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A természetes etetés

Minden szemlélŒdŒ örül ha a halak a 
pompás természetes színgazdagságukat 
mutatják, élénken kergetŒznek az akvári-
umban. Díszhalai jó egészsége nagy-
mértékben függ a helyes táplálástól. A
halaknak olyan ételre van szükségük, mint
amilyent a saját természetes környezetük-
ben találnak. Amit a halak ott esznek, az
rendkívül sokoldalú. Az étlapon szerepel-
nek többek között rovarok, lárvák, férgek,
algák, növények és gyümölcsök. Halfajtól
függŒen vagy több hús, vagy több növény.

A sera haltápokhoz a 40 alapanyagból csak
a legjobbak kerülnek felhasználásra. Ezért
a sera haltápok több természetes össze-
tevŒt és kevesebb zsírt tartalmaznak, mint
a többi szokványos táp.

Különösen gondosan van a multivitamin-
komplexum a sera tápanyagokban összeál-
lítva. A sera tápanyagokban a C-vitamin és
a zsír a megfelelŒ arányú, ezáltal a halak
szervezete a zsírt elegendŒ mértékben el
tudja égetni. Szerv elzsírosodásnak, lus-
taságnak és sápadt színeknek így semmi
esélye! Természetes gyógynövények a sera
tápanyagokban, nemcsak mint sok egész-
séges összetevŒ szerepelnek, hanem a
halaknak ízletes és étvágygerjesztŒ is.

A természetnek megfele-
lıen etetni sera-val

A hal egészséges táplálása –
sera-val
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A semleges táplálkozástudományos teszt*

a sera haltápokról bizonyítja, a sera
összetevŒk magas minŒségét.

Csak az értékes természetes táplálék mint
a spirulina-algát tartalmazó sera díszhal
táp karotinoid tartalma olyan magas, hogy
a díszhalak a színei pompásan ki tudnak
fejlŒdni.

sera díszhal táp:

• Eleget tesz a legmagasabb követelmény-
eknek

• Gondoskodik az erŒteljes és természetes
színképzŒdésrŒl

• Gondoskodik a halak napi nagy növe-
kedési arányáról

• A halak szervezete számára jól feldol-
gozható

* A berlini Humboldt egyetem Vízökológiai
és belvízhalászati intézet, Haszonállat-
tudományi intézet, FB vízkultúra, Berlin-
Friedrichshagen

A legjobb hozzávalók a sera haltápokban

VITAL-IMMUN-PROTECT-Formula
Állandó csúcsminŒség a ter-
mészetes és egészséges eteté-
sért
Pecsét a feljavÌtott táp minı-
ségért42 nap után

28 nap után

14 nap után

Kiindulási állapot
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A szójabab sok fehérjét
és lecitint tartalmaz,
erŒsíti a halak ellenálló
képességét.

Az értékes spirulina- 
algák életfontosságú
esszenciális aminosava-
kat, többféle vitamint,
ásványi anyagokat és
nyomelemeket tartal-
maznak.

A búza termékek és a
búzacsira szénhidráttal
és ballaszt anyagokkal
dúsítják a tápot.

A Bazsalikom javítja dísz-
halai általános egészsé-
gi állapotát. Az Angelika
stressz oldó. Az Ánizs
javítja az étvágyat és
segíti az emésztést.

Angelika

Bazsalikom

Boraggó

Csalán

Szójabab

Spirulina-alga

Búza

A spenót és a csalán sok
ásványi anyagot és ny-
omelemet tartalmaz.
Díszhalai életerejét erŒ-
sítik. A boraggó erŒsíti
a vesét és stresszoldó.

Sárgarépa

A paprika és a sárgaré-
pa serkentik az emész-
tést, és vitaminban is
gazdagok. A karotin
természetes módon
segíti kedvencei szín-
pompájának kialakulá-
sát.

Szúnyoglárvák

Kagylók, Daphniák, szú-
nyoglárvák és más 
halászati termékek
könnyen emészthetŒk,
energia dúsak és ter-
mészetes táplálékala-
pot képeznek a díszha-
lai számára.

Paprika
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A halak a szabad természetben saját evési
szokásaiknak megfelelŒen eltérŒ víz-
rétegekben tartózkodnak. Ezért van az,
hogy az Ön akváriumában vannak halak,
amik általában a vízfelszín közelében
tartózkodnak, és vannak amik inkább a
középsŒ vízrétegekben kergetŒznek. Ismét
mások a talajt turkálják élelem után, és a
gyökerek és kövek között élnek.

Az egyenes háttal és felfelé
irányuló (felsŒ állású) szájú halak egészen
hátul levŒ hátsó uszonyokkal a vízfelszín,
közelében tartózkodnak. Tipikus példák
erre a baltalazac és az ikrarázó fogasponty.
Ezek a halfajták szívesen csípegetik a
lemezes tápot, amik a vízen úsznak.

A hajlított hát és hasvonalú halak
középen álló szájjal inkább a

középsŒ vízrétegben tartózkodnak.
Ide tartoznak pl. a neonhalak, a diszkoszok

és a legtöbb márna. Ezek a halak az akvári-
um közepén vadásznak táplálék után, és
elŒnyben részesítik a granulált táplálékot,
ami a vízben lebeg. De Ön által az akvárium
falára tapasztott táptablettát is izgatottan
le csípegetik.

A talaj menti halaknak a lapos hasuk
és lefelé irányuló (alsó állású)
szájuk van. A legismertebb kép-

viselŒi ezeknek a halaknak a páncélos-
harcsák. Számukra táptabletták és chipsek

az ideális tápformák.

A helyes tápforma

A halak evési szokásai
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A halaknak ne csak a száját nézzük
DöntŒ az Ön halai számára a helyes
etetés szempontjából az is, hogy
viselkedik a táp a vízben, mert a
halak eltérŒ szájberendezésekkel
rendelkeznek. Az úszóképes lágy
granulátum sera vipagran olyan
táp ami a díszhalak természetbeni
táplálkozási lehetŒségeihez iga-
zodik. A vízben vaj lágyságú lesz,

megdagad, szétesik, és nem zava-
rosodik. A sera vipagran hosszú
idŒn át megtartja az ízét. Ráadásul
remekül alkalmas etetŒ auto-
matákban történŒ felhasználásra,
mint pl. a serafeed A.

pl. a törpesügér
nagy száj, sz˚k garat
a sera vipagran-t fáradság nélkül szétha-
rapja és lenyeli

pl. a vöröstorkú sügér
nagy száj, széles garat
a sera vipagran-t egészben le tudja nyelni,
nem karcol, nem dagad

pl. a lazac
kis száj álkapocs fogakkal, sz˚k garat
az ajkakkal és az elsŒ fogakkal a sera vipa-
gran-ból leszakít darabokat és lenyeli

pl. a márnák
kis száj torok fogakkal, sz˚k garat
az ajkakkal a sera vipagran-ból kis dara-
bokat leszakít a torok területén szétaprítja
és fáradság nélkül lenyeli

1 cm

1 cm 1 cm

1 cmgyomor gyomor 

gyomor 
gyomor 
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sera fő táplálék

A sera vipan termékcsalád
– értékes csúcsminıség minden vÌzrétegbe
A kiegyensúlyozott és perfektül beállított
összetétel, az értékes ásványi anyag,
nyomelem tartalom és a komplex-multivi-
tamin a hosszú idŒn át stabil C vitaminnal a
sera vipan család termékeit egészséges fŒ
táplálékká teszik minden hal számára.

sera vipan
Úszó elsŒrangú lemezes táplálék. FŒ
táplálék minden olyan hal számára, amik
szívesen csipegetik a táplálékot a vízfel-
színénél. A sera vipan órákon keresztül
úszik a vízfelszínen anélkül, hogy szét
málna. A tápanyagok és vitaminok a
lemezekben maradnak

sera vipagran lágy granulátum
LebegŒ, vajpuhaságú lágy granulátum a
halaknak, amik a középsŒ vízrétegben
vadásznak élelem után (lásd 7. oldalon is).

sera vipachips
LesüllyedŒ elsŒrangú táplálék minden
olyan hal számára, amik nem tisztán vege-
táriánusan élnek, és a táplálékukat a talaj
közelében keresik, mint pl. a harcsák és az
öves díszcsik. A sera vipachips a vízben
gyorsan alakíthatóvá válik, de hosszú idŒn
át az alakja megmarad. A táp nem esik szét
és megŒrzi kiváló a halak számára ellenáll-
hatatlan ízét. A sera vipachips nem okoz
zavarosodást, és nem terheli a vizet. Ezért
a sera vipachips ideális a lassú vagy éjszaka
aktív halak számára melyeknek a tápnak
hosszabban az akváriumban kell maradni.
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A következŒ oldalakon bemutatjuk Önnek
a sera tápfajtákat, amik halfajtától függŒen
kiegészítéskén vagy fŒ tápként kerül
etetésre. Hogy milyen terjedelemben kerül
egy táp több vagy kevesebb kiegészítésre,
függ attól, hogy egy hal csak növényeket,

csak húst, vagy növényeket és húst is eszik.
További részletes információkat a helyes
etetésérŒl az interneten a www.sera.de
címen talál, valamint a sera – Die CD-n. A
sera – Die CD hallexikonban több mint 120
halfajta és a jelenlegi táp fajták kerültek be.

sera flora
Növényi lemezes táp
spirulinával és algával
a növényevŒ halak
számára mint a har-
csák (pl. Plecosto-
mus), az eleven szülŒ
Fogaspontyok (pl.
guppik, plattik, black
molly), Malawi ás Tan-
ganyika tavi sügerek
(pl. Tropheus) vagy
öves díszcsik. Ezek-
nek a hal fajtáknak
sera flora és sera
Spirulina Tabs tápot

kell adni mint fŒ táplálék (lásd a 12. oldal).

sera san
Lemezes táp a szín-
pompa számára a
legértékesebb össze-
tevŒkkel pl. halfehér-
je, rákállatok, tengeri
algák, és spirulina. A
kiegyensúlyozott ösz-
szetétel és a magas
protein valamint vita-
min tartalom remek
és egészséges növe-
kedést biztosítanak. A
sera san javítja a
tenyésztési eredmé-
nyeket, és minden hal
szívesen elfogadja.

sera lemezes táp

sera tápspecialitások
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sera granugreen
Nagy érték˚ zöld –
granulátum táp a Ma-
lawi és Tanganyika
tóból származó cich-
lid-ek számára. A sera
granugreen nagy ará-
nyban tartalmaz karo-
tinban gazdag spiruli-
na-algát, ezáltal biz-
tosítja a remek színeit
ezeknek a nagy beny-
omást keltŒ halaknak.

sera cichlids Sticks
ErŒs színezetlen alap
táp cichlid-ek és más
nagy halak számára. A
sera kutatás már a ki-
választásnál és a nyer-
sanyag összetételnél
figyel a cichlid-ek spe-
ciális igényeire. A vala-
mivel nagyobb szén-
hidráttartalom ezt a
tápot a színpompás
halak értékes táplá-
lékává teszi.

sera granulált tápok

sera tápspecialitások

sera GVG-mix
Ez a jódban gazdag
lemezes táp nyalánk-
ságokkal 80 %-ban
speciális, tengeri algá-
kból darált KrillbŒl 
és Planktonokból ké-
szült, lemezes. 20 %-
ban mélyh˚tött – vá-
kuumban – szárított
szúnyog lárvákból,
Daphniákból és Arte-
mia-Shrimps-bŒl áll. A
sera GVG-mix minden
halfajta számára alkal-

mas és a pajzsmirigybetegség megelŒ-
zésére alkalmas.

sera Flocken-Menü
Négy nagy érték˚ le-
mezes fajta, díszhalai
változatos táplálására.
Napi etetésnél ez a
minŒségi táp gondos-
kodik az egészségrŒl
és a vitalitásról. Tápa-
nyagfajtái: Teljes ér-
ték˚ étel lemezes táp,
Zöld táp, ErŒsítŒ táp,
Szín táp.
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sera granuar
A nagyhalak mint a
Arowanas, nagytest˚
sügerek, csontnyelv˚
hal, óriásgurámi stb.
nagyobb adagokban
igénylika táplálékukat.
A sera granuar ezen
kinézetükben izgató
halak igényeinek felel
meg mind összetéte-
lében, mind szemcsé-
zettségében.

sera granured
A természetes ásványi
anyag, nyomelem,
halászati termék, Gar-
néla liszt valamint ka-
rotingazdag spirulina-
alga tartalma a sera
granured-et protein
gazdag fŒtáplálékká
teszi minden húsevŒ
hal számára.

sera Granulat-Menü
Négy nagy érték˚ táp
granulátum fajta a kö-
zepes és mélyebb víz-
rétegekben élŒ halak
változatos táplálásá-
ra. Ez a minŒségi táp-
lálék napi etetés mel-
lett gondoskodik az
egészségrŒl és a vi-
talitásról. Tápfajtái:
Müzli, Zöldétel, ErŒ-
sítŒétel, Színes étel.

sera Plankton Tabs
Ideális táp plankton
evŒ halak és más ala-
csonyabb rend˚ álla-
tok számára tengervízi
akváriumban. Kiemel-
kedik magas gondos-
an feldolgozott ter-
mészetes plankton és
spirulina-alga tartal-
mával. A sera Plankton
Tabs édesvízi akvári-
umokban is protein
gazdag finomság a
harcsák és öves dísz-
csik számára.

sera chips és tabletta tápok



12

sera tápspecialitások

sera Wels-Chips
Speciális táp minden-
fajta harcsa, szívó
vagy ráspoly szájú,
számára, a harcsák
szükségletére alapoz-
va, amik táplálékukat
a talajról vakarják le.
Egyidej˚leg össze-
szednek többek kö-
zött az emésztéshez
szükséges fa része-
ket. Kifejezetten ezen
pompás halak számá-
ra a sera Wels-Chips
f˚zfakéreg és égerfa

összetevŒket is tartalmaz. Struktúrájában
nagyon szilárd és nem esik szét a vízben
hosszabb idŒ után sem.

sera viformo
FŒ táplálék tabletta
formában harcsák és
öves díszcsik számára.
A magas növényi ösz-
szetevŒk kívánt táppá
teszik.

sera Spirulina Tabs
Különösen értékes 
tablettatáp 20 % spiru-
lina-algából valamint
válogatott növényi
összetevŒkbŒl mint
plankton, tengeri mo-
szat, spenót, és ér-
tékes lágyszárú nö-
vények. Egészséges
változatosság a pl.
guppik, plattik, xifó,
black molly, kelet-
afrikai sügereknek, és
a harcsák számára.

sera O-nip
A kívánt tabletta táp
minden édesvízi és
tengervízi hal és más
alacsonyabb rend˚ ál-
lat számára, 50 %-ban
értékes lemezes táp-
lálékból és 50 %-ban
mélyh˚tött – vákuum-
ban – szárított táplá-
lékállatokból áll. Ta-
passza a sera O-nip
tablettát ujjhegyének
enyhe nyomásával az

akvárium falára. Az aromás illat az elbújtan
élŒ halat is elŒcsábítja.
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sera micron
Por finomságú nevelŒ
táp minden fiatal ik-
rarakó hal számára,
mindaddig, míg el
nem érik az újszülött
elevenszülŒ fogas-
ponty nagyságát (kb.
6 mm). Gondoskodik
azonban az ivadék
tengeri halak, Arte-

mia-nauplien és az ebihalak gyors növe-
kedésérŒl.

sera mikropan
NevelŒtáp fiatal ele-
venszülŒ fogasponty
és szájköltŒ fajok szá-
mára. A sera mikro-
pan alkalmas ikrarakó
halak kicsinyeinek ete-
tésére amint azok
elérték egy újszülött
Fogasponty méretét.
A sera mikropan gaz-
dag nyers rostokban
és ezáltal a halak bél-
m˚ködését elŒsíti. A

magas kalciumtartalom kedvezŒbbé teszi a
csontváz növekedését.

Táplálék fiatal halaknak
sera microgran

Táp granulátum kis
szájú fiatal halak szá-
mára. Finom szemcsé-
zettsége miatt a sera
microgran ideális kis
lazacok és márnák
valamint harcsák, öves
díszcsik, törpe tarka-
sügér, és kis labirint-
kopoltyus halak szá-
mára is.

sera Artemia
Fiatal és kifejlŒdött
halak egyaránt lelke-
sen esznek Nau-
pliákat és Artemia-
rákokat. A sera által
feldolgozott Artemia
ikrák az USA Utah
államából, a Nagy
Sóstóból származnak
és válogatott minŒ-
ség˚ek. Egyforma kis
méret˚ – fontos a
nagyon kisméret˚

fiatal halak számára – és a garantáltan kivá-
lóan magas kelési arányú. Mint nevelŒtáp
az Artemia naupliák számára már a har-
madik naptól alkalma a sera micron.
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sera FD mixpur
A m˚zli minden dísz-
hal számára tartalmaz
egy kiegyensúlyozott
keveréket a sera FD
temékekbıl Rote Mü-
ckenlarven, Tubifex,
Artemia Shrimps és
Daphnien. Ideális keve-
rék majdnem minden
akvárium számára.
Kérjük figyeljen arra,
hogy a Tropheus fa-
jokat nem szabad szú-
nyoglárvákkal etetni.

sera FD Rote Mückenlarven
Támogatja a díszhalak
vitalitását és a fiatal
halak egészséges nö-
vekedését.
Kérjük figyeljen arra,
hogy a Tropheus fajo-
kat nem szabad szú-
nyoglárvákkal etetni.

sera tápspecialitások

sera FD Artemia Shrimps
A törékeny Salinen-rá-
kok sok természetes
karotint tartalmaz-
nak, ami a díszhalak
színpompáját növeli.
A protein, zsír és ter-
mészetes rostok kie-
gyensúlyozott aránya
a sera FD Artemia
Shrimps – et az egész-
séges haltáplálás ide-
ális építŒkövévé teszi.
Ideális kiegészítŒ táp,
minden húsevŒ hal-
nak.

sera teljes érték˚ – természetes ételek
Az értékes élŒ táplálékállatok a sera-nál
értékŒrzŒ mélyh˚tött vákuumban szá-
rítják. A rövidítés FD az angolból átvett
“Freeze Dried”. A táplálékállatokat feldol-
gozásuk elŒtt gondosan megtisztítják. Így
semmi betegség nem hordoznak, és a ter-
mészetes vitaminok a kímélŒ feldolgozás-
nak köszönhetŒen messzemenŒkig meg-
maradnak. A sera FD tápfajták nem csak
valódi nyalánkságok díszhalainak, hanem
nélkülözhetetlenek a természetnek meg-
felelŒ kiegyensúlyozott tápláláshoz. Az FD
tápfajták rendszeres hozzáadása a fŒ táplá-
lékhoz, gondoskodik az egészséges és
pompás díszhalakról.
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sera FD Tubifex
Különösen sok fehér-
jét tartalmaz, és alkal-
mas minden húsevŒ
hal számára mint erŒ-
sítŒ táp. Ezek közé tar-
toznak pl. a lazacok, a
rablóharcsák, a cich-
lidek közép és dél-
Amerikából valamint a
páncélos harcsa.

sera FD Krill
Karotinban gazdag
rákféle, amelyik az
óceánban él és plank-
tont eszik. Ez a táp
nagyon gazdag pro-
teinben és ezért ide-
ális a halakat felerŒsí-
teni, és az ívási kész-
séget növelni. A sera
FD Krill értékes kie-
gészítŒ minden igé-
nyes hal étlapján.

sera FD Daphnien
Magas ballasztanyag,
protein valamint ás-
ványi anyag tartalma
segíti a bélm˚ködést
és az emésztést. Etes-
sen a sera FD Daph-
nien táppal néha.
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sera diszkosz tápok

• Támogatja a szín-
pompát

• Gazdag ter-
mészetes ásványi
anyagokban és
nyomelemekben

• ErŒsíti az
immunrendszert

• Támogatja a
növekedést

Az értékes sera discus
granulat van a szín-
pompás diszkosz te-
nyész formák számára
két granulál táplálék a
sera-tól. Ezek a sár-
ga/vörös és a zöld/
kék diszkoszhalak kü-
lönleges igényei szá-
mára kerültek kifej-
lesztésre

sera discus granulat
Ideális táp diszkosz-
halak számára éppú-
gy, mint más igényes
díszhal számára (pl.
közép- és dél-ameri-
kai tarkasügér). A gon-
dosan kiválasztott és
összedolgozott nyer-
sanyagok biztosítják a
táp magas minŒségét.
A sera discus granulat
gazdag vitaminokban
és nyomelemekben.
Könny˚, könnyen
emészthetŒ, lassan

süllyed, és gyorsan meglágyul, anélkül,
hogy szétesne. Fiatal halak is fáradság
nélkül kiharaphatják az adagjukat.

sera discus color Blue és sera discus color Red
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sera aranyhal tápok

sera goldy Royal
Kiváló minŒség˚ táp-
lálék granulátum. Al-
kalmas minden arany-
halnak és minden te-
nyésztési formájának
melyek a középsŒ víz-
rétegekben esznek.
Gazdagon tartalmaz
spirulinát és nagy
érték˚ gabonatermé-
keket. Mivel ezek fosz-
fátszegények, nem
gerjesztik az alganö-
vekedést.

sera goldy Color
Ez a táp granulátum
természetes módon
támogatja a színeket
és az aranyhal min-
den tenyész formájá-
nak ellenállóerejét.
Különösen sok ter-
mészetes karotint
tartartalmaz és növeli
az aranyhalak és más
hidegvízi hal szín-
pompáját.

sera goldy
Lemezes táp minden
aranyhal fajnak napi
használatra spiruliná-
val és búzacsirával.
ErŒsítŒ táp egész
évre.

Az aranyhalaknak nincs gyomruk, ezért
gyakran esznek de minden alkalommal csak
kis adagokat. Magas tettvágyuk miatt ezek
a halak energia gazdag táplálékot igényel-
nek, sok nyersanyaggal. Az aranyhalak
kevesebb proteint, de több könnyen
emészthetŒ szénhidrátot igényelnek, mint
a melegvízi halak. A túl magas fehérjetar-
talom elzsírosodáshoz vezet, és növeli a
vízterhelést. Nem a fajnak megfelelŒ táp-
lálás az erŒteljes színek fakulását okozza.
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sera táp a tengervízi állatok számára

További sera tápfajták melyek tengervízi
halak etetésére alkalmasak:
sera FD Krill (lásd 15. oldal)
sera FD Artemia Shrimps (lásd 14. oldal)
sera Plankton Tabs (lásd 11. oldal)
sera Spirulina Tabs (lásd 12. oldal)
sera micron (lásd 13. oldal)
sera microgran (lásd 13. oldal)

sera coraliquid
Egy energia gazdag
plankton bázisú folyé-
kony táp, ami speciá-
lisan az alacsonyrend˚
sz˚rŒ állatok számára
készült. A sera corali-
quid használata egy-
szer˚, növeli az állatok
aktivitását, és meg-
bízhatóan elŒzi meg 
a hiányjelenségeket.
Átlagos méret˚ tele-
pítésnél hetente 1-2-
szer 5 ml sera corali-
quid 200 liter vízhez.

sera granumarin
Granulált táp tengeri
halak számára. A sera
granumarin a tenge-
ri halak szükségletei
szerint került kifej-
lesztésre, hiszen ezek
sokkal több jódot és
más ásványi anyago-
kat igényelnek, mint
az édesvízi halak.

sera GVG-mix marin
Jódban gazdag leme-
zes táp nyalánksá-
gokkal minden ten-
gervízi hal számára,
amik jelentŒsen több
jódot és más ásvány-
okat igényelnek, mint
az édesvízi halak. 
80 %-ban speciális 
lemezekbŒl áll ami
tengeri algákból da-
rált krill-bŒl és plank-
tonokból készült. 
20 %-a pedig mélyh˚-
tött – vákuumban –

szárított (GVG ill. FD) szúnyoglárva, Daph-
nien és Artemia-Shrimps felhasználásával
készült.
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Értékes és márkás tápok használata mellett
is érdemes a vitaminellátást sera fishtamin
és sera activant használatával támogatni.
Különösen stressz pl. szállítás rátelepítés,
vagy ne a fajnak megfelelŒ tartás (5 neon
még nem raj) emelik a díszhalak vita-
minigényét.

A vitaminhiány növeli a halak betegségre
hajlamosságát. Gyakran elég egy kis alka-
lom, hogy engedjük a betegséget kitörni
pl. tisztítási munka, új halak telepítése.

sera fishtamin
Egy folyékony múlti vitamin készítmény.
• A stresszes, pl. túltelepítés, kevés

búvóhely, túl gyakori gondozás, vagy
nem a fajnak megfelelŒ tartás, esetén a
halak erŒsítésére

• Új akvárium esetén a halak telepítése
elŒtt és után

• Szaporulat elŒtt és után
• A nevelŒtáp vitamintartalmának

emelésére növekvŒ halak esetében. A
fiatal halaknak nagyobb vitaminigénye
van

• A gyógyulási folyamat segítésére
betegség alatt vagy után

A sera fishtamin-t adhatjuk közvetlenül a
vízhez. Mégis jobb azonban hetente egy
alkalommal az etetés elŒtt 6-7 cseppet
csepegtetni a táplálékra (kérjük a cso-
magolási mellékletre, figyeljen).

sera activant
A tabletták egy számos vitaminból álló
kombinációt tartalmaznak ásványi anya-
gokkal és nyomelemekkel.
• A halak vitalitásának, jó egészségének és

színpompájuknak támogatására
• A szaporítás elŒkészítésére, támogatja

az ívási hajlamot
• Megakadályozza a hiányjelenségeket és

segít az újonnan telepített halaknak
hozzászokni

Gyenge vagy beteg halakat táplálja köz-
vetlenül egy tabletta sera activant-tal.
Ehhez a tablettát tegye közvetlenül a
vízbe. A tabletta formájából adódóan a
hatóanyagok sokáig megmaradnak, ha le-
vegŒ és fény nem éri a tablettát. A tabletta
a hatóanyagokat lassan és megfelelŒen
adagolva adja le. Sok hal közvetlenül a
tablettát szopogatja, és így vesz magához
vitaminokat és ásványi anyagokat.

Fittség vízzel – vitaminokkal

Éppen a hidegvízi halak nagyon élénkek,
és használnak fel sok energiát. Ezért
ajánljuk, hogy egészítse ki a táplálékukat
vitaminokkal. Így megelŒzi a betegsé-
geket és a hiányjelenségeket. Az arany-
halakat mindenesetben el kell látni vita-
minokkal.

Tipp
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• Naponta kétszer háromszor
kis adagokban etessünk.

• Csak annyit etessen ameny-
nyit a díszhalai rövid idŒ
alatt, megesznek.

• A tápot lehetŒség szerint
egyenletesen osszuk el a
vízfelszínen.

• Hetente egyszer tartson
böjtöt halainak. Az aktív éle-
lemkeresés salak mentesíti
halait.

• Etessen egy erre a célra
lefoglalt kanállal, így mindig
azonos adagot ad. A minŒ-
ség és aroma így nem vál-
tozik.

Mikor és hogyan
etessünk

Etessen változatosan 2-3 kü-
lönbözŒ sera fajtával 100 ml-es
vagy 250 ml-es dobozból. Egy-
oldalú etetésnél, pl. 1 literes
doboz, a halak elvesztik élénk-
ségüket, színük megfakul,
betegek lehetnek. A doboz
minden nyitásakor a vitami-

nok és érzékeny tápanyagok a
fény és levegŒ hatására káro-
sodnak. Óvakodjon az átlátszó
zacskóban levŒ tápoktól.
Ezekben a tápanyagok már a
levegŒ és a fény hatására
tönkremennek még mielŒtt a
csomagot, kinyitná.

Túl sok
etetés

Gyakran valami más

Így ismeri fel a 
vezércsapatot

Amit a hal nem ismer
nem eszi meg

Így okoz az evés és az etetés örömet

Amennyiben a táp még 1 órá-
val az etetés után az akvárium
alján van, úgy sok volt.

• A tápmaradékot a sera por-
szÌvó segítségével távolítsa
el.

• Amennyiben lehetséges, te-
lepítsen olyan halakat me-
lyek a táplálékot az akvári-
um talaján keresik, pl. pán-
célosharcsa (minimum 5 db
minden fajtából).

Az etetésnél hamar kiderül,
melyik a vezér hal. A legerŒtel-
jesebb, a legerŒsebb halak

esznek legelŒször. A legtöbb-
ször ezek a legszínpompásabb
a legattraktívabb halak.

Ha Ön díszhalainak egy új
ismeretlen tápot ad azok
bizalmatlanok. EllenŒrzik nem

ellenség tolakodott-e be.
Rövid idŒ után azonban a
halak hozzászoknak a táphoz.
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Ritkán de elŒfordul: 
A halaknak nincs 
étvágyuk

A sera természet azonos táp-
fajták használata mellett biz-
tos lehet benne, hogy halainak
a legjobbat adja. Amennyiben
halai mégis étvágytalanok
lennének, az gyakran beteg-
ség jele. Nem érzik magukat

jól, gyakran elbújnak, vagy
apatikusan állnak a talaj fölött.
A lehetséges kezelésrŒl és a
lehetséges okokról informálja
Önt a sera tanácsadó “Egész-
séges díszhalak – hogyan?” c.
füzete.

Etetés a szabadság
idején

Önnek van valaki, aki gondoz-
za a halait. Ez remek, de a
túletetés veszélye nagy. A
halak mindig éhség beny-
omását keltik, és aki ezt nem
ismeri, az szívesen túletet.
Készítsen elŒ távolléte min-
den napjára egy tápkeveréket,

lehetŒleg egymástól külön,
dátummal ellátott adago-
lóban. A többi tápot zárja jól
el. A szakkereskedése címét és
telefonszámát ragassza fel az
akvárium üvegére.

Etetı automatával A serafeed A etetŒ automata
megbízhatóan átveszi az ete-
tését az Ön akvárium halainak.
Nem hagyja magát befolyásol-
ni az állandóan éhség beny-
omását keltŒ halaktól. Barátok
és rokonok gyakran teszik a jót,
túl sokszor. Amennyiben Ön
úton van az automata beál-
lítástól függŒen naponta 1-6
alkalommal etet. Ideális fiatal
halaknál is, amik gyorsabban
nŒnek, ha naponta több kisebb

Többnapos távolléte alatt nem
szeretné az akváriumi halainak
ellátását egy az akvariszti-
kában tapasztalatlan szemé-
lyre bízni. Itt kínálja a sera holi-
day az ideális megoldást. A
nagy érték˚ és tápláló tablet-
tás táp a vízben 7 napig stabil
marad, és nem bomlik szét. Az
sera holiday tablettából az
értékes anyagok lassan – las-
san kerülnek kibocsátásra, így
a halak a tápot rétegrŒl réte-

gre tudják megenni. Külön-
legesség még, hogy a tabletta
nem tartalmaz semmilyen
emészthetetlen anyagot mit
pl. gipsz vagy vízkŒ, 100 %-ig a
legjobb sera haltáp.

adagot kapnak. Az etetŒ auto-
matához különösen alkalmas a
sera vipagran.

Ön vesz

Engedje az automatának az
elutazása elŒtt egy héttel az
etetést átvenni. Így tudja a
legjobban tápmennyiséget
és a funkciókat ellenŒrizni.

Tipp
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Lexikon: Vitaminok és összetevők

Vitamin Melyik vitamin miért hasznos Hiány jelenség

Segíti a látást és a növekedést. Ezenkí-
vül mûködik még mint bŒr védŒ, ter-
mékenységi vitamin.

A Szemkárosodások, 
bŒrvérzések

A táplálék szénhidráttartalmából ener-
giát nyer és az agyat, valamint az ide-
geket látja el cukorral (ideg táplálék!).

B1 Mozgászavarok, görcsök

A protein értékesítésénél játszik sze-
repe, az izomzat felépítésébe és a
nyálkahártya védelmében van jelentŒs
szerepe.

B2 (PP) BŒrvérzések, idegrendszeri zavarok

KülönbözŒ enzimek, felépítésében
van fontos szerepe.

B5 Kopoltyúkárosodás

Az emésztŒszervek; és a szervezet
oxigénellátását biztosító vörös vér-
testek hemoglobinok felépítéséhen
fontos szerepe van.

B12 Vérszegénység, (Anämia), apátia növe-
kedési zavarok

Az idegrendszer számára fontos.B6 Idegrendszeri károsodás, tipikus je-
lentkezési forma mozgászavar.

DöntŒ szerepet játszik az ellenálló ké-
pesség erŒsítésében, valamint a
csontváz felépítéséhez is fontos.

C Betegségre való hajlam, kopoltyú de-
formáció. Mivel a C-vitamin eredeti
állapotában nagyon érzékeny a leve-
gŒre a sera tápok egy hosszú idŒre
stabilizált formáját tartalmazzák a 
C vitaminnak.

Szabályozza a kalcium és foszfor fel-
vételt, így a csontok és a csontváz
szempontjából nagyon fontos.

D3 Csont deformáció (rachitis)

Gerjeszti a termékenységi hormonok
képzését. Ezen keresztül stabilizál a
tápban, más vitaminokat, valamint a
telítetlen zsírsavakat.

E Terméketlenség, máj elzsírosodás

Növekedési faktor.H
(Biotin)

Növekedési zavarok, étvágytalanság,
görcsök

Segíti a véralvadást sérülések után.K Zavarok a sebgyógyulásban, májkáro-
sodás

A zsírok emésztéséhez szükséges.Cholin Többek között máj zsírosodás
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Egy vitamin hiányát nem lehet egy másik
vitamin többletével kiegyensúlyozni. Ezért
a sera tápokban levŒ multivitamin-kom-
plex rendkívül gondosan lett összeállítva.

A fajnak megfelelŒ tápláláshoz a haltápnak
tápanyagok, vitaminok, ásványi anyagok,
nyomelemek, ballasztanyagok kiegyensú-
lyozott összetételének kell lennie.
A legfontosabb összetevŒk és azok jelen-
tŒsége az ön díszhalai számára:

Ballaszt anyagok
a bélrenyheségre hat. Ez gyakran lép fel a
diszkoszhalaknál, ha hosszabb idŒn át csak
ballasztanyagban szegény vakart marha-
szívvel etetik. Eltekintve a ballasztanyag-
hiánytól az ilyen táplálás rendkívül egy-
oldalú.

Fehérje (protein)
a protein gazdag táplálás az izomzat
erŒsítésére szolgál, tehát a protein egy
valódi erŒsítŒ táp minden hal számára. Az
állati protein azonban könnyebben emész-
thetŒ, mint a növényi. A túlnyomóan húst
fogyasztó halaknak csak rövid egyenes
bélre van szükségük. A növényevŒ halak-
nak hosszabb spirálalakú kanyargó belük
van. Ezt az eltérést a sera tápanyagku-
tatása és fejlesztése a fajnak megfelelŒ táp
fajták fejlesztésekor figyelembe veszi.

Szénhidrát és zsÌr
a legfontosabb energiaforrások a halak
számára. Túl sok zsír azonban elzsíroso-
dáshoz, szervkárosodáshoz vezet, így halai
életét szükségtelenül megrövidíti. A zsír-
nak és a vitaminnak, mint a sera haltápo-
knál megfelelŒ arányban kell legyenek,
hogy a halak szervezete megfelelŒ menny-
iség˚ zsírt tudjon elégetni.

Ásványi anyagok
mint pl. a kalcium a csontok felépítésében
fontosak, ezért az egészséges növekedés
szempontjából nélkülözhetetlenek.

Nyomelemek
különbözŒ feladatokat látnak el a szer-
vezetben. Gyakran enzimek alkotóelemei,
melyek gyakran szerszámkén m˚ködnek a
szervezetben. Nyomelemekre a halaknak
csak nagyon kis mennyiségben van szük-
ségük.

Összetevık 
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Lexikon

részletes információkkal ha-

lakról és növényekrŒl

Halak telepítése

A sera – Die CD segítségével tetszŒlegesen
sok akváriumot állíthat össze, tárolhatja és
újból megváltoztathatja. A sera – Die CD
automatikusan leellenŒrzi hogy a talaj a
halak a növények a kövek és a fa illenek – e
egymáshoz, és hány halat tud fajtánként
telepíteni. A sera – Die CD kinyomtat az Ön

számára egy vásárlási listát, melyen minden
az Ön kívánságának megfelelŒen szerepel.
Az Ön által ily módon elkészített akváriu-
mot alkalmazhatja képernyŒvédŒ kén is. A
sera – Die CD-t átfogó lexikonként is hasz-
nálhatja.

Akvárium tervezés számÌtógéppel

Működő akváriumok, kezdettől



pH-Test

Gebrauchsinformation:
1. Vor und nach jedem Test sind die Küvetten gründ-

lich zu reinigen. Die flüssigen Reagenzien sind vor
Gebrauch zu schütteln. Reagenzflaschen nach Ge-
brauch sofort wieder gut verschließen. Verschluß-
kappen nicht vertauschen.

2. Küvette mehrmals mit dem zu kontrollierenden
Wasser spülen, bis zur 5 ml-Marke füllen und von
außen abtrocknen.

3. 4 Tropfen Reagenz zugeben und leicht schütteln.
Küvette auf das weiße Feld der Farbskala stellen,
von oben hineinsehen und den Wert entsprechend
der Verfärbung bestimmen. Wir empfehlen, den
Sichtvergleich bei Tageslicht durchzuführen, da
Kunstlicht die Farberkennung erschwert.

Wassertest
Klicken Sie einfach in die Punkte, um dann Ihre Werte aus den
Listenfeldern auszuwählen.

abbrechen weiter

pH Säuregrad

Aquarium-Übersicht

Aquarium-Einrichtung 5/5

Wählen Sie die Fische aus

Gepunkteter Panzerwels

Gestreifter Prachtkärpfling

Grüner Fransenlipper

Guppy

Juwelen Regenbogenfisch

Kongosalmler

zurück fertigstellen

# – die CD bestellen

abmelden

letzte Anmeldung:

Aquarium

Gestreifter Prachtkärpfling

Grüner Fransenlipper

Guppy

Detailansicht

200 l        Gesellschaftsaquarium

Fischauswahl

Epalzeorhynchos
erythrurus

Grüner Fransenlipper

0 übernehmen

Herkunft: Asien (Thailand).
Jeder Fisch benötigt eine
Bodenfläche von circa einem
Quadratmeter.

gewählte Fische:  0 von 69

# – Labor
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www.seralabor.com

Egyéni vÌzvizsgálat az interneten

Sikeres akvárium gondozás

A sera online-labor segítségével az akvári-
um gondozást jelentŒsen egyszer˚södik
és igazi szórakozássá válik. Játszva megta-
nulja a víz ellenŒrzését, a víz elŒkészítését.
Ön mindig ellenŒrizni tudja akváriuma és
természetesen tava vízének minŒségét.

Ennek jelentŒs elŒnyei:
• ¡llandóan jó vízminŒség
• Kevés probléma az algákkal
• Halbetegségek idŒbeni észrevétele
• Kevesebb idŒráfordítás

GyŒzŒdjön meg róla az Interneten az 
alábbi címen




