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Variëteiten van garnalen (Deel 3).

Dit keer breng ik jullie het derde deel van mijn artikel(s) 
over de variëteiten onder de garnalen. Veel leesplezier.

Verzorg ing :
De meeste van de vormen die ik in de vorige artikels 
besproken heb, zoals de Tijgergarnalen, Blue Panda 
Taiwan Bee of de Pinto’s werden/worden aanzien als 
moeilijk te houden. Hoewel, waarschijnlijk als gevolg van 
het blijven kweken in aquaria, zijn ze niet zo gevoelig 
als ze vroeger waren. Dit zou een resultaat kunnen 
zijn van het verbreden van de genenpoel en/of vele 
kweekgroepen worden misschien beter gewend aan de 
waterparameters van verschillende kwekers. Hierdoor zal 
de weerstand tegenover onbekende bacteriën en andere 
ziekteverwekkers versterken en zullen de dieren hier 
minder snel hinder van ondervinden.

Alle garnalen hebben aquaria nodig die ingedraaid zijn, 
geen vers opgestart bakje hiervoor gebruiken dus.
De temperatuur die je dient aan te houden voor de meeste 
van deze diertjes varieert tussen de 18°C en de 24°C, 
ideaal is rond de 22°C (met maximum van 26°C, maar dan 
niet voor langere periodes)
Ze hebben een relatief lage pH (zuur) nodig. Mijn eigen 
garnalen zitten op een pH van 6,5 en een Gh van ongeveer 
6. Het is wel steeds aangeraden om uit te zoeken of je 
aquarium de correcte waardes heeft, en als dit niet het 
geval is om ze aan te passen.

Je hebt ook een TDS meter nodig. TDS betekent “Total 
Dissolved Solids” dit wil zeggen dat men hiermee alle 
opgeloste stoffen in het water meet. 
Mijn eigen ervaring leert me, dat deze het beste tussen de 
waardes 100 – 150 ppm gehouden blijft.

Voer  voor  garna len  i s  e r  in  een  ru ime keuze.
Zo heb je stofvoer, sticks, natuurvoeding (mijn eigen 

voorkeur) en dergelijke. Honger lijden zullen ze dus zeker 
niet doen. Het voeren van de diertjes is iets wat je het 
beste niet dagelijks doet. Ikzelf voer 2 keer per week, zo 
ben je zeker van een gespreide belasting van je aquarium.
Bijkomend plaats ik er steeds een oxidator bij in het 
aquarium. Dit om het zuurstofpeil in je water te versterken 
en op punt te houden, mocht je pomp uitvallen of als het 
een warmere periode is.
Een pH verlagende bodem is een must voor het houden 
van Caridina garnalen, echter niet voor de Neocaridina 
garnalen.
Als je dan nog een mosje in je aquarium plaatst, dan zullen 
de dieren zich zeker op hun gemak voelen en wie weet 
zelfs beginnen kweken.

Zo, ik hoop jullie met deze 3-delige artikelreeks enige 
interesse bijgebracht te hebben over garnaaltjes.
Hopelijk hebben jullie ervan genoten om de artikels te 
lezen en kijken jullie uit naar nog meer artikels van mijn 
hand.
Wees gerust die komen er aan. Tot schrijfs,


