Aanbeveling aquariumgrootte-visbezetting
Wanneer u discusvissen wilt houden, moet u uit een van de volgende vier mogelijkheden
kiezen:
1 Discuskweek (paartje houden)
Voor het kweken van discusvissen raden wij een aquariumgrootte van 150 liter
aan
(60 cm x 50 cm x 50 cm). De jonge vissen moeten op een leeftijd van 12-14 dagen
van de ouders gescheiden worden omdat ze op dat ogenblik beginnen op de
bodem van de aquarium naar voedsel te zoeken en daarbij ziekteverwekkers
kunnen opnemen.
2 Discuspaar met bijvissen, in een beplante aquarium
Hiervoor hebt u minstens een aquariumgrootte van 180 liter nodig (100 cm x 40
cm x 45 cm). We raden een aquariumgrootte van 250 liter aan (100 cm x 50 cm x
50 cm)
Voor het houden van een paartje moet het paartje minstens 14 cm groot zijn,
omdat men twee aparte, kleinere vissen moeilijk groot krijgt omdat de voedernijd
ontbreekt).
3 Discuskweek resp. groepshouding
Voor het kweken van een discusgroep (met minstens 10 dieren) is al een
aquarium van 180 liter geschikt (100 cm x 40 cm x 45 cm). Voor 10 volgroeide
dieren raden we echter een aquariumgrootte van minstens 300 liter aan.
4 Groepshouding in een beplante aquarium met bijvissen
Voor 10 volgroeide discusvissen inclusief bijvissen en planten raden we een
minimum aquariumgrootte van 400 liter aan.
Zie ook: (LINK: Cichlidegedrag)
Zie ook (LINK: Planten voor de discusvis)
Zie ook: (LINK: Bijvissen bij de discusvis)
Onze tips:
1. Kies op voorhand voor een discusgroep of voor het houden van een discuspaartje
(zoals uitgelegd in 1-4) en kies voor wildvang, Aziatische kweek of voor onze
STENDKER-discusvissen en blijf daarbij (niet mengen!).
2. Bereid een nieuwe instap in alle rust voor tot u de optimale waterwaarden voor
onze discusvissen bereikt heeft. (LINK: Filter inrijden)
3. Leg eenmalig een groot aantal planten en de visbezetting vast en verzaak
(wegens het gevaar voor insluipende ziekten) aan latere bijkomende bezetting
(uitzondering: onze STENDKER-discusvissen kunnen zonder problemen steeds
bijgezet worden.)
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4. 3 x dagelijkse voedering, idealiter met ons origineel STENDKER-discusvoeder,
dat als complete discusvoederoplossing zeer geschikt is en dat ook zeer geliefd is
bij andere vissen.
(LINK: Voederdosering-voederaanwijzingen)
5. 1 wekelijkse waterverversing 1/3 met koud water!
(LINK: Waterverversing)
6. De ideale temperatuur om discusvissen te houden ligt bij 28-30°Celsius
12 uur lichtsturing met timer en nachtlicht is aan te raden
(als oriëntatiehulp en om te vermijden dat de vissen zich verschrikken).
7. Tips voor vakantie vindt u onder (LINK: Vakantie).
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