
De Colisa lalia/Dwerggoerami 
Door: Prullenbak 
 
De Dwerggoerami is een prachtige vis, door de kleuren zijn ze zeer geschikt voor een plantenbak 
(felle rode en blauwe kleuren vallen mooi op bij een groene achtergrond). Helaas zijn de vissen erg 
zwak doordat ze zo zijn doorgekweekt. Wil je deze vissen aanschaffen, kijk dan goed of ze helemaal 
gezond zijn, de vissen mogen geen bult op hun voorhoofd hebben (wat veel Dwerggoerami's wel 
hebben), zie foto hieronder. 
 

 
 
Als je deze vissen een tijdje hebt zwemmen en ze mooi gezond zijn, dan zijn het prachtige en zeer 
leuke vissen. 
 
Dwerggoerami's zijn in verschillende kleuren te verkrijgen. 
- Kobalt (blauw) 
- Wildkleur (rood-blauw gestreept) 
- Bruin 
- Grijs 
- Sunset (die foto hierboven) 
 
Voeding 
De Colisa lalia neemt alles aan, droogvoer, diepvries voer en levend voer. Wel moet het voer niet al 
te groot zijn. 
 
Inrichting 
Een aquarium van minimaal 80 cm is het minimum, een zand bodem of donkere grind bodem, veel 
beplanting en veel drijfplanten zijn ideaal. 
 
Geslacht 
Redelijk makkelijk te herkennen: 
- Vrouwen zijn wat kleiner dan mannen. 
- Vrouwen hebben meer afgeronde vinnen dan mannen (niet altijd even makkelijk te zien) 
- Voor zover ik weet zijn alleen vrouwen in grijze en bruine vorm te krijgen (mannen ben ik nog nooit 
in 1 van die 2 kleuren tegengekomen), je zou dan een grijze of bruine vis (vrouw) en een wildkleur of 
blauwe/kobalt (man) aan kunnen schaffen. 
 
 



Kweek 
Erg gemakkelijk, als de vissen genoeg rust krijgen (geen drukke medebewoners) zullen de vissen vaak 
al paren, ik zelf heb nooit iets speciaals gedaan en heb zeer veel toevalskweken gehad (werden wel 
weer opgegeten door andere vissen). 
Zorg wel voor veel beplanting in de bak! Als de vrouw nog geen eieren wil loslaten dan kan de man 
agressief op haar reageren! 
 
Opmerking 
Plaats geen drukke vissen bij Dwerggoerami's zoals Guppen, Danio's e.d. Goerami's worden gek van 
die drukte. 
 
Man (dit was waarschijnlijk een kruising kobalt - wildkleur gezien de grote hoeveelheid blauw): 
 

 


