Cultur el e ver eni gi ng aangesl ot en bij de B. B. A. T.
Opgeric ht i n 1 966
I nf or mati ef maandbl ad voor het ver ant woor d verzor gen van
u w aquari u m, t err ari u m of vij ver

ACL P OLYESTE R

bvba

PREF ABVI J VE RS OP MAAT
P OLYE STE RE N VAN VI J VE RS E N AL GE ME NE P OLYE STE R WE R KE N
VE R K OOP VAN GR ONDST OFFE N

Vrij bl ij ven de i nf o op:  056 42 48 55
i nf o @acl pol yest er. c o m
www. acl pol yest er. c o m

Jaargang 35/05 (05/20) 

Aquatropica

Index

Jaargang35/05 - mei 2020
Index .................................................................................................................... 1 
Woordje van ... ...................................................................................................2 
Thorichthys ellioti  ..............................................................................................4 

Rode flap .......................................................................................................... 1 1 
Garnalen, maar niet in de pan!  ..................................................................... 15 
Bemesting van het plantenaquarium  ............................................................ 18 
Draadalg in j e aquarium .................................................................................23 
 .............................................................................29 
Hyphessobrycon flammeus

Bonenkevers kweken  ....................................................................................... 31 
Coronanieuws  .................................................................................................. 33 
Colofon  ............................................................................................................. 35 

——— 1 ———

Jaargang 35/05 (05/20) 

Aquatropica

Woordje van ...

Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica
Onduidelijk troefbij deze corona-crisis. Na iedere crisisvergadering  krijgen we  onduidelijke  antwoorden  en  ook
als vereniging weten we niet meer ofwe nog voor het
verlofbijeen kunnen komen.
Oorspronkelijk  gingen  we  in  mei  met  10  personen
mogen samenkomen, maar dit is terug op de lange b aan
geschoven. Een toertje gaan wandelen met  3 personen
zou mogelijk zijn, maar verplaatsingen met de wagen die
niet nodig zijn, blijven waarschijnlijk tot juni verboden.
Nog een geluk dat dit virus een doetje is die weinig slachtoffers maakt en toch
heeft het  een  zeer grote invloed  op wereldschaal. Wat  zou het  zijn  als  er
morgen een virus zich zou verspreiden die dodelijker zou zijn, zoals bijvoorbeeld  ebola  waar  70%  van  de  besmette  personen  overlijden.  Bij  het  verschijnen van dit artikel zijn er in B elgië zo'n 4 00.000 b esmettingen of4 % van
de b evolking en hebben we ‘maar' bijna 10.000 doden dit is slechts 2 ,5% van
de besmette personen. Had het ebola geweest dan waren dit reeds meer dan
300.000 doden. 
Velen hebben vragen bij die mini lock-down. Was deze dan nodig en waarom
dan zoveel doden in B elgië p er 1.000 inwoners? Onze ministers konden veel levens gered hebben, mochten ze ons onmiddellijk volledig thuis hebben gezet met
het verbod om het huis te verlaten tenzij om levensnoodzakelijke dingen te gaan
halen. De regering had ons ook onmiddellijk mondmaskers moeten gegeven hebben. Na 4 weken waren er dan bijna geen besmettingen meer geweest, maar dan
hadden we waarschijnlijk duizenden mensen met een burn-out. 
Maar wel duizenden minder doden en konden we vlugger alles weer openen.
Maar ja, belangengroepen  allerhande  zijn  blijven  aandringen  om  de  lockdown zo lang mogelijk uit te stellen, de reissector moest in de krokusvakantie
——— 2 ———
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doorgaan met waarschijnlijk  40.000 extra besmettingen en nu verliezen ze
waarschijnlijk de grote vakantie. En door onze dichtbevolkte land gaan de b esmettingen nu eenmaal gemakkelijker dan wanneer dorpen kilometers ver van
elkaar zijn verwijderd. B elgië is nu eenmaal een groot dorp waar open vlaktes
zeldzaam zijn. En die virussen hebben dit nu zo graag om zich te verspreiden
We hopen jullie zo vlug mogelijk terug te zien en in goede gezondheid.
De speci ali sten raden aan o m j ou w dagelijkse
ge woonten te behouden zel fs al sj e van thui s ui t werkt.
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ErikS mits
Met dankovergenomen uit Aponogeton Nieuws
 1)

Wetenschappelijk naam: Thorichthys ellioti (Meek 1904).
Familie: Cichlidae ( cichliden).
Subfamilie: Cichlinae.
Klasse: Actinopterygii ( straalvinnige).
Nederlandse naam: niet b ekend.
Synoniem: T. m aculipinnis; Cichlasoma ellioti; H
 eros m aculipinnis
Afmeting: man 15 cm, vrouw blijft iets kleiner.
Herkomst:  Zuidoost-Mexico,  Río Valle  Nacional  en  het  Río  Papaloapanbekken lager dan 300 meter.
Klimaat: tropisch zoetwater, 22-28  ˚ C.
Waterwaarden: pH  7,0-8,5; GH  8-12; hoewel aan de waterwaarden niet veel
eisen gesteld worden is een goede waterkwaliteit wel belangrijk.
Bakmaat:  150 cm voor een klein groepje, voor een koppel met enkele kleinere, rustige scholenvissen kan een bak van  100- 120 cm ook al
voldoen. Er geldt wel dat hoe groter de bak, hoe meer plezier j e
aan deze vissen zult b eleven.
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Natuurlijke habitat

Deze vis leeft van nature in helder, minder helder ofzelfs troebel water met
zeer beperkte zichtbaarheid. Het water stroomt langzaam en heeft meestal
een zanderige bodem welke vaak bedekt is door een laag bladeren van bomen. D oor het troebele water en overhangende takken is de hoeveelheid licht
minimaal  en  waterplanten  zijn  hierdoor  meestal  afwezig.  De  rivieren  zijn
meestal omgeven door bomen waarvan de wortels in het water staan. Deze
. Het water heeft een pH tussen de
geven extra schuilplaatsen voor Thorichthys

7,5  en  8,0  en  een hardheid van  ongeveer  8  DH.  De temperatuur varieert
tussen 25 en 28  ˚ C.
In  het  natuurlijke  leefgebied2)  komen  cichliden  voor  als 3)Petenia splendida ,
“Cichlasoma
” urophthalmus

, Archocentrus
 5)

4)
o ctofasciatus  , “Cichlasoma ” sal
s  en Paraneetroplus

fenestratu

n ebuliferus .
vini  , Paraneetroplus
Ook veel andere vissen zijn aanwezig, waaronder vissen uit de families Atherinidae, B elonidae, Characidae, Clupeidae, glasbaarzen, Cyprinodontidae, Eleotridae,  Gerreidae,  Lepisosteidae,  Mugilidae,  Pimelodidae,  Poeciliidae  en
Synbranchidae.
Uiterlijke beschrijving
Thorichthys ellioti lijkt heel erg veel
op  de  andere  Thorichthys -soorten,

zoals de meer bekende vuurkeelcichlide  (T. meeki ).  Opvallend bij  T. ellioti  zijn  de  rode  buik,  de  fluoriserende blauwe vlekken bij de bek die
doorgaan  op  de  buik  en  de  grote
zwarte stip op de zijkant van het lichaam.  Net  als  alle  Thorichthys soorten  (behalve  de  T.  callolepis ) Thorichthys meeki Bri n d 1 91 8.
heeft ook T. e llioti een zwarte, op een oog gelijkende vlek op de kieuwdeksels.
In de paartijd en tijdens het verdedigen van het territorium zijn de verticale
banden over het gehele lijfduidelijk te zien. Buiten de paartijd is dit minder
duidelijk. Vaak loopt er dan, in plaats van de verticale b anden, een horizontale donkere streep over het hele lichaam dat zijdelings sterk is samengedrukt.
——— 5 ———
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De rugvin, met draadvormig verlengde stralen (welke zich ook aan de rug-,
aars-  en  staartvin bevinden), heeft  aan  de bovenkant  een rode  streep.  De
aarsvin heeft eenzelfde rode streep, alleen zit deze aan de onderkant.
Verder heeft deze vis een redelijk spitse kop met een niet al te groot b ekje.
Het is vaak lastig deze vis te onderscheiden van andere Thorichthys -soorten.
Een verschil zou zijn dat T. e llioti dikkere lippen heeft dan de andere Thoricht
-soorten.
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minder verschil. De mannetjes worden over het algemeen wat groter en de
vinnen lopen iets puntiger uit, maar dit verschil is niet heel groot.
Bakinrichting

De bodem moet bestaan uit een fijn en niet te scherp substraat. Zand als
bodem is voor deze vis ideaal. Het is belangrijk dat het zand niet te grofen
niet te scherp is omdat deze vis regelmatig een hap zand neemt waarbij een
deel van het zand er via de kieuwen weer uitkomt. Scherp materiaal zal de
kieuwen dan ook b eschadigen en moet dus worden vermeden.
De inrichting kan verder bestaan uit keien en kienhout. Zorg uiteraard dat
deze stevig liggen zodat de vissen er niet onder vast kunnen komen te zitten.
Planten zijn mogelijk, maar deze moeten stevig zijn en een goed wortelgestel
hebben. Hoewel deze vis geen grote graver is zullen kleine plantjes ofplanten
die niet stevig in de bodem staan uitgegraven worden. Vooral wanneer ze eieren hebben wil er nog wel eens aardig gegraven worden. Planten als Echinodorus zijn zeer geschikt.
Voedsel
T. ellioti eet vrijwel alle soorten voer. Hoewel rode muggenlarven tot het na-

tuurlijke dieet behoort wordt dit afgeraden. D eze worden vaak gekweekt in redelijk vervuild water en hier is de vis toch wat kwetsbaar voor. Het is beter om
te kiezen voor voedsel als krill, mysis ofartemia. O ok droogvoer als spirulinavlokken ofcichlidensticks worden goed gegeten.
Het voer wordt uit alle waterlagen gegeten, maar het b este is als het voer niet
te lang aan het oppervlak blijft drijven, maar langzaam naar beneden zakt.
Het voer dat niet meteen gepakt wordt en op de b odem komt te liggen wordt
——— 6 ———
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meestal later nog wel opgegeten. Ze nemen dan een flinke hap zand en halen
hier het voer tussen uit. Het zand wordt daarna weer uitgespuugd.
Gedrag
T. ellioti houdt zich nabij de b odem ofde middenlaag van de waterkolom op,

boven  zanderige  en  rotsachtige  bodem. Van  nature  komt  hij  voor  in  stilstaande oflangzaam stromende wateren. Hier leeft hij buiten het broedseizoen in losse groepen. Tijdens het broedseizoen vallen deze groepen uit elkaar en vormen er zich koppels.
Het is een rustige vis die in het aquarium redelijk gemakkelijk te houden is. In
tegenstelling tot  sommige  Midden-Amerikaanse  cichliden is  T. ellioti geen
agressieve soort. Zelfs wanneer hij een nest heeft is hij nog relatiefvreedzaam.
Hier dient men bij de keuze van de medebewoners dan ook rekening mee te
houden. Agressieve medebewoners zullen al snel zorgen voor de dood van
deze vis.

Hoewel het mogelijk is deze vis in koppels te houden, schijnt het b eter te zijn
hem in groepen te houden. Houd deze vis niet met te kleine medebewoners.
Wanneer het in zijn b ek past is de kans aanwezig dat dit ook zal gebeuren.
Hoewel het mogelijk is meerdere Thorichthys -soorten bij elkaar in één b ak te
houden is dit niet aan te raden. Het is mogelijk dat de soorten met elkaar
kruisen en dat is natuurlijk niet gewenst.
Kweken

Het vormen van een koppel gaat meestal zeer eenvoudig. Met een man en een
vrouw bij elkaar ontstaat er meestal vanzelfal een koppel. Bij een goede waterkwaliteit  en  afwisselend voeren zullen ze regelmatig  eieren  afzetten. De
hoeveelheid eieren kan tussen de 100 en 500 stuks liggen.
Hoewel deze vissen in de vrije natuur hun eieren in een hol afzetten hoeft er
in het aquarium geen grot gebouwd te worden. D e vissen nemen ook al snel
genoegen met andere mogelijkheden om hun eieren afte zetten, bijvoorbeeld
een gladde steen ofeen groot blad. Na het poetsen van de ondergrond zet het
vrouwtje de eieren afen worden deze b evrucht door het mannetje.
——— 7 ———
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Na het afzetten b ewaaieren de ouders de eieren en verdedigen ze deze tegen
eierrovers.
Hoewel zonder veel agressie weten 6)ze hun mannetje 7)wel te staan. Naar het
schijnt wordt zelfs een Vieja pearsei  ofV. s ynspillum  van 3 0 cm zonder aarzelen verjaagd. Bij het verdedigen van het territorium zet het mannetje zijn
kieuwen op en zwemt dreigend op de indringer af. Meestal is dit genoeg om
de indringer te verjagen. D e vis zal een indringer dan ook niet beschadigen of
de dood injagen om zijn j ongen te beschermen. Het territorium is meestal
maar zo'n 30 cm groot. Dit maakt het dan ook een goede cichlide voor de
“wat kleinere bakken”. Met “de wat kleinere b akken” worden hier niet bakjes
van 60 en 80 cm bedoeld, maar b akjes vanaf1 meter, wat voor een MiddenAmerikabak relatiefklein is.
Ook wanneer de eitjes zijn uitgekomen blijven de ouders de j onge visjes beschermen. In eerste instantie worden de nog niet zwemmende j ongen overgebracht naar een kuiltje in de buurt. Vaak worden ze hierna nog een aantal
keer verplaatst naar een ander kuiltje, tot dat ze vrij rond gaan zwemmen.
Dit is het moment waarop het snel fout kan gaan. D e j ongen blijven meestal
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wel redelijk in de buurt van de ouders, maar regelmatig zullen er enkele toch
afdwalen. D e ouders zullen ze dan in de bek nemen en terug uitspuwen in de
groep. Dit is ook het moment dat de ouders even minder goed opletten en
daar wordt door andere vissen graag gebruik van gemaakt. Als dit regelmatig
gebeurt, zal de groep ook snel slinken.
Het is mijzelftot nu toe nog niet gelukt om de j ongen in de b ak groot te brengen. Vaak vielen ze uiteindelijk ten prooi aan de andere vissen. Bij de laatste
kweek heb ik ervoor gekozen een (toch wat groot deel) van het nest afte
zuigen en over te zetten in een opfokbak. Dit is veiliger voor de j ongen, maar
het is ook makkelijker met het voeren. Dit kan gedaan worden met Liquifry,
stofvoer ofmet artemia-naupliën.
Alles bij elkaar is dit naar mijn mening een erg leuke vis om te houden. Hij is
niet heel erg moeilijk te houden en er is ook geen enorm grote bak voor nodig, dit in tegenstelling tot veel andere Midden-Amerikaanse cichliden.
Zeker een aanrader voor de beginnende liefhebber, maar ook de gevorderde
aquariaan zal aan deze vis veel plezier b eleven. Mocht u na het lezen van dit
stuk geïnteresseerd zijn om deze vis te gaan houden, dan wil ik u erop wijzen
dat ik nog een aardig aantal j onge vissen van deze soort heb zitten die nog op
zoek zijn naar een nieuw onderkomen. Wilt u deze soort gewoon een keertje
in het echt zien, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom.
Br onnen

•  Database A. V. AquaVi si e;
 htt p: //a q uavi si e. r etr y. or g/ Data base/Vi ssen/Th ori c ht hys_el l i oti . ht ml  (l aatst bez oc ht op 30- 1 1 - 2007)
•  Fi shbase; htt p: // www. fi s h base. or g/s u m mar y/s peci ess u m mary. p h p?i d=26501 
(l aatst bez oc ht op 30- 1 1 - 2007)
•  Mal a wi ci chli dho mepage;
htt p: // www. mal a wi ci c hl i dh o mepage. c o m/ ot h er/t h ori c ht hys_el l i oti . ht ml  (l aatst
bez oc ht op 30- 1 1 - 2007)
•  The ci chli dr oo m;  htt p: // www. ci c hl i dae. c o m/arti cl e. p h p?i d=1 43 (l aatst bez oc ht
op 30- 1 1 - 2007)
•  Kahl, W.; Atl as a q uari u mvi ssen; Ui tgever s maatsc ha p pi j Ti ri on.
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NVDR Aquatr opi ca

1 ) Tegen woor di g wor dt al ge meen aa ngen o men dat de j ui st e wet ensc h a p pel i j ke
naa m Thorichthys maculi pi nnis ( Stei n dac h n er 1 864) i s.
2) Deze ci c hl i de h eeft al  versc hi l l en de na men geken d:  Heros urophthal mus,
Nandopsis urophthal mus, Cichl aso ma urophthal mus en “ Cichl aso ma” urophthalmus.  Tegen woor di g gaat deze vi s al s Mayaheros urophthal mus ( Gü nt h er 1 862)
d oor h et l even.
3) Roci o octofasci ata ( Rega n 1 903) i s de j ui ste wet ensc ha p pel i j ke naa m.
4) Tegen woor di g h eet deze vi s Trichro mis salvi ni ( Gü nt h er 1 862) ( syn.  Heros salvi ni,
Nandopsis salvi ni , Cichl aso ma salvi ni, “ Cichl aso ma” salvi ni).
5) Dej ui ste naa ml ui dt Vieja fenestrata( Gü nt h er 1 860) syn.  Paraneetropl us fenestratus.
6) Ci ncelichthys pearsei ( Hu bbs 1 936) syn.  Vieja pearsei
7) Paraneetropl us synspil us i s een j u ni or syn oni e m va n Paraneetropl us mel anurus
en aa ngezi en P.  mel anurus l at er i n h et gesl ac ht Vieja on der gebr ac ht wer d i s de
j ui st naa m d us Vi ej a mel a n ur us ( Gü nt h er 1 862).
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Peter Brugmans, Cerianthus (NL)
In ons aquarium is het een drukte van b elang: vele vissen in allerlei soorten en
maten  zwemmen  er in rond,  en  er  staan  zoveel  koralen  op  een vierkante
meter als nergens in de oceanen te bekennen is. Dan praat ik nog niet over
het microleven, hoewel dit eenzijdig van samenstelling is en er misschien wel
weer veel minder aanwezig is in verhouding met de vissen en koralen.
Wanneer heb j e een biotoop dat qua samenstelling en aantallen een beetje
overeenkomt met de oceanen? Ik denk niet dat we dat ook maar b enaderen.
Om dit toch na te streven proberen we onze bak te vereenvoudigen en allerlei
processen te beschrijven die er plaatsvinden. Hoewel, persoonlijk vind ik al
die b eschrijvingen van processen nogal ingewikkeld. Soms lijkt het wel ofj e
een doctoraal in de chemie ofbiochemie nodig hebt om een zeeaquarium
goed te onderhouden...
Dit is natuurlijk niet nodig, gelukkig kan het ook zonder deze diepgaande kennis
en kom j e met ons boerenverstand een heel eind en is het dan gewoon genieten.
Als er dan toch iets misgaat, ofer iets gebeurt wat j e niet begrijpt, ga j e praten met
je clubgenoten ofzoek in de literatuur naar (de oplossing van) j e probleem.
Zo  ook  bij  mijn  bak.  Die  draait  op  zich  niet
slecht  maar  een  paar  maanden  geleden  begon
zich wat paarsrode gloed op de stenen afte tekenen; eerst weinig maar daarna steeds meer... Ik
begon me al wat te ergeren, maar dacht “dat gaat
wel weer weg”. Wat meer filteren over watten, een
“wodka-kuurtje” en minder voeren.
Maar helaas het ging niet beter, het breidde zich
steeds  verder  uit.  Dit  terwijl  de  waterwaarden
goed waren: fosfaat niet te meten, net als het nitraat.  Dus  nog  maar  minder  voeren  en  meer
——— 1 1 ———
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water verversen, het moest tenslotte toch ergens van komen. Dit alles terwijl
de vissen noch de koralen er ook maar enigszins last van schenen te hebben.
Het resultaat was juist nog méér flap! Want plotseling b egonnen zich de bekende vellen te ontwikkelen. Natuurlijk heb ik ze regelmatig afgezogen, maar
jawel hoor volgende dag waren ze anderhalve keer zo groot. Het werd tijd om
er eens dieper in te duiken, de b oeken erbij gehaald, en toen vond ik een artikel in een kortgeleden uitgekomen boek. Het was echter wel geheel in het
Duits. Ik zal een korte samenvatting geven van dit artikel, want het geeft toch
een verhelderende blik op onze vijand de flap.
De flap, vroeger bekend als blauwalgen, is een algachtige bacterie in het zeeaquaria, en staat ook bekend als smeeralg. Blauwalgen zijn bacteriën die de
mogelijkheid van fotosynthese in zich hebben. Ze b ezitten geen celkern en behoren dan ook niet tot de algen oflandplanten.
In de natuur wordt de uitbreiding en vermeerdering van deze b acterie in toom
gehouden door het planktonvirus cyanophage, een virus dat schijnbaar onvoldoende  aanwezig  is  in  onze bakken  zodat  de blauwalgen  zich  sterk  soms
kunnen uitbreiden.
Cyanobacteriën behoren tot de oudste levende wezens op onze planeet. Ze
hebben in hun 3 miljard j aar oude evolutie enorme mogelijkheden ontwikkeld
om zich aan te p assen aan de meest verschillende omstandigheden en zijn behept met allerlei trucjes om moeilijkheden en problemen te omzeilen.
In  het  zeeaquarium  komt
meestal  de  soort  Oscilaria
voor, oftewel de rode smeeralg. D eze geeft een rode aanslag op alle oppervlakken die
belicht zijn.
Afzuigen alleen helpt meestal
niet, omdat hun groeisnelheid
zo groot kan zijn in een voor
hen gunstig milieu dat de volgende dag weer een rood tapijt
aanwezig is.
——— 12 ———
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Deze bacteriën kunnen dankzij een bepaald hulppigment ook met restlicht
overweg waarbij de groene algen al lang een tekort aan licht hebben. Daardoor komen ze ook voor op minder b elichte plaatsen in onze bak. In tegenstelling tot de echte algen kunnen ze vast elementaire stikstofomzetten in ammonium en op deze manier gemakkelijk overleven bij zeer lage hoeveelheden
nitraat. Bovendien leggen ze in hun cellen een voorraadje fosfaat aan voor
moeilijkere tijden. Mocht dit te weinig blijken, dan kunnen ze door bepaalde
biochemische reacties in sommige gevallen het b enodigde fosfaat vervangen
door andere stoffen, zodat ze de minimale hoeveelheid fosfaat gebruiken voor
de essentiële reactie waarbij fosfaat nodig is. Hierdoor is een fosfaattekort op
te vangen, zij het binnen bepaalde grenzen.
De lijst van trucjes die ze hebben is enorm lang en voor een deel nog steeds
niet bekend. De splitsing die in aquariumland wordt gemaakt tussen de cyanobacteriën in “schoonwater” algen (in een nieuw en onbelast aquarium) en
de  smeeralgen  (in  een  gerijpte  oudere  bak)  is  waarschijnlijk  niet  correct.
Omdat de cyanobacteriën eigenlijk in beide gevallen door dezelfde factoren
bevoordeeld worden.

De ontkoppeling van nitraat en fosfaat in aquariumwater
In ecologisch uitgebalanceerde zeeaquaria ontwikkelt nitraat en fosfaat zich
in een b epaalde verhouding tot elkaar. In nieuw ingerichte bakken is het mogelijk dat de nitraatvermindering zeer snel plaatsvindt (bv. door ingebracht levend steen ofeen diepe zandbodem), terwijl tegelijk het fosfaatgehalte blijft
oplopen, zodat zich tussen het fosfaat en nitraat als het ware een schaar ontstaat (de ene stijgt en de andere daalt). Ook wanneer er absoluut gezien nog
geen hoge waardes gemeten kunnen worden kan deze schaar ontstaan. Hogere algen en wieren zullen zich dan niet ontwikkelen en ingebrachte wieren
zullen wegkwijnen, omdat er te weinig nitraat is. Cyanobacteriën daarentegen
breiden  zich  in  zulke  omstandigheden  wel  uit,  omdat  ze  andere  stikstofbronnen kunnen gebruiken.
Ook in gerijpte b akken kan zo een schaar ontstaan bv. bij eenzijdige filtratie
van  nitraatvermindering  of bij  grote  waterwissels.  Hierbij  worden  beide
stoffen sterk gereduceerd. In het water met minder fosfaat zal uit het kalkhoudende gesteente meer fosfaat afgestaan worden en weer in oplossing gaan.
——— 13 ———
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Hierdoor zal de fosfaatconcentratie in enkele dagen weer het oude niveau bereikt hebben, terwijl het nitraatgehalte nog op de lage waarde zal blijven.
In beide gevallen is het resultaat hetzelfde, nl. een hogere fosfaatwaarde bij
een lagere nitraatwaarde. Hogere algen en wieren die de voedselconcurrentie
met de cyanobacteriën aangaan hebben bij deze hogere fosfaat- en lagere nitraatwaarden een tekort aan stikstof. Terwijl de cyanobacteriën door de vaste
elementaire stikstofzichzelfkunnen b edruipen. Ze leiden dan ook niet onder
het stikstoftekort; in tegendeel, ze profiteren alleen maar van het wegkwijnen
van de algen, doordat er nu meer CO 2 voor hun b eschikbaar is.
Ook in andere omstandigheden kunnen cyanobacteriën sterk laten groeien.
Eén van de belangrijke oorzaken is de kleine soortenrijkdom van verschillende b acteriën. Want er zijn ook fotosynthetische b acteriën die vaste stikstof
kunnen binden en hierdoor de competitie met cyanobacteriën aangaan. Een
voorbeeld is de bacterie Rhodospirillum

r ubrum . D oor deze in te brengen kan
de smeeralg teruggedrongen worden. In veel gevallen is dus de cyano-explosie
een gevolg van bacteriële verarming. Massavermeerdering van  cyanobacteriën b ehoort ondanks alle vooruitgang in de aquariumwereld nog tot een van
de grootste moeilijkheden in onze hobby.
Tot z over dit artikel. N
 a h et lezen van deze s tofh eb ik een s terke fosfaatbinder

ingezet e n b en i k a anzienlijk m
 eer g aan v oeren. E
 n i nderdaad: n a 2 t ot 3 d agen
waren a lle flapplakkaten

v erdwenen. N
 u n og d e r ode a anslag op d e s tenen. A ls
het z o i s d at w e flap
 o p d eze m
 anier k unnen w egkrijgen, z onder o nbekende c hemische toevoegingen dan lijkt m e dat toch een verbetering .

Gez on d a qu ari u m
( Ger mai n Leys, c oor di nat or zee wat er gr oep Sa bel l a, Ta ni c ht hys Hassel t)
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Auteur onbekend
Met dankovergenomen uit Aquariana, AquarianenGent
De m eeste van ons h ebben wel eens g arnalen g ehad in h et aquarium, dat is op
dit m
 oment z elfs b ij m
 eerdere l eden h et g eval v andaar e en s tukje o ver g arnalen.
Buiten d at h et m
 ooie d ieren z ijn m
 et d e m
 eest u itlopende k leuren z ijn z e bovendien e rg n uttig. Z
 ew
 orden d an o ok terecht d e b este “poetsers” u it d e a quariumwereld g enoemd.

Wat eet een garnaal zoal? Vooral de micro-organismen op een plant, de algen
in het aquarium en de voedselresten. Het zijn dus echte opruimers!
Oh, dan hoefj e die dus niet te voeren? Euh, fout! D at moet j e juist wel doen!
De garnaal is net een varken en lust dan ook bijna alles.
Speciaal voer is welkom, maar bladeren van de b omen (mits goed gedroogd)
zoals van de eik, b euk, fruitbomen alsook elzenproppen en C atappabladeren
worden  goed  gesmaakt.  Die  laatste  hebben  een  antibacteriële  werking  en
worden bij kwekers vaak gebruikt tegen schimmel op de eitjes.
Maar ook geblancheerde andijvie, spinazie, komkommer ofpaprika kunnen
zeker aangeboden worden. De meeste garnalen gaan zo'n twee j aar mee en
kweken dat gaat vanzelf. Let wel dat j e vaak water ververst, minimaal 20 %
per 2 weken.
Er zijn diverse soorten maar ik ga alleen de Caridina

en Neocaridina

b ekijken,
die groep is al breed genoeg.
Onder Caridina -garnalen vallen onder andere de  “Crystal Black”,  “Crystal
Red”, “Taiwan B ee” en “Blue b olt” garnalen.
Bij de Neocaridina

-garnalen moet j e denken aan onder andere vuurgarnalen
en andere kleurvarianten.
Neocaridina kennen veel kleurvariaties en zijn vandaar ook de meest b ekende
en geliefde garnalen binnen de aquaristiek.
Caridina -soorten hebben meer eisen aan de inrichting en de waterwaarden
dan Neocaridina

-soorten, een lagere pH en KH is noodzakelijk, anders is het
zo gedaan met de Caridina .
——— 15 ———
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Osmosewater en mineralen zijn dan ook bepalend voor een Caridina-succes. Garnalen vervellen snel en vaak vanwege hun groei. Laat het velletje liggen, dat wordt
opgegeten en voorziet de garnaal van voedingstoffen die j e niet kan kopen.
Rubens wist het al, de vrouwen zijn voller en ronder dan de mannen, zo kun
je makkelijk onthouden wat het geslacht is mocht j e specifiek gaan kweken.
Bij het kweken moet de temperatuur rond de 25 graden zijn. De eieren zijn
goed te zien en de draagtijd is ongeveer 4 weken. D e garnaal waaiert continu
vers water over de eitjes om ze van zuurstofte voorzien.
Gradaties bij garnalen worden vooral door de handelaren goed b enut om de
prijs op te drijven, om zo een soort “Uber” garnaal te kweken met de juiste
kleur, de juiste bandjes, stipjes, de juiste doorzichtbaarheid ofjuist onzichtbaarheid. Ik vergelijk het maar met vissen: de ene heeft net wat meer kleur als
de andere, zijn ze dan minder waard? Niet voor mij in ieder geval.
Kijk eens wat een variatie in kleur mogelijk is:
Mooi hé, al die kleurtjes? Er bestaan ook schema's van welke garnalen j e wel
en niet met elkaar kan kruisen, interessant als j e wil gaan kweken. Neem maar
eens een kijkje op volgende site: http://www.garnalenshop.be/kruistabel.php

Al l e fot o' s t on en k weekvari a nten va n Cari di na cantonensis
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Jaargang 35/05 (05/20) 

Aquatropica

——— 17 ———

Zoetwater

Jaargang 35/05 (05/20) 

Aquatropica

Planten

Johan
Met dankovergenomen uit Aponogeton Nieuws
Voor een plantenaquarium is het van wezenlijk b elang dat de planten decoratiefen mooi groeien. D aar wil men nog wel eens de neus aan stoten, wellicht,
omdat  de  informatie  ontbreekt welke  eisen  de  planten  stellen.  Meer  licht
boven de bak klinkt leuk, maar wat zijn de gevolgen daarvan? Het verbruik
van voedingselementen in zo een plantenaquarium is enorm.

Bak L uci en Depae mel aer e, l i d Aqu atr opi ca

In  het  aquarium  groeien  planten  veelal
sneller dan onder hun natuurlijke omstandigheden.  Hierdoor ligt het verbruik van voedingselementen hoger. De keten is zo sterk
als de zwakste schakel. 
Anders gezegd, hier komt de wet van Liebig
ofde wet van het minimum om de hoek kijken. Planten groeien totdat  een van  de genoemde elementen niet ofnauwelijks meer
aanwezig, is ofniet meer opneembaar voor
de planten.
——— 18 ———
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Het herkennen van het te kort aan een specifiek voedselelement.

Stikstof. 

In
 ons aquarium gemeten als nitraat.
Gele
 verkleuring van vooral de oude bladeren, wordt chlorose
genoemd. Nieuwe bladeren zijn week en dun.
Kalium. 
Gele
 verkleuring van de bladranden en bladpunten. Gaatjes in
de bladeren.
Calcium. 
Misvorming

van de groeiende plantendelen.
Magnesium.  Chlorose,

ontkleuring. D e nerven blijven groen, bladverlies.
Fosfor. 
Wordt

in het aquarium gemeten als fosfaat. Vroegtijdig bladverlies, gedrongen groei. Vooral de oudere bladeren een donkere groenkleuring.
Zwavel. 
Groeiverstoring

en geelkleuring van de bladeren, nieuwe bladeren week en dun.
IJzer. 
Geelkleuring

van de bladeren en bij een aanhoudend te kort
kommergroei.
Zink. 
Misvorming

van bladeren en stengels, stagnatie van de groei
en geelkleuring.
Hieronder een rijtje van voedingselementen, de eerste genoemde wordt het meest
verbruikt en zo loopt het rijtje tot onder welke het minst wordt verbruikt:



Waterstof: H 
Koolstof: C 
Zuurstof: O 
Stikstof: N 
Kalium: K 
C alcium: C a 
Magnesium: Mg 
Fosfor (fosfaat): P 

Zwavel:

S
Chloor:

Cl
Borium:

B
IJzer:

Fe
Mangaan:

Mn
Zink:

Zn
Koper:

Cu
Molybdeen:

M o

Over het algemeen wordt bij gele bladeren geroepen dat er een gebrek aan
ijzer is! Maar, is dat ook zo? Als wij naar de symptomen kijken dan zien wij
dat dit lang niet altijd opgaat. Bij meerdere voedingselementen staat immers
gele bladeren ofgeelkleuring.
——— 19 ———
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Door de planten in het aquarium goed te observeren, zien wij ofeen gebrek
aan de nieuwe bladeren van de plant ontstaat, ofjuist aan de oudere bladeren.
Dit brengt ons bij mobiele- en immobiele voedingselementen.
Bij een tekort aan mobiele elementen haalt de plant deze uit de oudere bladeren.
Elementen welke mobiel zijn: stikstof, fosfor, zwavel, kalium, natrium, chloor,
magnesium.
Matig mobiele elementen zijn: ijzer, mangaan, boor, zink, koper en molybdeen.
Calcium is immobiel.
Op deze wijze kunnen wij achterhalen om welke voedingselementen het gaat
en desgewenst bijmesten ofonze voedermethode bijstellen.
De plant haalt haar b ehoefte aan koolstofuit C O 2. Vrije C O 2 heeft een zuurmakend effect op ons aquarium. Zodra de vrije CO 2 daalt stijgt de pH. De
meeste voedingselementen zijn het b est op te nemen bij een pH tussen de 6 ,5
en de 7,2. Als de vrije CO 2 is opgebruikt kan de pH makkelijk b oven de 7,2
stijgen en worden bepaalde voedingselementen dus moeilijker opneembaar
voor de planten.
Daardoor treedt er stagnering in de
groei  van  de  plant  op.  Kijken  wij
opnieuw  naar  de  CO 2  tabel,  dan
zien wij dat hoe hoger de KH van
het water is, des te groter de kans is
dat de pH boven de 7,2 uitstijgt.
Om de planten in hun b ehoefte van
koolstofte voorzien kan C O 2 worden toegevoegd. D e firma Easylife heeft bijvoorbeeld Easy-carbo op de markt gebracht. Een vloeibare koolstofwelke dagelijks toegevoegd dient te worden om de planten in hun verbruik te voorzien.
Begin met rustig doseren en gebruik de helft van wat aangegeven staat in de
gebruiksvoorschriften. Echte onderwaterplanten kunnen in de beginfase bezwijken onder de volle dosis.
Vooral  waterpest  en  Vallisneria -soorten  hebben  het  er  in  eerste  instantie
moeilijk mee. Maar na gewenning gaat het redelijk tot goed. Het werkt prima
als algenbestrijdingsmiddel. Een nadeel is dat het signaal dat b epaalde algen
——— 20 ———
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afgeven  als  deze  verschijnen,  onderdrukt  worden  bij  Easy-carbo  gebruik.
Daardoor worden deze signalen te laat zichtbaar. Dat is dus een aandachtspunt wanneer u Easy-carbo gebruikt.
Bij een te grote dosering kunnen vissen naar adem gaan happen. Maar dit gebeurt niet als wij ons houden aan de dosering ofde halve dosering zoals in het
gebruiksvoorschrift staat geschreven. Een uitstekend product.
Een  plantenaquarium  zonder toevoeging van  CO 2  ofvloeibare  koolstof is
zeker te doen. Maar dan moet er gespeeld worden met de afstelling van de
verlichting, zodat een te kort wordt voorkomen.
Hoe gemakkelijker een plant haar voedingstoffen kan opnemen, des te meer
energie  over blijft voor  de groei. Planten hebben het vermogen  om ver te
gaan, als elementen niet vrij opneembaar zijn. Als het licht uit is verbruikt een
plant  zuurstof.  Door  zuurstof worden  voedingselementen  geoxideerd.  Om
deze redenen worden de voedingselementen (metaalionen) in een vloeistofbemester voorzien van  een  chelaat,  zodat het  element langer beschikbaar is
voor de plant en makkelijker opneembaar.
Stikstof, fosfor (fosfaat) en kalium zijn hoofdelementen ook wel bekend als
NPK. D eze voedingselementen heeft de plant nodig voor haar stevigheid en
celstructuur. Vreemd, want in veel aquaria zijn deze waarden 0. Terwijl de
plant juist deze elementen in verhouding veel nodig heeft.
Nitraat is een stikstofverbinding welke ontstaat doordat b acteriën afvalstoffen
in het aquarium omzetten van ammonium in nitriet, en vervolgens in nitraat.
Als het plantenaquarium zijn draai heeft gevonden en er wordt CO 2 toegevoegd dan kan het voorkomen dat de waarden 0 zijn. Dit is te ondervangen
door  bijvoorbeeld  te  bemesten  met  een  stockoplossing  van  kaliumnitraat.
Maar dan is het dan wel belangrijk om de waarden van nitraat en fosfaat te testen
met een goede vloeistoftest. Van bijvoorbeeld merken als: Dupla ofSera.
Op de website van Charles Buddendorfstaat een calculator waar de door u
gemeten waarden en netto inhoud van het aquarium ingevoerd kunnen worden. U krijgt dan als u de waarden juist heeft ingevuld te zien hoeveel ml
stockoplossing toegevoegd moet worden.
Fosfaat zit veelal voldoende in visvoer, echter bij gebrek is ook dit element bij
te mesten doormiddel van kaliumfosfaat.
——— 21 ———
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Chloor, b orium, ijzer, mangaan, zink, koper en molybdeen zijn spoorelementen.  Om planten hierin te voorzien kan gebruik gemaakt worden van  een
vloeibare  totaalbemester,  zoals  Profito  van  Easylife,  Sera  en  Dennerle  of
Dupla plant 24.
Ondanks het gebruik van een totaalbemester kan het toch voorkomen dat er
een te kort aan ijzer optreedt. Om deze reden b estaan er diverse vloeibare ijzerproducten ofijzer in poedervorm.
Voedingselementen  (metaalionen)  worden  gebonden  aan  chelaten,  om  te
voorkomen dat deze verbindingen aangaan met andere elementen en hierdoor niet meer opneembaar zijn voor de planten. Echter, er zit in chelaten
nogal wat kwaliteitsverschil, Edta is bijvoorbeeld een chelaat welke minder
stabiel is. Natuurlijke chelaten zijn er ook. Bijvoorbeeld turf.
Bepaalde plantensoorten met een stevig wortelgestel nemen de meeste voedselelementen op vanuit de bodem. Bijvoorbeeld: crypto's, Echinodoru

s-soorten, vaantjesplant.
Voor  deze planten zijn voedingstabletten, kleibollen  ofFRK (Franse rode
klei) ideaal om direct bij de wortels bij te b emesten.
Punten van aandacht

Het gevolg van het opvoeren van de belichting is dat er meer voedingselementen verbruikt worden, en deze dus toegevoegd moeten worden voordat er
een gebrek ontstaat.
CO 2 dient als meststoftoegevoegd te worden. Hierdoor wordt voorkomen dat
de pH te hoog oploopt en andere elementen niet ofminder goed opneembaar
worden.
De nitraat en fosfaat waarden mogen nooit 0 bedragen en staan in een bepaalde  verhouding  tegen  over  elkaar.  Bij  een  overwicht  aan  nitraat  dreigt
groene alg, en bij een relatiefteveel aan fosfaat blauwalg. Voor info: zie Redfield Ratio.
https://buddendo.home.xs4all.nl/aquarium/index.html
https://www.easylife.nl/
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Gilles: https://www. aquascaping- blog. com/draadalg
Dagen h eb je
 aan je
 a quarium g ewerkt. Uren h eb je
 z itten p lanten om je
 aquarium in te richten z oals je
 h et a ltijd a l wilde.
De p lantjes g roeien g oed. Z
 e z ien
er fris
 u it, lekker veel kleur en ze
maken al mooi wortels. Je kijkt
uit  naar  het  eindresultaat:  een
prachtige beplante bak.
Maar  dan  ...  de  eerste  kleine,
groene  draadjes  verschijnen.
Draadalg! Hulpeloos zit je  met
een  oude  tandenborstel  de
draadjes te verwijderen.
Maar  het  is  dweilen  met  de
kraan open. De a lgen b lijven m aar groeien, h et worden er s teeds m eer. En j e
planten . .. d ie v erschrompelen v oorje
 o gen. “A l d ie m
 oeite v oor n iets”, d enkje
 e n
je bent klaar om de h anddoek in de ring te g ooien...

Komt dit verhaal j e bekend voor?
Mij alleszins wel. Eigenlijk is heel het stuk hierboven mijn eigen verhaal. Meer
dan een j aar heb ik gesukkeld met hardnekkige draadalg. En ik stond echt op
het puntje om gewoon te stoppen met deze leuke hobby. Gelukkig heb ik dat
niet gedaan.
Net op tijd ben ik op The B arr Report terecht gekomen waar Tom B arr (uitvinder van de Estimative Index) en kompanen mij geholpen hebben om de
èchte oorzaak te vinden van mijn draadalgen. Ondertussen zijn we 2 à 3 j aar
verder en mijn b ak is nog steeds draadalgvrij.
——— 23 ———
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Deze gids b evat alle tips die ik destijds heb gekregen en helpt j e om eindelijk
komafte maken met die vervelende draadalg.
Je zult met deze strategie volop kunnen genieten van een bak met gezonde
plantjes en zonder draadalg. Zoals het hoort.
Stap 1: pak de oorzaak van draadalg aan, niet de symptomen.

Waarschijnlijk heb j e al geprobeerd om de draadalg manueel te verwijderen
met een b orsteltje, maar kwam hij keer op keer terug? Geloofme: j e blijft daar
eindeloos mee bezig.
Ook een anti-algenproduct gebruiken is geen goed idee want dan val j e enkel
de symptomen aan (de slierten draadalg), maar niet de echte oorzaak. Een
aantal weken later zal de draadalg j e weer terug komen plagen. Zonde van de
tijd en de moeite.

D Hoe ga je dan wel best te werk?

Door de oorzaak aan te pakken, niet de draadalg zelf.
En wat is de oorzaak van draadalg? D at is een tekort aan C O 2. D ààr moet j e
dus de oplossing zoeken.

ADe verhouding CO , licht en draadalgen
2

Stel j e een driehoek voor. B ovenaan de tip heb
je  de verlichting. De  onderste hoeken zijn  de
voedingsstoffen (nitraat, fosfaat, sporenelementen, ...) en CO2. 
Al deze elementen moeten goed op mekaar afgestemd zijn voor een mooie, gezonde b ak.
Verlichting  is  gemakkelijk,  daar  heb je  praktisch altijd genoeg van. Voedingsstoffen is ook
een gemakkelijke. Volg j e de Estimative Index,
dan weet j e dat j e onbeperkte voedingsstoffen
hebt en bijgevolg geen voedingstekort kunt krijgen. Lekker handig.
CO 2 daarentegen, dat is andere koek. Het is heel moeilijk om stabiel te krijgen, altijd een beetje gokken naar de hoeveelheid die j e hebt en bovendien
sterk afhankelijk van de watercirculatie.
——— 24 ———
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Bij heel veel bakken is dit een zwakke plek. Heb j e onvoldoende C O 2, dan geraakt die hoek van de voedingsdriehoek onstabiel en stuikt heel de piramide
in mekaar. Het resultaat? Algen. Veel algen.
Nog niet volledig overtuigd? D oe eens de test en verdubbel j e verlichting. D oseer dan volgens de Estimative Index, maar laat j e CO 2 zoals het is. Binnen
een paar dagen zul j e de eerste draadalgen zien verschijnen...
Je piramide is in mekaar gestuikt  doordat je je verlichting hebt verhoogd,
maar j e CO 2 is niet meegegaan. Want meer licht b etekent meer fotosynthese
(= meer plantengroei) en bijgevolg ook meer vraag naar voedingstoffen en
CO 2. Verhoog j e die niet mee met het licht, dan krijg j e een tekort!
Stap 2: hoe je korten metten maakt met draadalg in je aquarium

OK, nu weten we dat de oorzaak van draadalg bij een CO 2-tekort ligt. Maar
hoe geraak j e nu van dat tekort af?
Daar  bestaan  verschillende  methodes  voor,  naargelang je  met  of zonder
CO 2-systeem werkt:

DJe hebt geen CO -systeem: je kunt het tekort niet oplossen door gewoon
2

meer CO in j e bak te pompen. De truc is dan om net andersom te werken:
door het licht te verlagen. Daardoor gaat de fotosynthese trager werken, de
planten gaan trager groeien en de vraag naar voedingsstoffen – waaronder
CO 2 – gaat dalen. Het gevolg? Het CO 2-tekort wordt kleiner! Dit is ook het
principe van het aquarium zonder CO 2: j e verlaagt het licht sterk zodat de
vraag naar C O 2 ook b eperkt wordt.Je kunt het licht b eperken door de reflectors te verwijderen, een p aar lampen minder te gebruiken, drijfplanten toe te
voegen, de lichtduur tot 8u te b eperken, ....
2

DJe hebt wél een CO -systeem: hier kun je het CO -tekort aan2

2

pakken door wekelijks beetje bij beetje de C O 2 te verhogen. Ik raad
je aan om een goede pH-meter te kopen. Deze van Hanna is bijvoorbeeld goed en nauwkeurig, ik gebruik een gelijkaardig model
en b en er echt tevreden van. Vervolgens meet j e de pH-waarde van
je b ak wanneer de C O 2 al een paar uur aanstaat. Als j e die eenmaal
weet,  ga je  vervolgens  heel  langzaam  week  na  week  de  pH  een
beetje verlagen. Ik raad aan om wekelijks -0,1 pH te verlagen. Stel
——— 25 ———
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dat j e na C O 2-toevoeging bijvoorbeeld een pH van 6 ,9 hebt, dan verlaag j e die
de week daarna naar 6,8 pH enzovoort. Hou hierbij heel goed j e vissen en
garnalen
in het oog! D oen ze raar ofhappen ze naar lucht, dan voeg j e te veel
2
CO toe en moet j e terug naar de pH-waarde van twee weken geleden. Dit blijf
je doen totdat j e b etere resultaten ziet en de draadalg stilaan mindert.
Stap 3: hoe je de draadalg ècht een pak rammel geeft

Heb j e een C O 2-systeem en wil j e de draadalg ècht pijn doen? D an kun j e de
bovenstaande trucjes combineren tot een uppercut van j ewelste. Deze methode werkt bijzonder goed en het is echt een aanrader als j e hardnekkige
draadalg hebt. Zo ga j e te werk:
1. Verlaag de lichtduur tot max. 8 uur, niet langer.
2. B eperk de lichtsterkte, dit kun j e doen door bv. een lamp of2 te verwijderen, de reflectors erafte halen, de verlichting hoger boven de bak te hangen, drijfplanten toe te voegen, een lamp afte plakken, ...
3. Verhoog wekelijks de CO 2 b eetje bij b eetje. Mik op een daling van 0,1 pH
per week en hou hierbij heel goed j e vissen en garnalen in het oog. Doen
die laatste vreemd? D an heb j e te veel C O 2 en moet j e de C O 2-toevoer terug
een b eetje dichtschroeven.
4. Voeg naast de C O 2 ook een product als EasyCarbo toe. Dit spul b evat glutaraldehyde en dat heeft twee voordelen: ten eerste hebben algen er een bijzondere hekel aan en ten tweede gebruiken j e plantjes dat product als extra
bron van koolstof. Twee vliegen in een klap dus.
5. Verbeter de watercirculatie zodat de CO 2 doorheen j e hele b ak wordt verspreid. Dit kun j e doen met een extra aquariumfilter ofbijvoorbeeld een
“stromingspomp”. Tip: alle plantjes moeten een beetje meebewegen in de
stroming.
6. Voeg voldoende meststoffen toe. Gebruik bij voorkeur de Estimative Index,
dan b en j e zeker dat j e voldoende toevoegt voor al j e plantjes.
7. Verwijder de algen zoveel mogelijk manueel, bijvoorbeeld met een aquariumpincet ofeen tandenborsteltje.
8. Ververs wekelijks 2 5 à 50% en verwijder daarbij zoveel mogelijk algen, rottend materiaal, dode planten, ....
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Als j e al deze tips toepast, dan zul j e na een maand al een duidelijk verschil
merken: minder draadalg, j e plantjes groeien b eter, ...
Hoe je de draadalg kunt voorkomen in de toekomst

Heb j e gezien wat ik heb gedaan in stap 3, de “draadalg uppercut”?
Ik heb het licht verlaagd en de voedingsstoffen verhoogd. Met andere woorden: ik heb de vraag naar CO 2 & meststoffen doen dalen en
tegelijk het aanbod eraan doen stijgen. Op die manier los j e
gemakkelijk  het tekort  op  en verdwijnt  stilletjes  aan  de
draadalg.
En  dat is  ook  een uitstekende methode  om  draadalg te
voorkomen: hou j e licht b eperkt en breng eerst j e CO 2 &
meststoffen in orde. Pas wanneer dat in orde, dàn p as kun
je het licht verhogen.
Geloofme, als j e dat steeds in gedachten houdt dan zul j e
zelden nog last hebben van draadalg. En als het dan toch
gebeurt, dan weet j e hoe j e direct de situatie kunt aanpakken ... ;-)
NVDR Aquatr opi ca
Di ti s ook mi j n ver haal .  Begi n n ove mber vori gj aar h ebi k mi j n bak c o mpl eet ni eu w
i ngeri c ht met i n eerste i nsta nti e t wee l edl a mpen va n 32 W el k + t wee T5-l a mpen
va n 56 W.
E en goede maa n d er na h eb i k de t wee T5' -l a mpen ver va n gen d oor t wee l edl a mpen va n 32 W el k.  Kort daar na begon de el l en de met dr aagal g.  E er st een kl ei n
beetj e, maar al  s p oedi g was de bak overs p oel d d oor al g.
Bi j ko men d pr obl ee m i s dat i k va n maa n dag t ot d on der dag maar bi tt er wei ni g ti j d
h eb o m i ets te doen i n de bak.  Al s j e maar o m 1 8 u ur t h ui sko mt en o mstr eeks 20
u ur al  on der de wol  gaat, da n begri j pj e wel  dat er bi tter wei ni g ti j d ( en zi n) r est o m
i ets aa n de bak te d oen.
On dert ussen h eb i k al  va n al l es ui tgepr obeer d.  Li c ht d u ur ver mi n der d, C O2 fl i nk
ver h oogd.  Op h et ei n d zat i k aa n een p H va n 5, 8 en de al gen . . .  di e deden l usti g
voort.  Zel fs een meer da n d u b bel e d osi s E asyCar b o k on de al gen ni et der en.
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E en paar weken t er ug h eb i k de met h ode di e Bart La ur ens eens h eeft besc hr even, t oegepast, nl .  zi nkoxi de t oevoegen.  ( htt ps: // www. bart-l a ur ens. nl /2- 2- 3- zi nkoxi de/).  Zi nkoxi de l ost ( bi j na) ni et op i n water en het ka n dus zi j n dat i k de met h ode
ni et goed heb t oegepast.  Wat er ook va n waari s, bi j mi j werkte het hel e maal  ni et.
I n n or mal e o msta n di gh eden z ou i k de aa ngetast e pl a nt en weggooi en en verva ngen d oor ni eu we, s n el gr oei en de pl a nten, maar de Cor ona- ui t br aak h eeft fl i nk
wat r oet i n h et eten gegooi d.  I k waag h et ni et naar een bevri en d a q uari aa n te
ri j den o m wat pl a ntj es te hal en, wet en de dat er een b oete va n 250 eur o boven
mi j n h oofd ha ngt.  Het s op i s de kool  ni et waar d.
La ngs de a n der e ka nt ko mt de c o mpl ete afsl ui ti ng mi j goed va n pas.  Nor maal  ges pr oken was er op 26j u ni  een bakbez oek bi j mi j voor zi en.  Dezei s t ot na der or der
afgel ast.  Oef, st el  j e voor dat de cl u bl eden een bak vol  al gen te zi en kri j gen,
sc haa mte al o m.
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Uit: NatuurvriendenZwolle, bewerking R. Hoofs

De Hyphessobrycon

, met de Nederlandse naam rode rio, is een poflammeus

pulaire aquariumvis. En terecht, hij is gemakkelijk te houden en sociaal ingesteld. Let bij de aankoop vooral op de kleur; door inteelt en snelle kweek zijn
er nogal wat rode rio's die nog amper rood pigment hebben. D e rode rio behoort  tot  de  familie  der  Characidae  (karperzalmen)  en  de  onderfamilie
Stethaprioninae en komt voor in Brazilië, in de omgeving van Rio de Janeiro.
Hij bevolkt moerassen en zowel grote als kleine stilstaande en langzaam stromende wateren.
Vorm en kleurtekening: het lichaam is vrij hoog en zijdelings sterk samengedrukt.  Grondkleur messinggeel, rug  olijfgroen, buik witachtig,  achterste lichaamshelft  fraai  rood  iriserend.  De  vis  heeft  twee  duidelijke  schouder——— 29 ———
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vlekken die zich naar onderen versmallen; min ofmeer kommavormig. Als de
lichtval gunstig is, wordt een smalle lengtestreep zichtbaar. Met uitzondering
van de b orstvinnen, zijn alle vinnen prachtig rood. D e rugvin heeft een melkwitte voorkant, de aarsvin met zwarte zoom. Grootte circa 41/2 cm. Bij de
vrouwtjes zijn de buik- en aarsvinnen zacht rood, de laatste zonder zwarte
zoom. Bij de mannetjes zijn de buik- en aarsvinnen bloedrood. D e vrouwtjes
zijn wat groter dan de mannetjes.
De rode rio is zeer geschikt voor het gezelschapsaquarium,  dat niet groot
hoeft te zijn. Wel vragen deze vissen om genoeg open zwemruimte en een
dichte randbeplanting. Een donkere bodem en gedempt licht laten de kleuren
van de vissen veel b eter tot hun recht komen.
Deze levendige en populaire scholenvisjes behoren tot de meest vreedzame
aquariumvissen die we kennen. Voorwaarde is wel dat de vissen in een school
van minimaal  14 (20 ofmeer is beter) stuks worden gehouden. Solitair ofin
een te klein schooltje gehouden vissen kunnen gedragsafwijkingen ontwikkelen, zoals agressie naar andere vissen toe. Wetende dat deze vissen in de natuur enorm grote scholen vormen en zich alleen dan veilig en goed voelen, is
het niet eerlijk om ze in het aquarium met te weinig visjes samen te houden.
Rode rio's hebben een gemiddeld temperament en zwemmen vooral in de
middelste waterlagen. Temperatuur: 22-24  ˚ C.
Noot van de r edacti e Aquatr opi ca
Hyphessobrycon fl a mmeus staat sedert 2004 op de Br azi l i aa nsel i j st va n bedr ei gde
di ers oorten i n de categori e E N2 ( en da nger ed, bedr ei gd) met al s cri teri a B1 a b(i ,i i i ).
B1 .  Ar eaal gr oott e <5. 000 k m .
( a) (i ) Ster k ver s ni p per d.
( b) Voort dur en de afna me i n (i i i ) oppervl akte, ar eaal gr ootte en/ of k wal i tei t va n de
ha bi tat.
htt ps: // www. i c mbi o. gov. br/ p ortal /fa u na br asi l ei r a/l i sta- de- es peci es/6285- es peci e- 6285
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Willy Zengers- Maroni Maaseik
Bonenkevers z ijn e en u itstekend v oedsel v oor terrariumdieren, m
 aar n iet a lleen
voor hen. Ook voor onze tropische vissen zijn ze een uitstekend voedsel. In
plaats v an r ode m
 uggenlarven k an je
 d eze k evers v oederen. Z
 e h ebben o ngeveer
dezelfde v oedselwaarde. M
 aar h et g rote v oordeel is, h et is levend v oedsel e n d us
meer vitaminerijk. E
 n n og een p luspunt, h et bevordert h un jachtinstinct.

H
 et is
een m ooi tijdverdrijfwaar z e z eker van h ouden.

Nog niet zo heel lang geleden ben ik begonnen met deze
voedseldiertjes zelfte gaan kweken, en het is heus niet zo
moeilijk als we soms wel denken.
In het b egin is het wel wat geduld hebben en niet denken
dat de kweek mislukt is. Het kan b est in sommige periodes
wel een tweetal maanden duren eer de larven kevertjes geworden  zijn.  Dus  niet  weggooien  maar  wachten,  ze
komen heus wel tevoorschijn.
Je koopt ze meestal in  een voederdoosje waar bonen in
zitten samen met hun larven. Als j e ze in het beginstadium
krijgt (als de larven nog eitjes zijn) dan kan het gemakkelijk een zes tot acht
weken duren eer j e de kevers ziet tevoorschijn komen.
Maar het mooiste is toch ze zelfkweken. Zo kan j e ze in verschillende stadiums opbouwen. Zo heb j e steeds deze lekkernij voor j e dieren in voorraad.
Bonenkevers kweken is helemaal niet moeilijk zoals ik al zei en het stinkt niet,
wat j e bij fruitvliegjes kweken wel al eens kan hebben.
Het bonenkevertje  (Acanthoscelides obtectus )  plant  zich voort  op verschillende soorten bonen, toch... de beste kweek krijg j e met ogenbonen. Ogenbonen zijn wit en hebben een zwart oogje. Ogenbonen kan j e kopen in verschillende warenhuizen. Om te beginnen doe j e een handvol bonen in een
doorzichtige doos. D e b odem goed b edekt, en daarbovenop nog een reeks bo——— 31 ———
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nen.  Een  twintigtal  kevertjes  erbij,  en  voor  de  rest
wegzetten en afwachten.
Zeker niet naderhand met  de  doos gaan
schudden om te zien ofer nog leven in
is. N
 een, niet doen, de kevertjes leven
een tiental dagen tot een, twee weken. De eitjes zijn op de bonen gelegd  en  door  te  gaan  schudden
zullen ze geplet worden.
Als de tijd gekomen is dat de larven uitkomen, zullen ze zich heel langzaam in
het boontje invreten, het is tevens ook hun voedsel. Bij het volgende stadium
zullen ze zich gaan inkapselen en langzaam gaan verpoppen. Dit alles samen
zal een zes tot acht weken duren, en langzaam zal j e steeds meer en meer kevertjes zien tevoorschijn komen. Je geduld is dan beloond. Je kunt dan ook
beginnen met een volgende kweek op te zetten.
De rest voeder j e dan aan j e kikkers ofj a ook wel aan j e vissen die er heel
graag van zullen eten.
Wil  je  graag  op  tijd  en  stond  gebruik
maken van dit voedsel, dan koop j e best
om  de  twee  weken  een  nieuwe  opstart,
één, twee tot  driemaal  is voldoende,  zo
zal j e op deze wijze steeds dit voedsel in
voorraad hebben. Ik zei al dat deze diertjes
geen lang leven geschoren zijn, toch kan j e
zorgen dat deze dieren niet uitdrogen.
Maakt de bonen zeker niet vochtig want
dan gaan  ze beschimmelen.  Best  is  een
papierendoekje wat een beetje vochtig is
gemaakt geven. Nog beter is suikerwater
geven op een papierendoekje, ofhoning
gemengd met water. Zo blijft de voedselwaarde steeds hetzelfde.
Zo met dit gezegd te hebben zijn we weer wat slimmer geworden.
——— 32 ———

Jaargang 35/05 (05/20) 

Aquatropica

Nieuws

Martin Byttebier, secretaris Aquatropica
Door de recente uitbraak van het coronavirus en de daarbij horende maatregelen
ter voorkoming van een verdere uitbraak zijn er tal van evenementen afgelast.

AF GEL AST
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Jaargang 35/05 (05/20) 

Aquatropica

Nieuws

Beste leden,
Gezien de huidige onzekere toestand en het bestuur geen glazen bol
heeft om te zien wat de nabije toekomst ons zal brengen, heeft het b estuur b eslist om alle bijeenkomsten tot en met eind juni te schrappen.
Bij leven en welzijn (en mits toestemming van de regering) zullen we
elkaar weerzien  op  de bijeenkomst van  28  august waar Ruben Decloedt (Exotica Roeselare) ons zal meenemen in de wonderbaarlijke
wereld van  de Noord-Amerikaanse vissen  (Etheostoma ,  Cyprinella ,
etc ...).
Tot dan,
Martin, namens het b estuur.
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