Japanse topkwekers kiezen voor Hikari
Hoshikin - Marudo - Sakai - Omosako - Isa - Nogami - Koi No Minuma - Narita Koi Farm

Voeding voor koi & goudvissen - Productinformatie en voedingsgids

Basisvoer

Verzorgingsvoer
Drijvende
korrels

Een voordelig, dagelijks voer dat de basisvoedingsstoffen voor de
meeste vissen bevat.
•  Bevat een uitgebalanceerde
samenstelling van voedzame
ingrediënten zonder voor
kleurversterking of een versnelde
groei te zorgen.
•  Bevat gestabiliseerde vitamine C
en andere voedingsstoffen die voor
een gezond immuunsysteem helpen
zorgen.
•  Een lichte, drijvende korrel die snel
zacht wordt, overvoeding helpt
vermijden en het vijverwater niet
vervuilt*.
Ideaal voor
Alle soorten vijvervissen, incl. koi die in een
vijveromgeving gehouden worden.

Hikari Friend™
®

Dagelijks basisvoer van hoge kwaliteit, gemaakt van premium
ingrediënten die voor een uitstekende groei en een gezond immuunsysteem helpen zorgen.
•  Bevat uniek uitgebalanceerde
voedingsstoffen die uw koi en grote
goudvissen nodig hebben om een lang
en gezond leven te kunnen leiden.
•  Helpt bij gebruik als dagelijks voer voor
een betere groei en een voorspelbare
conditie zonder voor vetopstapeling
te zorgen.
•  Drie drijvende korrelgroottes geven
vissen van alle formaten de kans om
van het voer te eten en verminderen
de kans op watervertroebeling of
vervuiling*.

Hikari Staple™

Ideaal voor
Baby koi en grotere goudvissen om de groei
te verbeteren en een topconditie te verkrijgen.

®

medium korrel
•    4 kg
•  10 kg

large korrel
•  10 kg

mini korrel
•  500 g
•    2 kg
•    5 kg
•  10 kg

Makkelijk verteerbaar

mini korrel
•  500 g
•    2 kg
•  20 kg

Ideaal voor
Koi of grotere goudvissen, wanneer een
snellere vertering vereist is.
drijvende korrel

medium korrel
•  500 g
•    2 kg
•    5 kg
•  15 kg

zinkende korrel

large korrel
•    2 kg
•    5 kg
•  15 kg

medium korrel
•  500 g
•    2 kg
•    5 kg
•  10 kg

large korrel
•  500 g
•  2 kg
•  5 kg
•  10 kg

mini korrel
•  500 g
•    5 kg
•  10 kg

medium korrel
•  500 g
•    5 kg
•  15 kg

Superieur kleurversterkend, aanvullend voer voor liefhebbers
die de kleuren van hun koi werkelijk willen laten knallen!
•  Bevat zuiver gekweekte spirulina en
andere voedingsstoffen, die koi nodig
hebben voor de showkwaliteit.
•  Een uniek mengsel van geselecteerd
carotenoïden en spirulina, speciaal
ontwikkeld voor die speciale koi die
hulp nodig hebben om die
uitzonderlijke kleur en schoonheid naar
boven te brengen.
•  Twee drijvende korrelgroottes geven
vissen van alle formaten de kans om
van het voer te eten en verminderen
de kans op watervertroebeling of
vervuiling*.

Hikari® Spirulina

mini korrel
•  500 g

Drijvende
korrels

Superieur voer met hoog zijderupsgehalte voor superieure
‘traditionele’ groei en een “echte” koistructuur.
•  De Hikari® Silkworm Selects™-formule
maakt uitsluitend gebruik van buitengewoon verse zijderupspoppen van
premium kwaliteit.
•  Ons geoctrooieerd productieproces
voorkomt de oxidatie die gebruikelijk is
bij andere zijderupsachtige producten.
•  De toegevoegde vitaminen en
mineralen helpen de gezondheid van
het immuunsysteem ondersteunen en
vullen de natuurlijke voordelen van
zijderups aan.
•  De pellets hebben de perfecte grootte
om deze lipiden- en proteïnerijke traktatie
aan diverse formaten koi te voeren.

Hikari Silkworm Selects™

medium korrel
•  500 g

* Bij correct gebruik

medium korrel
•  500 g
•    2 kg
•    5 kg
•  10 kg

large korrel
•  500 g
•    5 kg
•  10 kg

Drijvende
korrels

Ideaal voor
Alle koi, voor een snellere
kleurversterking.

Ideaal voor
Alle koi, mix met gewoon voer voor
superieure groei, huidkwaliteit en body.

Drijvende
korrels

Wetenschappelijk ontwikkeld dagelijks voer dat garant staat
voor snelle kleuring en uitstekende vertering op basis van een
gebruiksvriendelijke formulering.
•  Zuiver gekweekte spirulina in
combinatie met zorgvuldig uitgekozen
vitaminen, mineralen en aminozuren
voor een snelle kleurversterking.
•  Bevat tarwekiemen die voor een
uitstekende verteerbaarheid zorgen,
zelfs wanneer de temperatuur van het
water kouder is, en een hoger niveau
van linoleenzuur en vitamine E, die
beide goed zijn voor koi.
•  Biedt uitgebalanceerde voedingsstoffen die u helpen om uw vis een
meer betrouwbare groei zonder
vetopstapeling te bezorgen.

Hikari® Excel ®

Ideaal voor
Alle koi, voor een snelle groei en uitstekende
kleuring. De 1e keus voor kampioenen!

•  500 g
•  5 kg

large korrel
•  5 kg

Groeivoer		

®

Hikari Gold

Ideaal voor
Alle koi of grotere goudvissen, voor een
verbeterde kleuring of snellere groei.
®

Kleurversterkend voer

Dagelijks voer voor koi en andere vijvervissen, wanneer de
watertemperatuur lager is of wanneer u voor een verbeterde
verteerbaarheid wilt zorgen.
•  Het gebruik van het grootste deel van
het binnenste van de tarwekiempitten
zorgt voor meer natuurlijke vitaminen
en aminozuren die uw vis goed kan
gebruiken.
•  Zowel goed voor een verbeterde groei
als voor de ontwikkeling van een
aantrekkelijke schittering en glans.
•  De uitstekende verteerbaarheid
van het voer staat garant voor een
buitengewoon doeltreffende voeding
in kouder water of wanneer
temperatuurschommelingen
gebruikelijk zijn of verwacht worden.

Hikari Wheat-Germ

Dagelijks voer met kleurversterkende eigenschappen. Speciaal
ontwikkeld voor snellere groei, superieure conditie en uitstekende natuurlijke kleuring.
•  Zorgt voor een actieve kleurversterking
en helpt de natuurlijke schoonheid en
echte kleuren naar boven te brengen.
•  Biedt nauwkeurig uitgebalanceerde
voedingsstoffen om het energieniveau
van uw vis op peil te houden en voor
een betere groei en een voorspelbare
conditie zonder voor vetopstapeling
te zorgen.
•  Drie drijvende korrelgroottes geven
vissen van alle formaten de kans om
van het voer te eten en verminderen
de kans op watervertroebeling of
vervuiling*.

®

Drijvende / zinkende
korrels

®

Drijvende
korrels

Drijvende
korrels

Steurvoer
Drijvende
korrels

Een krachtig zomervoer boordevol nuttige proteïnen, vitaminen
en mineralen die het kampioenenformaat van koi geven waar u
altijd al van droomde.
•  Stimuleert de snelle toename van
zowel gewicht als omtrek zonder risico
op vetopstapeling in het lichaam.
•  Bevat het juiste evenwicht van
essentiële aminozuren, vitaminen,
mineralen en andere natuurlijke
ingrediënten die uw koi nodig heeft
om werkelijk te ‘groeien’!
•  Vacuüm verpakt voor een uitstekende
versheid, op elk moment!

Ideaal voor
Alle koi, voor een snelle toename van
gewicht en omvang. Bevat nuttige levende
organismen.
Hikari Hi-Growth™
®

x-large korrel
•  2 kg

Zinkende
korrels

Dagelijks voer dat een uniek uitgebalanceerd geheel van
voedingsstoffen bevat met optimale concentraties aan vitaminen en mineralen.
•  Bevat zorgvuldig uitgekozen,
natuurlijke ingrediënten als vis- en
krillmeel voor een goede voedselopname en uitgebalanceerde groei.
•  Onze laboratoriumstudies bepaalden
de meest geschikte korrelgroottes;
Small - 2,0 tot 2,3 mm - lengte van
de steur 15 cm of langer.
Medium - 4,0 tot 4,3 mm - lengte
van de steur 35 cm of langer.
•  Een zinkende korrel die gemakkelijk
opgenomen kan worden, terwijl het
de kans op watervertroebeling of
vervuiling verkleint*.

Hikari Sturgeon

Ideaal voor
Alle types steuren of andere vleesetende
vijvervissen.

®

mini korrel
•  500 g
•  2 kg

medium korrel
•  2 kg

Voer dat nuttige levende organismen bevat
Onze technologisch meest geavanceerde koivoeren
Saki-Hikari® is een revolutionair voer voor alle fasen in het leven van de Nishikigoi (koi) dat wordt
aangeprezen door professionele koikwekers in Japan. Zijn uitstekende prestaties blijken ook uit
het feit dat 7 opeenvolgende winnaars van de Japanse koikampioenschappen sinds 2003 met
Saki-Hikari® gevoerd werden. Van het land dat de wereld Nishikigoi bracht, bieden we u nu het
allerbeste, namelijk Saki-Hikari® !

®

De reden voor de uitstekende prestaties van Saki-Hikari®’s: ‘Hikari Germ™’
Saki-Hikari® bevat levende natuurlijke micro-organismen ‘Hikari-Germ™’ die uitzonderlijke
voordelen bieden, zoals u hieronder kunt lezen.
De werking van de Hikari Germ™
Versnelt de
vertering

Saki-Hikari™

Maaltijd

Hikari Germ™

Vermindert slechte bacteriën

Drijvende
korrels

Dagelijks koivoer voor professioneel gebruik dat voor een
omvangrijker lichaam zorgt.
•  Bevat ‘Hikari-Germ™’ die in het
spijsverteringskanaal slechte bacteriën
doodt en dus hun aantal en potentiële
impact verkleint, en tegelijkertijd het
spijsverteringsvermogen versnelt.
•  Zorgt voor een superieure groei zonder
vetopstapeling en een uitstekende
glans dankzij het perfecte evenwicht
tussen de ingrediënten.
•  Een doeltreffend gebruik van
voedingsstoffen en een
ongeëvenaarde voerefficiëntie helpen
de algemene waterkwaliteit te
verbeteren en het normale
filteronderhoud te beperken dankzij
de geringere afvalproductie*.

Drijvende
korrels

Voor professioneel gebruik bestemd dagelijks koivoer voor
echte kampioenen dat garant staat voor een sterke
kleurverbetering & een uitzonderlijke groeisnelheid.
•  Bevat ‘Hikari-Germ™’ die in het
spijsverteringskanaal slechte bacteriën
doodt en dus hun aantal en potentiële
impact verkleint, en tegelijkertijd het
spijsverteringsvermogen versnelt.
•  Zorgt voor een superieure groei zonder
vetopstapeling en een uitstekende
glans dankzij het perfecte evenwicht
tussen de ingrediënten.
•  Rijk aan zuiver gekweekte spirulina
voor een sterke kleurverbetering
zonder het wit negatief te beïnvloeden.
•  Helpt de algemene waterkwaliteit
te verbeteren en het normale
filteronderhoud te beperken*.

Saki-Hikari ® Color Enhancing

Saki-Hikari ® Balance

medium korrel
•  2 kg
•  5 kg

large korrel
•  5 kg

mini korrel
•  2 kg

Drijvende
korrels

Dagelijks voer voor showkoi dat garant staat voor superieure
voedselopname, verbeterde groeisnelheid en voortreffelijke
kleurverbetering. Voor gebruik bij kouder weer.
•  Bevat ‘Hikari-Germ™’ die in het
spijsverteringskanaal slechte bacteriën
doodt en dus hun aantal en potentiële
impact verkleint, en tegelijkertijd het
spijsverteringsvermogen versnelt.
•  Zuivere spirulina voor ontwikkeling en
behoud van een stralende kleur.
•  Stimuleert groei en kampioenskwaliteiten door een mix van lipiden en andere
noodzakelijke voedingselementen ter
ontwikkeling zonder vetophopingen.
•  Goed gebruik van voedingsstoffen en
een goede voerefficiëntie verbeteren
waterkwaliteit en beperken filteronderhoud door geringere afvalproductie*.

Saki-Hikari ® Multi Season

mini korrel
•  2 kg

Ideaal voor
Alle koi met kampioenspotentieel, bij koudere
watertemperaturen, wanneer voordelen van
andere Hikari®-voeren behouden moeten blijven.

medium korrel
•  2 kg
•  5 kg

Drijvende
korrels

Dagelijks voer voor professioneel gebruik dat u helpt om uw
eigen reuze kampioenschapskoi te kweken.
•  Bevat ‘Hikari-Germ™’ die in het
spijsverteringskanaal slechte bacteriën
doodt en dus hun aantal en potentiële
impact verkleint, en tegelijkertijd het
spijsverteringsvermogen versnelt.
•  Stimuleert groei en kampioenskwaliteiten door een mix van lipiden en andere
noodzakelijke voedingselementen ter
ontwikkeling zonder vetophopingen.
•  Een doeltreffend gebruik van
voedingsstoffen en ongeëvenaarde
voerefficiëntie helpen de algemene
waterkwaliteit te verbeteren en het
normale filteronderhoud te beperken
dankzij de geringere afvalproductie*.

Ideaal voor
Alle kampioenskoi of koi met kampioenspotentieel voor goede ontwikkeling van hun
natuurlijke schoonheid en kleur.

Ideaal voor
Alle kampioenschapskoi of koi met
kampioenschapspotentieel.

mini korrel
•  2 kg

Recycleert het afval
Uitwerpselen

large korrel
•  5 kg

•  Dit voer is ook verkrijgbaar in een voordelige 15/20 kg-verpakking. Vraag ernaar bij uw
gespecialiseerde koihandelaar/kleinhandelaar.

Ideaal voor
Alle koi met kampioenspotentieel die hulp
nodig hebben om op gewicht te komen of
om hun conditie te verbeteren.
Saki-Hikari ® Growth

medium korrel
•  2 kg
•  5 kg

large korrel
•  5 kg

mini korrel
•  2 kg

medium korrel
•  2 kg
•  5 kg

large korrel
•  5 kg

Drijvende
korrels

Een wetenschappelijk ontwikkeld dieet voor een perfecte
Shiroji (de witte huid van de koi). Ideaal voor het verkrijgen of
behouden van een helder witte huid!
• Bevat ‘Hikari-Germ™’ die in het
spijsverteringskanaal slechte bacteriën
doodt en dus hun aantal en potentiële
impact verkleint, en tegelijkertijd het
spijsverteringsvermogen versnelt.
•  Een extract van ‘ingemaakte Japanse
abrikoos’, welke natuurlijk ApricotPolyfenol bevat en hogere niveaus van
citroenzuur. Deze dragen bij tot het
behoud van efficiënte stofwisseling.
•  Gemalen sesamzaad bevat
antioxidanten die helpen bij het ontwikkelen van verbeterde omvang en glans.
•  Is te voeren bij lagere watertemperaturen; zeer goed verteerbaar.

Saki-Hikari ® Pure White

medium korrel
•  5 kg

Ideaal voor
Alle Koi, bevordert de witte huid en zorgt
daardoor voor mooiere Koi in uw vijver.

Drijvende
korrels

Extreem kleurbevorderend voer, geeft unieke donkere kleuring
van de rode patronen (Hiban), om Grand Champion Koi te
realiseren.
•  Bevat ‘Hikari-Germ™’ die in het
spijsverteringskanaal slechte bacteriën
doodt en dus hun aantal en potentiële
impact verkleint, en tegelijkertijd het
spijsverteringsvermogen versnelt.
•  Rijk aan zuiver gekweekte spirulina om
sneller diepere kleuren te ontwikkelen,
terwijl het de kans op verkleuring van
het wit verminderd.
•  Helpt de spijsvertering waardoor er
minder afvalstoffen ontstaan.
Daarnaast blijft Hikari-Germ™ actief in
de uitwerpselen door deze te ontbinden,
wat zorgt voor een betere waterkwaliteit en minder vijveronderhoud.

Saki-Hikari ® Deep Red

mini korrel
•  5 kg

Ideaal voor
Kampioenskoi, voer Deep Red 2 maanden voor
shows gedurende 3-4 weken voor optimale
kleuring.

medium korrel
•  5 kg

large korrel
•  5 kg

Goudvissenvoer

Kleurverbeterend
Drijvende
korrels

Drijvende
korrels

Een geprefereerd dagelijks voer voor goudvissen en jonge
koi dat hen de basisvoedingsstoffen bezorgt, die ze nodig
hebben om een goede conditie te ontwikkelen.
•  Bevat alle voedingsstoffen die jonge
goudvissen of kleine koi nodig hebben
om goed te groeien en er geweldig uit
te zien.
•  Bevat uitgebalanceerde vitamine C en
andere basisvoedingsstoffen die voor
een gezond immuunsysteem helpen
zorgen.
•  Een drijvende korrel die het water niet
vertroebelt of vervuilt en u helpt het
overvoeren van uw vissen tegen te
gaan door u op een duidelijke manier
te tonen, hoeveel uw vis precies eet*.

Hikari® Goldfish Staple™

Ideaal voor
Alle soorten goudvissen en kleinere koi,
waarvoor u een meer stabiele groei wenst.
Beschikbaar in baby- en miniformaat!

Een geprefereerd dagelijks voer voor grotere goudvissen en
babykoi dat hen de basisvoedingsstoffen biedt, die ze nodig
hebben om een goede conditie te ontwikkelen.
•  Bevat alle voedingsstoffen die jonge
goudvissen of kleine koi nodig hebben
om goed te groeien en er geweldig uit
te zien.
•  Bevat uitgebalanceerde vitamine C en
andere basisvoedingsstoffen die voor
een gezond immuunsysteem helpen
zorgen.
•  Een drijvende korrel die het water niet
vertroebelt of vervuilt en helpt het
overvoeren van uw vissen tegen te
gaan door u op een duidelijke manier
te tonen, hoeveel uw vis precies eet*.
Ideaal voor
Alle soorten goudvissen en kleinere koi,
waarvoor u een meer stabiele groei wenst.
Beschikbaar in baby- en miniformaat!

Hikari® Staple™

•  30 g
•  100 g
•  300 g
•  10 kg

•  240 g

Een kleurverbeterend dagelijks voer dat de ware schoonheid
van uw goudvis of kleine koi naar boven haalt.
•  Rijk aan astaxanthine, een carotenoïde
dat voor een mooie kleurontwikkeling
zorgt. Dit voer zou de eerste keus
moeten zijn voor de meeste gewone
goudvissen.
•  Biedt een zorgvuldig uitgebalanceerde
selectie vitaminen en voedingsstoffen
die uw waterhuisdieren zullen helpen
om hun energieniveau op peil te
houden en tegelijkertijd snel te groeien.
•  Bevat uitgebalanceerde vitamine C en
andere basisvoedingsstoffen die voor
een gezond immuunsysteem helpen
zorgen.

Hikari® Goldfish Gold ®

Ideaal voor
Alle goudvissen en babykoi om hen te
helpen hun echte kleur en schoonheid te
ontwikkelen.

•  100 g
•  300 g
•  10 kg

Sluierstaartvoer

Leeuwenkopvoer
Zinkende
korrels

Zinkende
korrels

Een revolutionair dagelijks voer voor premium goudvissen
dat de ontwikkeling van een omvangrijk lichaam en de
gewenste conditie stimuleert.
•  Bevat ‘Hikari-Germ™’ die in het
spijsverteringskanaal slechte bacteriën
doodt en dus hun aantal en potentiële
impact verkleint, en tegelijkertijd het
spijsverteringsvermogen versnelt.
•  Een unieke ingrediëntenmix die een
intense witte kleur helpt ontwikkelen.
•  Stimuleert een betere groei en conditie
door middel van een doeltreffender
gebruik van voedingsstoffen.
•  Een goed gebruik van voedingsstoffen
en een ongeëvenaarde voerefficiëntie
helpen de algemene waterkwaliteit
te verbeteren en het normale
filteronderhoud te beperken dankzij
de geringere afvalproductie*.
Saki-Hikari ® Fancy Goldfish
Balance

Drijvende
korrels

Ideaal voor
Alle premium goudvissoorten, met name
Ranchu, Oranda, Azumanishiki.

Een revolutionair kleurverbeterend dagelijks voer voor alle
premium goudvissen dat hen helpt om hun werkelijke
potentieel aan te boren!
•  Bevat ‘Hikari-Germ™’ die in het
spijsverteringskanaal slechte bacteriën
doodt en dus hun aantal en potentiële
impact verkleint, en tegelijkertijd het
spijsverteringsvermogen versnelt.
•  Rijk aan sterk gezuiverd astaxanthine
en zuiver gekweekte spirulina voor een
sterke verbetering van de rode kleuren,
zonder afbreuk te doen aan de witte.
•  Zorgt voor een betere groei en de
gewenste conditie door een efficiënter
gebruik van voedingsstoffen.
•  Goed gebruik van voedingsstoffen en
een goede voerefficiëntie verbeteren
waterkwaliteit en beperken filteronderhoud door geringere afvalproductie*.
Saki-Hikari ® Fancy Goldfish
Color Enhancing

•  200 g
•  1 kg

Zinkende
korrels

Ideaal voor
Alle premium goudvissoorten, met name
Ranchu, Oranda, Azumanishiki.

Een zinkende formule die gebruikmaakt van biotechnologie
om een uitstekende kleuring te verkrijgen met een speciaal
groei- en conditiestimulerend voedingsprofiel.
•  Een speciale mix van ingrediënten,
met hogere concentraties van
essentiële aminozuren ter bevordering van een superieure groei en
mooie ontwikkeling van de koppartij.
•  Dankzij de biotechnologie kunnen we
uw vis helpen bij de ontwikkeling van
zijn kleuren, wat normaliter niet
mogelijk is in binnenaquaria zonder
voldoende UV-licht.
•  Een drijvende korrel die het water niet
vervuilt en helpt overvoeren van uw
vissen tegen te gaan door u op een
duidelijke manier te tonen, hoeveel uw
vis precies eet*.
Ideaal voor
Alle kwalitatief betere of opvallendere
goudvissoorten, met name Oranda, Lionhead,
Azumanishiki en Ranchu.

Hikari® Lionhead

•  200 g
•  1 kg

•  100 g
•  350 g

Hikari ® voergids ter bepaling van de korrelgrootte
Hikari® biedt verschillende korrelgroottes aan voor koi en (grotere) vijvervissen. Neem voor vijvers
waarin verschillende visgroottes voorkomen een korrel die klein genoeg is om door de kleinste vissen
opgegeten en verteerd te worden. Voor grotere vissen vormt het eten van kleine korrels immers geen
enkel probleem, maar kleinere vissen kunnen wel problemen krijgen bij het eten van te grote korrels.

Formaat korrel
•  Baby korrel
1,7 - 2,0 mm

•  Mini korrel
2,7 - 4,0 mm

•  Medium korrel
4,0 - 5,5 mm

•  Large korrel
7,2 - 9,0 mm

•  X-Large korrel
7,5 - 12,5 mm

Probeer voor jonge (pasgeboren vissen) HIKARI®
TROPICAL FIRST BITES®, een heel fijn voer dat
alle voedingsstoffen biedt die ze nodig hebben
om uit te groeien tot grote kampioenen!

Formaat Koi
4 cm

5 cm

8 cm

10 cm

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

40 cm

50 cm

In onze nieuwste fabriek zijn de allernieuwste machines geplaatst, Hikari topkwaliteit, geproduceerd met State of the Art Technology!

100% kwaliteitsgarantie door productie
en verpakking in onze eigen fabrieken
Veel merken laten hun voer elders fabriceren en verpakken.
Hikari gelooft dat 100% controle van iedere stap in het
productieproces de sleutel is tot voer, waar u als gebruiker
100% op kunt vertrouwen. Top kwaliteit bij iedere aankoop,
telkens weer!

Hikari® voer is samengesteld, geproduceerd en verpakt in
eigen Hikari fabrieken; Ons fabricage- en controleproces
laat niets aan het toeval over, zo kunnen wij altijd de
beste kwaliteit voer leveren.

Kansai Distribution Center

Kyushu Factory

Kanto Distribution Center
Kansai Factory

Fukusaki Factory

getuigenissen van topkwekers:

mr. takashi omosako &
mr. takayoshi omosako
Ik houd onze koi nauwlettend in het oog om er zeker van te zijn dat ze in een gezond tempo
groeien en tegelijkertijd een mooie lichaamsbouw houden. Een diepzwart en glanzend
Sumi tegen een prachtig witte achtergrond zijn de eerste vereisten voor de ideale ShiroUtsuri. Maar als de vissen hun vorm verliezen, neemt hun waarde al snel af. Om dit te
voorkomen zijn er drie belangrijke punten: de stamboom van de koi, hun kweekomgeving
en het voer dat ze krijgen. Wat dit laatste betreft, voeren wij alleen Hikari en Saki-Hikari
voer. Wij kiezen voor fijn voer dat onze koi groot doet worden en tegelijkertijd de gewenste
vorm laat behouden.

mr. toshihiro Hirasawa - marudo KOIFARM
Wij kiezen voer dat onze koi helpt om lijviger te worden en ze zowel een helderdere kleur
als meer glans bezorgt. Volgens ons zijn er verschillende factoren die verantwoordelijk zijn
voor 50% van ons succes: de waterkwaliteit, kweekvaardigheden en het selecteren van de
juiste ouderparen. De andere 50% houdt rechtstreeks verband met de kwaliteit van het
voer. Gelukkig bestaat er een uitgebreid assortiment van koivoer om ons te helpen onze
doelstellingen te verwezenlijken. Een koikweker is zo goed als zijn vermogen om zijn
kweekvaardigheden te oefenen en zijn controle over de waterkwaliteit.

mr. Kentaro Sakai
We leggen ons toe op het uiterlijk van onze vissen en hun kans om een show te winnen.
Naar onze mening zijn er 5 grote vereisten: een ultramoderne uitrusting, water van top
kwaliteit, goede ouderparen, het gebruik van data om de behaalde resultaten te verbeteren
en een voer van topkwaliteit. Bij ons werd de 28ste Grand Champion, een Kohaku van
63 Bu, grootgebracht. Hij won drie maal opeenvolgend, dat was nooit eerder gebeurd.
Saki-Hikari® Deep Red™ versterkte zijn ‘Hi’, terwijl Saki-Hikari® Pure White™ zorgde voor
een erg mooi ‘Shiroji’. Dankzij Saki-Hikari® beseffen we nu hoe belangrijk het juiste voer is.

MR. KATSUYUKI HOSHINO - hoshikin koifarm
Het kweken van prijswinnende koi vergt tal van vaardigheden. Volgens ons is 50%
afhankelijk van afstamming en 20% van kweekvaardigheid en omgevingsfactoren.
Het voer is goed voor de overige 30%. Tegenwoordig hebben veel kwekerijen de
kweekvaardigheden en faciliteiten verbeterd waardoor iedereen gelijkwaardige methodes
kan gebruiken. Het voer kan het verschil maken. Wij besteden daarom veel tijd aan het
zoeken van het meest geschikte voer voor de gewenste doelstellingen. Bijna al onze
Nishikigoi’s krijgen Hikari®, omdat dit helpt de beste koi te kweken voor alle liefhebbers.

Volg het advies van topkwekers, gebruik Hikari voor de mooiste koi!
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