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De beste plantaardige grondstoffen
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Natuurgetrouw voederen
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Gevarieerd en 
hoogwaardig voeder 
vormt de basis voor 
gezonde, prachtig 
gekleurde en actieve 
vissen in het aquarium.

In de natuur treffen de vissen een groot aan-
tal voedingsbronnen aan. Daartoe behoren 
b.v. insectenlarven, wormen, kleine kreeftjes 
evenals algen en andere planten. Deze ver-
scheidenheid moet je ze ook in het aquarium 
aanbieden. Met sera voeder is dat heel een-
voudig!

Naast het uitgebalanceerde voeder van de 
sera vipan-familie bieden wij u ook een gro-
te keuze aan specialiteiten voor elke toepas-
sing. Tientallen jaren onderzoek en ervaring 
zorgen ervoor, dat uw vissen altijd uitstekend 
voeder krijgen. Bij de keuze van de grond-
stoffen zijn voor ons de kwaliteit, natuurzui-
verheid evenals de verantwoordelijke winning 
ervan uit duurzame bronnen erg belangrijk.

Deze infobrochure gaat nader in op het voe-
deren van vissen in een warmwateraquarium. 
Voor andere sectoren vindt u informatie om-
trent het voederen in de sera infobrochures 
bij de onderwerpen garnalen en kreeften, 
goudvissen, vijver en zeewateraquariums.
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Bescherming van de immuniteit door sera visvoeder

Versterking van het 
 immuunsysteem met 
mannan-oligo-
sachariden (MOS)
De in het sera voeder gebruikte 
mannan-oligosachariden (MOS) 
geven een duidelijk versterkende 
werking van het immuunsysteem 
te zien. Ze worden gerekend tot 

de prebiotica en reduceren de 
groei van ziekteverwekkers. De 
lichaamseigen immuunafweer 
wordt efficiënter, de dieren wor-
den dus resistenter.

Het sera VIP-concept

Het sera VIP-concept bestaat uit 
verschillende componenten:

 Het immuunsysteem van de 
vissen kan door natuurlijke bè-
ta-glucanen ondersteund wor-
den. De vatbaarheid van de vis-
sen voor ziekten wordt daardoor 
verminderd, de vis leeft gezonder 
en langer.

 De kleuren van het lichaam 
kunnen door plantaardige stoffen 
geïntensiveerd worden; secun-
daire bestanddelen van de plan-
ten hebben een positief effect op 
de volledige stofwisseling van de 
vis.

 Langketige, meervoudig on-
verzadigde omega-3- en ome-
ga-6-vetzuren hebben een posi-
tief effect op zenuwcellen, het 
hart en het bloedsomloopstelsel.

 Vitamines mengen wij zelf 
voor het gebruik. Daardoor be-
reikt sera betere resultaten dan 
met kant-en-klaarmixen, zoals ze 
door andere fabrikanten gebruikt 
worden.

Sterk 
immuun-
systeem

Briljante 
kleuren

Kristalhelder 
water

De beste 
vertering

Gezonde, 
uitgebalan-

ceerde groei

            
Stevige, 

gelĳkmatige 
opbouw van 

het skelet
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sera gebruikt uitsluitend eerste-
klas bestanddelen uit duurzame 
bronnen. Daardoor bereiken wij 
een hoog verteerbaarheidsgehal-
te van 80% – dat verbetert de 
gezondheid van de vissen en ver-
mindert de belasting van het wa-
ter.

De meer dan 40 verschillende 
natuurlijke en in het voedings-
spectrum van de dieren voorko-
mende grondstoffen worden zo 
gecombineerd, dat ze het orga-
nisme versterken.

De dierlijke proteïne in het sera 
voeder is haast uitsluitend afkom-
stig van aquatisch levende voe-
derorganismen. Daartoe behoren 
naast vissen ook verschillende 
ongewervelde dieren, zoals b.v. 
schelpdieren, muggenlarven, 

dafnia, krill en andere kleine 
kreeftjes.

Bij de keuze van de plantaardige 
grondstoffen vinden wij het be-
langrijk, dat de vissen een uitge-
balanceerde samenstelling aan 
vitamines, essentiële aminozuren, 
natuurlijke kleurstoffen, mineralen 
en sporenelementen evenals de 
belangrijke secundaire, inwendi-
ge bestanddelen van de planten 
krijgen.

De grondstoffen worden in com-
plexe procedés tot het eindpro-
duct verwerkt. sera voedersoor-
ten hebben een duidelijk hogere 
vermalingsgraad dan vergelijkba-
re producten van andere fabri-
kanten en kunnen daarom beter 
door de vis verwerkt worden.

De beste ingrediënten – intensief vermalen

5
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De betekenis van de bestanddelen

Voor een bij de soort passende 
voeding moet het visvoeder uit-
gebalanceerd zijn samenge-
steld.

De belangrijkste bestanddelen 
en de betekenis ervan voor uw 
siervissen zijn:

Eiwit (proteïne)
Proteïnes dienen primair voor de 
spieropbouw. Proteïnerijk voe-
der is een echte krachtvoeding 
voor elke vis. Daarbij is het be-
langrijk, dat de in het voeder 
aanwezige proteïnes aan de bio-
logische eisen van de vissen 
voldoen. Over het algemeen is 
dierlijke proteïne lichter verteer-
baar dan plantaardige proteïne. 
Derhalve hebben vissen die zich 
hoofdzakelijk met vlees voeden 
maar een korte, rechte darm. Bij 
plantenetende vissen is deze 
juist lang en spiraalvormig ge-
wonden.

Koolhydraten en vetten
zijn de belangrijkste energie-
bronnen voor uw vissen. Een 
overschot leidt echter tot vervet-
ting en orgaanschade. Vet en 
andere voedingsstoffen staan bij 
sera visvoeder in een optimale 

verhouding tot elkaar.
De waardevolle onverzadigde 

vetzuren zijn van bijzonder be-
lang. Ze worden in het lichaam 
voor allerlei doeleinden gebruikt. 
Vele ervan zijn essentieel – dat 
betekent, dat het lichaam ze niet 
zelf maken kan en dat ze daarom 
met de voeding opgenomen 
moeten worden. In het sera 
visvoeder is daarom het 

gehalte onverzadigde vetzuren 
bijzonder hoog en precies op de 
eisen van de vissen afgestemd.

Mineralen
zoals calcium zijn voor de op-
bouw van been evenals voor 
vele andere lichaamsfuncties en 
daarmee voor een gezonde groei 
en het welbevinden onontbeer-
lijk.

Sporenelementen
vervullen verschillende taken in 
het lichaam. Vele sporenelemen-
ten zijn onontbeerlijke bestand-
delen van enzymen die als 
“werktuigen” in het lichaam wer-
ken.

Ballaststoffen
kunnen uit plantaardige of dier-
lijke bronnen afkomstig zijn. Ze 
zijn uiterst effectief tegen ver-
stopping en voorkomen daarmee 
problemen met de spijsvertering. 
Deze treden vooral op, wanneer 
vissen gedurende langere tijd 
alleen met ballaststofarm voeder 
gevoederd worden. Het bekend-
ste voorbeeld van zo’n verkeerde 
voeding is het uitsluitend voede-
ren van discusvissen met runder- 
of kalkoenhart.

De belangrijkste bestanddelen 
en de betekenis ervan voor uw 
siervissen zijn:

Eiwit (proteïne)
Proteïnes dienen primair voor de 
spieropbouw. Proteïnerijk voe-
der is een echte krachtvoeding 
voor elke vis. Daarbij is het be-
langrijk, dat de in het voeder 
aanwezige proteïnes aan de bio-
logische eisen van de vissen 
voldoen. Over het algemeen is 
dierlijke proteïne lichter verteer-
baar dan plantaardige proteïne. 
Derhalve hebben vissen die zich 
hoofdzakelijk met vlees voeden 
maar een korte, rechte darm. Bij 
plantenetende vissen is deze 
juist lang en spiraalvormig ge-
wonden.

Koolhydraten en vetten
zijn de belangrijkste energie-
bronnen voor uw vissen. Een 
overschot leidt echter tot vervet-
ting en orgaanschade. Vet en 
andere voedingsstoffen staan bij 
sera visvoeder in een optimale 

verhouding tot elkaar.
De waardevolle onverzadigde 

vetzuren zijn van bijzonder be-
lang. Ze worden in het lichaam 
voor allerlei doeleinden gebruikt. 
Vele ervan zijn essentieel – dat 
betekent, dat het lichaam ze niet 
zelf maken kan en dat ze daarom 
met de voeding opgenomen 
moeten worden. In het 
visvoeder is daarom het 
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Fit door het water – vitamines

Een tekort aan vitamines ver-
zwakt het weerstandsvermogen 
van de vissen en verhoogt de 
vatbaarheid voor ziekten. Stress, 
zoals bijvoorbeeld na transport, 
door overbezetting of doordat 
de vissen niet op voor de soort 
passende wijze gehouden wor-
den, verhoogt de vitaminebe-
hoefte van de siervissen extra. 
Iedere vitamine heeft een ander 
effectief bereik, een tekort aan 
een vitamine kan niet gecom-
penseerd worden door een over-
schot van een andere vitamine. 
Het multivitamine-complex van 
het sera voeder is daarom zeer 
zorgvuldig samengesteld.

Ook bij gebruik van hoogwaardig 
merkvoeder is het vaak zinvol de 
vitaminevoorziening extra met 

het vloeibare multivitaminepre-
paraat sera fishtamin te onder-
steunen.

sera fishtamin

  versterkt 
gestreste vissen

  voorkomt problemen 
voor en na het 
overzetten van vissen

  is ideaal voor en na het 
beginnen met kweken

  verrĳkt kweekvoeder 
voor jonge en 
opgroeiende vissen – 
jonge vissen hebben 
een verhoogde 
vitaminebehoefte!

  ondersteunt het 
helingsproces tĳdens en 
na ziekten

sera fishtamin wordt eenmaal 
per week voor het voederen direct 
op het voeder gedruppeld.

Fit door het water – vitaminesFit door het water – vitamines

het vloeibare multivitaminepre-het vloeibare multivitaminepre-
fishtaminfishtamin te onder-

gestreste vissengestreste vissen

voorkomt problemen voorkomt problemen 
voor en na het 
overzetten van vissen

is ideaal voor en na het 
beginnen met kweken

verrĳkt kweekvoeder 
voor jonge en 
opgroeiende vissen – 
jonge vissen hebben 
een verhoogde 
vitaminebehoefte!

ondersteunt het 
helingsproces tĳdens en 

 wordt eenmaal 
per week voor het voederen direct 
op het voeder gedruppeld.

Een overzicht over de 
belangrĳkste vitamines, hun 
functie evenals mogelĳke 
deficiëntieverschĳnselen 
vindt u op pagina 23.
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De aanbevelenswaardige voedervorm op een 
bepaald moment hangt af van de eetgewoonten 
van de vissen. Sommige soorten zoeken aan het 
oppervlak naar voedsel, andere in de middelste 
waterlagen en weer andere in de buurt van de 
bodem. Vaak kun je het favoriete eetgedrag al 
aan de lichaamsbouw van de vissen herkennen:

De juiste voedervorm

Vissen met een rechte rug, naar 
boven gerichte (bovenstandige) 
muil en naar achter gelegen rugvin 
houden zich op aan het waterop-
pervlak. Typische voorbeelden 
zijn bijlzalmen.
Voor deze vissoorten zijn op het 
water drijvende voedervlokken en 
FD-voederdieren ideaal.

Vissen met een gekromde rug- en 
buiklijn evenals een eindstandige 
muil houden zich in de middelste 
waterlagen op. Hiertoe behoren 
veel cichliden, karperzalmen en 
barbelen.
Ze eten bij voorkeur in het water 
zwevend granulaatvoeder. Ook 
plukken ze enthousiast aan tegen 
de aquariumruit gedrukte voeder-
tabletten.

Bodemvissen herken je aan een 
rechte buiklijn en een naar onder 
gerichte (onderstandige) muil. 
Bekende vertegenwoordigers 
van deze groep zijn vele soorten 
meervallen en modderkruipers.
Voedertabletten en chips zijn 
hiervoor het best geschikt.

88



Naast de afmetingen van de muil 
zijn ook de tanden en keelvorm 
bepalend voor het soort voeder 
dat voor de vis ideaal is. Hard 
granulaatvoeder kan evt. voor 
het voederen kort ingeweekt 
worden (zie pagina 22). Daarbij 
krijgt het de ideale consistentie, 

maar blijft toch zijn vaste vorm 
behouden en attractief voor de 
vissen.
De meeste in de middelste wa-
terlagen etende aquariumvissen 
behoren tot een van de volgende 
groepen, waarvoor granulaatvoe-
der bijzonder goed geschikt is.

Grote muil, wijde keel: typisch voor grote-
re cichliden
De vissen eten graag grotere brokken. Gra-
nulaten in alle maten evenals pellets zijn goed 
geschikt.

Kleine muil met keeltanden, nauwe keel: 
kenmerkend voor barbelen
Met de lippen worden er kleine voederdeel-
tjes afgebeten, die in de keel plat gedrukt 
en dan moeiteloos ingeslikt worden. Ook 
voor deze vissen zijn fijnkorrelige en snel 
smeuïg wordende granulaten ideaal.

Een kleine muil met kaaktanden, nauwe 
keel: typische vertegenwoordigers zijn kar-
perzalmen
De vissen bijten met hun lippen en voortan-
den kleine stukjes van het voeder af en slik-
ken die in. Ook hier zijn fijnkorrelige en snel 
smeuïg wordende granulaten ideaal.

Een grote muil en nauwe keel: typische 
vertegenwoordigers zijn dwergcichliden
Het voeder wordt in de muil stuk gebeten of 
plat gedrukt, de kleine voederdeeltjes kun-
nen dan moeiteloos ingeslikt worden. Fijn-
korrelige en snel smeuïg wordende granu-
laten zijn hier ideaal.

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Maag

Maag

Maag

Maag

9
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De sera vipan-familie

10

De perfect afgestemde samenstelling uit meer 
dan 40 grondstoffen, waardevolle mineralen en 
sporenelementen evenals het multivitamine-
complex met langwerkende vitamine C maken 
van het sera visvoeder een gezond hoofd-
voedsel. Met de sera vipan-familie komt 
elke vis in het aquarium aan zijn trekken.

sera vipan
Het ideale premium hoofdvoeder voor alle 
vissen, die hun voeder aan het wateroppervlak 
zoeken. sera vipan voedervlokken behouden 
lang hun vaste vorm en belasten het water 
niet. Door de extra fijne vermaling zijn ze zeer 
zacht en de dieren eten ze erg graag.

sera vipagran
Langzaam wegzinkend softgranulaat voor 
vissen in de middelste waterlagen. sera 
vipagran wordt in het water binnen enkele 
seconden smeuïg, maar behoudt wel zijn con-
sistentie. Het wordt zelfs door kieskeurige 
vissen graag gegeten.

sera vipachips
Snel wegzinkende premium voederchips voor 
vissen, die hun voedsel op de bodem zoeken. 
sera vipachips worden in het water heel snel 
smeuïg, maar behouden daarbij lange tijd hun 
vaste vorm en houden hun excellente smaak. 
sera vipachips zijn daarom ook ideaal voor 
langzame of ’s nachts actieve vissen, voor wie 
het voeder langer in het aquarium moet blijven.

10
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sera vlokkenvoeder

sera san
Vlokkenvoeder voor kleurenpracht en een 
gezonde groei, bijzonder rijk aan licht verteer-
bare proteïne, spirulina en natuurlijke carotin-
oïden. sera san bevordert met name de vor-
ming van gele en rode kleurnuances. 
Bovendien verbetert het de kweekresultaten 
en eten alle vissen het graag.

sera flora
Plantaardig vlokkenvoeder met spirulina en 
algen voor plantenetende vissen. Het hoge 
gehalte aan plantaardige proteïne evenals 
ballaststoffen maakt sera flora tot het ideale 
voeder voor veel meervallen, levendbarende 
tandkarpers en cichliden. Het kan uitstekend 
met de sera Spirulina Tabs worden aan-

gevuld.

sera GVG-mix
Speciaal vlokkenvoeder van zeewier, gemalen 
krill en plankton, verrijkt met gevriesdroogde 
muggenlarven, dafnia en krill als bijzonder 
lekker hapje. sera GVG-mix is vooral rijk aan 
jodium en voorkomt daardoor schildklieraan-
doeningen.

sera vlokkenmenu
De vier hoogwaardige vlokkenvoedersoorten 
(hoofdvoeder, kleurvoeder, groenvoeder, 
krachtvoeder) in het sera vlokkenmenu zor-
gen voor de gevarieerde voeding van uw vis-
sen uit één enkel potje. Elke voedersoort heeft 
een eigen kamer en kan er dus schoon en 
zonder vermenging uitgehaald worden.

sera san
Vlokkenvoeder voor kleurenpracht en een 
gezonde groei, bijzonder rijk aan licht verteer-
bare proteïne, spirulina en natuurlijke carotin-
oïden. 
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sera granulaatvoeder

12

sera bettagran
Kleurversterkend speciaal granulaat voor kempvissen. 
sera bettagran is toegesneden op de eisen van betta’s 
en andere vissen, die zich hoofdzakelijk in de buurt van 
het oppervlak met kleine insecten voeden. Het intensiveert 
de prachtige kleuring van de vissen en bevordert hun 
gezondheid. 

sera guppy gran
Micro-softgranulaat voor guppy’s en andere kleine vissen. 
Dit unieke granulaat zinkt heel langzaam. Het is rijk aan 
licht verteerbare spirulina evenals andere plantaardige 
bestanddelen. Daardoor bevordert sera guppy gran de 
kleurenpracht en het welbevinden van deze vrolijke visjes.

sera granugreen
Hoogwaardig, granulaatvoeder dat zijn vaste vorm lang 
behoudt, voor jonge gewassen etende Oost-Afrikaanse 
cichliden. sera granugreen bevat een hoog gehalte ca-
rotinerijke spirulina-algen en bevordert de prachtige kleu-
ring van deze indrukwekkende vissen.

sera granured
Hoogwaardig, granulaatvoeder dat zijn vaste vorm lang 
behoudt, voor voornamelijk roofzuchtige Oost-Afrikaanse 
cichliden. Natuurlijke minerale stoffen, sporenelementen, 
licht verteerbare dierlijke proteïne uit aquatische bron -
nen evenals de carotinerijke spirulina-alg maken sera 
granured tot het ideale hoofdvoeder voor deze vissen.



sera granulaatvoeder voor discusvissen

sera discus granulat
Het ideale voeder voor discusvis-
sen en voor andere veeleisende 
vissen (bv. Midden- en Zuid-Ame-
rikaanse cichliden). Het is zorg-
vuldig afgestemd op de eisen van 
deze indrukwekkende vissen, erg 
gezond en rijk aan sporenelemen-
ten. sera discus granulat zet in 
het water niet uit. Ook jonge vis-
sen kunnen hun portie er zonder 
moeite afbijten.

sera discus color Blue 
en sera discus color Red
De meest gangbare dis-
cus-kweekvormen zijn overwe-
gend groen/blauw resp. geel/
rood gekleurd. Speciaal voor 
deze prachtig gekleurde vissen 
biedt sera twee granulaatvoeders 
aan. sera discus color Blue en 
sera discus color Red

  bevorderen de 
kleurenpracht

  zijn rijk aan natuurlijke 
mineralen en 
sporenelementen

  versterken het 
immuunsysteem

 bevorderen de groei

  verbeteren de 
kweekresultaten

13
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sera granulaatvoeder

sera cichlids Sticks
Basisvoeder dat zijn vaste vorm 
behoudt, speciaal voor middel-
grote en grote cichliden evenals 
andere grote vissen. sera cich-
lids Sticks drijven en belasten het 
water niet. Ze worden enthousiast 
door de vissen ontvangen.

sera granuar
De sera granuar voedersticks 
vormen het perfecte hoofdvoed-
sel voor grote vissen als grote 
cichliden, arowana’s enz., die hun 
voedsel in grote porties nodig 
hebben. sera granuar is door zijn 
gehalte aan waardevolle visolie 
en Antarctische krill bijzonder rijk 
aan waardevolle omega-3-vetzu-
ren.

sera granulaatmenu
Vier hoogwaardige granulaatvoe-
dersoorten (hoofdvoeder, kleur-
voeder, groenvoeder, krachtvoe-
der) zorgen voor de gevarieerde 
voeding van alle vissen in de 
middelste en diepere waterlagen 
– uit één enkel potje! Elke voeder-
soort heeft een eigen kamer en 
kan apart gevoederd worden.



sera chips- en tablettenvoeder

1515

sera viformo
Hoofdvoeder in tabletvorm voor het gericht voederen van 
alle bodemvissen. sera viformo is rijk aan plantaardige 
bestanddelen evenals spirulina. Door de grote vormsta-
biliteit wordt het water niet onnodig belast.

sera Wels-Chips
vormen het perfecte speciale voeder voor alle welsen 
(meervallen) met zuig- of raspmuil. Voor deze vissen zijn 
houtbestanddelen in de voeding erg belangrijk. Daarom 
zijn sera Wels-Chips rijk aan wilgenschors- en elsenhout-
delen. Ze behouden lange tijd hun vaste vorm en vallen 
ook na een langere tijd in het water niet uiteen.

sera O-nip
Dit tablettenvoeder bestaat uit hoogwaardig vlokkenvoe-
der en gevriesdroogde voederdieren. De tabletten zijn een 
begeerde delicatesse voor alle overwegend carnivore 
vissen en lokken ook schuwe vissen naar de voorruit, 
indien u de tabletten met uw vingers tegen de binnenkant 
van de aquariumruit drukt. 

sera Spirulina Tabs
Met een gehalte van meer dan 25% spirulina evenals zorg-
vuldig samengestelde plantaardige ingrediënten bieden 
sera Spirulina Tabs een uitgebalanceerde en gezonde 
voeding voor alle plantenetende vissoorten. Het hoge 
percentage aan natuurlijke carotinoïden intensiveert de 
kleurvorming duidelijk. De tabletten kunnen heel gemak-
kelijk met de vingers tegen de binnenkant van de ruit wor-
den gedrukt.

sera Plankton Tabs
Een uitgebalanceerd voeder en een proteïnerijke delicates-
se voor planktonetende vissen en ongewervelde dieren, 
zoals b.v. garnalen. sera Plankton Tabs bieden een zeer 
hoog gehalte aan zorgvuldig verwerkt natuurlijk plankton 
en spirulina. Ze vallen in het water niet uiteen en zijn ge-
schikt voor langzaam etende dieren.
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sera FD-voeder
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Bij sera FD-voeder gaat het om gevriesdroog-
de voederdieren – de afkorting “FD” is afkom-
stig uit het internationaal gebruikelijke Engel-
se “freeze dried”. Dit voeder zorgt voor 
afwisseling met gezonde lekkere hapjes. Het 
bevat gegarandeerd geen ziekteverwekkers 
en de natuurlijke vitamines blijven door de 
voorzichtige wijze van vervaardigen in grote 
mate bewaard.

sera FD rode muggenlarven
Rode muggenlarven: de klassieker onder de 
lekkere hapjes. sera FD rode muggenlarven 
zijn vrij van schadelijke stoffen en bevorderen 
de vitaliteit en de gezonde groei van de vissen.
Let op: Cichliden van het geslacht Tropheus 
mogen niet met muggenlarven gevoederd 
worden!

sera FD Daphnia
Dafnia zijn zeer rijk aan ballaststoffen en mi-
neralen. Ze stimuleren de darmactiviteit en 
spijsvertering van alle vissen. sera FD Daph-
nia zijn ideaal als tussendoorvoeder of over-
dag na een overvloedige maaltijd.

sera FD Tubifex
Door zijn hoge proteïnegehalte is sera FD Tu-
bifex uitstekend geschikt als krachtvoeder 
voor alle carnivore vissen. Het sera produc-
tieproces waarborgt, dat het voeder geen 
schadelijke stoffen of parasieten bevat.
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sera FD mixpur
is een uitgebalanceerd mengsel 
van gevriesdroogde rode mug-
genlarven, tubifex, krill en daf-
nia. Het combineert de vier 
geliefdste lekkere hapjes in één 
pot.
Let op: Cichliden van het ge-
slacht Tropheus mogen niet 
met muggenlarven gevoederd 
worden!

sera FD Artemia Shrimps
De zachte en licht verteerbare 
sera FD Artemia Shrimps zijn 
voor uw vissen een echte de-
licatesse, rijk aan natuurlijke 
 carotine voor het vergroten van  
de kleurenpracht. Dit proteïnerijke 
aanvullende voeder wordt ook door 
kieskeurige vissen enthousiast ont-
vangen.

sera FD Krill
is door zijn zeer hoge proteïnegehalte 
ideaal voor de versterking van zwakke 
vissen en voor het stimuleren van het 
kuitgedrag. Tegelijkertijd is het voor alle 
grotere en veeleisende vissen een voed-
zame lekkernij, die door de natuurlijke 
carotine de kleuring duidelijk intensiveert.

van gevriesdroogde rode mug-
genlarven, tubifex, krill en daf-
nia. Het combineert de vier 
geliefdste lekkere hapjes in één 
pot.
Let op: Cichliden van het ge-
slacht 
met muggenlarven gevoederd 
worden!

sera FD Artemia Shrimps
De zachte en licht verteerbare 
sera FD Artemia Shrimps
voor uw vissen een echte de-
licatesse, rijk aan natuurlijke 
 carotine voor het vergroten van  
de kleurenpracht. Dit proteïnerijke 
aanvullende voeder wordt ook door 
kieskeurige vissen enthousiast ont-
vangen.
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sera FD Krill
is door zijn zeer hoge proteïnegehalte 
ideaal voor de versterking van zwakke 
vissen en voor het stimuleren van het 
kuitgedrag. Tegelijkertijd is het voor alle 
grotere en veeleisende vissen een voed-
zame lekkernij, die door de natuurlijke 
carotine de kleuring duidelijk intensiveert.
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sera voeder voor jonge vissen

sera micron
Stoffijn groeivoeder voor alle jonge vissen tot 
een afmeting van ca. 6 mm. sera micron is 
zeer rijk aan spirulina evenals aan hoogwaar-
dige proteïne uit krill en is zelfs geschikt voor 
zeer kieskeurige, moeilijk op te kweken vis-
larven. Andere toepassingen zijn het kweken 
van voederdieren, zoals b.v. artemia evenals 
voor het kweken van kikkers, als eerste voeder 
voor de kikkervisjes.

sera vipan baby
Kweekvoeder van kleine vlokken voor jonge 
vissen vanaf een grootte van ca. 6 mm. sera 
vipan baby waarborgt door zijn uitgebalan-
ceerde samenstelling een snelle en gezonde 
groei van de jonge vissen in combinatie met 
een optimale kleurvorming.

sera vipagran baby
is een bijzonder fijnkorrelig granulaatvoeder 
voor jonge vissen evenals voor vissoorten met 
een kleine muil. Het is ideaal geschikt voor 
vissen, die in de middelste waterlagen naar 
voedsel zoeken. Het granulaat wordt zeer snel 
smeuïg, zonder daarbij zijn vaste consistentie 
te verliezen.



sera voeder voor jonge vissen

sera Artemia
Vissen van alle afmetingen eten enthousiast 
artemiakreeftjes resp. de naupli ervan. sera 
Artemia bestaat uit pure artemiacystes van 
zeer hoge kwaliteit, waaruit met weinig moei-
te zeer kleine naupli kruipen. De naupli zijn 
zelfs voor zeer kleine jonge vissen uitmuntend 
geschikt. Door het voederen met sera micron 
kunnen de naupli opgekweekt worden tot 
volwassen artemiakreeftjes, die een geliefd 
en smakelijk levend voeder vormen voor gro-
tere vissen.

sera Artemia-mix
Het praktische instant mengsel van artemia-
cystes en hoogwaardig sera zeezout. sera 
Artemia-mix wordt gewoon in 500 ml water 
opgelost, goed belucht en al na 24 uur kruipen 
de naupli uit de artemiacystes. Zo eenvoudig 
was het kweken van artemia nog nooit.

sera Artemia broedset
Met de sera Artemia broedset wordt een 
gebruikelijke drinkfles een praktisch arte-
mia-kweekapparaat. De set bevat alles, wat 
voor een succesvolle behandeling van de 
artemiacystes en voor het oogsten van de 
naupli nodig is. Een pakje sera Artemia-mix 
is reeds bijgevoegd, zodat je direct kunt be-
ginnen.
Aanwijzing: voor de 
uitvoering is een 
luchtpomp, b.v. de 
sera air 110 plus no-
dig.
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Tips & trucs

Variatie brengt spanning in het leven
Voeder verschillende sera voedersoorten uit 
kleine potjes. Een eenzijdige voeding met voe-
der dat al lang niet meer vers is, leidt ertoe, 
dat de vissen hun levendigheid verliezen en 
dat hun kleuren verbleken. De vissen kunnen 
er zelfs ziek van worden. Telkens wanneer u 
het potje opent komen er licht en lucht in het 
voeder. Daardoor worden vitamines en ge-
voelige voedingsstoffen afgebroken. Door-
zichtige zakjes zijn daarom geen geschikte 
verpakking voor het voeder!

Zo herkent u de aanvoerders
Bij het voederen blijkt al snel welke vis in het 
aquarium “de baas” is. De sterkste vissen eten 
eerst – meestal zijn dat de kleurrijkste en ac-
tiefste vissen.

Te veel gevoederd?
Als het voeder na een uur nog 
op de aquariumbodem ligt, was 
het te veel.

  Verwijder niet gegeten voe-
derresten direct met de sera 
stofzuiger.

  Plaats evt. vissen, die op de 
aquariumbodem naar voed-
sel zoeken, bijvoorbeeld 
pantsermeervallen. Let er 
daarbij absoluut op dat ook 
deze vissen passende voe-
ding nodig hebben en geen 
“kliekjeseters” zijn!

Wanneer en hoe te voederen?

  Twee- tot driemaal 
per dag kleine porties 
voederen.

  Slechts zoveel voeder 
geven, als de vissen 
binnen 3 – 5 minuten 
eten.

 Het voeder gelijkmatig 
over het wateroppervlak 
verdelen.

  Voeder één dag per week 
niet. Omdat er die dagen 
actief naar voeder wordt 
gezocht, ontslakken uw 
vissen. Hiervan 
uitgezonderd zĳn jonge 
visjes – deze moeten 
dagelĳks gevoederd 
worden, het beste zelfs 
verschillende keren!

  Voeder met een daartoe 
gereserveerde lepel. Zo 
voedert u steeds gelĳke 
porties. De kwaliteit en 
het aroma van het  
voeder blĳven daardoor 
onvervalst.

  Hoe u droogvoeder heel 
eenvoudig inweken en 
ontluchten kunt, zodat 
het zinkt, laten wĳ u zien 
op pagina 22!



De vissen 
hebben 
geen 
honger
Dat is onge-
bruikelijk en 

moet nader on-
derzocht worden. Gebrek aan 
eetlust is vaak een vroeg teken 
van ziekten, met name wanneer 
de vissen zich vaak verstoppen 
of apathisch boven de bodem-
grond hangen. De sera info-
brochure “Gezonde aquarium-
vissen” informeert u over de 
behandeling van de mogelijke 
oorzaken.

Voederen in de vakantie
Wanneer tijdens de vakantie een 
verzorg(st)er voor de vissen zorgt, 
is het gevaar van overvoederen 
groot. Wie niet met aquariums 
bekend is, voedert meestal te 
veel. Bereid het voeder voor elke 
voederdag in aparte, van een da-
tum voorziene zakjes in porties 
voor. Het adres van uw speciaal-
zaak met het telefoonnummer 
kunt u het best op de aquari-
umruit plakken. Het is niet scha-
delijk voor de vissen, wanneer ze 
tijdens de vakantie enige tijd 
slechts om de dag gevoederd 
worden.

Voederautomaat
De sera feed A plus voederau-
tomaat neemt het voederen van 
uw aquariumvissen op betrouw-
bare wijze van u over, afhankelijk 
van de instelling 1 – 6-maal per 
dag. Dat is ook ideaal voor kleine 
visjes, die indien mogelijk meer-
dere kleinere maaltijden per dag 
moeten krijgen. sera vipagran is 
bijzonder goed geschikt voor 

voederautomaten. Laat het voe-
deren al een week voordat u ver-
trekt over aan de voederauto-
maat. Zo kunt u de werking en de 
telkens gegeven hoeveelheid voe-
der testen.

Lang werkend voeder
Voor een afwezigheid van meer-
dere dagen kan sera holiday ge-
bruikt worden, wanneer u de ver-
zorging van de aquariumvissen 
niet aan onervaren personen of 
een automaat over wilt laten. Dit 
hoogwaardige sera tablettenvoe-
der blijft in het water ruim 7 dagen 
stabiel en valt niet uiteen. De be-
standdelen in sera holiday komen 
geleidelijk vrij zodat de vissen het 
voeder er laagje voor laagje af 
kunnen eten. 

De vissen 
hebben 
geen 
honger
Dat is onge-
bruikelijk en 

moet nader on-
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Droogvoeder inweken

Nadat de zuiger eruit getrokken 
is, wordt het voeder (hier: sera 
granuar) in de spuit gedaan.

Het voeder drijft nu door de 
ingesloten lucht naar boven.

Houd nu de opening dicht en 
trek de zuiger eruit.

Vul nu het spuitje aan met 
water tot het voor een derde 
gevuld is.

Plaats nu de zuiger er 
voorzichtig op – slechts zover 
dat deze goed in het spuitje zit! 
De spuit wordt nu met de 
opening naar boven gehouden, 
de lucht wordt eruit geperst. 

Door de onderdruk ontsnapt de 
lucht uit het voeder. Het 
ontluchte voeder zinkt naar 
beneden en wordt gelijk 
gebruikt.

1 2

43

5 6

Het voeder met een spuitje ontluchten
Wanneer je het voeder haast volledig zonder lucht voederen en 
het daarbij niet platdrukken wil, is er de mogelijkheid om het 
voeder met een spuitje (zonder naald!) te ontluchten. Spuitjes met 
een inhoud van 50 ml zijn er goed geschikt voor.
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Vitamine Functie Deficiëntieverschijnselen

A
Bevordering van het gezichts-
vermogen en de groei; bescherming 
van de huid; vruchtbaarheidsvitamine

Aandoeningen van de ogen, 
bloedingen van de huid

B1

Energiewinning uit koolhydraten; 
voorziet de hersenen en zenuwen van 
suiker

Bewegingsstoringen, krampen

B2 (PP) Verwerking van proteïnes; spierop-
bouw; bescherming van de slijmhuid

Bloedingen van de huid, storingen 
van het zenuwgestel

B5 Enzymopbouw Schade aan de kieuwen

B6 Ondersteuning van het zenuwgestel
Schade aan het zenuwgestel. 
Typische symptomen zijn 
bewegingsstoringen.

B12

Spijsvertering; opbouw van hemo-
globine (rode bloedkleurstof, onont-
beerlijk voor het zuurstoftransport)

Bloedarmoede (anemie), apathie 
en groeistoornissen

C Om het weerstandsvermogen te 
vergroten; opbouw van het skelet

Gereduceerde weerstand tegen 
ziektes en vervorming van de 
kieuwen. Omdat vitamine C in de 
oorspronkelijke vorm niet goed 
tegen lucht kan, bevat sera 
voeder derhalve langwerkende 
vitamine C.

D3

Regulering van de calcium- en fosfor-
opname en derhalve erg belangrijk voor 
de groei van het been resp. het skelet

Vervorming van de botten 
(rachitis)

E
Vorming van vruchtbaarheids-
hormonen; stabilisering van vitamines 
en waardevolle onverzadigde vetzuren

Onvruchtbaarheid en 
leververvetting

H (Biotine) Groeifactor Groeistoornissen, geen eetlust 
hebbend, krampen

K Bevordering van de bloedstolling na 
verwondingen

Storingen in de genezing van 
wonden, leverschade

Choline Vetvertering o.a. leververvetting

Overzicht van de belangrĳ kste vitamines
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