
FD Daphnia idealnie nadaje się jako pokarm 
podawany pomiędzy posiłkami lub dzień po 
obfi tym posiłku.

sera FD Tubifex
Dzięki wysokiej zawartości białka, sera FD 
Tubifex to idealny pokarm energetyczny dla 
wszystkich ryb mięsożernych. Proces pro-
dukcji fi rmy sera zapewnia, że pokarm ten 
nie zawiera żadnych zanieczyszczeń, ani 
pasożytów.
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sera FD mixpur
to zbalansowana mieszanka 
zawierająca liofi lizowane larwy 
ochotki, tubifex, kryl i dafnię. 
Łączy cztery najbardziej po-
pularne przysmaki w jednym 
opakowaniu.
Uwaga: Larwami ochotki nie 
należy karmić pielęgnic z ga-
tunku Tropheus!

sera FD Artemia Shrimps
Delikatny i łatwostrawny sera 
FD Artemia Shrimps to praw-
dziwy przysmak dla twoich ryb, 
bogaty w naturalny karoten dla 
wzmocnienia pięknego ubarwie-
nia. Ten bogaty w białko pokarm 
uzupełniający jest chętnie akcep-
towany nawet przez wybredne 
ryby.

sera FD Krill
dzięki bardzo wysokiej zawartości 
białka, jest idealny dla wzmocnienia 
ryb w słabej kondycji i dla zwiększenia 
gotowości do rozmnażania. Stanowi 
jednocześnie odżywczy przysmak dla 
wszystkich większych i wybrednych ryb, 
a dzięki zawartości naturalnego karo-
tenu, istotnie podkreśla ubarwienie ryb.

to zbalansowana mieszanka 
zawierająca liofi lizowane larwy 
ochotki, tubifex, kryl i dafnię. 
Łączy cztery najbardziej po-
pularne przysmaki w jednym 
opakowaniu.
Uwaga: Larwami ochotki nie 
należy karmić pielęgnic z ga-
tunku 

Delikatny i łatwostrawny 
FD Artemia Shrimps 
dziwy przysmak dla twoich ryb, 
bogaty w naturalny karoten dla 
wzmocnienia pięknego ubarwie-
nia. Ten bogaty w białko pokarm 
uzupełniający jest chętnie akcep-
towany nawet przez wybredne 
ryby.

dzięki bardzo wysokiej zawartości 
białka, jest idealny dla wzmocnienia 
ryb w słabej kondycji i dla zwiększenia 
gotowości do rozmnażania. Stanowi 
jednocześnie odżywczy przysmak dla 
wszystkich większych i wybrednych ryb, 
a dzięki zawartości naturalnego karo-
tenu, istotnie podkreśla ubarwienie ryb.

17
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Pokarm sera dla narybku

sera micron
Pokarm wpierający wzrost w postaci drobno-
ziarnistego proszku, dla wszystkich młodych 
ryb do ok. 6 mm. Pokarm sera micron jest 
niezwykle bogaty w spirulinę oraz wysokiej 
jakości białko z kryla i jest odpowiedni nawet 
dla bardzo wybrednego, trudnego w hodowli 
narybku. Doskonale nadaje się również do 
hodowli żywego pokarmu takiego jak 
Artemia oraz dla kijanek w hodowli żab.

sera vipan baby
Pokarm w małych płatkach dla narybku od 
ok. 6 mm. Dzięki zbalansowanej kompozycji, 
sera vipan baby zapewnia szybki i zdrowy 
wzrost oraz optymalny rozwój kolorów mło-
dych ryb.

sera vipagran baby
wyjątkowo drobnoziarnisty pokarm granulo-
wany dla narybku i gatunków ryb o małych 
otworach gębowych. Idealnie dopasowany 
dla ryb szukających pożywienia w środko-
wej strefi e wody. Granulat mięknie bardzo 
szybko, nie tracąc jednak swojej stałej kon-
systencji.

Pokarm wpierający wzrost w postaci drobno-
ziarnistego proszku, dla wszystkich młodych 

sera micron jest 
niezwykle bogaty w spirulinę oraz wysokiej 
jakości białko z kryla i jest odpowiedni nawet 
dla bardzo wybrednego, trudnego w hodowli 
narybku. Doskonale nadaje się również do 
hodowli żywego pokarmu takiego jak 
Artemia oraz dla kijanek w hodowli żab.



Pokarm sera dla narybku

sera Artemia
Ryby wszystkich rozmiarów chętnie jedzą 
artemię lub jej larwy. sera Artemia składa 
się z bardzo wysokiej jakości cyst artemii, 
z których bez trudu wylęgają się małe lar-
wy. Larwy doskonale nadają się nawet dla 
bardzo małego narybku. Karmienie z sera 
micron pozwala na wyhodowanie z larw 
dorosłych artemii, będących bardzo popu-
larnym i smacznym żywym pokarmem dla 
większych ryb.

sera Artemia-mix
Wygodna, błyskawiczna mieszanka cyst ar-
temii i wysokiej jakości soli morskiej sera. 
Larwy wylęgają się po 24 godzinach od roz-
puszczenia sera Artemia-mix w 500 ml do-
brze napowietrzonej wody. Hodowla artemii 
nigdy nie była tak łatwa.

sera Artemia Breeding Kit
sera Artemia Breeding Kit zmienia zwyczaj-
ną butelkę w wygodny przyrząd do hodowli 
artemii. Zestaw zawiera wszystko, co nie-
zbędne do skutecznej hodowli Artemii i zbio-
ru pływików (nauplii). Dołączone opakowanie 
sera Artemia-mix pozwala na natychmia-
stowe rozpoczącie 
hodowli.
Uwaga: do urucho-
mienia zestawu nie-
zbędna jest pompa 
powietrza taka jak 
sera air 110 plus.

19
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Różnorodność nadaje smak
Podawaj kilka różnych rodzajów pokarmu 
sera. Jednostajne podawanie nieświeżego 
już pokarmu sprawia, że ryby stają się mniej 
żywotne, a ich kolory blakną. Ryby mogą na-
wet zachorować. Światło i powietrze pozo-
stają w kontakcie z pokarmem przy każdym 
otwarciu pojemnika, co wpływa szkodliwie 
na witaminy i wrażliwe składniki odżywcze. 
Przezroczyste torebki są z tego powodu nie-
odpowiednim opakowaniem dla pokarmu.

Jak rozpoznać przywódców w akwarium?
Podczas karmienia szybko zorientujesz się, 
która rybka “rządzi” w akwarium. Najsilniej-
sza rybka je w pierwszej kolejności – zazwy-
czaj jest to najbardziej kolorowa i najaktyw-
niejsza rybka.

Przekarmienie?
Jeżeli pokarm zalega na dnie 
akwarium, oznacza to, że po-
dałeś go za dużo.

  Natychmiast usuń resztki 
nie zjedzonego pokarmu 
przy użyciu sera gravel 
cleaner.

  W ramach możliwości, 
wprowadź ryby, które po-
szukują pożywienia przy 
dnie akwarium, na przykład 
kiryski. Należy jednak wziąć 
pod uwagę fakt, ze ryby te 
również wymagają odpo-
wiedniego pokarmu i nie 
żywią się wyłącznie resztka-
mi!

Porady i wskazówki

Kiedy i jak karmić?

  Podawaj pokarm 
w małych porcjach dwa 
lub trzy razy dziennie.

  Podawaj tylko tyle 
pokarmu, ile ryby są 
w stanie zjeść w 
przeciągu 3 – 5 minut.

  Rozprowadzaj pokarm 
równomiernie na 
powierzchni wody.

  Raz w tygodniu nie 
karm ryb. Ryby będą się 
w tym dniu oczyszczać 
na skutek aktywnego 
poszukiwania pokarmu. 
Nie dotyczy to młodych 
rybek, które należy 
karmić codziennie, 
nawet po kilka razy!

  Podawaj pokarm przy 
użyciu przeznaczonej 
do tego łyżki. W ten 
sposób zawsze podasz
 tą samą ilość pokarmu. 
Jakość i zapach pokarmu 
pozostaną bez zmian.

  Na stronie 22 pokazujemy 
jak w łatwy sposób 
możesz zmiększyć 
i odpowietrzyć suchy 
pokarm, co spowoduje 
jego opadanie na dno.



Brak 
apetytu 
u ryb
To wyjątko-
wa sytuacja 
i powinie-

neś bliżej się jej 
przyjrzeć. Utrata apetytu jest 
często wczesnym objawem cho-
rób, zwłaszcza jeśli ryby ukry-
wają się lub apatycznie pływają 
przy dnie akwarium. Poradnik 
sera “Zdrowe ryby akwariowe – 
ale jak?” zawiera informacje na 
temat możliwych przyczyn utraty 
apetytu.

Karmienie w czasie urlopu
Istnieje wysokie ryzyko przekar-
mienia, jeśli ktoś inny opiekuje 
się rybami podczas twojego 
urlopu. Osoby nie mające żad-
nego doświadczenia w akwary-
styce często podają zbyt duże 
ilości pokarmu. Na każdy dzień 
karmienia przygotuj pokarm 
w oddzielnym pojemniku ozna-
czonym datą. Przymocuj do 
szyby akwarium informację 
o adresie i numerze telefonu do 
twojego sklepu zoologicznego. 
Karmienie ryb co drugi dzień 
w czasie twojej nieobecności  nie 
spowoduje żadnych problemów 
dla zdrowych ryb.

Automatyczne karmniki
Automatyczny karmnik sera 
feed A plus niezawodnie poda-
je pokarm twoim rybom akwa-
riowym 1 – 6 razy dziennie, 
w zależności od ustawienia. Jest 
to także idealne rozwiązanie dla 
młodych rybek, które powinny 
dostawać pokarm w małych 
porcjach kilka razy dziennie. 
sera vipagran jest szczególnie 

dobrze dopasowany do auto-
matycznych karmników. Zasto-
suj automatyczny karmnik już na 
tydzień przed twoim wyjazdem. 
Możesz w ten sposób sprawdzić 
jego działanie i wielkość poda-
wanych porcji.

Pokarm długoterminowy
Pokarm sera holiday jest zale-
cany w przypadku kilkudniowej 
nieobecności, jeśli nie chcesz 
pozostawiać akwarium pod 
opieką niedoświadczonej oso-
by, lub nie chcesz zastosować 
automatycznego karmnika. Ten 
wysokiej jakości pokarm w ta-
bletkach zachowuje stabilność 
w wodzie przez 7 dni i nie rozkła-
da się. Składniki zawarte w sera 
holiday uwalniane są stopniowo, 
więc ryby mogą zjadać pokarm 
warstwa po warstwie.

Brak 
apetytu 
u ryb
To wyjątko-
wa sytuacja 
i powinie-

neś bliżej się jej 
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Namaczanie suchego pokarmu

Wsyp pokarm (w tym przypad-
ku sera granuar) do strzykaw-
ki pozbawionej tłoczka.

Z powodu obecności powietrza, 
pokarm będzie unosić się na 
powierzchni.

Następnie zatkaj końcówkę 
strzykawki i wyciągnij tłoczek.

Teraz wlej do strzykawki wodę, 
wypełniając około 1/3 strzy-
kawki. 

Teraz ostrożnie włóż tłoczek – 
tylko na głębokość, która 
pozwoli utrzymać go pewnie 
w strzykawce! Przytrzymaj na-
stępnie strzykawkę końcówką do 
góry i wypchnij z niej powietrze.

Powietrze jest odprowadzone 
z pokarmu dzięki próżni. 
Pokarm opada na dno i jest 
od razu zjadany przez ryby.

1 2

43

5 6

Odprowadzanie powietrza z pokarmu przy użyciu strzykawki
Jeśli chcesz podawać prawie całkowicie wolny od powietrza 
pokarm, zaleca się odprowadzenie powietrza przy użyciu strzy-
kawki (bez igły!). Dobrze nadają się do tego strzykawki 50 ml.
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Witamina Funkcja Oznaki niedoboru

A Wsparcie dla wzroku i wzrostu; 
ochrona skóry; wpływ na płodność

Uszkodzenia wzroku, krwawienia 
skórne

B1
Odzyskiwanie energii z węglowodanów; 
dostarczanie cukru do mózgu i nerwów Zaburzenia ruchowe, skurcze

B2 (PP) Wykorzystywanie białka; wzrost masy 
mięśniowej; ochrona błon śluzowych

Krwawienia skórne, problemy 
z układem nerwowym

B5 Synteza enzymatyczna Uszkodzenia skrzeli

B6 Wparcie układu nerwowego
Uszkodzenia układu nerwowego. 
Typowym objawem są zaburzenia 
ruchowe.

B12

Trawienie; synteza hemoglobiny 
(czerwony barwnik krwi, niezbędny 
do transportu tlenu)

Anemia, apatia i problemy ze 
wzrostem

C Wzmocnienie odporności na choroby; 
budowa szkieletu

Podatność na choroby 
i deformacja skrzeli. Pokarm sera 
zawiera stabilizowaną witaminę C, 
ponieważ witamina C w swojej 
oryginalnej postaci jest wrażliwa 
na działanie powietrza.

D3

Regulacja wchłaniania wapnia i fosforu, 
szczególnie istotna dla wzrostu kości 
i szkieletu.

Deformacja kości (krzywica)

E

Synteza hormonów odpowiadających 
za płodność; stabilizacja witamin 
i cennych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych

Bezpłodność i stłuszczenie 
wątroby

H (biotyna) Czynnik wzrostu Problemy ze wzrostem, utrata 
apetytu, skurcze

K Wsparcie krzepnięcia krwi po urazach Zaburzenia gojenia się ran, 
uszkodzenie wątroby

Cholina Trawienie tłuszczu Stłuszczenie wątroby 
(między innymi)

Przegląd najważniejszych witamin



Wskazówki
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