


Hikari światowy lider w produkcji pokarmów
dla glonojadów, sumików, kirysków itp.

Hikari światowy lider w produkcji pokarmów
dla glonojadów, sumików, kirysków itp.



Ciągle pracują nad tym, by pokarm
dla Twoich ryb był perfekcyjny!!!

Wspaniały wodospad na tle diabelskiej góry

Czy można produkować pokarm najwyższej klasy bez 
poznania naturalnych potrzeb żywieniowych ryb? Musi 
upłynąć wiele godzin obserwacji naturalnego środowi-
ska i zwyczajów ryb, zanim rozpocznie się projektowa-
nie diety. Przemierzamy ogromne odległości w dziewi-
czych terenach aby zdobyć tą wiedzę. Dzięki pracy w 
terenie uczymy się, jak pomóc Twoim rybkom zdrowo 
żyć i pięknie wyglądać. 

Nasze laboratorium oferuje unikalną możliwość groma-
dzenia danych o naszych pokarmach jak i o produk-
tach naszej konkurencji. Wiemy jak oferowane pokar-
my działają na długo przed tym, jak twoje ryby wezmą 
pierwszy kęs. Najnowocześniejszy sprzęt i wykwalifiko-
wana kadra eliminują metodę „zgadywania co będzie”, 
która jest powszechna u konkurencyjnych marek.  

Japońskie wysoce zautomatyzowane i zaawansowane 
technologicznie fabryki, pozwalają na stu procentową 
kontrolę procesu produkcji pokarmu i pakowania. Wszyst-
ko po to aby zapewnić Twoim rybom najwyższą jakość 
diet akwarystycznych. Większość naszych konkurentów 
nie jest w stanie tego dokonać.  

Wszystkie te działania dają przejrzysty obraz naszej 
strategii i przyszłego rozwoju produktów. Jesteśmy i nadal 
chcemy być liderem w produkcji pokarmów. Twoje zwie-
rzęta akwariowe w pełni docenią  różnicę w jakości,  jaką 
tylko Hikari jest im w stanie zaoferować.  

W opracowaniu skutecznej diety, pierwszym krokiem jest
obserwacja ryb w ich naturalnym środowisku.

Wykonujemy ogromną liczbę prób aby uzyskać dane naukowe
niezbędne przy tworzeniu najlepszych pokarmów.

Po tych wszystkich wyczerpujących staraniach, najlepsze na
świecie pokarmy Hikari docierają do sklepów akwarystycznych.

Wszystkie produkty Hikari są wytwarzane wyłącznie w naszych
fabrykach.

Laboratorium Akwarystyczne Hikari jest 
największą i najbardziej zaawansowaną 
jednostką badawczą tego typu na świecie.

Główne laboratorium jest zaopatrzone
w najnowocześniejszy sprzęt.

Testy mają ogromny wpływ na wiedzę
o wpływie pokarmu na zdrowie ryb.

Uroki żywej rafy koralowej

Nasza najnowsza fabryka produkcy-
jna, korzystająca z najnowocześniej-
szego dostępnego sprzętu.

Piękne stado dyskowców

Head Office / Export Division
9 Minami-machi, Himeji city 670-0912 Japan
Tel : +81-79-288-1431  Fax: +81-79-288-1432
URL:http://www.hikari.info

Head Office / Export Division
9 Minami-machi, Himeji city 670-0912 Japan
Tel : +81-79-288-1431  Fax: +81-79-288-1432
URL:http://www.hikari.info

Laboratoria badawcze konsekwentnie pilnują
jakości i innowacyjności naszych produktów.

Odmiana ryukin królem akwarium

Bojownik wspaniały - piękny i waleczny
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TECHNOLOGIA

3 hektary wody na farmie hodowlanej Yamasaki

Własne, bogato wyposażone laboratorium. Zdalnie regulowane sztuczne środowisko laboratoryjne.

Magazyn wysyłkowy Wysoko zautomatyzowana produkcja

®

Kamihata Fish Industries to producent pokarmów Hikari, który wykorzystuje 
ponad stuletnią tradycję i doświadczenie w hodowli ryb ozdobnych, aby 
wyprodukować i dostarczyć nam najlepszy pokarm dla ryb. Hikari jest 
najpopularniejszą marką w Japonii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, 
produkującą pokarmy dla ryb ozdobnych. Prawdziwi miłośnicy hodowli ryb 
ozdobnych największą wagę przywiązują do wyglądu i dobrego zdrowia 
swoich podopiecznych, dlatego używają naszych pokarmów. Jakość, którą 
osiąga nasza firma jest wynikiem wielu działań i doświadczeń podjętych po 
to, aby zrozumieć zwyczaje żywieniowe i zapotrzebowanie na poszcze-
gólne składniki pokarmowe różnych gatunków ryb. Wszystko zaczęło się od 
badań w warunkach naturalnych, czyli tam gdzie ryby żyją. Firma Kamihata 
zorganizowała wiele wypraw badawczych, aby sprawdzić zachowania 
i nawyki żywieniowe ryb w naturalnym biotopie. Te nieocenione doświa-
dczenia terenowe spowodowały dokładne ukierunkowanie badań 
laboratoryjnych dotyczących wymogów żywieniowych poszczególnych 
gatunków ryb. Dodatkowym atutem naszej firmy jest macierzysta, 
światowej sławy farma Yamasaki Koi Farm, gdzie sprawdza się i testuje 
w hodowli najnowsze charakterystyki projektowanych pokarmów. 
Dowodem doskonałości naszych pokarmów jest kolekcja medali, tytułów 
i wyróżnień dla ryb wystawianych przez naszą farmę na wystawach i au-
kcjach na całym świecie. Yamasaki Koi Farm nie czeka, ani nie ubiega się 
o klientów; to klienci czekają w długiej kolejce na ryby hodowane u nas, są 
też gotowi zapłacić niemałe pieniądze za najładniejsze okazy ryb na 
świecie. Jesteśmy również największym dostawcą  żywych ryb tropikalnych 
i morskich w całej Japonii. Nie produkujemy pokarmów wyłącznie dla celów 
komercyjnych, naszym celem jest raczej zdrowie, żywotność oraz 
olśniewający wygląd ryb. Zdobyty przez ponad sto lat doświadczeń prestiż 
marki Hikari stał się synonimem najwyższej jakości i to jest dla nas 
największą nagrodą za nasze wysiłki.  

Hikari® – jest najbardziej znaną na świecie marką pokarmów
oferującą nam jakość, od której można się uzależnić!

Dla zaspokojenia potrzeb bezkompromisowych hobbystów,
projektujemy najlepsze akwarystyczne pokarmy w najbardziej

wyrafinowanych i zaawansowanych procesach technologicznych.

Dla zaspokojenia potrzeb bezkompromisowych hobbystów,
projektujemy najlepsze akwarystyczne pokarmy w najbardziej

wyrafinowanych i zaawansowanych procesach technologicznych.

Doświadczenia z własnej hodowli są
podstawą osiąganych sukcesów

Hikari wykorzystuje najnowszą technologię by dostarczyć 
produkty, bez których wielu miłośników ryb ozdobnych nie może 
się obejść. Wysoko wykwalifikowani pracownicy, dzięki ściśle 
stosowanym procedurom i zautomatyzowanej produkcji, są w stanie 
zapewnić najwyższą jakość pokarmów. Doskonała praktyka 
i bezpośrednie doświadczenia w hodowlach które z nami współpra-
cują na całym świecie, zapewniają Hikari pozycję światowego 
lidera w produkcji najlepszych pokarmów. 
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POSZUKIWANIA

WYZWANIE

Podstawowym pytaniem jakie zadają sobie nasi specjaliści od żywienia, 
biochemicy, inżynierowie czy dietetycy jest: Jak można wyprodukować 
doskonały pokarm bez wiedzy, czego potrzebują ryby by zdrowo i długo żyć? 
Jesteśmy w stanie dać niezliczoną liczbę odpowiedzi, i to zanim jeszcze 
pierwsza próbka pokarmu zostanie przetestowana w naszym laboratorium, 
lecz rzetelna odpowiedź na to pytanie brzmi – bez badań i doświadczeń w 
terenie, żadna firma nie jest w stanie zaprojektować dobrego pokarmu. Dlatego 
też czujemy się w obowiązku by stale poznawać naturalne warunki w których 
żyją ryby, ich zachowania i upodobania związane z żerowaniem, tak by 
zapewnić im najlepsze pożywienie jakiego potrzebują. Robimy to nie zważając 
na ogromne nakłady i koszty, ponieważ dla nas tak naprawdę sprawą honoru 
jest wytworzenie najlepszego pokarmu sztucznego dla ryb na świecie. Nasze 
wnikliwe badania jezior Irian, Jaya, Malawi, Tanganiki, cieków wodnych wyżyn 
Gujany, rozlewisk w lasach środkowo-wschodniej Azji, rzeki Ayeyawady czy raf 
koralowych oceanu indyjskiego dostarczają nam niezliczonej ilości nowych 
informacji o życiu, zdrowiu i prawidłowym ubarwieniu ryb tam żyjących. 
Skrupulatnie gromadzimy niezliczone dane i wykorzystujemy je tak jak 
najlepiej można w naszych projektach składów mieszanek pokarmowych.

Nasza renoma i reputacja jest tak silna, a zdolności twórcze tak 
różnorodne, że Hikari zostało poproszone przez NASA o przygotowanie 
i wyprodukowanie specjalnego pokarmu dla rybek zabieranych w 
promie kosmicznym, w celu przeprowadzania doświadczeń. Z taką 
samą troską, dokładnością i inwencją przygotowujemy wszystkie nasze 
pokarmy dostępne w sprzedaży na światowym rynku. Z ciekawością 
akceptujemy wyzwania by zapewnić sobie pozycję lidera na rynku 
nowych technologii. Naszym celem jest jakość, skuteczność, 
innowacyjność oraz wdrażanie technologii nowoczesnych opakowań.

Akwarium z rybkami na promie kosmicznym

Start promu z Florydy

Visit us at http://www.hikari.info

Manufactured in Japan and exported by 

Rybka kosmonauta, cała i zdrowa po
zakończeniu  badań w stanie nieważkości

Specjalne pożywienie
wyprodukowane przez Hikarii dla
ryb w kosmosie

Odmienna barwa wody w jeziorach Irian, Jaya, wskazuje na znaczne różnice w jej skła-
dzie i jakości. Stwarza to możliwości do życia dla całkowicie odmiennych gatunków ryb,
a nam doskonały poligon do badań i doświadczeń. Czerwiec 1993r.

Ręczny odłów królewskiej wielkości
plekostomusów w rzekach Wenezueli.
Luty 1996r.

Tradycyjny taniec kobiet w wiosce Tukana w Kenii. Luty 1997r.

Wspaniały okaz Copadochromis cyaneus z
jeziora Malawi w Afryce. Kwiecień 1994r.

Badania nad dziko żyjącymi rybami, w nasyconej gar-
bnikami brązowej wodzie, w tropikalnych lasach
Kolumbii. Listopad 1996r.

©NASA / JAXA

Automatyczny
dozownik pokarmu
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Powody dla których tak chętnie wybieramy
pokarmy Hikari® dla ryb tropikalnych

Rodzaje
granulatów:

Te rodzaje pokarmów produkowane są w cylindrach ciśnieniowych przy zastosowaniu unikatowych procedur. Kontrolując ciśnienie i temperaturę możemy zapewnić wyjątkowe właściwości takie jak: 
wydobycie naturalnego smaku i zapachu oraz wyeliminowanie denaturyzacji białek i zwiększenie helatyzacji składników, co w znaczącym stopniu zwiększa przyswajanie pokarmu oraz podnosi 
odporność i witalność u ryb tropikalnych.

Specjalnej konstrukcji udoskonalone pałeczki zawierają duże puste przestrzenie z 
dużą ilością powietrza, co skutkuje tym że po szybkim nasiąknięciu wodą pałeczki 
są miękkie, elastyczne i bardzo sprężyste (faktura żywej tkanki). Technologia ta 
opracowana i zastrzeżona przez Hikari nie jest stosowana przez inne firmy. 
Niespotykane cechy tego rodzaju granulatu powodują to, iż jest on łapczywie 
zjadany przez drapieżniki.

• Miękkie pałeczki
Płaskie dyski leciutko wygięte na brzegach, o odpowiedniej twardości i 
chrupkości. Kształt który zapewnia, naturalne zachowania i zaspokojenie 
nawyków żywieniowych glonojadów, plecostomusów, kirysków i innych ryb 
przydennych.

• Dyski
Granulat z niewielką ilością powietrza w środku, zaprojektowany w 
strukturze która pozwala na długotrwałe utrzymywanie się na powierzchni 
wody i nie rozpadanie się pod wpływem działania wody i czasu.

• Twarde pałeczki

Hikari® Tropical 

• Sinking Carnivore
   Pellets™

• Food Sticks™

• Discus

• Marine-A™

• Marine-S™

• Turtle Sticks™

Hikari® Tropical 

• Algae Wafers™

• Sinking Wafers®

Hikari® Tropical 

• Crab Cuisine™

Hikari proponuje szeroką gamę smaków, każdy ma unikalny zapach i jest chętnie akceptowany i spożywany przez ryby. Nasza wrażliwość 
na szczegóły daje naszym klientom pewność, że pokarm zostanie zjedzony nawet przez najbardziej wybredne rybki.

Przegląd produktów dla tropikalnych ryb ozdobnych
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• Mikro-granulat
Mikrogranulki są przygotowywane przez zmielenie i delikatne 
ogrzanie składników, następnie formowane są przy wykorzystaniu 
specjalnego wypełniacza w małe kuleczki, oraz pokrywane 
(glazurą) warstwą chroniącą przed rozpraszaniem wartościowych 
składników. Technologia jest skomplikowana ale bardzo skuteczna.

• Płatki
Płatki wytwarzane są przy użyciu suszarki bębnowej, w której 
rozdrobnione i rozpuszczone w wodzie składniki rozlewa się na 
powierzchni gorącego bębna gdzie formują się cieniutkie płatki. 
Ten pokarm jest delikatniejszy i łatwiejszy do zjedzenia. Nadaje się 
do akwarium towarzyskiego gdzie trzymane są ryby rozmaitych 
gatunków.

Hikari® Tropical 

• Fancy Guppy™

• Micro Pellets®

Hikari®  

• First Bites™

Hikari® Flake 

• Tropical

• Goldfish

• Mikro-dyski
Najnowsza formuła pokarmu w postaci milimetrowej średnicy 
dysków. Dzięki najnowocześniejszej linni technologicznej i unikato-
wym procedurom zapewniamy niezwykłe właściwości pokarmu. 
Mikro dyski są zbilansowane optymalnie dla zdrowia ryb. Wyjątko-
wo duża przyswajalność tego pokarmu eliminuje problemy z jako-
ścią biologiczną wody w akwarium. Ryby karmione tym pokarmem 
budują masę mięśniową ciała, bez zbędnego odkładania tłuszczu.

Hikari® Tropical 

• Micro Wafers

Hikari® pokarmy dla pielęgnic
Pokarm specjalnie przygotowany i przystosowany dla różnych gatunków pielęgnic, gwarantuje prawidłowy metabolizm, dużą zdolność do atrakcyjnego wybarwiania ciała oraz 
przyczynia się do znacznej redukcji stresu.

Tylko dzięki technologii z XXI wieku jesteśmy w stanie wyprodukować tak wspaniałe zaprojektowane przez naszych naukowców pokarmy dla rybek.
Dzięki ich fantazji i nowoczesnej technice,  inne firmy produkujące pokarmy mogą nas tylko nieudolnie naśladować.

Hikari® płatki

Pokarm przeznaczony dla wszystkich rodzajów ryb 
tropikalnych. Gwarantuje zrównoważone odżywia-
nie i przyswajanie pokarmu, w efekcie do wody 
trafia mniej produktów przemiany materii.

Hikari® pokarm dla
bojowników syjamskich
Dokładnie takiego pożywienia potrzebują bojowniki, 
po karmieniu tym pokarmem robią się żwawe,
silne i mocno kolorowe, bardzo szybko regenerują
rany po walkach samców.

Hikari® pokarm dla 
narybku ryb tropikalnych
Pożywienie, które gwarantuje narybkowi 
doskonałe warunki do prawidłowego rozwoju.

Przegląd produktów dla tropikalnych ryb ozdobnych
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Każda maleńka granulka Hikari Tropical Micro 
Pellets i Hikari Fancy Guppy jest pokryta cieniutką 
glazurą, która zatrzymuje wszystkie składniki 
odżywcze i zabezpiecza przed ich rozpraszaniem. 
Dzięki tej nowoczesnej technologii delikatne granulki 
nie zanieczyszczają wody w akwarium, oraz zapew-
niają twoim rybkom smaczny, zdrowy, urozmaicony 
i pełnowartościowy pokarm. Jest to jeszcze jeden 
dowód, że Hikari dzięki swoim badaniom oferuje 
klientom wszystko co najlepsze.  

warstwa ochronna
składniki odżywcze

segregator

Przekrój przez mikrogranulkę

Cieniutka warstwa ochronna pokrywająca każdą kuleczkę chroni
przed utlenianiem  składników
Cieniutka warstwa ochronna pokrywająca każdą kuleczkę chroni
przed utlenianiem  składników
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Dieta tropikalna Oferta produktów dla małych ryb

Każda maleńka granulka Hikari Tropical Micro 
Pellets i Hikari Fancy Guppy jest pokryta cieniutką 
glazurą, która zatrzymuje wszystkie składniki 
odżywcze i zabezpiecza przed ich rozpraszaniem. 
Dzięki tej nowoczesnej technologii delikatne granulki 
nie zanieczyszczają wody w akwarium, oraz zapew-
niają twoim rybkom smaczny, zdrowy, urozmaicony 
i pełnowartościowy pokarm. Jest to jeszcze jeden 
dowód, że Hikari dzięki swoim badaniom oferuje 
klientom wszystko co najlepsze.  

warstwa ochronna
składniki odżywcze

segregator

Przekrój przez mikrogranulkę

Pokarm w postaci mikrogranulek
dla gupików i innych ryb żyworodnych

Uniwersalny codzienny pokarm, wzmacniający kolory i witalność dla
wszystkożernych małych ryb tropikalnych

Idealny pokarm dla ryb z rodziny piękniczkowatych, polecany dla
profesjonalistów lub ambitnych hobbystów.

Tłuszcz sur.
min. 8%

Proteiny sur.
min. 50%

Włókna sur.
max. 0.5%

Wilgotność
max. 10%

Popiół
max. 16%

ANALIZA ZAWARTOŚCI

OPIS
Pokarm ma postać małych, bardzo wolno tonących 
kuleczek i został opracowany pod kątem potrzeb 
żywieniowych ryb żyworodnych, a szczególnie oka-
zów wystawowych. Hodowcy gupików, mieczyków 
czy molinezji uczestniczący aktywnie w różnych 
konkursach i wystawach na pewno docenią moż-
liwości tego pokarmu, ponieważ jego formuła 
sprzyja wykształceniu się odpowiedniego wzorca 
ciała oraz kształtu i sprężystości płetw. Pożywienie 
to w najmniejszym stopniu nie narusza naturalnej 
kolorystyki, aczkolwiek delikatnie wyostrza i roz-
świetla barwy ryb. Pokarm w istotnym zakresie 
redukuje problemy zdrowotne, maksymalnie zwię-
kszając odporność na stres oraz infekcje pasożytni-
cze i bakteryjne. Jest naprawdę wyjątkowo pomocny 
w osiąganiu sukcesu w hodowli ryb żyworodnych.  

OPAKOWANIA
Hikari® Tropical Fancy Guppy™ 
Art. nr 22-102 22g 55ml
Art. nr 22-166 1kg 2,5l

KARMIENIE
Pokarm należy podawać 2 do 3 razy dziennie w niskich temperaturach, natomiast 
w temperaturze wyższej niż 26°C karmić 4 razy dziennie. Jednorazowo należy 
podawać taką ilość granulek, aby rybki zjadły je w ciągu 2 minut. Pokarm jest 
wyjątkowo wydajny i rybka już po zjedzeniu kilku granulek będzie długo 
najedzona, dlatego w trosce o zdrowie i kondycję zwierząt lepiej podawać im 
częściej, lecz w mniejszych dawkach.

Pokarm Tropical Fancy Guppy™ firma Hikari®
poleca dla:
małych ryb żyworodnych

Tłuszcz sur.
min. 4%

Proteiny sur.
min. 42%

Włókna sur.
max. 3%

Wilgotność
max. 10%

Popiół
max. 12%

ANALIZA ZAWARTOŚCI

OPIS
Pokarm ma postać niewielkich, bardzo wolno 
tonących kuleczek o trzech kolorach i jest przezna-
czony dla małych ryb podejmujących pożywienie 
ze środka toni lub z powierzchni wody. Badania nad 
potrzebami żywieniowymi tego rodzaju ryb pozwoliły 
wypracować formułę łączącą w jeden produkt trzy 
różne typy pożywienia niezbędnego dla utrzymania 
zdrowia tych zwierząt.   • kuleczki czerwone zawierają składniki pochodze-
nia zwierzęcego i aminokwasy,   • kuleczki zielone zawierają składniki roślinne 
i błonnik,  • kuleczki żółte witaminy i mikroelementy.   
Przy opracowywaniu tego rodzaju pokarmu zostały 
zastosowane najnowsze rozwiązania z dziedziny 
biotechnologii, dzięki temu jest on obecnie 
najdoskonalszym i najlepiej przyswajalnym preparo-
wanym pokarmem dla małych ryb na świecie. Testy 
przeprowadzone w hodowlach w Japonii i USA 
potwierdziły opinie inżynierów Hikari o tym pokar-
mie, natomiast hodowcy zyskali niezwykle wydajny, 
skuteczny i zdrowy pokarm dla swoich ryb.  

OPAKOWANIA
Hikari® Tropical Micro Pellets® 
Art. nr 21-102 22g 55ml
Art. nr 21-108 45g 112ml
Art. nr 21-166 1kg 2,5l

KARMIENIE
Ryby należy karmić 2 do 4 razy dziennie w niskich temperaturach, natomiast w 
temperaturze powyżej 26°C - 5 razy dziennie. Jednorazowo należy podawać taką 
ilość granulek, aby rybki zjadły je w ciągu 2 minut. Pokarm jest wydajny i rybka już 
po zjedzeniu kilku granulek będzie długo najedzona, natomiast przekarmianie 
może wywoływać niepożądane skutki. Lepiej podawać częściej mniejsze dawki. 
Np. w profesjonalnych hodowlach ryby są karmione do 7 razy na dobę przy użyciu 
automatycznych dozowników.

Pokarm Tropical Micro Pellets® firma Hikari®
poleca dla:
wszystkich małych ryb

Codzienna dieta dla małych
ryb z biotopów Amazonki

Cieniutka warstwa ochronna pokrywająca każdą kuleczkę chroni
przed utlenianiem  składników
Cieniutka warstwa ochronna pokrywająca każdą kuleczkę chroni
przed utlenianiem  składników

Dieta tropikalna Oferta produktów dla małych ryb

Każda maleńka granulka Hikari Tropical Micro 
Pellets i Hikari Fancy Guppy jest pokryta cieniutką 
glazurą, która zatrzymuje wszystkie składniki 
odżywcze i zabezpiecza przed ich rozpraszaniem. 
Dzięki tej nowoczesnej technologii delikatne granulki 
nie zanieczyszczają wody w akwarium, oraz zapew-
niają twoim rybkom smaczny, zdrowy, urozmaicony 
i pełnowartościowy pokarm. Jest to jeszcze jeden 
dowód, że Hikari dzięki swoim badaniom oferuje 
klientom wszystko co najlepsze.  

warstwa ochronna
składniki odżywcze

segregator

Przekrój przez mikrogranulkę

Pokarm w postaci mikrogranulek
dla gupików i innych ryb żyworodnych

Uniwersalny codzienny pokarm, wzmacniający kolory i witalność dla
wszystkożernych małych ryb tropikalnych

Idealny pokarm dla ryb z rodziny piękniczkowatych, polecany dla
profesjonalistów lub ambitnych hobbystów.

Tłuszcz sur.
min. 8%

Proteiny sur.
min. 50%

Włókna sur.
max. 0.5%

Wilgotność
max. 10%

Popiół
max. 16%

ANALIZA ZAWARTOŚCI

OPIS
Pokarm ma postać małych, bardzo wolno tonących 
kuleczek i został opracowany pod kątem potrzeb 
żywieniowych ryb żyworodnych, a szczególnie oka-
zów wystawowych. Hodowcy gupików, mieczyków 
czy molinezji uczestniczący aktywnie w różnych 
konkursach i wystawach na pewno docenią moż-
liwości tego pokarmu, ponieważ jego formuła 
sprzyja wykształceniu się odpowiedniego wzorca 
ciała oraz kształtu i sprężystości płetw. Pożywienie 
to w najmniejszym stopniu nie narusza naturalnej 
kolorystyki, aczkolwiek delikatnie wyostrza i roz-
świetla barwy ryb. Pokarm w istotnym zakresie 
redukuje problemy zdrowotne, maksymalnie zwię-
kszając odporność na stres oraz infekcje pasożytni-
cze i bakteryjne. Jest naprawdę wyjątkowo pomocny 
w osiąganiu sukcesu w hodowli ryb żyworodnych.  

OPAKOWANIA
Hikari® Tropical Fancy Guppy™ 
Art. nr 22-102 22g 55ml
Art. nr 22-166 1kg 2,5l

KARMIENIE
Pokarm należy podawać 2 do 3 razy dziennie w niskich temperaturach, natomiast 
w temperaturze wyższej niż 26°C karmić 4 razy dziennie. Jednorazowo należy 
podawać taką ilość granulek, aby rybki zjadły je w ciągu 2 minut. Pokarm jest 
wyjątkowo wydajny i rybka już po zjedzeniu kilku granulek będzie długo 
najedzona, dlatego w trosce o zdrowie i kondycję zwierząt lepiej podawać im 
częściej, lecz w mniejszych dawkach.

Pokarm Tropical Fancy Guppy™ firma Hikari®
poleca dla:
małych ryb żyworodnych

Tłuszcz sur.
min. 4%

Proteiny sur.
min. 42%

Włókna sur.
max. 3%

Wilgotność
max. 10%

Popiół
max. 12%

ANALIZA ZAWARTOŚCI

OPIS
Pokarm ma postać niewielkich, bardzo wolno 
tonących kuleczek o trzech kolorach i jest przezna-
czony dla małych ryb podejmujących pożywienie 
ze środka toni lub z powierzchni wody. Badania nad 
potrzebami żywieniowymi tego rodzaju ryb pozwoliły 
wypracować formułę łączącą w jeden produkt trzy 
różne typy pożywienia niezbędnego dla utrzymania 
zdrowia tych zwierząt.   • kuleczki czerwone zawierają składniki pochodze-
nia zwierzęcego i aminokwasy,   • kuleczki zielone zawierają składniki roślinne 
i błonnik,  • kuleczki żółte witaminy i mikroelementy.   
Przy opracowywaniu tego rodzaju pokarmu zostały 
zastosowane najnowsze rozwiązania z dziedziny 
biotechnologii, dzięki temu jest on obecnie 
najdoskonalszym i najlepiej przyswajalnym preparo-
wanym pokarmem dla małych ryb na świecie. Testy 
przeprowadzone w hodowlach w Japonii i USA 
potwierdziły opinie inżynierów Hikari o tym pokar-
mie, natomiast hodowcy zyskali niezwykle wydajny, 
skuteczny i zdrowy pokarm dla swoich ryb.  

OPAKOWANIA
Hikari® Tropical Micro Pellets® 
Art. nr 21-102 22g 55ml
Art. nr 21-108 45g 112ml
Art. nr 21-166 1kg 2,5l

KARMIENIE
Ryby należy karmić 2 do 4 razy dziennie w niskich temperaturach, natomiast w 
temperaturze powyżej 26°C - 5 razy dziennie. Jednorazowo należy podawać taką 
ilość granulek, aby rybki zjadły je w ciągu 2 minut. Pokarm jest wydajny i rybka już 
po zjedzeniu kilku granulek będzie długo najedzona, natomiast przekarmianie 
może wywoływać niepożądane skutki. Lepiej podawać częściej mniejsze dawki. 
Np. w profesjonalnych hodowlach ryby są karmione do 7 razy na dobę przy użyciu 
automatycznych dozowników.

Pokarm Tropical Micro Pellets® firma Hikari®
poleca dla:
wszystkich małych ryb

Codzienna dieta dla małych
ryb z biotopów Amazonki

Cieniutka warstwa ochronna pokrywająca każdą kuleczkę chroni
przed utlenianiem  składników
Cieniutka warstwa ochronna pokrywająca każdą kuleczkę chroni
przed utlenianiem  składników

Oferta produktów dla małych ryb ozdobnych

Hikari Tropical

Hikari Tropical

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 50% min. 8% max. 0,5% max. 10% max. 16%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 42% min. 4% max. 3% max. 10% max. 12%

Opis
Pokarm w postaci małych, wolno tonących kuleczek 
został opracowany dla potrzeb żywieniowych ryb 
żyworodnych, szczególnie pomocny jest w kształ-
towaniu ciała  okazów wystawowych. Hodowcy 
gupików, mieczyków czy molinezji, uczestniczą-
cy aktywnie w wystawach i konkursach na pewno 
docenią możliwości tego produktu. Formuła jego 
sprzyja wykształcaniu się odpowiednich proporcji 
ciała, oraz poprawia kształt i sprężystość płetw. 
Dieta ta w najmniejszym stopniu nie narusza na-
turalnej kolorystyki aczkolwiek delikatnie wyostrza 
i rozświetla barwy ryb. Pokarm w istotnym zakresie 
redukuje problemy zdrowotne, maksymalnie zwięk-
szając odporność na stres oraz infekcje pasożytni-
cze i bakteryjne.Jest naprawdę wyjątkowo pomocny 
w osiąganiu sukcesu w hodowli tychże ryb.

Opis
Pokarm ma postać niewielkich, bardzo wolno toną-
cych kuleczek o trzech kolorach i jest przeznaczony 
dla małych ryb, podejmujących pożywienie ze środ-
ka toni lub z powierzchni wody. Badania nad po-
trzebami żywieniowymi tego rodzaju ryb, pozwoliły 
wypracować formułę łączącą w jeden produkt, trzy 
różne typy pożywienia niezbędnego dla utrzymania 
zdrowia tych zwierząt.
• kuleczki czerwone zawierają składniki pochodze-
nia zwierzęcego i aminokwasy,
• kuleczki zielone zawierają składniki roślinne i błon-
nik,
• kuleczki żółte witaminy i mikroelementy.
Przy opracowywaniu tego rodzaju pokarmu zostały 
zastosowane najnowsze rozwiązania z dziedziny 
biotechnologii, dzięki temu jest on obecnie najdo-
skonalszym i najlepiej przyswajalnym preparowa-
nym pokarmem dla małych ryb. Testy przeprowa-
dzone w hodowlach w Japonii i USA potwierdziły 
opinie inżynierów Hikari o tym pokarmie, natomiast 
hodowcy zyskali niezwykle wydajny, skuteczny  
i zdrowy pokarm dla swoich ryb.  

Idealny pokarm dla ryb z rodziny piękniczkowatych, wydatnie zwięk-
sza przyrosty masy ciała oraz wpływa na poprawę kształtu ryb.

Uniwersalny pokarm przeznaczony dla małych wszystkożernych ryb  
z biotopów Amazonki, rozświetla kolory oraz zwiększa witalność

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Opakowania

Opakowania

Hikari® Fancy Guppy™
Art. nr 22-102 22g 55ml
Art. nr 22-166 1kg 2,5l

Hikari® Micro Pellets™
Art. nr 21-102 22g 55ml
Art. nr 21-108 45g 112ml
Art. nr 21-166 1kg 2,5l

Polecamy dla:
małych ryb żyworodnych

Polecamy dla:
małych ryb wszystkożernych

Mikro granulki dla małych ryb  
z biotopów Amazonki

Mikrogranulki dla ryb żyworodnych
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Oferta produktów dla sumików, kirysków i glonojadów

Hikari Tropical

Hikari Tropical

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 34% min. 4% max. 5% max. 10% max. 12%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 32% min. 4% max. 5% max. 10% max. 12%

Opis
Pokarm ma postać krążków o średnicy mniejszej 
niż moneta 1-groszowa i jest bardzo chętnie podej-
mowany przez ryby pobierające pożywienie z dna. 
Wyjątkowy, owalny kształt jest tak dobrany, że ryby 
o otworze gębowym skierowanym ku dołowi mogą 
połykać krążki bez przeszkód i problemów. Dzięki 
zaawansowanej technologii produkcji, suszeniu  
w niskich temperaturach oraz doboru składu, zgod-
nie z zasadami makrobiotyki, produkt ten jest bardzo 
bogaty w naturalne, nisko przetworzone składniki, 
minerały i mikroelementy. Według opinii hodowców 
stosowanie tego pokarmu u dorosłych tarlaków, po-
woduje znaczne zwiększenie ilości składanej ikry,  
a tym samym wzrost liczebności wylęgu. Pożywie-
nie to w znaczący sposób zwiększa odporność ryb 
na stres i choroby, a także pobudza ich witalność  
i aktywność.

Opis
Pokarm ma postać twardych krążków o średnicy 
16 mm. Taka forma pożywienia w pełni odpowiada 
zwyczajom i preferencjom żywieniowym ryb roślino-
żernych, pobierających pokarm z dna, które na je-
dzeniu spędzają długi czas. Twardość krążków jest 
tak dobrana, że glonojady są w stanie najeść się do 
syta, a jednocześnie podczas zeskrobywania po-
karmu muszą wykorzystywać tarki umiejscowione 
w ich otworach gębowych, co pozwala utrzymać je 
w dobrej kondycji. Dzięki zaawansowanej technolo-
gii suszenia w niskich temperaturach, produkt  jest 
bardzo bogaty w bioskładniki, minerały i mikroele-
menty. Według opinii hodowców, stosowanie tego 
pokarmu u tarlaków powoduje bardzo znaczące 
zwiększenie ilości składanej ikry i wylęgających się 
młodych. Natomiast karmienie młodych skutkuje 
szybkimi przyrostami.

Podstawowy pokarm przeznaczony dla małych wszystkożernych sumi-
ków, kirysów itp. pobudza aktywność, zwiększa liczebność wylęgów

Najlepsza i najnowocześniejsza dieta dla wszystkich glonojadów, 
precyzyjnie zbilansowana i niezwykle skuteczna

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Opakowania

Opakowania

Hikari® Tropical Sinking 
WAFERS™
Art. nr 21-503 25g 62ml
Art. nr 21-510 50g 125ml
Art. nr 21-521 110g 275ml
Art. nr 21-566 1kg 2,5l

Hikari® Tropical Shrimp 
Cuisine™
Art. nr 22-102 22g 55ml
Art. nr 22-166 1kg 2,5l

Polecamy dla:
małych wszystkożernych  

ryb dennych

Polecamy dla:
roślinożernych ryb zbrojniko-

watych i glonojadów

Małe dyski dla wszystkożernych  
ryb dennych

Dyski dla wszystkich rodzajów  
glonojadów

Kiedy wprowadzaliśmy na rynek w roku 1991 dyski dla glonojadów i plestokomusów 
Algae Wafers, na rynku światowym nie było żadnego innego pokarmu, który 
zapewniałby zdrowie oraz witalność u tych ryb. Było wiele opracowań na temat utraty 
wagi przez glonojady w hodowli, lecz w praktyce nikt nie potrafił zaproponować 
skutecznych rozwiązań. Aby poznać przyczynę problemów i opracować doskonale 
dopasowaną dietę, firma Hikari rozpoczęła badania i kontrolę u źródeł, czyli w 
warunkach naturalnych. Po bardzo długim i trudnym procesie badawczym i wielu 
doświadczeniach, wyprodukowaliśmy pokarm, którego formuła jest dostosowana do 
naturalnych potrzeb i nawyków żywieniowych tych ryb. Udało się też skomponować 
ten pokarm tak, aby zawierał tylko naturalne składniki w postaci gwarantującej 
wysoką przyswajalność oraz zachowanie jak najwięcej wartości odżywczych. Dziś wiele firm konkurencyjnych usiłuje 
kopiować ten pokarm, lecz bez naszych badań i doświadczeń firmy te produkują tylko bezwartościowe, brudzące 
wodę  zielone pastylki, które raczej szkodzą glonojadom niż im pomagają. Aby przekonać się o tym, wystarczy 
porównać ilości młodych ancistrusów, uzyskiwanych podczas tarła z samic żywionych naszymi dyskami i samic 
karmionych innymi pokarmami. W naszych doświadczeniach laboratoryjnych różnica na korzyść pokarmu Hikari 
wynosiła nawet do 60% więcej w ilości składanej ikry i 50% więcej w wychowie młodych, które o 10 dni wcześniej 
osiągały wymiary handlowe. To właśnie ma na myśli firma Hikari mówiąc o dużej skuteczności swoich produktów, w 
praktyce liczą się tylko fakty a nie reklamowe slogany.

Formuła pokarmu dla glonojadów jest wielkim sukcesem firmy Hikari®

Tylko oryginalne dyski gwarantu-
ją prawidłowy rozwój wypustek 
ścierających w aparacie gębo-
wym roślinożerców, zeskrobu-
jących pokarm z podłoża.  
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Oferta produktów dla dużych drapieżników

Hikari Tropical

Hikari Tropical

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 44% min. 8% max. 2% max. 10% max. 13%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 50% min. 12% max. 3% max. 10% max. 15%

Opis
Pokarm ma postać twardych nierozpuszczających 
się w wodzie mini dysków. Taka forma pożywienia  
w pełni odpowiada zwyczajom i preferencjom żywie-
niowym ryb pobierających pokarm ze środka toni  
i dna. Sprężystość i szybkość nasiąkania wodą mini 
dysków jest tak dobrana, że ryby podczas połyka-
nia pokarmu nie odczuwają żadnego dyskomfortu. 
Zalety pokarmu to:
• duże efekty przyrostu mięśniowej masy ciała,
• optymalna redukcja tkanki tłuszczowej,
• zawartość niezbędnych mikroelementów,
• brak sztucznych barwników,
• łatwość przyjmowania i lekkostrawność,
• odpady po trawieniu nie degradują biologicznie  
 wody,
• łatwość dozowania i poprzez to unikanie  
 przekarmienia.

Opis
Pokarm z aktywnymi bakteriami Germ stworzono 
doświadczalnie, po zrozumieniu potrzeb dyskow-
ców. Uwzględniono ich specyficzną technikę jedze-
nia tzn. wielokrotne pobieranie i wypluwanie pokar-
mu, co powoduje ogólny nieporządek i problemy  
z jakością wody. Formuła pokarmu powstała przy 
użyciu najnowszych technik w biotechnologii. Granu-
lat  zapewnia wspaniałe ubarwienie, żywotność, wi-
talność oraz przyspiesza regenerację ubytków skóry 
po karmieniu młodych. Wyważone proporcje skład-
ników o najwyższej jakości, komponowane według 
zasad makrobiotyki, powodują że nawet najbardziej 
wybredne ryby wprost przepadają za nim. Pokarm 
ma postać wolno tonących nieregularnych pałeczek 
przystosowanych wielkością do otworu gębowe-
go ryb. Bryłki są porowate, sprężyste, elastyczne  
i nie zanieczyszczają biologicznie wody. Pokarm w 
znacznym stopniu redukuje problemy z pasożyta-
mi i bakteriami, zwiększa odporność na choroby, 
niweluje i osłabia stresy. Przy projektowaniu tego 
pożywienia uwzględniono potrzebę pięknego wy-
barwienia u ryb i dodano składniki powodujące wy-
tworzenie mocno nasyconych i czystych kolorów.

Opracowana naukowo, najnowocześniejsza dieta dla wszystkich małych 
i średnich ryb tropikalnych, żywiących się w środku toni lub przy dnie.

Mocno wybarwiający, wolno tonący pokarm z żywymi bakteriami 
Germ dla dyskowców redukujący problemy zdrowotne i stres

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Opakowania

Opakowania

Hikari® Micro Wafers™
Art. nr 21-202  20g  50ml 
Art. nr 21-208  45g  100ml
Art. nr 21-266  1kg  2,5l

Hikari® Discus Bio-Gold™
Art. nr 22-307  40g  100ml
Art. nr 22-316  80g  200ml

Polecamy dla:
małych i średnich ryb

Polecamy dla:
wszystkich dyskowców

Mini krążki dla ryb pobierających 
pokarm z dna akwarium

Codzienny wzmacniający kolor  
pokarm dla paletek

Wiemy, że duże żarłoczne sumy czy szybkie i piękne arowany 
uwielbiają żywy pokarm. Dlatego wyprodukowaliśmy pokarmy 
Hikari Food Sticks i Sinking Carnivore Pellets, które są bardzo 
chętnie zjadane przez te ryby i co ważniejsze potrafią je nasycić. 
Większość hobbistów wie, iż żywy pokarm, ze względu na 
możliwość zarażenia chorobami, nie jest bezpiecznym sposobem 
żywienia. Hikari wyprodukowało bezpieczne i pełnowartościowe 
jedzenie, które jest bardzo chętnie przyjmowane przez ryby 
preferujące żywy pokarm. Po wrzuceniu do wody pokarm ten 
staje się elastyczny i sprężysty, przez co doskonale imituje 
naturalne pożywienie i doskonale je zastępuje. Jest on nawet
lepszy, ponieważ chroni twoje ryby przed chorobami czy 
zatruciami pokarmowymi. Dzięki innowacyjnej technologii 
proponujemy akwarystom mało uciążliwy i prosty sposób na 
zaspokojenie apetytu i wymagań tych pięknych lecz wiecznie 
głodnych ryb.

Przekrój poprzeczny przez pałeczkę Food Sticks™

Na sucho Po nasiąknięciu wodą

 doskonale   co  najbardziej
lubią  jeść  duże  drapieżniki
Wiemy  doskonale   co  najbardziej 
lubią  jeść  duże  drapieżniki
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Oferta produktów specjalistycznych

Hikari Tropical

Hikari Tropical

Hikari Tropical

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 47% min. 5% max. 3% max. 10% max. 17%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 40% min. 4% max. 3% max. 10% max. 12%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 47% min. 5% max. 3% max. 10% max. 17%

Opis
Pokarm ten jest specjalnie opracowaną,  tonącą 
pastylką przeznaczoną dla dużych ryb drapieżnych. 
Optymalnie zbilansowana kompozycja substancji 
odżywczych, witamin, mikroelementów oraz duża 
zawartość białka jest idealna dla mięsożerców. Wy-
ważone proporcje składników o najwyższej jakości 
zostały opracowane naukowo i są dostosowane 
do potrzeb zwierząt. Pokarm ten stworzono w wy-
niku szerokich prac i analiz zmysłu wzroku, smaku  
i powonienia u ryb mięsożernych, co zaowocowa-
ło produktem, który pobudza je do żerowania. Pa-
stylki szybko naciągają wodę i robią się sprężyste 
przez co upodobniają się do mięsa, dlatego ryby 
drapieżne połykają i przyswajają pokarm w całości, 
nie brudząc wody przez rozdrabnianie i wypluwanie 
karmy. Dzięki dużej zawartości protein i aminokwa-
sów (metioniny i lizyny), pokarm znacząco redukuje 
problemy z pasożytami i bakteriami, zwiększa wital-
ność i aktywność ryb.

Opis
Pokarm ten jest specjalnie zaprojektowaną, pły-
wającą pałeczką, o bardzo dużej sprężystości, 
przeznaczoną dla dużych ryb drapieżnych typu 
arowana, zbierających pokarm z powierzchni wody. 
Optymalnie zbilansowana kompozycja substancji 
odżywczych, witamin, mikroelementów oraz duża 
zawartość karotenoidów, protein i aminokwasów, 
jest idealna dla tego rodzaju ryb. Wyważone propor-
cje składników o najwyższej jakości zostały opraco-
wane przez naszych naukowców i poprzez długie 
badania i doświadczenia dostosowane do potrzeb  
drapieżnych zwierząt. Pokarm  ten stworzono  
w wyniku badań i analiz  nad zmysłem wzroku, 
smaku i powonienia u ryb. Prace te, zaowocowały 
produktem który pobudza drapieżniki  do większej 
ruchliwości i całkowicie zastępuje pokarm żywy. Po-
karm w naturalny sposób redukuje problemy z pa-
sożytami i bakteriami, zwiększa aktywność, żywot-
ność i witalność oraz znacząco wpływa na piękne 
wybarwienie u ryb.

Opis
Receptura zaprojektowana dla dennych ryb mięso-
żernych, oferuje zbilansowane odżywianie, wysoka 
zawartość witamin i minerałów, jak również dosko-
nałe, ogólne wartości odżywcze w porównaniu do 
pokarmu żywego, czynią ten pokarm bardzo prak-
tycznym i niezastąpionym. Opracowany na podsta-
wie doświadczeń, badań i analiz zmysłów wzroku, 
węchu i smaku dużej populacji ryb mięsożernych. 
Połączenie kluczowych składników takich jak DL-
metionina i L-lizyna pozwala nam zaprezentować 
pokarm, który większość mięsożernych ryb den-
nych zjada z największą chęcią. Duże, porowate 
baryłki szybko pęcznieją i  stają się miękkie pod 
wpływem wchłaniania wody. Pokarm szybko syci 
ryby lecz nie wpływa  na nadmierne odkładanie 
tłuszczów i nie prowadzi do monstrualnych prze-
rostów. Najważniejszą cechą pokarmu jest brak 
czynników, które powodują mętnienie wody  oraz jej 
degradację biologiczna. Zawiera najwyższej jakości 
karotenoid, cały czas czynny dlatego, iż wykorzy-
stano najnowsze zdobycze biotechnologii. Wywiera 
on pozytywny wpływ na wybarwienie ryb mięsożer-
nych, hodowanych w akwariach. Twoje ryby mogą 
teraz wyglądać tak, jak sobie tego życzysz.

Wysoko proteinowy, tonący, bezpieczny dla środowiska pokarm 
dla dużych ryb drapieżnych, zastępujący skutecznie karmy mięsne

Pływający granulat dla ryb mięsożernych pobierających pokarm  
z powierzchni wody, zastępujący skutecznie karmy mięsne

Tonący granulat dla ryb mięsożernych pobierających pokarm  
z dna zbiornika, zastępujący pokarmy żywe

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Opakowania

Opakowania

Opakowania

Hikari® Sinking Carnivore 
Pellets™
Art. nr 21-711  57g  142ml
Art. nr 21-729  250g  625ml
Art. nr 21-766  1kg  2,5l

Hikari® Food Sticks™
Art. nr 21-102 22g 55ml
Art. nr 21-108 45g 112ml
Art. nr 21-166 1kg 2,5l

Hikari® Massivore Delite™
Art. nr 22-036  380g 0,9l
Art. nr 22-066  1kg 2,4l

Polecamy dla:
mięsożernych ryb dennych

           Polecamy dla:
mięsożernych ryb pobierających  

               pokarm z powierzchni wody

              Polecamy dla:
       dużych dennych drapieżników  

              jako tonący pokarm XL.

Sprężyste pałeczki dla  
dużych drapieżników

Alternatywa żywego pokarmu dla ryb 
mięsożernych

Tonące pastylki dla ryb mięsożernych
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Oferta produktów dla ryb morskich

Hikari Tropical

Hikari Tropical

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 47% min. 5% max. 3% max. 10% max. 17%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 48% min. 8% max. 4% max. 10% max. 18%

Opis
Jest to karma, która dostarczając należytych skład-
ników odżywczych wzmacnia kolory ryb morskich. 
Wyjątkowe opakowanie chroni pokarm przed do-
stępem powietrza i pozwala w pełni zachować jego 
wartości odżywcze. Twoje rybki mogą stale cieszyć 
się najlepszym smakiem pokarmu, który nie był 
poddany procesowi  mrożenia! Korzystając z dobro-
dziejstw biotechnologii, jesteśmy w stanie dostar-
czyć Twoim rybkom kompletny zestaw składników 
pokarmowych, tak aby wyglądały one jak zwierzęta 
na prawdziwej rafie. Dzięki naszej karmie, możesz 
znowu podziwiać bajeczne bogactwo kolorów, dla 
których kupiłeś swoje rybki! Po zastosowaniu za-
awansowanych technologii produkcji jedzenie ma 
strukturę gąbki, więc akceptuje go większość ryb 
morskich. Skład pokarmu pozwala także uniknąć 
niebezpieczeństwa zmętnienia wody. Pokarm jest 
lekkostrawny dla większości zwierząt morskich, 
ogranicza problemy z jakością wody i stratami w ob-
sadzie zbiorników. Wzmacnia odporność na stres  
i infekcje.

Opis
Początkowa, aklimatyzacyjna karma dla wszystkich 
mniejszych ryb morskich. Jeżeli pragniesz, by Two-
je rybki wyglądały jak zwierzęta na prawdziwej rafie 
koralowej, podawaj im karmę Hikari Tropical Marine 
S! Obfita w kwasy tłuszczowe i wysokiej jakości pro-
teiny zwierzęce wzmaga odporność na stres wywo-
łany przebywaniem w zamkniętym środowisku mor-
skiego akwarium. Umożliwia Twoim rybkom szybką 
aklimatyzację w nowym środowisku, usprawnia 
metabolizm i podnosi odporność na zakażenia 
bakteriami i grzybami. Pokarm tonie powoli, dzięki 
czemu może być podejmowany przez ryby żyjące 
na wszystkich poziomach akwarium. Nie powoduje 
mętnienia i degradacji biologicznej wody.  

Codzienna dieta dla większych ryb morskich, wzmacniająca  
naturalne wybarwienie i zwiększająca ich żywotność

Aklimatyzacyjna dieta dla małych ryb morskich, wzmacniająca 
naturalne wybarwienie i zwiększająca ich żywotność

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Opakowania

Opakowania

Hikari® Marine-A™
Art. nr 25-121 110g 275ml
Art. nr 25-166 1kg 2,5l

Hikari® Marine-S™
Art. nr 25-210 50g 125ml
Art. nr 25-266 1kg 2,5l

Polecamy dla:
większych ryb morskich

Polecamy dla:
małych ryb morskich

Wspaniała karma wybarwiająca dla 
małych ryb morskich

Wspaniała karma wybarwiająca dla 
większych ryb morskich

Hikari Tropical

Hikari TropicalUNIKALNA GĄBCZASTA 
STRUKTURA

ATRAKCYJNY ZAPACH I SMAK

WYBOROWY SKŁAD RECEPTURY

ROZŚWIETLA KOLORY CIAŁA

Spory dodatek 
najczystszej spiruliny 
poprawia kolory ryb, ale też
wzmacnia żywotność 
oraz potęguje wigor

Perfekcyjna dieta dla 
wszystkich mniejszych
ryb morskich zapewniająca 
optymalne parametry odżywiania

Najlepszy

pokarm
dla ryb

morskich

na rynku
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Oferta produktów specjalnych

Hikari Tropical

Hikari Reptile

Hikari Tropical

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 35% min. 9% max. 6% max. 10% max. 14%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 40% min. 7% max. 2% max. 10% max. 11%

Opis
Shrimp Cuisine został przygotowany po dokład-
nym opracowaniu potrzeb żywieniowych krewetek. 
Formuła wieloskładnikowa, zawierająca również 
warzywa, jest preferowana przez roślinożerne kre-
wetki, które przepadają zwłaszcza za wodorostami  
i spiruliną. Pokarm ma formę najmniejszego na świe-
cie tonącego dysku z wielowarstwową konstrukcją  
i powłoką ochronną. Wysoko przyswajalny, dopaso-
wany wielkością dla krewetek w każdym wieku, nie 
degraduje biologicznie i nie brudzi optycznie wody. 
Wysoce naturalna mieszanka składników, dostar-
cza niezbędne minerały dla właściwego linienia. 
Zawiera miedź niezbędną do regeneracji krwi. Jest 
źródłem białka, które zapewnia szybkie wzrastanie 
i odpowiedni kształt, wspomaga system immunolo-
giczny. Redukuje blaknięcie koloru poprzez zawar-
tość astaksantyny i uwydatnia ubarwienie składni-
kami takimi jak spirulina.

Opis
Precyzyjnie zbilansowany, zaprojektowany w wyni-
ku rozległych i długofalowych badań nad nawykami 
żywieniowymi w naturalnym biotopie, rozmaitych ro-
dzajów żółwi wodnych. Pokarm zawiera trzy rodzaje 
pałeczek o różnych właściwościach; Żółte pałeczki 
zawierają maksymalną przyswajalną ilość białek, 
zmieszanych z multiwitaminami, które przyspiesza-
ją wzrost i utrzymują żółwie w najlepszej kondycji. 
Zielone pałeczki zawierają kwas laktynowowap-
niowy, który wspomaga tworzenie i utrzymywanie  
w należytej formie mocnej, grubej i zdrowej skoru-
py. Czerwone pałeczki zawierają naturalną chitynę 
z małych skorupiaków, która przyspiesza metabo-
lizm i sprawia że skóra żółwia staje się elastyczna, 
a układ trawienny działa bardzo sprawnie. Pokarm 
łatwo nasiąka wodą lecz jej nie zanieczyszcza, po-
nieważ jest miękki, sprężysty oraz zachowuje swój 
kształt

Opis
Pierwszorzędny pokarm dla wszystkich rodzajów 
skorupiaków, zapewniający wszystkie wartości 
odżywcze niezbędne do długiego i zdrowego ży-
cia. Tonące pałeczki ze zwiększoną zawartością 
wapna, przyczyniają się do dobrego wykształcenia 
zewnętrznej skorupki, która jest naturalną ochro-
ną przeciwko drapieżnikom oraz chorobom. Dobry 
stan skorupy jest też dla tych zwierząt przyczyną 
lepszego samopoczucia, co znacząco wpływa na 
ich witalność, zachowanie i chęć żerowania.

Precyzyjnie dobrana dieta dla wszystkich typów słodkowodnych  
krewetek ozdobnych, zwłaszcza dla gatunków  Cardina i Neocardina.

Uniwersalny pokarm dla żółwi wodnych, wzmacnia odporność  
i redukuje problemy ze skórą i pancerzem.

Całościowa dieta dla skorupiaków morskich i słodkowodnych,  
pomaga zachować pancerz w zdrowiu i czystości

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 31% min. 4% max. 3% max. 10% max. 9%

Analiza zawartości

Opakowania

Opakowania

Hikari® Shrimp Cuisine™
Art. nr 19-404  10g  25ml

Hikari® Reptile Turtle 
Sticks™
Art. nr 21-110  53g  130ml
Art. nr 27-166  1kg  2,5l

Opakowania
Hikari® Crab Cuisine™
Art. nr 27-309 50g 125ml

Polecamy dla:
krewetek słodkowodnych

Polecamy dla:
wszystkich żółwi wodnych  

i niektórych płazów

Polecamy dla:
skorupiaków padlinożernych

Specjalistyczny pokarm dla  
skorupiaków

Specjalistyczny pokarm dla 
krewetek słodkowodnych

Specjalistyczny pokarm dla żółwi 
wodnych
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Oferta produktów specjalistycznych

Hikari Tropical

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 38% min. 4% max. 1% max. 10% max. 12%

Opis
Pokarm ten sporządzono po długich badaniach po-
trzeb ryb labiryntowych. Formuła pokarmu powstała 
przy użyciu najnowszych technik w biotechnologii. 
Granulat zapewnia wspaniałe ubarwienie, żywot-
ność, witalność oraz przyspiesza regenerację ubyt-
ków po walkach samców, a jednocześnie zaspokaja 
wszystkie potrzeby żywieniowe. Wyważone propor-
cje składników o najwyższej jakości, komponowane 
według zasad makrobiotyki, powodują że nawet 
najbardziej wybredne ryby wprost przepadają za 
nim. Pokarm ma postać małych pływających kule-
czek, które nie zanieczyszczają biologicznie wody. 
Pokarm w znacznym stopniu redukuje problemy 
z pasożytami i bakteriami, zwiększa odporność, 
niweluje i osłabia stresy. Wspaniale sprawdza się 
jako codzienny pokarm dla bojowników, prętników, 
gurami itp.

Pokarm dla bojowników, wyprodukowany specjalnie by zaspokoić 
ich potrzeby pokarmowe i wzmocnić piękne kolory

Analiza zawartości

Opakowania
Hikari® Betta Bio-Gold™
Art. nr 19-101 2g 275ml
Art. nr 19-110 20g 2,5l
Art. nr 19-166 1kg 2,5l

Polecamy dla:  
ryb labiryntowych

Wybarwiający pokarm  
dla bojowników

Firma Hikari po kilku latach poznawania szczególnych potrzeb 
pokarmowych rybek z rodzaju betta, zaprojektowała kompletne, 
codzienne pożywienie, które jest wspaniale akceptowane przez te 
rybki, i jednocześnie znacząco wpływa na ich wygląd, eksponuje 
wspaniałe kolory oraz wzmaga wigor i żywotność. Pokarm ten sprze-
dajemy w nowoczesnych, poręcznych i łatwych w użyciu opakowa-
niach, które mają chronić przed przekarmianiem, oraz ułatwić 
dozowanie. Proszę zwrócić uwagę, iż staraliśmy się aby jednorazowo 
z torebki można było wysypać jak najmniejszą porcję jedzenia. Mamy 
nadzieję iż tego rodzaju, nowoczesne pokarmy uszczęśliwią nie tylko 
te piękne ryby, ale także ich właścicieli. To doskonały sposób by 
nauczyć Twoje dzieci jak prawidłowo karmić i opiekować się bojo-
kami.  

Pokarm  dla  bojowników  zaspokajający 
ich  potrzeby  w  stu  procentach
Pokarm  dla  bojowników  zaspokajający 
ich  potrzeby  w  stu  procentach

Hikari Tropical

Opis
Podstawowy pokarm dla młodych ryb. Specjalnie 
wyselekcjonowane składniki zapewniające nowo 
narodzonym rybkom niezbędną równowagę skład-
ników odżywczych, wymaganą podczas pierwszych 
dni życia. Bogaty w proteiny, zapewni narybkowi 
wspaniałą formę, wysoką odporność na infekcje 
oraz prawidłowy rozwój narządów wewnętrznych. 
Unikalny proces produkcji w niskich temperaturach 
zapobiega niszczeniu niezbędnych witamin, skład-
ników odżywczych oraz aminokwasów, których 
potrzebuje narybek aby przeżyć. Karma unosząca 
się na wodzie i w toni środkowej, pomaga rozwinąć 
odpowiednie nawyki żywieniowe oraz uniknąć prze-
karmienia i utraty narybku.

Doskonały pokarm dostarczający proteiny i aminokwasy, które przy-
spieszają wzrost i chronią przed deformacją bądź niedoborami.

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 48% min. 3% max. 1% max. 10% max. 15%

Analiza zawartości

Opakowania
Hikari® First Bites™
Art. nr 20-095  10g  25ml

Polecamy dla:
narybku większości  

ryb tropikalnych

Pływające mikrogranulki dla narybku 
ryb tropikalnych



Środowiskowe badania firmy Hikari® w Afryce.
Nieziemsko piękne, bajecznie ubarwione pielęgnice z jeziora Malawi.
Środowiskowe badania firmy Hikari® w Afryce.
Nieziemsko piękne, bajecznie ubarwione pielęgnice z jeziora Malawi.

Żaden inny producent pokarmów nie ma tak dokładnych informacji na temat tego czego twoje rybki tak naprawdę potrzebują żeby wy-
glądać dobrze i żyć jak najdłużej.  Hikari oferuje swoim klientom największą gamę produktów,  których wartość oraz doskonałość jest  
potwierdzona w praktyce i naukowo.

Shigezo Kamihata z 
Kamihata Fish Industries Ltd.

REPUBLIKA MALAWI

Lake 
Malawi

Lake Chilwa

Lake Malombe

Mzimba

Karonga

Nkhata Bay

NkhotakotaKasungu

Chipata

Lilongwe
Salima

Mangoche

Blantyre

Zomba

Mlanje

Mzuzu

W naturalnym środowisku w wodach Malawi, pielęgnice przybierają niewiarygodne kolory. Wykorzystaj pokarm przygo-
towany przez naszych specjalistów by pielęgnice w twoim akwarium były równie pięknie.

mchinji

balaka

chikwawa

Widok z lotu ptaka na wyspy które otacza jezioro Malawi.

Jeden z miejscowych nurków,
który był naszym przewodnikiem

Mały samolot który służył nam do badań odległych obszarów.Piękne pyszczaki z Malawi w swoim naturalnym środowisku.

Melanochromis sp. “Maingano” Pseudotropheus sp. “Zebra” Nimbochromis Livingstonil Tyrannochromis macrostoma

Zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy wyjątkowy zestaw  pokarmów dla pielęgnicZaprojektowaliśmy i stworzyliśmy wyjątkowy zestaw  pokarmów dla pielęgnic

Doskonałe
odżywianie

w perfekcyjnej
cenie

Nasz najbardziej ekonomiczny pokarm, 
dostarczający pełną i zrównoważoną 
gamę składników odżywczych.

Kompletne i prawidłowo zbilansowane pokarmy w 
codziennej diecie pyszczaków, które potrzebują 
więcej alg oraz wysokiego poziomu roślinnego białka.

Dla
roślinożernych

pielęgnic z jezior
Malawi i Tanganika.

Wspomaga
i wydobywa

naturalne piękno
Twoich rybek

Najbardziej przystępne cenowo 
pokarmy wspomagające wybarwianie, 
gwarantujące zrównoważone 
odżywianie.

Jezioro Malawi jest położone w południowej, najbardziej podzielonej części 
Wielkiego Rowu Wschodnioafrykańskiego. Jest to jezioro pochodzenia 
tektonicznego, które powstało około 2 milionów lat temu. Dzięki budowie 
geologicznej tzn. dużej ilości skał wapiennych i marmurowych, panują w nim 
ciekawe warunki środowiskowe, woda w jeziorze jest zasadowa o średniej 
wartości od 7.7 pH do nawet 8.7 pH. To kryształowo czyste jezioro, typu 
tropikalnego, o średniej temperaturze wody ok. 27 stopni, znane jest jako 
bogate siedlisko, niezwykle ciekawych i zachwycająco kolorowych pielęgnic 
afrykańskich. Zespół badawczy Kamihata odwiedził jezioro Malawi, by 
nurkując, zbierać bezpośrednie dane o zwierzętach w nim zamieszkujących. 
Niezliczona ilość rozświetlonych ryb w bajecznych kolorach, pływających 
w kryształowo przeźroczystej wodzie, zachwyciła nasz zespół badawczy do 
tego stopnia, że pobyt nad jeziorem zapadł w pamięci na bardzo długo. Żadne 
sztuczne środowisko nie może oddać piękna królestwa pyszczaków jakim jest 
niewątpliwie to jezioro. Warto poświęcić czas i pieniądze aby choć raz 
w życiu t o  zobaczyć. Wszystko do czego dążymy i co wyznacza kierunek 
naszych działań jest nam podpowiadane przez naturę. Dzięki coraz większej 
wiedzy i zrozumieniu naturalnych zwyczajów żywieniowych ryb oraz sposobów 
ich przetrwania w naturze,  możemy skomponować najlepsze pokarmy dla 
każdego z gatunków, którego zachowania badaliśmy w jego siedlisku. Nasze 
prace w środowisku naturalnym jeziora Malawi to tylko jeden z przykładów 
naszego dążenia, do jak najlepszego poznania naturalnych nawyków 
pokarmowych pyszczaków i dostarczenia im sztucznych pokarmów które są 
niezrównanej jakości i zapewniają im prawidłowy rozwój, wybarwienie
i zdrowie. 
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Oferta produktów dla pielęgnic

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
baby min. 30% min. 4% max. 5% max. 10% max. 9%

mini medium 
large min. 35% min. 4% max. 5% max. 10% max. 9%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
baby min. 32% min. 4% max. 4% max. 10% max. 9%

mini medium 
large min. 40% min. 4% max. 4% max. 10% max. 9%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 40% min. 7% max. 2% max. 10% max. 15%

Opis
Jest to podstawowy pokarm, zapewniający Twoim 
rybom wszystkie składniki odżywcze, które pomo-
gą im zachować zdrowie. Spodziewaj się efektów 
w postaci wspaniałego wzrostu ryb! Pokarm pływa 
po powierzchni i nie powoduje mętnienia wody. Jest 
produkowany przy zastosowaniu w pełni zautomaty-
zowanego i wyspecjalizowanego sprzętu, z zacho-
waniem najwyższych standardów kontroli jakości. 
Składniki zostały opracowane w oparciu o dokładne 
badania naukowe. Dzięki nam masz gwarancję, że 
swoje pieniądze wydajesz na produkt najwyższej 
jakości!

Opis
Jest to pokarm zapewniający Twoim rybom wszyst-
kie składniki odżywcze, które pomogą im zacho-
wać zdrowie, jednocześnie dzięki dużej zawartości 
karotenu i kiełków pszenicy wzmacniający ich ko-
lory. Spodziewaj się efektów w postaci wspaniałej 
barwy i wzrostu ryb! Pokarm pływa po powierzchni  
i nie powoduje mętnienia wody. Jest produkowany 
przy zastosowaniu w pełni zautomatyzowanego  
i wyspecjalizowanego sprzętu, z zachowaniem naj-
wyższych standardów kontroli jakości. Składniki 
zostały opracowane w oparciu o dokładne badania 
naukowe, a precyzyjne ich skomponowanie wydo-
będzie z ryb naturalnie piękne, rozświetlone i nasy-
cone kolory.  

Opis
Doskonała codzienna dieta dla większych ryb tro-
pikalnych, których żywe ubarwienie zanikło. Ideal-
ne również dla ryb o dużym zapotrzebowaniu na 
białko. Idealny poziom wzrostu, poprzez wspoma-
ganie trawienia i zbilansowane wartości odżywcze. 
Biotechnologia pozwala nam na zawarcie w pokar-
mie wysokiej jakości aktywnego karotenoidu. Ci-
chlid Gold Sinking oferuje wyższy poziom pomocy  
w uwydatnieniu ubarwienia. Bogaty w stabilizowa-
ną witaminę C promuje odporność na stres i infek-
cje, pozwalając twoim rybom utrzymać doskonałe 
zdrowie. Pokarm nie rozpuszcza się i nie degraduje 
wody.

Ekonomiczna dieta dla wszystkich dużych pielęgnic.

Granulat zawierający specjalne składniki pomagające osiągnąć rybom 
nasycone kolory i wydobyć ich naturalne piękno

Szybko tonący i błyskawicznie nasiąkający granulat który poprawi 
kolor i budowę ciała pielęgnic lubiących żerować przy dnie

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Opakowania

Opakowania

Hikari® Cichlid Staple™
rozmiar granulatu - baby
Art. nr 03-111  57g  170ml
Art. nr 03-128  250g  750ml
rozmiar granulatu - mini
Art. nr 03-211  57g  170ml
Art. nr 03-228  250g  750ml
rozmiar granulatu - medium
Art. nr 03-311  57g  170ml
Art. nr 03-328  250g  750ml
rozmiar granulatu - large
Art. nr 03-411  57g  170ml
Art. nr 03-428  250g  750ml

Opakowania
Hikari® Cichlid Gold™
rozmiar granulatu - baby
Art. nr 04-111  57g  170ml
Art. nr 04-128  250g  750ml
rozmiar granulatu - mini
Art. nr 04-211  57g  170ml
Art. nr 04-228  250g  750ml
rozmiar granulatu - medium
Art. nr 04-311  57g  170ml
Art. nr 04-328  250g  750ml
rozmiar granulatu - large
Art. nr 04-411  57g  170ml
Art. nr 04-428  250g 750ml

Hikari® Cichlid Gold  
Sinking™
rozmiar granulatu - mini
Art. nr 04-620 100g 170ml
Art. nr 04-633 342g 750ml
rozmiar granulatu - medium
Art. nr 04-720 100g 170ml
Art. nr 04-733 342g 750ml

Polecamy dla:
wszystkich pielęgnic  

roślinożernych

Polecamy dla:
wszystkich pielęgnic

Polecamy dla:
pielęgnic lubiących żerować

przy dnie

baby

mini

medium

large

baby

mini

medium

large

mini

medium

Hikari Cichlid

Hikari Cichlid

Hikari Cichlid

Codzienny pokarm dla wszystkich 
pielęgnic

Codzienny pokarm wybarwiający dla 
wszystkich pielęgnic

Wybarwiający pokarm dla pielęgnic 
żerujących na dnie
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Hikari Cichlid

Hikari Cichlid

Hikari Cichlid

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 35% min. 4% max. 3% max. 10% max. 10%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 37% min. 6% max. 3% max. 15% max. 10%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 45% min. 5% max. 2% max. 10% max. 15%

Opis
Jest to specjalnie wyselekcjonowany pokarm dla ryb 
roślinożernych. Dzięki precyzyjnie dobranej kom-
binacji składników, granulat cechuje się wysokimi 
właściwościami odżywczymi, jest łatwo przyswajal-
ny, wspaniale uwydatnia ubarwienie oraz przyczy-
nia się do intensyfikacji wzrostu ryb. Ten wspaniały 
pokarm może być stosowany zarówno w karmieniu 
pielęgnic afrykańskich jak i wielu innych gatunków 
roślinożernych ryb tropikalnych. Głównym składni-
kiem są kiełki pszenicy, lucerny, soi i słonecznika, 
charakteryzujące się wysoką zawartością witami-
ny E pozwalającej rybom długo zachować zdrowie  
i wigor. Ponadto kiełki słonecznika zawierają mię-
dzy innymi duże ilości kwasu linoleinowego, który 
usprawnia działanie narządów wewnętrznych oraz 
znacznie podnosi aktywność rozrodczą. Kiełki roślin 
są także łatwo przyswajalne, co pozwola rybom w 
pełni wykorzystać wszystkie substancje mineralne. 
W trosce o najwyższą jakość używanych surowców, 
wykorzystujemy wyłącznie półprodukty renomowa-
nych producentów. Spirulina użyta w tym granula-
cie pochodzi z naszego laboratorium hodowlanego, 
jest mieszanką o najwyższej biologicznej czystości 
i jakości.

Opis
Perfekcyjnie zrównoważone, naturalne składniki, 
dla zaspokojenia potrzeb żywieniowych większo-
ści ryb roślinożernych. Pokarm ma smak, który 
zaakceptują nawet najbardziej wybredne osobniki. 
Użycie wewnętrznej części jądra kiełków pszenicy 
zapewnia szybsze trawienie oraz zapewnia natural-
ne wartości odżywcze. W składzie zawiera czystą 
spirulinę, która zapewnia tworzenie naturalnego ko-
loru z ładnym połyskiem. Granulat uzupełniony jest 
stabilizowaną witaminą C, która nie ulega degrada-
cji wraz z upływem czasu, tak jak zwykła witamina 
C. Witamina ta wspomaga system immunologiczny 
wielokrotnie mocniej i dłużej. Zaufaj składowi diet 
klasy Premium, kiedy będziesz poszukiwał najlep-
szego pokarmu!

Opis
Pokarm zawiera pożyteczne żywe mikroorganizmy 
Hikari Germ, które usprawniają procesy trawienne, 
znacząco redukując ilość odpadów i zwiększają 
odporność na problemy zdrowotne związane z roz-
mnażaniem się „złych” bakterii w układzie trawien-
nym. Granulat zapewnia żywe i jaskrawe ubarwie-
nie, nie do osiągnięcia przy stosowaniu innych diet. 
Dzieje się tak dzięki wyższemu poziomowi czystej 
spiruliny i wysoko oczyszczonej i aktywnej astak-
santyny. Oferuje doskonałą równowagę pracy jelit 
wypracowaną przez pożyteczne żywe mikroorgani-
zmy. Zapewnia szybki wzrost i piękne kolory.
Pokarm nie rozpuszcza się i nie degraduje wody.

Pokarm skomponowany specjalnie dla roślinożernych pielęgnic,  
a w szczególności pyszczaków z jezior Malawi i Tanganika.

Pokarm z dodatkiem warzyw przygotowany dla pielęgnic 
roślinożernych lubiących podejmować pokarm z dna

Wybarwiający, pływający pokarm z żywymi mikroorganizmami 
Germ dla pielęgnic wszystkożernych

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Opakowania

Opakowania

Opakowania

Hikari® Cichlid Exel™
rozmiar granulatu - mini
Art. nr 14-211  57g  170ml
Art. nr 14-228  250g  750ml
rozmiar granulatu - medium
Art. nr 14-311  57g  170ml
Art. nr 14-328  250g  750ml

Hikari® Cichlid Sinking 
Exel™
rozmiar granulatu - medium
Art. nr 14-620 100g 170ml
Art. nr 14-633 342g 750ml

Hikari® Cichlid Bio-Gold+™
rozmiar granulatu - mini
Art. nr 15-211 57g 170ml
Art. nr 15-228 250g 750ml
rozmiar granulatu - medium
Art. nr 15-328 250g 750ml

Tonący pokarm dla pielęgnic
roślinożernych

Pokarm dla pielęgnic 
wszystkożernych

Pokarm dla wszystkich pielęgnic  
roślinożernych

mini

medium

mini

medium

Oferta produktów dla pielęgnic

Polecamy dla:
afrykańskich pielęgnic  

roślinożernych

Polecamy dla:
afrykańskich pielęgnic
żerujących przy dnie

Polecamy dla:
dużych wszystkożernych

pielęgnic
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Hikari Flake

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 47% min. 7% max. 2% max. 10% max. 16%

Opis
Pokarm w postaci elastycznych, szybko naciąga-
jących wodę płatków jest idealnym codziennym 
pokarmem dla twoich ryb. Możesz spodziewać się 
przyspieszonego wzrostu, pięknych kolorów oraz 
doskonałej kondycji. Dzięki temu, że pokarm jest 
świetnie przyswajany, do wody trafia mniej produk-
tów przemiany materii. Najważniejsze jest to, że 
Twoje rybki go polubią. Trójkolorowe płatki z dużą 
zawartością spiruliny są źródłem lekkostrawnych 
białek gwarantujących rozwój mięśni, organów 
wewnętrznych i pobudzających obieg krwi. Płatki 
zdrowotne, aktywnie wzmacniają system odporno-
ściowy.  
• Płatki czerwone – są wysoko kaloryczne, dzię-
ki doskonałemu źródłu białka wspomagają wzrost  
i metabolizm.
• Płatki zielone – odpowiadają za wybarwienie, 
są bogate w spirulinę i ekstrakt z skorupiaków.
• Płatki żółte – są zdrowotne, wyłapują wolne 
rodniki i wzmacniają system odpornościowy.  

Uniwersalne płatki dla większości ryb tropikalnych

Analiza zawartości

Opakowania
Hikari® Flake Tropical™
Art. nr 29-102  20g  75ml
Art. nr 29-104  50g  125ml

    Polecamy dla:
    wszystkich mniejszych  

tropikalnych ryb ozdobnych

Doskonałe dla wszystkich ryb  
tropikalnych.

Oferta produktów płatkowych

Firma Hikari® stara się aby jej płatki wyróżniały się
w wielkiej masie płatków różnych producentów.
Firma Hikari® stara się aby jej płatki wyróżniały się
w wielkiej masie płatków różnych producentów.

Wzmocnienie witalności! Uwydatnianie koloru! Poprawa zdrowia i kondycji!
Mięso z kryla Spirulina

Ekstrakt ze skorupiaków
Wodorosty morskie Mięso z kraba

Puder z kakao
• stymuluje przyrost masy 
mięśniowej 
• zaspokaja apetyt 
• zawiera dużo naturalnych 
protein i aminokwasów

• doskonałe źródło 
astaksantyny • utrwala 
wybarwienie oraz 
połysk • wydajne 
źródło energii • dodatek 
zwiększający kaloryczność

• doskonałe źródło zeaksantyny 
• skuteczność w uwydatnianiu 
kolorów • maksymalne nasy-
cenie kolorów ciała  • wysoka 
zawartość naturalnych wita-
min • wzmocniony i unormo-
wany metabolizm

• niewyczerpane źródło jodu 
• doskonały zestaw mikroele-
mentów • wzrost metabolizmu 
węglowodanów • większa 
przyswajalność witamin 
z pokarmów • harmonijny 
rozwój organów wewnętrznych

• redukuje negatywne 
działanie aktywnego tlenu 
• poprawia odporność 
na choroby • stymuluje 
prawidłowy rozwój mięśni 
i szkieletu • gwarantuje 
prawidłowy rozwój organów 
wewnętrznych

• bogate w chitosan i chi-
tynę • zasobne w naturalny 
błonnik • zwiększa liczbę 
komórek odpornościowych 
we krwi • wzmacnia cały 
system odpornościowy

Przy użyciu najnowszej technologii produkcji i za-
stosowaniu zdrowych składników, bez mączek 
rybnych i sztucznych barwników Hikari stara się 
o całkowite zrewolucjonizowanie rynku pokarmów 
płatkowych. Przy zakupie jedzenia dla swoich 
rybek warto się zastanowić nad wyborem firmy 
oferującej sztuczne pokarmy, pomaga to w osią-
gnięciu sukcesu w hodowli i niweluje wiele kłopo-
tów związanych z chorobami ryb.  

Naturalne składniki jakich używamy zachęcają 
większość ryb tropikalnych do intensywnego 
żerowania. Ryby niecierpliwie pływają w porze 
karmienia obok miejsca stałego podawania 
płatków, a w momencie podawania jedzenia 
prawie wyskakują nad powierzchnię wody.  

Sekretem, dzięki któremu twoje rybki wyglądają i czują się doskonale są specjalnie dobrane naturalne, zawsze świeże i najlepszej 
jakości komponenty użyte do produkcji.

Naszą sekretną tajemnicą jest skład płatków Hikari

Rybki wprost przepadają
za wspaniałym aromatem
i smakiem naszych płatków!



Przegląd produktówDieta Koi i Złotych Rybek

Hikari Koi
Staple

lekkostrawny pokarm, 
przeznaczony do 
karmienia przy niskich 
temperaturach wody 
w zbiorniku.

nasz najbardziej 
ekonomiczny pokarm 
dla ryb stawowych 
dostarcza niezbędne 
składniki odżywcze

ekonomiczny codzienny 
pokarm dla ryb 
stawowych przyspiesza 
wzrost.

codzienny pokarm dla koi 
gwarantuje doskonały 
wzrost i prawidłowe 
kształty.

gwarantuje rybom 
szybki wzrost, bez 
nadmiernego 
odkładania się tkanki 
tłuszczowej.

pokarm codzienny 
najwyższej jakości 
wspomaga wybarwienie, 
dla zaawansowanych 
hodowców koi.

pokarm dodatkowy, 
zawiera czystą spirulinę 
gwarantuje mocne kolory 
bez zacieków na 
pozostałe obszary ciała.

pokarm codzienny 
wspomaga wybarwienie 
dla typowych hodowców 
koi.

Multi Season Diet

całoroczny pokarm 
najbardziej z całej 
serii lekkostrawny, 
doskonały wybór.

codzienny pokarm 
gwarantuje niespo-
tykany wzrost by osią-
gnąć mistrzowskie 
rozmiary.

Growth Diet

codzienny pokarm 
zawiera tylko 
naturalne składniki 
wspomagające 
wybarwianie.

Color Enhancing DietBasic Diet

codzienny pokarm 
przyspiesza 
wzrost i gwa-
rantuje doskonałą 
formę.

popularny pokarm dla 
wszystkich złotych rybek.

mini pellet

pokarm gwarantujący 
dobre wzrosty i prawidłowy 
kształt ciała.

mini pellet
pełnowartościowy, 
oszczędny, sprzyjający 
zdrowiu mini granulat

baby pellet

tonący granulat dla 
ryb jesiotrowatych.

mocno wybarwia, 
tonący, wspomaga 
wykształcanie narośli.

pływający pokarm 
gwarantujący dosko-
nałe wybarwienie i pra-
widłowe wykształcanie 
się welonowych płetw.

codzienny pokarm 
dostarczający 
doskonałej jakości 
składniki wybarwiające.

baby pellet

codzienny pokarm na 
zimniejsze dni lub gdy widzisz, 
że twoje ryby tracą apetyt.

mini pellet

Dieta podstawowa

Basic Diet

Wybitnie poprawiający 
kolor

Extreme Color Enhancing Diet

Poprawiający kolor

Color Enhancing Diet

miękkie i delikatne płatki 
gwarantujące doskonałe 
naturalne odżywianie.
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Oferta produktów dla złotych rybek i koi
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Informacje o karmieniu

35oC

30oC

25oC

20oC

15oC

10oC

5oC

Złote Rybki Koi

Hikari Gold
Hikari Spirulina

Hikari Staple
Hikari Economy
Hikari Friend
Hikari Pond Sticks
Saki-Hikari Basic Diet

Hikari Excel
Saki-Hikari Color Enhancing Diet

Hikari Staple mini
Hikari Staple baby
Hikari Gold baby
Hikari Chappy
Hikari Lionhead
Hikari Oranda Gold
Hikari Goldfish Bio-Gold
Hikari Flake Goldfish

Hikari Wheat-Germ mini Hikari Wheat-Germ
Saki-Hikari Multi Season Diet

Hikari Hi-Growth
Saki-Hikari Growth Diet

Nigdy nie przekarmiaj ryb, pamiętaj, lepiej zawsze dać za mało niż za dużo i mieć kłopoty.

Karmienie ryb zimnolubnych - podstawy
Temperatura wody powinna wpływać na to jak i czym karmisz ryby. Od warunków panujących w stawie, oraz od poziomu aktywności ryb, zależy jak te ryby
będą wyglądały. Zastosuj całą swoją wiedzę i doświadczenie by zadbać o swoje ryby.

Złote rybki są wyjątkowo silne i odporne w se-
zonie letnim, ale w wysokich temperaturach 
wody bardzo szybko się męczą. Jeśli zauwa-
żysz że twoje rybki wyglądają na zmęczone 
i słabe zredukuj im ilość pokarmu i postaraj 
się obniżyć temperaturę wody jeśli to 
możliwe. Zadbaj by temperatura wody nie 
zmieniła się zbyt gwałtownie.  

30oC i wyższa
--- karmić nie częściej niż 2 razy dziennie

W takiej temperaturze rybki są najaktywniej-
sze, używanie pokarmu stymulującego wybar-
wienie w tej porze roku pozwoli im osiągnąć 
niespotykane kolory. Częstsze karmienie 
małymi dawkami pozwoli im pełniej wykorzy-
stać pokarm, przyspieszy wzrost i nie zanie-
czyści wody w akwarium, obserwuj poziom 
ich aktywności jeśli chcesz zwiększyć dawkę 
pokarmu albo ilość karmień.  

20-30oC
--- karmić 2 do 4 razy dziennie w małych ilościach.

karmić 2 do 4 razy dziennie. W tej temperatu-
rze ryby bardzo łatwo trawią pokarm, możesz 
je karmić jak często chcesz, przy okresowych 
wzrostach temperatury wody redukuj często-
tliwość karmienia do 2 dziennie.  

15-20oC
--- karmić 2 do 4 razy dziennie

karmić 1 do 2 razy dziennie, aktywność rybek 
spada i ich przemiana materii również spada 
dlatego zredukuj ilość pokarmu. Przy tej tem-
peraturze zawsze używaj pokarmów lekko-
strawnych jak Hikari Weat Germ, staraj się 
podawać pokarm w najcieplejszej porze dnia.

10-15oC
--- karmić 1 do 2 razy dziennie

zawsze stosuj pokarm lekkostrawny, uważnie 
obserwuj ryby, jeśli nie chcą jeść natychmiast 
przestań je karmić. Najlepiej karmić między 
godziną 10 a 14.

5-10oC
--- karmić nie częściej niż 2-3 razy tygodniowo

ryby powinny znajdować się w stanie hiberna-
cji i karmienie jest zbędne.

Poniżej 5oC
--- przestań karmić

w wysokich temperaturach koi tracą apetyt, 
jeśli ryby są w dobrej formie karm je lekko 
strawnym pokarmem, staraj się zredukować 
temperaturę wody zastosuj daszek chroniący 
przed bezpośrednimi promieniami słońca. 
Młode koi są bardziej odporne na wysokie 
temperatury i można je karmić częściej.

Ponad 30oC 
--- karmić nie częściej niż 2 razy dziennie,
młode rybki nie częściej niż 4 razy dziennie

w tej temperaturze koi są najaktywniejsze, 
możesz je karmić jak często chcesz, częstsze 
karmienia powodują szybszy przyrost masy, 
zawsze kontroluj aktywność ryb i poziom 
zanieczyszczeń wody przed karmieniem, nie 
karm przed wschodem i po zachodzie słońca.

20-30oC
--- karmić 2 do 4 razy dziennie

uważnie obserwować aktywność ryb w tej 
temperaturze, wraz ze spadkiem tempera-
tury spada też aktywność trawienna koi, 
nie przekarmiać ryb zawsze podawać 
pokarm w najcieplejszych porach dnia.

15-20oC
--- karmić 1 do 2 razy dziennie

uważnie obserwować aktywność ryb i karmić 
tylko jeśli zjadły poprzednią porcję pokarmu, 
karmić tylko pokarmem lekkostrawnym jeśli to 
możliwe miedzy godziną 10 a 14.

10-15oC
--- karmić nie częściej niż 2 razy dziennie

przy tej temperaturze teoretycznie można 
przestać je karmić aż do wiosny, jeśli nadal są 
aktywne podawać niewielką porcję koło 
południa.

5-10oC
--- karmić nie częściej niż 2-3 razy tygodniowo

koi powinny już być w stanie hibernacji 
karmienie jest niepotrzebne.

Poniżej 5oC
--- przestań karmić

Zawsze kontroluj czy nie zalegają nie zjedzone resztki pokarmu 
i usuwaj je niezwłocznie, a unikniesz problemów z jakością wody 
w zbiorniku.  
W przypadku nowych zbiorników zawsze trzeba karmić bardzo 
małymi dawkami, dopóki woda nie dojrzeje i system filtracyjny 
nie będzie działał w pełni.  

W razie wypadków (choroba ryb, nagły spadek temperatury w zbiorniku) 
przestań je karmić, dopóki warunki w zbiorniku się nie ustabilizują.  

Zawsze ostrożnie rozpoczynaj sezon karmienia wiosną, używaj tylko 
lekkostrawnych pokarmów to pozwoli twoim rybom stopniowo i bez 
problemu wrócić do normalnego cyklu trawienia.  

Powyższy schemat to tylko przykład, Ty najlepiej znasz zwyczaje swoich ryb i warunki panujące w wodzie.
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Pokarm standardowy

Pokarm lekkostrawny Inny pokarm Pokarm wybarwiający - lekkostrawny

Pokarm przyspieszający wzrost

Pokarm wybarwiający

Pokarm lekkostrawny

Dieta Koi i Złotych Rybek
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Oferta produktów płatkowych dla złotych rybek

Hikari Flake

Doskonałe dla wszystkich złotych 
rybek.

151
100

169
100

Płatki Hikari®
Czyste akwarium z rybami

karmionymi Hikari®
Akwarium z rybami karmionymi

innym „najlepszym” produktem na rynku

inny ”najlepszy”
produkt na rynku

Płatki Hikari® inny ”najlepszy”
produkt na rynku
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Kolor każdego płatka naszej firmy pochodzi od naturalnych 
składników. Możliwe, że pokarm którego używałeś dotych-
czas przyciągnął twoją uwagę ze względu na intensywne 
kolory, ale na pewno te mocne kolory wpływają negatywnie 
na jakość wody w twoim akwarium. Barwniki dodane do 
pokarmu rozpuszczą się i to woda będzie czerwona, zielona 
lub żółta. Żeby utrzymać kryształowo czystą wodę należy 
rybki karmić tylko pokarmami które nie zawierają sztucznych 
barwników.

Każda puszka płatków 
Hikari zaopatrzona jest 
w wygodny dozownik ze 
szczelnym zamknięciem, 
który niezmiernie ułatwia 
karmienie. Eliminuje 
nieporządek, związany 
z rozsypywaniem płatków 
dookoła akwarium oraz 
zabezpiecza płatki 
w pudełku, przed wilgocią 
i zanieczyszczeniem.

Dzięki kombinacji naturalnych składników, niezbędnych 
witamin, minerałów i aminokwasów, płatki Hikari oferują 
doskonałą wydajność karmienia, czyli idealny stosunek 
przyrostu wagi do ilości zużytego pokarmu. Wynika z tej 
zależności parę konkretów, pierwszy lepsza przyswajalność 
pokarmu gwarantuje szybszy wzrost organizmu, drugi małe 
zużycie pokarmu równa się większej ilości zaoszczędzonych 
pieniędzy, trzeci to niski poziom zanieczyszczenia wody 
podczas karmienia, co daje nam gwarancję doskonałej 
jakości wody bez potrzeby częstego jej zmieniania.

Płatki Hikari® pomagają utrzymać czystość
i jakość wody w Twoim akwarium.

Optymalnie i precyzyjnie zbilansowane 
odżywianie pomaga rybom zdrowo rosnąć.

Łatwy i wygodny w użyciu
dozownik Flip- top z dzióbkiem

Czas doświadczenia: 18 dni
Rozmiar akwarium: 60 litrów
Grupa testowa: 12 ryb

Całkowita waga ryb: 100g
Ilość pokarmu: 2g na dzień

Czas doświadczenia: 34 dni
Rozmiar akwarium: 60 litrów
Testowane rybki: Złote gurami 
Ilości pokarmu: 
                  2 % wagi ciała na dzień

Czas doświadczenia: 31 dni
Rozmiar akwarium: 60 litrów
Testowane rybki: złote rybki
Ilości pokarmu: 
           2,5 % wagi ciała na dzień
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Czysta woda gwarancją zdrowia i szybkiego wzrostu ryb

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 35% min. 9% max. 6% max. 10% max. 14%

Opis
Pokarm w postaci elastycznych, szybko naciągają-
cych wodę płatków jest idealnym codziennym po-
karmem dla ryb ozdobnych. Możesz spodziewać 
się przyspieszonego wzrostu, nasyconych kolorów 
oraz doskonałej kondycji. Dzięki temu, że pokarm 
jest świetnie przyswajany, do wody trafia mniej 
produktów przemiany materii. Dwukolorowe płatki  
z dużą zawartością spiruliny są źródłem lekkostraw-
nych protein gwarantujących rozwój mięśni, orga-
nów wewnętrznych i pobudzających obieg krwi. 
Płatki zdrowotne, aktywnie wzmacniają system 
odpornościowy. Ponieważ złote rybki są zimnolub-
ne opracowano formułę wysokiego wskaźnika tra-
wienia tego pokarmu, co dodatkowo zabezpiecza 
przed zanieczyszczeniem wody w akwarium.  Płatki 
czerwone – są wysoko kaloryczne, dzięki doskona-
łemu źródłu białka wspomagają wzrost i metabo-
lizm.  Płatki zielone – odpowiadają za wybarwienie, 
są bogate w algi morskie i spirulinę.

Złociste płatki dla ryb zimnolubnych,  
które Twoje złote rybki będą uwielbiać 

Analiza zawartości

Opakowania
Hikari®  Flake Goldfish™
Art. nr 29-002  20g  75ml
Art. nr 29-004  50g  125ml

Polecamy dla:
złotych rybek
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Oferta produktów specjalistycznych

Hikari Goldfish

Hikari Goldfish

Urozmaicenie codziennej diety dla 
wybrednych złotych rybek

Alternatywa żywego pokarmu dla 
złotych rybek

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 45% min. 8% max. 5% max. 10% max. 12%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 46% min. 6% max. 5% max. 10% max. 12%

Opis
Pokarm ten jest specjalnie opracowaną pływają-
cą mieszanką przeznaczoną dla orandy, ranchu, 
azumanishiki, lionhead wzmacnia i przyspiesza 
naturalny rozrost płetw. Optymalnie zbilansowa-
na kompozycja substancji odżywczych, witamin, 
mikroelementów oraz zastosowanie najnowszych 
procesów biotechnologii zapewni rybkom zdrowie, 
doda energii oraz zwiększy nasycenie kolorów ciała. 
Wyważone proporcje składników o najwyższej jako-
ści zostały opracowane naukowo i są dostosowane 
do potrzeb zwierząt, co w połączeniu z naturalnym 
smakiem powoduje, iż nawet najbardziej wybredne 
ryby wprost przepadają za nim. Pokarm ma postać 
małych pływających kuleczek, które nie powodują 
zmętnienia wody. Rybki przyswajają pokarm w cało-
ści i nie brudzą wody. Pokarm w znacznym stopniu 
redukuje problemy z pasożytami i bakteriami.  

Opis
Pokarm ten jest specjalnie opracowaną tonącą mie-
szanką przeznaczoną dla lwich główek, wzmacnia 
i przyspiesza naturalny rozrost narośli. Optymalnie 
zbilansowana kompozycja substancji odżywczych, 
witamin, mikroelementów oraz duża zawartość 
aminokwasów zapewni rybkom materiał do budowy 
narośli. Wyważone proporcje składników o najwyż-
szej jakości zostały opracowane naukowo i są do-
stosowane do potrzeb zwierząt. Naturalny zapach 
i smak powoduje iż nawet najbardziej wybredne 
ryby wprost przepadają za nim. Pokarm ma po-
stać małych tonących kuleczek, które nie powodują 
zmętnienia wody, są niezwykle skuteczne i bardzo 
wydajne. Rybki przyswajają pokarm w całości i nie 
brudzą wody. Pokarm w znacznym stopniu redukuje 
problemy z pasożytami i bakteriami, oraz eliminu-
je problemy z niedoborem promieni UV, wybitnie 
potęguje oraz nasyca kolory u ryb. Pokarm został 
zaprojektowany tak aby zastąpić welonkom posiłki 
z żywego pokarmu.  

Pływający pokarm wzmacniający barwy i rozrost płetw ozdobnych  
u złotych rybek

Specjalny wysoko wybarwiający granulat wolno tonący przeznaczony 
dla złotych rybek z naroślami ozdobnymi

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Opakowania

Opakowania

Hikari®   Oranda Gold™
Art. nr 05-620 100g 250ml
Art. nr 05-631 300g 750ml

Hikari®   Lionhead™
Art. nr 05-220  100g  250ml
Art. nr 05-234  300g  750ml

Złote rybki jakie znamy obecnie pochodzą prawdopodobnie ze zmutowanych chińskich karpiowatych 
(crucian carp), których szczątki odnaleziono w południowych Chinach i datowano na ponad dwa tysiące lat  
wstecz. Po wielu latach krzyżowania Chińczycy osiągnęli bardzo ciekawe i piękne okazy mutantów.
Cena pojedynczych rybek była gigantyczna i stała się dobrą lokatą finansową. Po roku 1502 zostały sprowadzo-
ne do Japonii i zaczęły się cieszyć ogromną popularnością wśród bogatych dostojników, jako wartościowe 
i bardzo rzadkie zwierzęta ozdobne. Jeszcze przed 1800 rokiem złote rybki, ze względu na ulepszone 
standardy hodowli i mniejsze ceny stały się 
popularne wśród ogółu Japończyków. W niedługim 
czasie ich popularność sięgnęła szczytu, każdy 
hodował  coraz to piękniejsze odmiany, szczycił się 
nimi i nadawał im szlachetne nazwy. Dzięki ogromnej 
popularności powstały i utrwaliły się bardzo wyrafino-
wane mutacje. W tamtych czasach hodowano 
welony w płaskich misach przez co oglądano je 
wyłącznie z góry, i do tej pory złote rybki najładniej 
wyglądają gdy patrzymy na nie w ten sposób. Dzisiaj 
złote rybki są w czołówce najpopularniejszych rybek 
ozdobnych hodowanych w Japonii, a pokarmy Hikari 
wyprodukowane specjalnie z myślą o ich potrzebach, 
są wzorcem dla wszystkich hobbistów czy to profe-
sjonalistów, czy początkujących młodych hodowców.  

Wielowiekowa historia złotych rybekWielowiekowa historia złotych rybek
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Polecamy dla:
poprawy płetw 
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rozrostu narośli
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Spróbuj poeksperymentować i wymieszaj pokarmy, a twoje
ryby  pokochają  to.

Gdy chcesz by rosły szybko i przybierały jak najpiękniejsze kolory.

Kombinacja 1: 
Color-Enhancing & Growth ---

Gdy chcesz spowolnić wzrost i wzmocnić wybarwienie.

Kombinacja 2: 
Color-Enhancing & Standard ---

Gdy chcesz by twoje koi szybko rosły w miesiącach gdy temperatura wody jest 
cieplejsza.

Kombinacja 3: 
Growth & Standard ---

Nie jesteś pewien czy pokarmy Hikari są właściwe dla twoich ryb? Dlaczego nie spróbować 
ich wymieszać! Przez mieszanie pokarmu możesz osiągnąć najlepsze z możliwych rezultaty 
w hodowli swoich koi. Ty też nie miałbyś ochoty jeść jednej potrawy przez 365 dni 
w roku! Żeby dostarczyć rybom większej różnorodności pokarmu spróbuj takich kombinacji:

•Żeby uzyskać najlepszy efekt wybarwienia zastosuj mix colour enhancing diet, 
jednak nie mniej niż 33% całkowitej ilości pokarmu.

•W przypadku mieszania pokarmów Saki Hikari zalecamy mieszanki pokarmo-
we tylko w obrębie serii.

•Zastosuj większy procent w mieszance tego rodzaju pokarmu którego 
zastosowanie gwarantuje efekt który chcesz osiągnąć.

COLOR 
ENHANCING

COLOR 
ENHANCING

GROWTH

STANDARD

STANDARDGROWTH

Spróbuj poeksperymentować i wymieszaj pokarmy, a twoje 
ryby  pokochają  to.

Oferta produktów dla złotych rybek

Hikari Goldfish

Hikari Goldfish

Lekkostrawny pokarm na
zimniejsze dni

Ekonomiczny pokarm dla małych  
złotych rybek i młodych koi

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 32% min. 4% max. 5% max. 10% max. 12%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 35% min. 9% max. 6% max. 10% max. 14%

Opis
Granulat jest wysoko odżywczym, lekkostrawnym 
i łatwo przyswajalnym pokarmem dla zimnolubnych 
ryb akwariowych. Jest niezmiernie efektywny w niż-
szych temperaturach. Jeśli będziesz stosować ten 
pokarm, zauważysz że twoje rybki rosną i rozwija-
ją się w szybszym niż zazwyczaj tempie, pomimo 
chłodniejszej wody. Pierwszorzędna jakość zawar-
tych w jedzeniu białek, przyspiesza w znacznym 
tempie wzrost masy ciała, nie powoduje deformacji, 
zapewnia nadzwyczajną witalność oraz zdrowie,  
w niższych temperaturach wody. Wysoka zawartość 
kiełków pszenicy (ponad 40% wagi granulatu) spra-
wia, iż pokarm ten jest wyjątkowo bogaty w natural-
ne witaminy, enzymy i kwasy. Pokarm w znacznym 
stopniu przyczynia się do uwypuklenia pięknych  
i naturalnych barw twoich ryb. Mini kuleczki pływają 
po powierzchni wody, przez co pomagają i ułatwiają 
kontrolę nad dozowaniem pokarmu.  

Opis
Granulat zapewnia doskonale zrównoważone i zbi-
lansowane odżywianie, bez nadmiernego uwypu-
klenia barw i powodowania szybkiego nadmiernego 
wzrostu, aczkolwiek eliminuje potrzebę dostarczania 
dodatkowych pokarmów. Nie zanieczyszcza wody  
i pozwala utrzymać jej doskonałą jakość. Pływające 
kuleczki, które pozwalają w łatwy sposób kontrolo-
wać jak dużo pokarmu potrzebują twoje ryby, za-
pobiegają ich przekarmianiu. Granulat może pełnić 
funkcje pokarmu dietetycznego, podawanego przy 
chorobach związanych z przekarmianiem ryb.  

Dobrze przyswajalny, lekkostrawny pokarm dla dorosłych złotych  
rybek, narybku koi i dużych ryb tropikalnych.

Codzienny ekonomiczny pokarm dla złotych rybek i młodych koi,  
gwarantujący kompleksowe odżywianie w doskonałej cenie.

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Opakowania

Opakowania

Hikari®   Wheat-Germ™
Art. nr 06-220  100g  240ml
Art. nr 06-226  200g  480ml

Hikari®  Flake Goldfish™
Art. nr 00-116  80g  190ml

pokarm
pływający

karma
podstawowa

przeznaczone do karmienia
w chłodnych miesiącach

łatwo
strawny

pokarm
pływający

karma
podstawowa

Polecamy dla:
wszystkich złotych 
rybek i narybku koi

Stosujemy przy:
niższych 

temperaturach wody
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Oferta produktów dla złotych rybek

Hikari Goldfish

Hikari Goldfish

Hikari Goldfish

Pokarm wspomagający wybarwienie 
dla złotych rybek i małych koi

Podstawowy pokarm dla narybku 
welonów, karasi i koi

Codzienny pokarm dla podrastającej 
młodzieży welonów i koi

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 32% min. 4% max. 5% max. 10% max. 12%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 32% min. 4% max. 5% max. 10% max. 12%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 35% min. 3% max. 5% max. 10% max. 12%

Opis
Pokarm ten jest specjalnie skomponowaną, pływa-
jącą mieszanką, przeznaczoną dla młodych rybek 
wzmacniającą i ożywiającą naturalne ubarwienie. 
Optymalnie zbilansowana kompozycja substancji 
odżywczych oraz witamin i mikroelementów za-
pewni rybkom zdrowie, doda energii oraz uwypukli 
kolory. Wyważone proporcje składników o najwyż-
szej jakości zostały opracowane naukowo i są do-
stosowane do potrzeb zwierząt, co w połączeniu  
z naturalnym smakiem powoduje iż nawet najbar-
dziej wybredne ryby wprost przepadają za nim. 
Pokarm ma postać małych pływających granulek, 
które nie powodują zmętnienia wody i są niezwy-
kle skuteczne i wydajne, rybki przyswajają pokarm  
w całości i nie brudzą wody. Zawartość naturalnego 
karotenu jest optymalna i bezpieczna dla zdrowia 
narybku.  

Opis
Pokarm ten jest specjalnie skomponowaną pływa-
jącą mieszanką, przeznaczoną dla młodych rybek, 
wzmacniającą i przyspieszającą naturalny wzrost. 
Optymalnie zbilansowana kompozycja substancji 
odżywczych oraz witamin i mikroelementów za-
pewni rybkom zdrowie, doda energii oraz zwiększy 
przyrosty masy ciała. Wyważone proporcje skład-
ników o najwyższej jakości zostały opracowane 
naukowo i są dostosowane do potrzeb zwierząt, co 
w połączeniu z naturalnym smakiem powoduje iż 
nawet najbardziej wybredne ryby wprost przepada-
ją za nim. Pokarm ma postać małych pływających 
granulek, które nie powodują zmętnienia wody i są 
niezwykle skuteczne i wydajne, rybki przyswajają 
pokarm w całości i nie brudzą wody. Zawartość na-
turalnych glonów morskich jest optymalna i zwięk-
sza witalność ryb.  

Opis
Jest to popularny pokarm zapewniający Twoim ry-
bom wszystkie składniki odżywcze, które pomaga-
ją im zachować zdrowie. Efektem stosowania jest 
wspaniały przyrost masy ciała ryb! Pokarm pływa 
po powierzchni i nie powoduje mętnienia wody. Jest 
produkowany przy zastosowaniu w pełni zauto-
matyzowanego i wyspecjalizowanego sprzętu,  
z zachowaniem najwyższych standardów kontroli 
jakości. Składniki zostały opracowane w oparciu  
o długoletnie doświadczenia hodowlane i naukowe. 
Dzięki nam masz gwarancję, że jest to produkt nie-
zwykle zaawansowany, o najwyższej możliwej jako-
ści i efektywności!  

Codzienny pokarm wspomagający wybarwienie, który pozwoli by twoje 
złote rybki i koi lśniły prawdziwym blaskiem.

Ulubiony pokarm dla młodych złotych rybek i koi, dostarcza im podstawo-
wych substancji odżywczych, niezbędnych do długiego i zdrowego życia.

Uniwersalny pokarm dla podrastających złotych rybek i koi, dostarcza-
jący wszystkie składniki odżywcze

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Opakowania

Opakowania

Opakowania

Hikari®  Gold™
baby pellet
Art. nr 02-106  30g  75ml
Art. nr 02-120  100g  250ml
Art. nr 02-131  300g  750ml
Art. nr 02-189  10kg  25l

Hikari®  Gold™
baby pellet
Art. nr 01-106  30g  75ml
Art. nr 01-120  100g  250ml
Art. nr 01-131  300g  750ml
Art. nr 01-189  10kg  25l

Hikari®  Staple™
mini pellet
Art. nr 01-227  240g  600ml

baby pellet

baby pellet

mini pellet

pokarm
wybarwiający

pokarm
pływający

pokarm
podstawowy

pokarm
pływający

pokarm
podstawowy

pokarm
pływający

pokarm
podstawowy

Polecamy dla:
podrastających 

złotych rybek i koi

Polecamy dla: 
wybrednych złotych  
rybek i młodych koi

Polecamy dla:
wszystkich złotych  

rybek i młodych koi
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Basic diet

Extreme color enhancing diet

Oferta produktów Saki dla złotych rybek

Hikari Saki

Hikari Saki

Hikari Saki

Granulat poprawiajacy kolor

Dieta podstawowa

Wybitnie poprawiajacy kolory

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 45% min. 7% max. 3% max. 10% max. 20%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 45% min. 5% max. 3% max. 10% max. 20%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 46% min. 5% max. 3% max. 10% max. 19%

Opis
Specjalistyczny granulat zaprojektowany do po-
prawy wyglądu i zdrowia złotych rybek. Formuła 
gwarantująca dokładne i optymalne proporcje naj-
lepszych białek, węglowodanów, aminokwasów  
i tłuszczy. Pokarm zawiera pro biotyczny,  specjalny 
szczep bakterii wyizolowany w laboratoriach Hikari 
o nazwie Hikari - Germ. Ta unikalna bakteria obni-
ża zjadliwość i właściwości chorobotwórcze  innych 
bakterii w organizmie, przyspiesza przemianę ma-
terii oraz wzmaga wchłanianie substancji w prze-
wodzie pokarmowym podczas trawienia. Granulat 
widocznie poprawia jakość wody i redukuje  za-
nieczyszczenia  przy codziennym karmieniu. Zde-
cydowanie poprawia apetyt ryb, redukuje choroby 
i zapobiega odkładaniu tkanki tłuszczowej. Bogaty 
jest w czystą spirulinę i wysokiej klasy astaksanty-
nę, co gwarantuje żywe i mocno nasycone kolory. 
Złote rybki trzymane w akwarium mają tendencję 
do przeżywania stresu wynikającego ze słabej jako-
ści wody. Z myślą o takim środowisku, zwiększono  
w pokarmie ilość witamin E i C. Kiedy ryba jedno-
cześnie przyjmuje obie witaminy ich skuteczność 
jest znacznie lepsza. Aby zapewnić świeżość, uży-
wamy opakowań pokrytych folią i umieszczamy po-
chłaniacz tlenu w każdym opakowaniu.  

Opis
Skład granulatu zaprojektowano z myślą o harmo-
nijnym rozwoju ciała oraz poprawie jasności koloru 
w białych partiach ryby. Formuła pokarmu gwaran-
tuje optymalne ilości najlepszych białek, tłuszczów 
i węglowodanów, w proporcjach znacząco wpływa-
jących na tworzenie się śnieżno-białego koloru. Po-
karm zawiera szczepy bakterii Germ poprawiające 
i wzmacniające pracę organizmu. Stosowanie tego 
granulatu poprawia apetyt, wzmacnia wigor, redu-
kuje choroby oraz dba o czystość biologiczną śro-
dowiska. Bogaty w witaminy E i C co, redukuje stres 
i wspomaga układ odpornościowy ryb.

Opis
Skład pokarmu zapewnia znaczącą poprawę  
w nasyceniu koloru czerwonego ciała ryb. Unikal-
na kombinacja starannie dobranych składników 
podkreślających kolor, w tym Spirulina, Marigold, 
Astaksantyna i suszone drożdże Phaffia, oferuje 
maksymalne uwydatnienie koloru, jakie do tej pory 
nie było dostępne. Przy stosowaniu tej odmiany 
pokarmu zyskujemy bardziej intensywny kolor,  
o głębszej barwie, niż możliwy jest do uzyskania 
przy użyciu innych naszych  pokarmów, w tym 
nawet Saki-Hikari Goldfish Color Enhancing Diet. 
Jednocześnie granulat jest odżywczy i lekkostraw-
ny ze sporą ilością bakterii Germ, bardzo dobrze 
przyjmowany, wzmagający apetyt, sprzyjający zdro-
wiu i czystości środowiska biologicznego. Zawiera 
wszystkie niezbędne witaminy i mikroelementy. Ze 
względu na duży nacisk na  intensywność koloru,  
nie polecamy karmienia wyłącznie tym pokarmem 
bo może on spowodować problemy z wzrostem ze 
względu na skupienie się na uwydatnianiu kolorów.
Proponujemy podawać go max. 2-3 razy dziennie 
i 2 razy inny nasz  pokarm, co rozwiąże te zagro-
żenie.

Profesjonalna dieta wzmacniajaca rozrost ciała bez zniekształceń 
i nadmiernego odkładu tłuszczu

Profesjonalna dieta poprawiajaca rozmycia kolorów przy przejściu 
białego w czerwony

Profesjonalna dieta wybitnie promująca intensywnosć koloru 
czerwonego

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Opakowania

Opakowania

Opakowania

Hikari®   Fancy Goldfish™
Art. nr 42-053  200g  480ml
Art. nr 42-056  1kg  2,4l

Hikari®   Fancy Goldfish™
Art. nr 42-033  200g  480ml 
Art. nr 42-036  1kg 2,4l

Hikari®   Fancy Goldfish™
Art. nr 42-033  200g  480ml 
Art. nr 42-036  1kg  2,4l

Color enhancing diet

pokarm
codzienny

łatwo
strawny

pokarm wspoma-
gający wybarwienie

pokarm
wolno tonący

pokarm
pro biotyczny

pokarm
codzienny

łatwo
strawny

pokarm wspoma-
gający wybarwienie

pokarm
wolno tonący

pokarm
pro biotyczny

łatwo
strawny

pokarm wspoma-
gający wybarwienie

pokarm
wolno tonący

pokarm
pro biotyczny

Polecamy dla:
extremalnego 
zwiekszenia  

koloru czerwonego

Polecamy dla:
poprawy przejść 
koloru białego

Polecamy dla:
wzmocnienia kolorów

i zwiększenia
masy ciała
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Naukowo opracowana receptura pokarmów Saki Hikari  
wykorzystuje najlepszej jakości składniki również opatento-
wane formuły  żywych kultur bakterii. Połączenie światowej 
klasy technologii, zrównoważone odżywianie i opatentowa

ne receptury pozwalają nam produkować tak rewolucyjne 
pokarmy. Hikari Germ to szczep baccilus który w obecności 
dużej ilości pokarmu rozmnaża się w jelitach koi przynosząc 
im nieocenione korzyści.  

Etap drugi 
Bakteria Hikari Germ 
dostarcza rozlicznych korzyści 
i wspomaga prace enzymów 
trawiennych, dlatego 
stymuluje trawienie u koi.

Etap trzeci
Bakteria Hikari Germ 
zapobiega rozprzestrzenianiu 
się złych bakterii chorobotwór-
czych dlatego redukuje 
możliwość zakażeń.

Etap czwarty
Wydalane zanieczyszczenia są 
redukowane w znacznym stopniu 
przez okresową aktywność 
bakterii Hikari.Takie działanie 
pomaga utrzymać doskonałą 
jakość wody, redukując ilość 
zanieczyszczeń.

Etap pierwszy  
Obecność pokarmu pobudza 
bakterie i stają się one 
aktywne w przewodzie 
pokarmowym koi.

Każdy z pokarmów Saki-Hikari™ zawiera żywe kultury 
bakterii, które nazwaliśmy bakteriami “Hikari Germ”

Hikari Germ

Saki-Hikari™

wspomaganie enzymów trawiennych

neutralizowanie złych bakterii

redukcja zanieczyszczeń
wydalanie

jedzenie

Zasady działania bakterii Hikari

Widok z góry na farmę hodowlaną YamasakiWidok z góry na farmę hodowlaną Yamasaki

Główne laboratorium HikariGłówne laboratorium Hikari

Yamasaki Koi Farm jest jedną z największych 
hodowli karpi ozdobnych w Japonii. Zbudowano ją 
na powierzchni przekraczającej 3 hektary i znaj-
duje się na niej 50 stawów hodowlanych oraz 6 cie-
plarni pod szkłem. Od roku 1973 hodujemy i roz-
mnażamy tysiące pięknych ryb, które na aukcjach 
osiągają bardzo wysokie ceny. Dzięki własnej ho-
dowli jesteśmy w stanie przetestować każdy pomysł 
dotyczący składu pokarmu, a wyniki testów z pier-
wszej ręki pomagają nam ulepszać i rozwijać 
renomę i sławę marki Hikari.  

Stawy hodowlane na wolnym powietrzu

Zbiorniki hodowlane pod szk∏em

Hala kwarantann dla koi

Cieplarnia do rozmna˝ania koi i ˝∏obek

Breeding PondsBreeding Ponds

LaboratoryLaboratory

DomitoryDomitory

Display and Quarantine HouseDisplay and Quarantine House

Breeding Greenhouse #2

Breeding Greenhouse #1

Spawning GreenhouseSpawning Greenhouse

OfficeOffice

Nasze główne laboratorium zostało założone 
przy hodowli Yamasaki, gdzie o wiele łatwiej 
testować nam każdy nowo wprowadzany 
pokarm. Nasi naukowcy, przy użyciu najnow-
szych technologii komponują i stale kontrolują 
różnorodność składników pokarmów oraz ich 
wpływ na hodowlę. Wszystko to po to, by 
dostarczyć naszym klientom tylko najlepsze i 
całkowicie bezpieczne pokarmy.

TM

Breeding Greenhouse #2

Breeding Greenhouse #1

Jako pierwsi dostrzegliśmy zapotrzebowanie hodowców na instrumenty do  poprawy i regulacji wyglądu mistrzow-
skich koi. Granulaty koi-saki to długo oczekiwane narzędzie do kształtowania rozmiarów i kolorów ciała koi. Nasze 
pokarmy jako jedyne dostępne na rynku, gwarantują istotne korzyści po ich zastosowaniu. Mogą poprawić: nasy-
cenie koloru, ostre przejście koloru w drugi, lekko rozświetlić kolor, zwiększyć rozmiar ryby, poprawić proporcje 
ciała, wzmocnić płetwy oraz je wydłużyć. Nasze laboratorium wykorzystując wiedzę z  hodowli Yamasaki opracowało 
rewelacyjne pokarmy wpływające na wygląd koi, efekt stosowania naszych pokarmów to zdobyte przez nasze ryby 
najlepsze wyniki na mistrzostwach Japan Koi Show.
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BASIC DIET

COLOR ENHANCING DIET

Oferta produktów Saki dla Koi

Hikari Koi

Hikari Koi

Dieta podstawowa

Poprawiający kolory

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 40% min. 6% max. 1% max. 10% max. 15%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 40% min. 6% max. 1% max. 10% max. 15%

Opis
Formuła gwarantująca dokładne proporcje najlep-
szych białek, węglowodanów, aminokwasów i tłusz-
czy, co gwarantuje mocny wzrost i odpowiednią 
kondycję. Pokarm zawiera pro-biotyczny, specjalny 
szczep bakterii wyizolowany w naszych laborato-
riach o nazwie Hikari Germ, ta unikalna bakteria 
obniża zjadliwość i właściwości chorobotwórcze 
innych bakterii w organizmie, przyspiesza prze-
mianę materii oraz wzmaga wchłanianie substancji  
w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. 
Granulat widocznie poprawia jakość wody i redu-
kuje zanieczyszczenia przy codziennym karmieniu. 
Zdecydowanie poprawia apetyt ryb, redukuje cho-
roby i zapobiega odkładaniu tkanki tłuszczowej.

Opakowania ekonomiczne 15 i 20 kg wszystkich 
czterech rodzajów Saki Koi dostępne na zamówie-
nie

Opis
Specjalistyczny granulat zaprojektowany do po-
prawy wyglądu kolorów u koi. Największą wadą 
w ubarwieniu koi wystawowych jest niepotrzebne, 
lekko widoczne, różowe przebarwienie przy przej-
ściu koloru czerwonego w biały. Przy zastosowaniu 
naszego granulatu gwarantujemy iż kolor biały na 
ciele koi będzie naprawdę śnieżno-biały, a czerwie-
nie będą mocne i bardzo wyraziste. Formuła gwa-
rantująca dokładne proporcje najlepszych protein, 
węglowodanów, aminokwasów i tłuszczy które gwa-
rantują dobry wzrost i odpowiednią formę. Pokarm 
zawiera pro-biotyczny, specjalny szczep bakterii wy-
izolowany w naszych laboratoriach o nazwie Hikari 
Germ. Ta unikalna bakteria obniża zjadliwość i wła-
ściwości chorobotwórcze innych bakterii w organi-
zmie, przyspiesza przemianę materii oraz wzmaga 
wchłanianie substancji w przewodzie pokarmowym 
podczas trawienia. Granulat widocznie poprawia 
jakość wody i redukuje zanieczyszczenia przy co-
dziennym karmieniu. Zdecydowanie poprawia ape-
tyt ryb, redukuje choroby i zapobiega odkładaniu 
tkanki tłuszczowej. Bogaty jest w czystą chemicznie 
spirulinę i wysokiej klasy zeaksantynę naturalnego 
pochodzenia, co gwarantuje żywe czerwone kolory 
bez przebarwień na białych obszarach.  

Profesjonalny codzienny pokarm dla koi, który wspomaga rozwój  
mięśni i rozświetla kolory

Profesjonalny codzienny pokarm dla koi, który gwarantuje intensywne 
czerwienie bez nacieków na białe obszary

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Opakowania

Opakowania

Hikari®  Saki™
Rozmiar S
Art. nr 41-728 2kg
Rozmiar M
Art. nr 41-737 2kg
Art. nr 41-738 5kg
Rozmiar L
Art. nr 41-752 5kg

Hikari® Saki™
Rozmiar S
Art. nr 41-800 2kg
Rozmiar M
Art. nr 41-809 2kg
Art. nr 41-810 5kg
Rozmiar L
Art. nr 41-824 5kg

Polecamy do:
poprawy wyglądu płetw

i proporcji ciała

Polecamy dla:
szybkiej poprawy kolorów

z filtra gdzie
ryby są karmione

Saki-Hikari™

z filtra gdzie
ryby są karmione

Saki-Hikari™

Gwałtowny rozkład odpadów przemiany materii, produkowanych przez koi, 
następuje tylko dzięki bakterii Hikari Germ która szybko redukuje odkładanie się 
zanieczyszczeń na gąbce filtra. Wyraźnie widoczna staje się poprawa jakości wody 
i warunków bytowych dla koi w zbiorniku. Procesy samooczyszczania się wody 
następują szybciej i dokładniej, a to wszystko dzięki naszej bioinżynierii.

filter w zbiorniku gdzie koi karmiono zwykłym granulatem filter w zbiorniku gdzie koi karmione są Saki-Hikari™

z filtra 
porównywanego

Zlewki zanieczyszczeń z filtraGąbkowe wkłady filtracyjny użyte w teście

Po 18 dniach karmienia identyczną dawką pokarmu porównano 
stopień zanieczyszczenia. Widać znaczącą różnicę w poziomie 
zanieczyszczeń w obu filtrach.

Po oczyszczeniu gąbek filtracyjnych i zebraniu brudów, 
zmierzono poziom zanieczyszczeń w menzurkach. 
Wyniki testu pokazują wyraźnie, że karmienie granulata-
mi Saki Hikari, redukuje zanieczyszczenia o połowę, 
a dokładniej o 54%.  

Dane testowe
Czas testu: 18 dni
Ryby testowe: 
  Nishikigoi, młodsze niż 1 rok
Ilość ryb: 30 szt.
Dzienna dawka żywieniowa: 
  2 % wagi ciała

Waste reduction is visually apparent using 
Saki-Hikari™!

z filtra
porównywanego

Widoczna gołym okiem poprawa jakości wody w zbiorniku,
tylko dzięki używaniu pokarmu Saki-Hikari™!

pokarm
podstawowy

pokarm
lekkostrawny

pokarm bardzo
wolno tonący

pokarm
probiotyczny

Aggressive
Color Enhancing

Easily DigestiveFloating/SinkingProbiotics Added Basic Staple
Diet

rozmiar S

rozmiar S

rozmiar M

rozmiar L

rozmiar M

rozmiar L



rozmiar S

rozmiar S

rozmiar M

rozmiar M

rozmiar L

rozmiar L
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GROWTH DIET

MULTI SEASON DIET

pokarm
pływający

pokarm
pro biotyczny

pokarm
wybarwiający

pokarm na
zimniejsze dni

pokarm
podstawowy

pokarm
lekkostrawny

Oferta produktów Saki dla Koi

Hikari Koi

Hikari Koi

Przyspieszający wzrost

Na zimny okres

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 40% min. 9% max. 1% max. 10% max. 17%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 37% min. 5% max. 2% max. 10% max. 15%

Opis
Poprzez wzmocnienie naturalnych procesów me-
tabolicznych, uzyskano efekt niespotykanie szyb-
kiego wzrostu i mistrzowskiej formy ryb. W trakcie 
konstruowania tego pokarmu, najważniejszą spra-
wą było sprostanie naturalnym zapotrzebowaniom 
pokarmowym ryb Nishikigoi. Z myślą o tym Hikari 
skomponowało pokarm w ściśle określonych daw-
kach i proporcjach lipidów oraz innych składników 
odżywczych, które powodują wzrost i nie odkładają 
zbędnej warstwy tłuszczowej. Pokarm zawiera pro-
biotyczny specjalny szczep bakterii wyizolowany 
w naszych laboratoriach o nazwie Hikari Germ, ta 
unikalna bakteria obniża zjadliwość i właściwości 
chorobotwórcze innych bakterii w organizmie, przy-
spiesza przemianę materii oraz wzmaga wchłania-
nie substancji w przewodzie pokarmowym podczas 
trawienia. Granulat widocznie poprawia jakość 
wody i redukuje zanieczyszczenia przy codziennym 
karmieniu. Zdecydowanie poprawia apetyt ryb, re-
dukuje choroby i zapobiega odkładaniu tkanki tłusz-
czowej.  

Opis
Granulat bogaty w lekkostrawne składniki, dobrane 
w odpowiednich proporcjach kiełki pszenicy, które 
wspomagają trawienie i równomierny wzrost, nawet 
przy temperaturach wody poniżej 15 stopni. Zawie-
ra czystą spirulinę, by pomóc twoim koi osiągnąć 
pięknie nasycone kolory, nie powodując zacieków 
na białe obszary. Pokarm zawiera pro-biotyczny, 
specjalny szczep bakterii wyizolowany w naszych 
laboratoriach o nazwie Hikari Germ, ta unikalna 
bakteria obniża zjadliwość i właściwości chorobo-
twórcze innych bakterii w organizmie, przyspiesza 
przemianę materii oraz wzmaga wchłanianie sub-
stancji w przewodzie pokarmowym podczas tra-
wienia. Granulat widocznie poprawia jakość wody 
i redukuje zanieczyszczenia przy codziennym kar-
mieniu. Zdecydowanie poprawia apetyt ryb, redu-
kuje choroby i zapobiega odkładaniu tkanki tłusz-
czowej.  

Codzienny pokarm gwarantujący doskonały przyrost masy, stworzony 
by pomóc profesjonalistom wyhodować okazy ogromnych rozmiarów.

Codzienny pokarm dla koi wystawowych gwarantujący doskonały wzrost  
i wspomaganie wybarwienia, nawet w bardzo niskich temperaturach wody.

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Opakowania

Opakowania

Hikari®  Saki™
Rozmiar S
Art. nr 41-863 2kg
Rozmiar M
Art. nr 41-872 2kg
Art. nr 41-873 5kg
Rozmiar L
Art. nr 41-887 5kg

Hikari®  Saki™
Rozmiar S
Art. nr 41-926 2kg
Rozmiar M
Art. nr 41-935 2kg
Art. nr 41-936 5kg
Rozmiar L
Art. nr 41-950 5kg

Polecamy dla:
wzmożenia rozrostu  
zbyt szczupłego ciała

Polecamy dla:
wszystkich koi  

z mistrzowskim potencjałem

Granulat Saki Hikari Growth Diet i Multi Season Diet pomoże osiągnąć twoim rybom doskonałą formę dzięki 
precyzyjnemu skomponowaniu składników odżywczych. Dokładna selekcja niezbędnych witamin, 
minerałów, i enzymów trawiennych, plus wyważone proporcje białka, tłuszczów i węglowodanów gwarantuje 
pokarm który nie tylko będzie uwielbiany przez wszystkie Nishikigoi lecz także pomoże osiągać im 
mistrzowskie rozmiary. Po latach doświadczeń laboratorium Hikari wynalazło formułę żywienia optymalnego, 
bez zbędnego magazynowania tkanki tłuszczowej, a tym samym bez skutków ubocznych jakim jest 
magazynowanie toksyn w tłuszczu. Wypróbuj nasze granulaty już dzisiaj, a jutro wyhodujesz mistrzowski, 
prawidłowych rozmiarów i zdrowy okaz koi, który na pewno zdobędzie wiele nagród i medali.

Saki Hikari Growth Diet
oraz Multi Season Diet
gwarantuje wzrost ryb,
o jakim nawet nie marzyłeś.

•Wyniki testu

Czas testu: 90 dni
Testowane ryby: 
  Nishikigoi, młodsze niż 1 rok
Temperatura wody: 25oC
Dawki pokarmu: 3% wagi ciała na dzień

8.2cm
11.4g

17.1cm
89.9g

przed testem

Saki-Hikari™ Growth Diet

po 3 miesiącach

13.9cm
48.2g

Hikari® Wheat-Germ

Dane testowe

wyniki karmienia

100 jest średnią wzrostu przy karmieniu pokarmem Hikari® Wheat-Germ.
0 50 100 150 200

Saki-Hikari™ Growth Diet

Hikari® Wheat-Germ

Saki Hikari Growth Diet
oraz Multi Season Diet
gwarantuje wzrost ryb,
o jakim nawet nie marzyłeś.

O PIĘKNIE TYCH RYB DECYDUJĄ PRZYROSTY MIĘŚNI, A NIE TŁUSZCZU

pokarm wspoma-
gający wzrost

pokarm
pro biotyczny

pokarm
podstawowy

pokarm
lekkostrawny

pokarm bardzo
wolno tonący
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Saki-Hikari wybitnie profesjonalny pokarm, zaprojektowany
i wyprodukowany w najbardziej technologicznie zaawansowa-
nym procesie XXI wieku. Utytułowane, japońskie koi 
mistrzowskie, są karmione wyłącznie naszymi ogólnie dostęp-
nymi pokarmami.  Każdego roku ryby z naszej farmy otrzymu-
ją najwyższe oceny za wygląd. Systematyczne i coroczne 
wygrywanie mistrzostw Japonii i zdobywanie tytułu Grand 
Champion, przy tak ogromnej konkurencji, możliwe jest tylko 
dzięki zastosowaniu linii pokarmów Saki Hikari. Jesteśmy 
niekwestionowanym liderem, obchodzimy 130 rocznicę 
otwarcia firmy, żaden inny producent nie ma takiej reputacji, 
wieloletniego doświadczenia  oraz potwierdzanej co chwila  
jakości produktu  i poprzez to absolutnej dominacji pokar-
mów Saki na rynku.

Saki-Hikari wybitnie profesjonalny pokarm, zaprojektowany
i wyprodukowany w najbardziej technologicznie zaawansowa-
nym procesie XXI wieku. Utytułowane, japońskie koi 
mistrzowskie, są karmione wyłącznie naszymi ogólnie dostęp-
nymi pokarmami.  Każdego roku ryby z naszej farmy otrzymu-
ją najwyższe oceny za wygląd. Systematyczne i coroczne 
wygrywanie mistrzostw Japonii i zdobywanie tytułu Grand 
Champion, przy tak ogromnej konkurencji, możliwe jest tylko 
dzięki zastosowaniu linii pokarmów Saki Hikari. Jesteśmy 
niekwestionowanym liderem, obchodzimy 130 rocznicę 
otwarcia firmy, żaden inny producent nie ma takiej reputacji, 
wieloletniego doświadczenia  oraz potwierdzanej co chwila  
jakości produktu  i poprzez to absolutnej dominacji pokar-
mów Saki na rynku.

W 2004 roku nie wystawialiśmy koi na Japan Koi Show

GRAND CHAMPION JAPAN KOI SHOW
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Oferta produktów dla Koi

Hikari Koi

Hikari Koi

Hikari Koi

Codzienny pokarm dla ryb w stawie

Ekonomiczny codzienny pokarm dla 
koi i innych ryb stawowych

Ekonomiczny codzienny pokarm dla 
koi i innych ryb stawowych

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 35% min. 3% max. 5% max. 10% max. 12%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 30% min. 4% max. 5% max. 10% max. 12%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 32% min. 3% max. 5% max. 10% max. 12%

Opis
Jest to popularny pokarm zapewniający Twoim ry-
bom wszystkie składniki odżywcze, które pomaga-
ją im zachować zdrowie. Efektem stosowania jest 
wspaniały przyrost masy ciała ryb! Pokarm pływa 
po powierzchni i nie powoduje mętnienia wody. Jest 
produkowany przy zastosowaniu w pełni zauto-
matyzowanego i wyspecjalizowanego sprzętu,  
z zachowaniem najwyższych standardów kontroli 
jakości. Składniki zostały opracowane w oparciu  
o długoletnie doświadczenia naukowe. Dzięki nam 
masz gwarancję, że jest to produkt niezwykle za-
awansowany, o najwyższej możliwej jakości i efek-
tywności!

Opis
Granulat dostarcza rybom wszelkie niezbędne 
składniki odżywcze ale bez efektu w postaci moc-
nego wybarwienia i szybkiego wzrostu. Oferujemy 
klientom dobry produkt, bogaty w witaminy i mikro-
elementy, nie zanieczyszczający wody i co waż-
ne w niskiej cenie. Pokarm pływa po powierzchni 
wody, przez co łatwiej kontrolować porcje pokarmu 
zjadane przez ryby. Jest to jeden z czterech pokar-
mów ekonomicznych o lekko zmienionym składzie, 
produkowany w kilku wariantach smakowych, po to 
aby urozmaicić dietę ryb w stawie.

Opis
Granulat dostarcza rybom wszelkie niezbędne 
składniki odżywcze ale bez efektu w postaci moc-
nego wybarwienia i szybkiego wzrostu. Oferujemy 
klientom dobry produkt, bogaty w witaminy i mikro-
elementy, nie zanieczyszczający wody i co ważne  
w niskiej cenie. Pokarm pływa po powierzchni wody, 
przez co łatwiej kontrolować porcje pokarmu zjada-
ne przez ryby.  

Wysokiej jakości podstawowy pokarm dla koi wyprodukowany z najlep-
szych składników gwarantuje doskonały wzrost i zdrowy rozwój organizmu.

Ekonomiczny, codzienny pokarm dostarczający podstawowe składniki, 
gwarantuje piękny i zdrowy wygląd

Podstawowy pokarm dostarczający rybom koi składniki wysokiej jakości 
w bardzo atrakcyjnej cenie

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Opakowania

Opakowania

Opakowania

Hikari® Friend™
large pellet
Art. nr 39-489  10kg  24l

Hikari® Economy™
medium pellet
Art. nr 38-378 4kg 9,6l
Art. nr 38-382  5kg  12l
large pellet
Art. nr 38-478 4kg 9,6l
Art. nr 38-482  5kg  12l
Art. nr 38-486 8kg 19,2l

Polecamy dla:
wszystkich ryb w stawie

Polecamy dla:
wszystkich ryb stawowych

Polecamy dla:
koi i innych ryb stawowych

pokarm
podstawowy

pokarm
pływający

pokarm
podstawowy

pokarm
pływający

pokarm
podstawowy

pokarm
pływający

Hikari® Staple™
mini pellet
Art. nr 01-242  500g  1,2l
Art. nr 01-270  2kg  4,8l
Art. nr 01-282  5kg  12l
Art. nr 01-289  10kg  24l
medium pellet
Art. nr 01-342  500g  1,2l
Art. nr 01-370  2kg  4,8l
Art. nr 01-382  5kg  12l
Art. nr 01-389  10kg  24l
large pellet
Art. nr 01-442  500g  1,2l
Art. nr 01-470  2kg  4,8l
Art. nr 01-482  5kg  12l
Art. nr 01-489  10kg  24l

mini pellet

medium pellet

medium pellet

large pellet

large pellet
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Oferta produktów dla Koi

Hikari Koi

Najlepszy pokarm dla karpi ozdobnych

Opis
Pływający granulat w postaci dwóch rodzajów po-
dłużnych baryłek został wyprodukowany po wielu 
próbach i zastosowaniu ponad stu letniej wiedzy 
i doświadczeń firmy w hodowli koi wystawowych. 
Wybitnie wspomaga szybkie powiększenie, za-
równo wagi jak i długości ciała bez zbędnego od-
kładania tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej.  
W czasie produkcji wykorzystuje się restrykcyjne 
pomiary jakości, aby upewnić się, że pokarm za-
wiera tylko zrównoważone ilości aminokwasów, wi-
tamin i minerałów. Pokarm jest bogaty w witaminę 
C, która wzmacnia odporność i redukuje stres, jest 
pakowany próżniowo by maksymalnie długo utrzy-
mać świeżość. Granulat nie zanieczyszcza wody, 
pozwala w łatwy sposób kontrolować ilość pokarmu 
jaki zjadają twoje ryby.

Wysokoenergetyczny pokarm, gwarantujący osiągnięcie wymarzonych 
mistrzowskich rozmiarów Twoim rybkom.

Analiza zawartości

Opakowania
Hikari® Hi-Growth™
x-large pellet
Art. nr 08-470  2kg  4,8l

Polecamy do:
poprawy masy ciała

Hikari Koi

Codzienny pokarm dla koi  
wspomagający wybarwienie

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 40% min. 4% max. 4% max. 10% max. 13%

Opis
Jest to pokarm zapewniający Twoim rybom wszyst-
kie składniki odżywcze, które pomogą im zachować 
zdrowie, i jednocześnie dzięki dużej zawartości 
astaksantyny i kiełków pszenicy polepszający ich 
kolory. Spodziewaj się efektów w postaci mocnej, 
wspaniałej barwy i szybkiego wzrostu ryb! Pokarm 
pływa po powierzchni i nie powoduje psucia i męt-
nienia wody. Jest produkowany przy zastosowaniu 
w pełni zautomatyzowanego i wyspecjalizowanego 
sprzętu, z zachowaniem najwyższych standardów 
kontroli jakości. Składniki zostały opracowane na 
podstawie badań naukowych, a precyzyjne ich 
skomponowanie wydobędzie z ryb naturalnie pięk-
ne, rozświetlone i nasycone kolory. Pokarm nie 
zmienia jasnych czy też białych partii ciała koi na 
zabarwienie różowe, co jest wielkim osiągnięciem 
firmy Hikari.

Codzienny pokarm wspomagający wybarwianie  gwarantuje znaczące 
tempo wzrostu organizmu, najlepszy kształt i doskonałe naturalne kolory.

Analiza zawartości

Opakowania
Hikari® Gold™
mini pellet
Art. nr 02-242  500g  1,2l
Art. nr 02-282  5kg  12l
Art. nr 02-289  10kg  24l
medium pellet
Art. nr 02-342  500g  1,2l
Art. nr 02-370  2kg  4,8l
Art. nr 02-382  5kg  12l
Art. nr 02-389  10kg  24l
large pellet
Art. nr 02-442  500g  1,2l
Art. nr 02-482  5kg  12l
Art. nr 02-489  10kg  24l

Polecamy dla:
wszystkich ryb stawowych

mini pellet

medium pellet

large pellet

pokarm
podstawowy

pokarm wspoma-
gający wybarwienie

pokarm
pływający

pokarm
podstawowy

pokarm wspoma-
gający wzrost

pokarm
pływający

Białko Tłuszcz Błonnik Wilgotność Popiół
Zielone kulki min. 42% min. 8% max. 1,5% max. 10% max. 12%
Żółte kulki min. 25% min. 7% max. 1,5% max. 10% max. 7%

Hikari Koi

Lekkostrawny pokarm dla ryb  
stawowych na chłodne okresy

Opis
Granulat jest wysoko odżywczym, łatwo przyswajal-
nym pokarmem dla ryb w stawie. Jest niezmiernie 
efektywny w naszym chłodniejszym północnym kli-
macie, gdzie istnieje sezon zimowy. Jeśli będziesz 
stosować ten pokarm, zauważysz że twoja rybka 
rośnie i rozwija się w szybszym niż zazwyczaj tem-
pie, pomimo chłodniejszej wody. Pierwszorzędna 
jakość zawartych w jedzeniu protein, przyspiesza w 
znacznym tempie wzrost masy ciała, nie powoduje 
deformacji, zapewnia nadzwyczajną witalność oraz 
zdrowie w niskiej temperaturze.

Pokarm lekkostrawny, łatwo przyswajalny, poprawiający metabolizm  
w zimniejszej wodzie.

Analiza zawartości

Opakowania

Polecamy dla:
koi i większych złotych rybek

mini pellet 

large pellet 

medium pellet 

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
Pływające kulki min. 32% min. 4% max. 4% max. 10% max. 12%
Tonące kulki min. 30% min. 4% max. 4% max. 10% max. 12%

Hikari® Wheat-Germ™
mini pellet
Art. nr 06-242  500g  1,2l
Art. nr 06-270  2kg  4,8l
medium pellet
Art. nr 06-342  500g  1,2l
Art. nr 06-370  2kg  4,8l
Art. nr 06-382  5kg  12l
Art. nr 06-488  15kg  36l
large pellet
Art. nr 06-442  500g  1,2l
Art. nr 06-470  2kg  4,8l
Art. nr 06-482  5kg  12l
Art. nr 06-491  15kg  36l
medium pellet tonący
Art. nr 35-342  500g  1,2l
Art. nr 35-382  5kg  12l
Art. nr 35-391  15kg  36l

pokarm na
zimne sezony

pokarm
lekkostrawny

pokarm
pływający-tonący

pokarm
podstawowy



30

Oferta specjalistycznych produktów dla Koi

Hikari Koi

Hikari Koi

Intensywnie wspomagający  
wybarwianie pokarm uzupełniający  

codzienną dietę.

Bardzo efektywny, wspomagający  
wybarwienie pokarm,  

do urozmaicania codziennej diety koi

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 40% min. 3% max. 5% max. 10% max. 13%

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 35% min. 4% max. 3% max. 10% max. 10%

Opis
Lekkostrawny, wybarwiający pokarm dla ryb stawo-
wych. Granulat jest sposobem na piękne uwydat-
nienie ubarwienia. Dzięki kompozycji naturalnych 
składników eksponujących kolor, użycia czystej 
hodowanej spiruliny, karotenoidów oraz kiełków 
pszenicy, pokarm jest znakomitym środkiem który 
ułatwi wyeksponowanie rybom najbardziej żywych 
kolorów, jakie można uzyskać bez naruszenia 
białych łusek na ciele. Możesz oczekiwać piękna  
i połysku, nie dającego się uzyskać innymi pokarma-
mi dla koi. Separacja kolorów jest perfekcyjna. Jest 
to pokarm pływający, który nie powoduje zmętnienia 
wody. Wysoka zawartość ustabilizowanej witaminy 
C przyczynia się do odporności na stres i choroby 
zakaźne. Procesy użyte do produkcji tego pokarmu 
rozwijały się podczas wieloletnich doświadczeń w 
hodowli koi. Jeżeli oczekujesz najlepszych wyników 
hodowlanych, regularnie dokarmiaj ryby tym pro-
duktem.

Opis
Zawartość czystej spiruliny z odpowiednią mieszan-
ką witamin, minerałów i aminokwasów, powoduje 
przyspieszone wybarwienie  z efektem przepięk-
nego koloru i połysku. Kiełki pszenicy gwarantują 
doskonałe trawienie i właściwe wchłanianie nawet 
gdy temperatura wody jest bardzo niska. Wysoki 
poziom witaminy E, pochodzący z kiełków pszenicy 
sprawia iż następuje zdrowy i poprawny rozwój or-
ganów wewnętrznych, następnie zwiększa się płod-
ność i szybciej regenerują się uszkodzenia skóry. 
Składniki te wspomagają też zrównoważony wzrost 
bez zbędnego magazynowania tłuszczu. Pokarm 
ma postać pływających granulek, które nie powo-
dują zmętnienia wody i są niezwykle skuteczne  
i wydajne, karpie koi przyswajają pokarm w całości 
i nie brudzą wody.

Najskuteczniejszy pokarm wspomagający natężenie i nasycenie kolorów

Pokarm zaprojektowany do stosowania w codziennym karmieniu, szybko 
wybarwia, jest lekkostrawny i ma wygodne opakowanie

Analiza zawartości

Analiza zawartości

Opakowania

Opakowania

Hikari® Spirulina™
mini pellet
Art. nr 07-242  500g  1,2l
large pellet
Art. nr 07-482  5kg  12l

Hikari® Excel™
medium pellet
Art. nr 13-342  500g  1,2l
Art. nr 13-382  5kg  12l

Polecamy dla:
wszystkich koi, którym chcemy  

poprawić wybarwienie

Polecamy dla:
koi rosnących zbyt wolno 
i mających słabe kolory

mini

medium

Karotenoidy pomagają rybom ozdobnym 
osiągnąć piękne kolory. Bez odpowiednie-
go poziomu tych związków, kolory twoich 
koi znikną lub wybledną na zawsze. 
Spirulina to glon bogaty w karotenoidy, 
który pojawił  się ponad 3 miliony lat temu, 
i jest znany jako najlepsza naturalna 

substancja wspomagająca wybar-
wianie. Nazwa pochodzi od cieka-

wego spiralnego kształtu tych glonów.  
Granulaty wybarwiające Hikari Excel 
Spirulina, i Saki Hikari Colour Enhancing 
Diet zawierają określoną dawkę najlepszej 
jakości, wyselekcjonowanej spiruliny. 
Pozwala to na osiągnięcie przez karpie koi 
wyraźnych kolorów bez zacieków innych 
odcieni na białych częściach ciała.  

Koi karmione
zwykłym granulatem

Koi karmione
granulatem ze spirulinąSpirulina

pod mikroskopem

Spirulina, ten od dawna znany glon pomoże twoim rybom osiągnąć wyjątkowo
nasycone i naturalne kolory
Spirulina, ten od dawna znany glon pomoże twoim rybom osiągnąć wyjątkowo
nasycone i naturalne kolory

pokarm
pływający

pokarm wspomaga-
jący wybarwienie

pokarm
podstawowy

pokarm
lekkostrawny

pokarm
pływający

pokarm wspoma-
gający wybarwienie

pokarm
podstawowy
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Oferta produktów dla ryb stawowych

Hikari Pond

Najlepszy pokarm dla  
ryb jesiotrowatych

Proteiny sur. Tłuszcz sur. Włókna sur. Wilgotność Popiół
min. 47% min. 15% max. 3% max. 10% max. 15%

Opis
Tonące granule oferują doskonałą przyswajalność 
i dają dobrze zrównoważony wzrost dzięki precy-
zyjnemu doborowi naturalnych składników z opty-
malnie dobranymi poziomami witamin i minerałów. 
Sturgeon jest naukowo opracowaną, codzienną die-
tą dla wszystkich rodzajów jesiotrów. Zawiera naj-
wyższej jakości naturalne składniki, takie jak mięso 
ryb i kryl ,co zapewnia doskonałą przyswajalność 
a poprzez to zrównoważony i harmonijny wzrost 
bez nadmiernego otłuszczenia. Tak jak wszystkie 
pokarmy Hikari  zapewnia czystość biologiczną i 
optyczną środowiska. Dzięki badaniom laborato-
ryjnym wielkości pokarmu są dobrane idealnie dla 
jesiotrów hodowanych w stawach.
Rozmiar S  / 2.0 do 2.3mm / Jesiotry o długości 15 
cm i większe
Rozmiar M / 4.0 do 4.3mm / Jesiotry o długości 35 
cm i większe

Duży tonący granulat dla jesiotrów, z optymalnym poziomem witamin 
i minerałów.

Analiza zawartości

Opakowania
Hikari®  Sturgeon™
Granulat mini
Art. nr 16-442 500g 1,2l
Art. nr 16-470  2kg 12l
Granulat medium
Art. nr 16-570  2kg  1,2l 

Polecamy dla:
ryb jesiotrowatych

mini

medium

Czy wiedziałeś?Czy wiedziałeś?
           była pierwszą firmą na świecie

produkującą specjalnie pokarmy
dla dennych ryb glonożernych.

Wypróbowane w profesjonalnych hodowlach na całym świecie

Kiedy nie jesteś zadowolony ze skutków używania płatków, 
to spróbuj naszych najmniejszych dysków.

Pokarm pomaga osiągnąć Twoim rybom naturalne piękno

Przed

Po produkty konkurencyjne

Wypróbowane w profesjonalnych hodowlach na całym świecie
mikro dyski, które Twoje ryby bardzo polubią.

Testowane ryby: Gurami
Zbiornik: 80 l
Rozmiar ryb: 30 mm
Czas: 60 dni

Zalety pokarmu to;
 duże efekty przyrostu mięśniowej masy ciała
 optymalna redukcja tkanki tłuszczowej
 zawartość niezbędnych mikroelementów
 brak sztucznych barwników 
 łatwość przyjmowania i lekko strawność
 odpady po trawieniu nie degradują biologicznie wody
 łatwość dozowania i poprzez to unikanie przekarmienia

Opracowana naukowo,  najnowocześniejsza dieta dla wszystkich małych i średnich
ryb tropikalnych.  Mini dyski dla ryb pobierających pokarm w środku toni i przy dnie.

pokarm
wolno tonący

pokarm
podstawowy

pokarm wspoma-
gający wzrost



HEAD OFFICE

KANTO FACTORY

KYUSHU FACTORY

KANSAI FACTORY

KANTO 
WAREHOUSE

HIMEJI BRANCH

TOKYO BRANCH

YAMASAKI  KOI FARM &
HIKARI AQUATIC  LAB

  FABRYKI
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Fabryka Kanto
tutaj produkowana jest linia Saki Hikari 
nasz najnowszy i najbardziej 
zaawansowany produkt.

Nasza hodowla
wykorzystujemy tu najnowsze technologie 
w hodowli i rozrodzie.

Fabryka Kyushu
najnowsza fabryka z najdoskonalszym 
wyposażeniem dostępnym obecnie na 
rynku, produkowane są tutaj Hikari Flake 
i Pond Sticks.

Fabryka Kansai
tutaj produkowane są głównie pokarmy 
granulowane.

Biuro Tokyo
magazyn z ponad 1,600 zbiorników, stąd 
dostarczmy towar do naszych odbiorców 
detalicznych.

BIURO Himeji
tutaj sprowadzamy ponad tysiąc 
gatunków ryb, gadów i roślin z całego 
świata.

Kansai
nasz największy magazyn.

Kanto
nasz najnowocześniejszy magazyn 
z centrum logistycznym.

Hikari Aquatic Laboratory
Nasze główne laboratorium z 
najnowocześniejszym 
wyposażeniem.Tutaj udoskonala się i 
testuje nasze produkty.

金
魚

Złote rybki

NISHIKIGOI produkt który pokazuje
spojrzenie Japończyków na piękno, jakość i elegancję.
NISHIKIGOI produkt który pokazuje
spojrzenie Japończyków na piękno, jakość i elegancję.

KANSAI DISTRIBUTION 
CENTER

KANTO DISTRIBUTION 
CENTER
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 Hodowla i wystawianie Nishikigoi jest jednym z ulubionych 
zajęć Japończyków, to tradycja która trwa od ponad 200 lat. 
Obecnie w Japonii hodowanych jest ponad 80 odmian karpia 
ozdobnego, który następnie sprzedawany jest na całym świe-
cie.
  
 W 1961 roku firma Kamihata Fish Industry rozpoczęła swoją 
własną hodowlę karpi ozdobnych koi w południowej Japonii.   
 Pierwszy sukces zanotowaliśmy w 1964 r., odmiana SAN-
KE wyhodowana na naszej farmie, zdobyła pierwszą nagrodę 
w Japonii.
 Do chwili obecnej zdobyliśmy setki różnych nagród i wy-
różnień. Firma Kamihata wykorzystuje swoje długoletnie do-
świadczenie w hodowli koi do produkcji niepowtarzalnych po-
karmów i dystrybucji ich na całym świecie. Szybko osiągnęła 
pozycję lidera na rynku dzięki swoim doskonałym produktom. 
Największy nacisk położono na rozwój laboratorium i prowa-
dzenie ciągłych badań nad składnikami pokarmów, rozwojem 
hodowli, statystyką rozrodu ryb. Firma Hikari jako jedyna na 
świecie, łączy nowoczesną technologię z wieloletnią tradycją 
i doświadczeniem. Hikari to najpopularniejsza i darzona naj-
większym zaufaniem firma w całej Japonii, ceniona przez pro-
fesjonalistów na całym świecie. 
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Nishikigoi

Historia Grupy Kamihata

Yamakoshi-mura

krajobrazu.

五色
GOSHIKI

金輝竜
KINKIRYU

紅白
KOHAKU

落葉時雨
OCHIBA SIGURE

黄金
OHGON

昭和三色 
SHOWA SANSHOKU

秋翠
SHUSUI

大正三色
TAISHO SANSHOKU

丹頂紅白
TANCHO

白写り
SHIRO UTSURI

Odmiany barwne Nishikigoi

1877 Tozeon Kamihata rozpoczął kultywowanie hodowli karpi koi.
1946 Tokichi Kamihata Fish otworzył pierwszy sklep z karpiami koi  

w mieście Himeji.
1961 Shigezo Kamihata zakłada Firmę Kamihata Fish. 
1964 Koi Sanke hodowlana odmiana Nishikigoi zdobył pierwszą nagrodę 

w konkursie na najlepszego karpia Nishikigoi, w Japonii rozpoczęło 
to nową erę w hodowli karpi koi.

1973 Hodowla Yamasaki została powiększona o 33,000 m2, liczy 50 sta-
wów.

1979 The Kyorin Food dział firmy produkujący Hikari został przeniesiony 
do miasta Kasai.

1984 W Kujukuri została założona Fabryka Kanto.
1985 Zostało utworzone biuro Himeji z centrum importu rybek.
1989 Zostało utworzone biuro w Tokyo - Kamihata Fish Industrie.
1990 Została utworzona fabryka Kyushu w mieście Chikugo.
1992 Została unowocześniona linia produkcyjna w fabryce Kyushu.
1995 Utworzono centrum dystrybucji Kansai o powierzchni 9,240 m2.
1998 Kyorin Food Industries zamontowało nowoczesną linię technolo-

giczną do produkcji pokarmu.
2000 Rozpoczęto produkcję pokarmów Hikari Flake w fabryce Kyuorin.
2001 Zakupiono najnowocześniejszy sprzęt do badań dla Aquatic Labo-

ratory.
2002 Utworzono centrum dystrybucyjne Kanto o powierzchni ponad 

3,500 m2.
2003 Tokijski oddział Kamihata Fish zbudował nowe pomieszczenia ma-

gazynowe.
2007 Wykończenie i oddanie do użytku  fabryki Fukusaki dla Kyorin Food 

Industries.
2009 Modernizacja Kansaj distribution Center o zautomatyzowany sysy-

tem magazynowy, zdolność obsługi 752 palet.

Yamakoshi-mura
Widok profesjonalnej hodowli ryb Nishikogoi, gdzie duży nacisk
kładzie się na warunki bytowe ryb zgodnie z naturą i pięknem
krajobrazu.




