Discusvoeder

Cichlidegedrag

We hebben in de loop der jaren een optimale voeder
mix ontwikkeld die wij in ons kweekbedrijf uitsluitend
voederen. Ons voeder bevat alles wat de discusvis
voor een gezonde voeding nodig heeft. Om ook u een
kwalitatief hoogwaardige, omvangrijke en zeer
eenvoudige mogelijk te maken, bieden wij ons
STENDKERdiscusvoeder als volwaardige maaltijd via
e vakhandel aan. Deze goede en evenwichtige voeder
mix draagt aanzienlijk bij tot het gezond blijven,
kleurenpracht, voortplanting en de groei van de
discusvissen.
Voederdosering met STENDKERGood Heart
De volgende voederhoeveelheid over 23 maaltijden
per dag verdelen en altijd op voorhand ontdooien
(de avond ervoor de daghoeveelheid voeder in een
vershoudschaal met deksel in de koelkast, voorzichtig
ontdooien, een vastere consistentie blijft behouden!).

Discusvissen horen tot de groep van de cichliden en moeten
daarom in een groep van minstens 10 dieren gehouden
worden! (Uitzondering: paartjes houden/kweken): Het
typische gedrag van deze bonte baarzen bestaat erin dat
zich bij een kleinere groep graag een dominant dier vormt.
Dit dier valt alle andere discusvissen aan, wat er dikwijls tot
leidt dat het zwakste dier ver van het voeder gehouden
wordt, vermagert, donker in de hoek staat, van de groep
afgezonderd wordt en zelfs kan sterven. Daarna wordt het
volgende zwakkere dier van het voeder weggehouden. Om
dit gedrag te beëindigen raden we aan gewoon de
bezettingsdichtheid te verhogen, tot de agressies in de
groep afnemen. Volgens onze ervaring gedragen
discusvissen zich vanaf een groepsgrootte van minstens 10
dieren vreedzaam. Dit gedrag is bij Afrikaanse bonte
baarzen bekend. De discusvis is een ZuidAmerikaanse
bonte baars met soortgelijk gedrag!

Voor 10 discusvissen met een grootte van
 6,5 tot 12 cm heeft u per maaltijd ongeveer
½1 blisters (2,55 g), met andere woorden
7,5  15 g per dag

Op onze website www.DiskuszuchtStendker.de vindt u
omvangrijke KOSTENLOZE informatie en nuttige tips
voor de discusvis, bijvoorbeeld over:

 12 tot 18 cm grote vissen hebben per maaltijd
ongeveer 11 1/2 blisters (57,5 g), dus
1522,5 g per dag
Tijdens de vakantie:
Gewoon eens een voederpauze voor uw discusvissen
inlassen. Deze werkt bij de dieren als een vastenkuur
bij de mensen. Discusvissen vanaf een grootte van
ongeveer 10 cm kunnen goed 23 werken zonder
voeding leven. Magere tijden komen ook in de vrije
natuur voor. In deze periode kan verzaakt worden
aan een waterverversing, omdat er nauwelijks
verontreinigingen door ontbrekende voeding is.
Belangrijk:
• Sturing van het licht door een timer
• Bijkomende pomp/filter als uitvalveiligheid
• Watertemperatuur tot 27°C dalen (dempt de honger)
Na uw vakantie moet u de temperatuur weer verhogen
en de discusvissen in het begin weinig voederen, en de
maaltijden eerst voorzichtig verhogen. De dieren en ook
de filters moeten eerst weer langzaam aan de normale
voederhoeveelheid gewoon worden.
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Wetenswaardigheden van de discusvis
Discusbonte baarscichlidengedrag
Discusaquarium voor beginnelingen in de aquaristiek
Aquariumgroottevisbezetting voor discus
Aanbevolen planten voor de discusaquarium‘
Aanbeveling voor bijvissen in de discusaquarium
Aquascaping met discusvissen
Voeder en voederen van discusvissen
Basiskennis van de aquaristiek in het algemeen
Aquariumfilter zelfbouwhandleiding
Discusvissen gezond houden
Nuttige tips over de discusvis
en nog veel meer

Haal een stukje natuur en de gezonde wereld in uw
woonkamer. Ontspan u en beleef een heel bijzonder
plezier.
Met onze discusvissen beleeft u een aquaristiek die
eenvoudig en plezierig is!
Uw discuskweekbedrijf STENDKER
Qualität made in Germany
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Discusvissen kweken made in Germany
Aquaristiek vereenvoudigd

Wetenswaardigheden

Aquariumgrootte en visbezetting

Voorbereiding en onderhoud

De discusvis hoort bij het soort van de bonte baarzen
en komt oorspronkelijk uit het Amazonegebied in Zuid
Amerika. De discusvis houdt van de gezelligheid van
zijn soortgenoten en moet hetzij als paar (vanaf 14
cm), hetzij in een groep van minstens tien dieren
gehouden worden. Discusvissen kunnen een diameter
van 21 cm bereiken, tot 15 jaar oud worden, en komen
in verschillende kleurnuances voor. Met 2 tot 2 ½ jaar
worden ze als volgroeid beschouwd.
De discusvis wordt ook dikwijls omschreven als de
“koning van de zoetwateraquaristiek”. Er bestaat de
misvatting dat discusvissen moeilijk te houden zijn. Dit
is misschien bij in het wild gevangen discusvissen het
geval, maar onze STENDKERdiscusvissen kunnen
daarmee niet vergeleken worden, en staan er
wereldwijd voor bekend dat ze robuust en zeer
eenvoudig te houden zijn.
We kweken onze STENDKERdiscusvissen sinds 1965,
in Warendorf (Duitsland), zijn het grootste kweekbedrijf
voor discusvissen in Europa en staan er wereldwijd voor
bekend dat onze dieren kwalitatief hoogwaardig en
robuust zijn. Bij een correcte verzorging hebben ze een
hoge levensverwachting.

Voor het privé houden van discusvissen moet u voor
een van de volgende aanbevolen aquariumgrootten
met visbezetting / beplanting kiezen:

Voorbereiding van de aquarium vooraleer de vissen in
te zetten
U heeft ongeveer 2 weken voorbereidingstijd nodig
om met behulp van een starterbacteriëncultuur en een
beetje voeder de filters te laten inlopen en de
passende waterwaarden voor de nieuwe visbezetting
te verkrijgen.

Onze STENDKERdiscusvissen zijn zeer eenvoudig te
houden, omdat ze gewoon zijn aan Duits leidingwater!
Wij garanderen dat onze discusvissen vrij van
lintwormen en de discusinfectie zijn.

BELANGRIJK: Dieren uit verschillende kweken /
bronnen kunnen verschillende bacteriënstammen
hebben en mogen daarom niet bij elkaar geplaatst
worden! Beslis daarom op voorhand of u voor wildvang,
Aziatische kweek of voor onze STENDKERdiscusvissen
kiest, en blijf bij de zoovakwinkel / kweker van uw
vertrouwen.
Onze waterwaarden:
Complete hardheid (GH) 15
carbonaathardheid (KH) 8
phwaarde 7
Richtwaarde 800µS
watertemperatuur 2830°C
De dierenartsenvereniging “Tierärztliche Vereinigung
für Tierschutz e.V.” (TVT) raadt voor het houden van
siervissen in de zoovakhandel aan:
maximum 45 vissen (8 cm) op 180 liter of
maximum 12 vissen (15 cm) op 180 liter.

1. Discuspaarhouding / Discuskweek
Voor het kweken van discusvissen raden wij voor
een discuspaar een aquariumgrootte van 150 liter
(60 cm x 50 cm x 50 cm) aan.
De jonge vissen moeten op een leeftijd van 1214
dagen van de ouders gescheiden worden, omdat ze
op dat ogenblik beginnen op de bodem van de
aquarium naar voeder te zoeken en daarbij
ziektekiemen zouden kunnen opnemen.
De discuskweekpaarhouding moet na 6 maanden
onderbroken worden, zodat het paartje weer van de
kweek
kan
uitrusten.
Idealiter
worden
de
kweekdieren dan bij een discusgroep gezet die ook
uit minstens 10 discusvissen moet bestaan.
2. Discuspaar met bijvissen in de beplante aquarium
We raden aan aquariumgrootte van
250 liter aan (100 cm x 50 cm x 50 cm).
3. Discuskweek resp. houden in groep
Voor het kweken door een discusgroep
(met minstens 10 dieren) is een aquarium van
180 liter (100 cm x 40 cm x 45 cm) al geschikt.
Voor 10 volgroeide dieren, zonder bijvissen en met
slechts weinig planten, raden wij een aquarium
grootte van
300 liter (120 cm x 50 cm x 50 cm) aan.

Onze discusvissen zijn zeer eenvoudig te houden.
Enkel en alleen de volgende drie taken zijn nodig om
uw discusvissen te verzorgen:
I. Voedering
23 x dagelijkse voedering met ons ontdooide
diepgevroren discusvoeder "Good Heart".(zie
doseeraanwijzingen aan de andere kant)
II. Controle van de waterwaarde
1 x per week pHwaarde meten, 1 x per maand fosfaat
meten, 1x per maand nitrietwaarden controleren.

III. Water verversen
1x per week 2030 % waterverversing, verbonden
met het verwijderen van algen, de ruiten reinigen
(dit gaat goed met een spons met grove poriën)
en afzuigen van de vuilresten van de bodemgrond
(slang).

4. Discusgroep met planten en bijvissen
Voor 10 volgroeide discusvissen inclusief bijvissen
en planten raden wij een aquarium met een
minimale grootte van
400 liter (160 cm x 50 cm x 50 cm) aan.
Aanbevolen bijvissen:
neonvissen, bonte vlinderbaars, kleine meerval,
dwergcichliden, amano garnalen en nog veel meer.
Aanbevolen bijkomende uitrusting:
Membraanpomp met uitstromersteen, nachtlicht als
oriëntatiehulp.

Aquaristiek kan zo eenvoudig zijn!

