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Menu voor discusvissen
Discusvissen zijn trage eters, maar doen verder niet 
moeilijk. Ze hebben liefst een afwisselend menu met 
droogvoer (bij voorkeur granulaat) en diepvries of levend 
voer. Belangrijk -maar dat geld vooralle vissen- is te 
kiezen voor voer van goede kwaliteit. In de natuur hebben 
de dieren twee verschillende diëten, afhankelijk van het 
seizoen. In het droge seizoen eten ze vaak niet-organisch 
(dood) materiaal van de bodem, in het regenseizoen 
voegen ze daar graag vruchten van onder waterbomen 
aan toe. Als ze de kans krijgen, eten ze graag garnalen en 
krill (garnaalachtigen), maar het zijn geen 
echte jagers op levend voer. 
Ook groenten weten ze naar waarde te 
schatten, vandaar dat de meeste soorten 
droogvoer spinazie, algen en knoflook 
bevatten. Langzaam zinkend granulaat of 
traag zinkens vlokkenvoer zijn beslist aan 
te raden. 
Omdat het trage eters zijn, kapen de 
andere vissen de vlokken vaak weg 
voor de neus van de discussen. Zakken 
de korrels naar de bodem: geen nood, 

discusvissen struinen graag de bodem af op zoek naar 
lekkere hapjes. Tabletten laten ze over het algemeen links 
liggen.
Op vlak van levend voer eten ze graag muggen-larven, 
artemia en watervlooien. Hier moet men wel mee opletten 
want levend voer kan ziekteverwekkers bevatten. 
Daarom is het beter te opteren voor diepvriesvoer. Het 
invriezen dood de meeste ziektekiemen, maar dat geldt 
helaas niet voor rode muggenlarven (die ze nochtans 
graag lusten). De rode muggenlarven kunnen leiden tot 

vistuberculose, een chronische ziekte die 
de vis verzwakt, waarna meestal andere 
ziekteverwekkers toeslaan en de dood 
van de vis veroorzaken. 
Ook tubifex is volgens velen geen goed 
idee. In tegenstelling tot veel andere vissen 
eten discusvissen zeer regelmatig. Het is 
dan ook aangeraden om volwassen dieren 
drie tot vijf keer per dag een kleine dosis 
te geven (= wat ze in twee tot drie minuten 
opkrijgen). Jonge visjes eten tot tien keer 
per dag heel kleine hoeveelheden. 


