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Voederinfo voor discusvissen
Runderhar t

... werd als voedermiddel voor discusvissen als „in 
de Amazonen lopen er ook geen runderen” volgens 
ons ten onrechte in de media veroordeeld. Runderen 
worden niet met hormonen behandeld, wat regelmatig 
door dierenartsen onderzocht wordt. Bij runderhart gaat 
het om een dierlijk eiwit, dat de discusvis in de vrije 
natuur door kleine krabben, wormen en insectenlarven 
opneemt. Omdat in onze breedtegraden enkele van deze 
dierensoorten nauwelijks te vinden zijn, duur zijn en deels 
aanzienlijk belast voorkomen, wordt in onze regio bij 
voorkeur runderhart als eiwitleverancier voor voeder voor 
discusvissen gebruikt. Vanzelfsprekend volstaat runderhart 
volgens ons niet als enig voeder voor discusvissen. 

Kalkoenhar t 
... moet volgens ons afgewezen worden omdat kalkoenen 
in de regel met hormonen, binnen twee weken, op 
slachtgewicht gebracht worden en deze hormonen 
zich in het hart van de kalkoen verrijken. Omdat deze 
hormonenresten in de kalkoenharten als voedermiddel 
voor discusvissen ertoe kunnen leiden dat de vissen 
vroeger kunstmatig geslachtsrijp worden (in 6 maanden, in 
plaats van 1 1/2 jaar), zullen we geen kalkoenharten aan 
onze discusvissen geven.

Rode muggen la rven  en  tub i fex
... raden we eveneens als voedermiddel af, omdat de twee 
voedersoorten uit een sterk verontreinigd water komen 
(zog) en dikwijls bacteriële infecties mee in de aquarium 
brengen. 

Cyc loopkrabben 
... raden we eveneens af omdat deze dikwijls lintwormlarven 
hebben die zich na het vreten in de discusvis tot lintwormen 
ontwikkelen en die tot massieve groeistoornissen kunnen 
leiden. 

Droog voeder
... van eender welk soort, is volgens ons evenmin 
voldoende geschikt voor discusvissen omdat de dieren 
dit voeder niet graag genoeg hebben en daarom te weinig 
ervan opnemen. Om op lange termijn een normale groei en 
een stabiele gezondheid te garanderen volstaat volgens 
ons de verzorging met droog voeder niet.  
Andere soorten voeder, zoals watervlooien, artermia, 
kleine krabben, witte en zwarte muggenlarven zijn volgens 
ons een goed bijvoeder, dienen echter alleen als “bonbon” 
beschouwd te worden, omdat de voedingswaarde van dit 
voeder zeer gering is.

Supp lement : 
Voeder weigeren na transport en inzetten
Na het voor de dieren toch wel zeer stresserende transport 
en het omzetten van de discusvissen in uw aquarium kan, 
vooral bij de grotere vissen, de voederopname tot vier 
weken vertraging oplopen. 
De kleinere discusvissen (tot 14cm) zijn op dit gebied 
minder gevoelig, voelen zich sneller op hun gemak in hun 
nieuwe omgeving en vreten in de regel al de volgende 
dag tamelijk goed. Omdat onze discusvissen echter in 
het algemeen goed gevoed zijn, vormt deze weigering 
van voeder bij praktisch volgroeide discusvissen op dat 
ogenblik geen ernstig probleem. We raden in zo’n geval 
aan om de watertemperatuur van uw aquarium langzaam 
te verhogen tot 33°C, en dit gedurende ongeveer twee 
weken (denk aan de planten, op voorhand omzetten!). Dit 
bevordert de stofwisseling en daarmee ook de eetlust van 
de discusvissen. Wanneer onze discusvissen het voeder 
dat ze gewoon zijn (=STENDKER-discusvoeder) blijven 
krijgen, is de instap gemakkelijker.


