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Možnosti míchání krmiv  
v průběhu ročních období
Hikari® krmení a Saki-Hikari® Koi krmení 
mohou být smíchány dohromady pro 
krmení v průběhu ročních období.
Nutriční požadavky jezírkových ryb se mění v průběhu 
ročních období. Během teplejších letních měsíců jsou ryby 
aktivnější a jejich metabolismus je na nejvyšší úrovni.  
To je období, kdy je třeba používat krmiva s vysoce 
kvalitními proteiny, které jsou obsaženy v Hikari® Friend, 
Staple, Gold nebo Saki-Hikari® Balance, Colour nebo 
Growth.

Když se nízká teplota pomalu zvyšuje v jarním období, nebo 
teplota naopak začíná klesat na podzim, metabolizmus se 
mění, snižuje nebo zvyšuje se změnami teploty v jezírku. 
Pokud se teplota vody pohybuje mezi 10 a 15⁰C, měla by 
se míchat krmiva s vysokým obsahem proteinů s krmivy 
založenými na bázi pšeničních klíčků, jako je Hikari® 
Wheat-Germ nebo Saki-Hikari Multi-Season. Pokud teplota 
poklesne pod 10⁰C je třeba krmit jenom pomocí krmiv  
s obsahem pšeničných klíčků.

Na jaře je třeba proces obrátit, musí se začít krmit jen 
krmivem na bázi obilních klíčků a se zvyšující se teplotou 
přidávat proteinová krmiva. Pokud teplota dosáhne již 16⁰C, 
je potřeba používat pouze krmiva s vysokým obsahem 
proteinů (bílkovin).

Denní základní krmivo
Ekonomické denní krmivo 
poskytuje komplexní vyváženou 
výživu pro dlouhý život v plné 
síle a zdraví. Velmi chutné  
a pečlivě vědecky navržené 
pelety jsou dobře a snadno 
přijímány s vysokou mírou 
efektivity využití krmiva  
a minimem odpadních látek  
v jezírku.

Silné doplňkové krmivo
Silné doplňkové růstové krmivo 
bylo specificky vyvinuto  
k zlepšení růstu Koi, k přibývání 
hmotnosti a hrudního obvodu, 
ale bez ukládání tuků uvnitř tělní 
dutiny.

Jedinečně vyvážené složení 
obsahující vysoce kvalitní 
bílkoviny, esenciální vitamíny 
a minerály je určeno pro 
krátkodobé krmení.

 9 Ekonomické denní krmivo
 9 Snadno stravitelné
 9 Velikost pelet: Medium a Large

 9 Silné doplňkové krmivo 
 9 Speciálně vyvinuto k podpoře nejlepší 

tělesné formy opravdových KOI šampionů
 9 Velikost pelet: Jumbo

Hikari® Friend

Hikari® Hi-Growth
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Krmte, je-li 
teplota vody 

11˚C nebo 
vyšší

Krmte, je-li 
teplota vody 

20˚C nebo 
vyšší

3.5-4.0 mm 
Pro ryby 10 cm 

nebo větší

8,5-12,0 mm 
Pro ryby 30 cm 

nebo větší

Velikost pelet  (aktuální velikost)

S
5.0-5.5 mm 

Pro ryby 20 cm 
nebo větší

M J
8.0-9.0 mm 

Pro ryby 30 cm 
nebo větší
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Vysoce kvalitní krmivo 
pro všechny druhy 
jezírkových ryb  
Jezírková krmiva Hikari® jsou vyrobena ze surovin 
nejvyšší kvality a obsahují všechny základní vitamíny, 
minerály a stopové prvky potřebné pro zvýšení krásy 
a zdraví okrasných ryb.

Jezírková krmiva Hikari® jsou dodávána s vysokým 
obsah stabilizovaného vitaminu C, který napomáhá 
optimalizaci imunitního systému ryb, a proto 
poskytuje přirozenou obranyschopnost proti 
infekcím a nemocem.

Druhová nabídka

Denní krmivo podporující růst
Hikari® Staple ™ je v průběhu let osvědčené celodenní 
krmivo pro Koi a další jezírkové ryby. Unikátní vyvážené 
složky podporují imunitní systém ryb a zároveň 
napomáhají udržet vynikající kvalitu vody.

 9 Podporuje imunitní 
systém zdraví ryb

 9 Jedinečně vyvážená 
výživná směs 

 9 Velikosti pelety: Small, 
Medium, Large

Hikari® Staple™

Denní krmivo podporující růst 
a vybarvování 
Vědecky vyvinuté složení pro denní krmní Koi  
a dalších jezírkových ryb. Hikari® Gold® zase zvýšilo svoji 
schopnost a kapacitu vybarvování v důsledku zvýšeného 
obsahu spiruliny a přidáním nové složky - krillu. Kromě 
toho, obsah vitamínů a minerálů v balení podporuje 
imunitní systém zdraví ryb. 

Porovnání schopnosti vybarvování nového složení 
oproti starému Hikari® Gold®

Zkušební podmínky: zkušební doba - 63 dnů; Test ryby - 
Nishikigoi; bez ryb - 12 (4x3 nádrže); Krmné množství - 2% 

tělesné hmotnosti za den; Teplota vody 25°C.

 9 Nové vylepšené složení
 9 Podporuje imunitní 

systém zdraví ryb
 9 Jedinečně vyvážená 

směs živin
 9 Velikosti pelety: Small, 

Medium, Large

Hikari® Gold®

New  
Gold®

Gold®

Denní krmivo pro růst a 
stabilizaci
Krmivo Hikari® Wheat-Germ je vysoce stravitelné 
denní krmivo pro Koi a další ryby v jezírku, pokud je 
teplota vody nižší než 20 °C, nebo se očekává teplotní 
nestabilita.

Použití nejvnitřnějších částí jader obilních klíčků 
poskytuje vyšší koncentraci prospěšného vitaminu E  
a aminokyselin, které jsou pro Koi a jezírkové ryby 
snadno využitelné, přidané vitaminy a minerály 
podporují imunitní systém zdraví ryb.

Hikari® Wheat-Germ Formula

 9 Wheatgerm  přídavek 
č. 1

 9 Perfektní krmivo pro 
celoroční krmení, kdy 
je potřeba zlepšení bílé 
kresby.

 9 Velikosti pelet: Small, 
Medium, Large
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Krmte, je-li 
teplota vody 

12˚C nebo 
vyšší

Krmte, je-li 
teplota vody 

15˚C nebo 
vyšší

Den

Krmte, je-li 
teplota vody 

5˚C nebo 
vyšší


