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Het opbouwen van een kweekstam bij discusvissen
Daar het doel van bijna elke discus liefhebber het kweken 
van deze prachtige vissen is, moet aan de kwaliteit van 
de kweekdieren de nodige aandacht besteed worden. Het 
doel van het kweekbegin moet zijn goede discusvissen 
te bezitten. Onder goede discusvissen verstaan we 
dieren met een hoge vorm en zuivere kleur. Vooral de 
typische, ronde, robuuste discusvorm moet bij het kweken 
bewaard blijven. Een te sterk kruisen van verschillende 
kleur varianten dient achterwege te blijven. Zeker kunnen 
erfelijke eigenschappen door selectief kweken worden 
verbeterd, maar dit heeft wel als voorwaarde dat er 
genoeg ruimte voor een voldoende aantal vissen met deze 
eigenschappen aanwezig is.

Het begin kan er zo uitzien dat een aantal jonge vissen 
wordt opgefokt. Wegens de mogelijkheid van inteelt 
dienen echter niet slechts vissen van één paar voor de 
kweek worden opgefokt, maar daarnaast ook nog dieren 
van een tweede of derde koppel. Daar het niet eenvoudig 
is, jonge discussen, zonder groei stoornissen groot te 
brengen, moeten ook genoeg jonge dieren voor dit doel 
worden uitgezocht. Dit impliceert dat de aquariaan, die 
zich serieus met het opbouwen van een discus kweek 
bezighoudt, minstens twintig, beter 30 of 40 jonge vissen 
grootbrengt. 

Ongetwijfeld kunnen onder normale omstandigheden 
maar moeilijk 40 discusvissen worden opgefokt. Dit is 
ook niet per se noodzakelijk. Maar de overweging van het 
grote aantal jonge vissen is gebaseerd op de mogelijkheid 
te selecteren. Na 4 tot 6 maanden zijn de jonge vissen 
ongeveer 6 tot 8 cm groot en laten al veel kleur zien. Ook 
de lichaamsvorm, gemeten aan de grootte van het oog en 
de lichaamsgrootte, voor conclusies ter bepaling van het 
mogelijke geslacht, zijn nu goed te beoordelen.

Nu is het tijdstip gekomen te selecteren. De helft van de 
dieren kan voor de verdere opfok worden uitgesorteerd. 
De selectie criteria zullen het begin van de kleur, de 
lichaamsgrootte en de vorm zijn. Dieren die niet helemaal 
aan de verwachtingen beantwoorden, zullen van de hand 
worden gedaan. Bij het selecteren naar grootte, dient in 
dit levensstadium er al op gelet te worden, dat naast de 
grootste jonge vissen ook een even groot aantal jongen 
van doorsnee grootte voor verdere verzorging worden 
overgehouden. De ervaring heeft uitgewezen dat onder 
broers en zusters de wijfjes iets kleiner dan de mannetjes 
zijn. Wanneer alleen de grote dieren zouden worden 
overgehouden, zou dit tot gevolg hebben dat er later 
te veel mannetjes zouden overblijven. Zo zijn van de 
oorspronkelijk 30 of 40 dieren de beste uitgezocht. Na een 
jaar beginnen al de pogingen tot afzetten. Maar hiervoor 
moeten de dieren in kleinere groepen van drie of vier 
dieren worden gezet. In grote aquaria in groepen van 10 
en meer dieren, vormen zich slecht kweekkoppels.

Uit de zo verkregen eerstklassige discusvissen 
kunnen excellente koppels worden gevormd. Bij de 
paarvorming moet men natuurlijk proberen dieren met 
gemeenschappelijk optredende gewenste kenmerken 
tot kweken te brengen. Helaas kan het ook voorkomen 
dat ideale koppels elkaar niet verdragen en het kweken 
onmogelijk is. Hieruit blijkt dat een vrij groot aantal vissen 
met gelijksoortige kenmerken moet worden gehouden. Pas 

Vergelijkt men de prachtigste wildvang dieren met 
Kobaltblauwe of briljant-turquoise discusvissen, dan 
moet worden erkend dat deze concentratie van kleur 
niet in de natuur voorkomt. 
Selectief en verantwoord kweken gedurende vele 
jaren, heeft deze successen opgeleverd.



dan kan de hoge school van het discus kweken mogelijk 
worden. Deze vorm onderscheid zich van de gewone 
discus kweek daarin, dat hier vooral naar consolidatie van 
de kleur en de tekening wordt gestreefd.

Dan is bijvoorbeeld het verloop van de lengtestrepen op 
het lichaam van betekenis. Vissen met zo veel mogelijk 
parallel lopende strepen, worden bij elkaar gezet, om deze 
tekening bij de naakweek de consolideren. Of de rode 
kleur in buik en borstvinnen moet worden behouden en 
versterkt. Bij de selectie naar kleur dienen vissen met een 
bijzonder intensieve kleur bij elkaar te worden  gezet.

Wanneer het lukt krachtig blauw gekleurde discusvissen 
(de zogezegde Flachen-turquoise) tot kweken te brengen, 
zullen de jonge vissen zeker in hoge mate intensief, egaal 
blauw worden. Door mogelijke terugkruisingen kunnen 
deze eigenschappen nog worden versterkt. 

De natuur leverde de mooie blauwe discus: Symhysodon aequifasciatus haraldi. De mens koos uit honderden 
wildvang vissen enkele van de mooiste uit, om daaruit kleur varianten als Royal Blue, briljant discus en Kobaltblauw 
te kweken. Dit is gelukt, ten dele door mutaties, ten dele door strenge selectie. 

Wanneer de serieuze discuskweker zich wil toeleggen 
op deze vorm van discus kweken en inteelt toepast om 
eerstklassige dieren na te kweken, moet hij zich intensief 
met de erfelijkheidsleer bezighouden en er veel tijd in 
investeren. Daar discusvissen pas na verscheidene 
levensmaanden op kwaliteit kunnen worden beoordeeld, 
is een selectie van andere kweekdieren zeer tijdrovend.

Hoe de kwekers voor hun inspanningen worden beloond, 
kan men aan de mooie discusvissen zien, die tegenwoordig 
in de aquaria van de liefhebbers rondzwemmen. Deze 
prachtige discusvissen zijn ontstaan uit de natuurvormen. 
Vergelijkt men de prachtigste wildvang dieren met 
Kobaltblauwe of briljant-turquoise discusvissen, dan moet 
worden erkend dat deze concentratie van kleur niet in 
de natuur voorkomt. Selectief en verantwoord kweken 
gedurende vele jaren, heeft deze successen opgeleverd.


