Vissen

| Zoetwater

Het houden van een aquarium is een oude en nog steeds een populaire hobby.
Van een kleine bak met Goudvissen tot tropisch of een zeewater aquarium. Op een bepaald
moment kom je in aanraking met tropische vissen, door Nemo of door kennissen die ook z’n
mooi aquarium hebben staan, of verliefd geworden tijdens een verre duikvakantie.
Dan begint het, vissen kijken in de winkel, deskundige informatie vragen, moet ik een kant
en klaar Aquarium kopen of er zelf een bouwen, waar komt het aquarium te staan, hoe
groot moet hij zijn?
Wij hebben voor een ieder een passend aquarium .
De zogenaamde Kant en klare Aquariums hebben wij van Juwel, compleet met filtersysteem,
verwarming en verlichting.
Bodem:
De bodem is erg belangrijk ,je moet een goede voedingsbodem hebben voor een goede
plantengroei maar ook voor de vissen die graag op de bodem leven Boven de
voedingsbodem doe je een laag aquariumgrind. Was deze goed uit voordat je ze in het
aquarium doet. Dit voorkomt dat je aquarium troebel word tijdens het vullen.
Planten en Decoratie:
Als je dit allemaal gedaan hebt, kan je het aquarium gaan vullen met water. Kan je kan het
beste de bak voor ¾ vullen met lauw water,dit spaart energie.Ook is het verstandig om een
pan op de bodem op de stenen te leggen tijdens het vullen, anders zie je drie dagen alleen
maar troebel water. Nu kunnen de planten en de decoratie in het Aquarium. Hou rekening
mee dat de grotere planten een plekje achterin het aquarium moeten en de kleinere soorten
voor. Nu kunt u het aquarium bijvullen.
Wanneer je dit gedaan hebt. Is het verstandig dat je de bak 2 weken laat staan..dan kunnen
de planten en bacteriën zich ontwikkelen in het aquarium. Wij adviseren u na deze 2 weken
de Dupla nitriettest te doen om uw vissen een gezond en veilige omgeving te geven.
Verwarming:
Het is natuurlijk belangrijk dat je in een tropische aquarium een verwarming hebt. Dit is
meestal een los verwarmingselement. Bij veel aquariums die wij verkopen zit deze er
standaard bij. Ook hebben wij de bodemverwarming van Dupla voor een goed klimaat. Het is
verstandig om je aquarium op ± 25 graden te verwarmen. Doe de verwarming pas aan
wanneer het verwarmingselement is ondergedompeld in het aquarium!!!
Dan is het dan zover, je kan vissen gaan uitzoeken. Koop niet meteen teveel vissen want er
bestaat best kans dat er nog wat vissen dood gaan omdat uw aquarium nu nog niet optimaal
is.

Observeer je vissen iedere dag, zo kan je zien hoe gezonde vissen eruit moeten zien. En je
signaleert snel wanneer er iets mis is met de vissen.

