Bijvissen voor de discusaquarium
De volgende aanbevelingen voor geschikte bijvissen, die compatibel zijn het met houden
van discusvissen (temperatuur van 28-30° graden) werden ons vriendelijkerwijs door de
heer Adrie Baumann (wereldkampioen 2013, in de LIVE Aquascape) ter beschikking
gesteld. De heer Baumann verheugt zich ook privé over zijn wondermooi gescapte
aquarium, die hij met onze STENDKER-discusvissen gevuld heeft.
Volgens ons is een mooi gescapte aquarium met onze discusvissen al „de
koningsklasse van de zoutwateraquaristiek, in perfectie“ en met een aantal
geschikte bijvissen, zoals de Thaise poetservissen, heeft u zelfs nog een „poetstroep
voor het verwijderen van algen“ die gezien mag worden.
Ook bijvissen houden van ons discusvoeder. We raden echter ook een beetje droog
voeder aan. Let ook op onze aanbeveling voor de aquariumgrootte met bijvissen.
Alleen kleine meervallen met onze discusvissen samen zetten!
Onder: LINK BAUMANN, kunt u uw discusaquarium ook professioneel laten inrichten.
We raden aan om ook bij bijvissen eerst onder quarantaine de bacteriële
verdraagzaamheid te testen (LINK: Bacteriële verdraagzaamheid).
Koop alle discusvissen, bijvissen en planten bij dezelfde handelaar en zo snel
mogelijk omdat later gekochte vissen en planten ziekten en andere
bacteriestammen mee in uw aquarium kunnen brengen. Om uw visbestand niet in
gevaar te brengen raden wij het volgende aan: koop in het begin veel vissen en zet
geen vissen meer bij. Zo bespaart u zich veel ergernis en gaat u het risico van
insluipende ziekten uit de weg.
Uitzondering: Hebt u voor onze STENDKER-discusvissen gekozen, dan kunt u dieren
uit ons kweekbedrijf, in verschillende grootten en kleuren, op elk gewenst ogenblik
bijzetten.
Geschikte bijvissen voor de discusaquarium
(hier een kleine keuze van mogelijke bijvissen):
- Rode neon (Paracheirodon axelrodi)
- Gele Kongozalm (Alestopetersius caudalis)
- Blauwe Kongozalm (Phenacogrammus interruptus)
- Adolfs corydoras (Corydoras adolfoi)
- Agassiz' bonte baars (Apistogramma agassizii)
- Roodkopzalm (Hemigrammus bleheri)
- Bloedvlek-tetra (Hyphessobrycon erythrostigma)
- Valse Siamese algeneter (Garra cambodgiensis)
- Gouden meerval (Sturisoma aureum)
- Heksenmeerval (Rineloricaria fallax)
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- Kakadu-bonte dwergbaars (Apistogramma cacatuoides)
- L46 (Hypancistrus zebra)
- Luidpaardpantsermeerval (Corydoras trilineeatus)
- Harnasmeerval (Otocinclus macrospilus)
- Oranje pantsermeerval (Corydoras sterbai)
- Schuinzwemmer (Thayeria boehlkei) [
- Rozenzalm (Hyphessobrycon rosaceus)
- Rode zuigbaars (Gara rufa)
(ook Thaise poetservis genoemd)
- Siamesische algeneter (Crossocheilus siamensis)
- Bonte vlinderbaars (Microgeophagus ramirezi)
- Zwarte vlaggenverzamelaar / neon (Hyphessobrycon herbertaxelrodi)
- Zwarte fantoomverzamelaar (Hyphessobrycon megalopterus)
- Citroenzalm (Hyphessobrycon pulchripinnis)
- Bonte dwergbaars met rode strepen (Apistogramma hongsloi)
- Gouden tetra (Hemigrammus rodwayi)
Ook ruitenpoetsvissen (meervallen) kunnen in uw discusaquarium nuttige reinigingskrachten
zijn. Let er echter op dat u kleine meervallen kiest, omdat meervallen die groter zijn dan 15 cm
graag discusvissen „opknabbelen“ en dat willen we natuurlijk vermijden.
Neonschool, bestaande uit ongeveer 30-50 dieren,
Bonte vlinderbaars (paartjes), ongeveer 2-3 paartjes
Dwergcichliden, ongeveer 6 stuks
Meervallen (kleine meervallen, ook ruitenpoetservissen genoemd), ongeveer 6 stuks
Amano garnalen om algen te verwijderen
Plaats voor de paartjes bonte vlinderbaarzen (elk een kokosnoot, met ingang of een kleine
stenen plaat als broedplaats) in uw aquarium. Bonte vlinderbaarzen vormen een mooi paar en
vertonen een goed broedgedrag.

(alle gegevens zonder garantie)
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