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Inleiding  

Situatieschets: 

“Yes! Mijn gup is zwanger! Snel naar het Aquaforum om het te melden: 

'Je moet er voorzorgen dat de jongen genoeg schuilmogelijkheden hebben, 

anders worden ze opgegeten', zegt een lid. 

 

Ik ga als een gek naar de LFS toe en vragen wat ik eraan kan doen. 

'Je zou een drijfkweekbakje kunnen nemen.' zegt de winkelier. 

 

Thuis aangekomen snel moeders erin en wachten tot de jongen geboren worden. 

De volgende morgen als het licht aangaat, zie je verschrikt dat moeder en 

een paar jonkies dood liggen op de bodem. 

 

Snel naar het AF om het te melden, en vragen hoe dat nou kan... “ 

 

Dit soort dingen kom je in het topic 'Levenbarende of 'Wat gaat er verkeerd' helaas vaak 

tegen. Altijd is het antwoord hetzelfde: “Kweekbakjes moet je niet gebruiken.” 

 

Maar waarom? 

 

 

Waarom niet  

Er zijn een aantal punten waarom het gebruik van een drijfkweekbakjes af te raden is: 

 

-  Onvoldoende vers water: in een drijfkweekbakje komt bijna geen vers gefilterd water, 

waardoor de NO2 erg op kan lopen. Dit komt door de uitwerpselen van de vis(sen). Ze 

vergiftigen zichzelf dus eigenlijk met hun eigen afvalstoffen. 

 

-  Onvoldoende bewegingsruimte: zulke bakjes zijn vaak maar enkele centimeters groot. 

Daardoor kan de zwangere vis (maar dat geldt ook voor de kleintjes) niet goed bewegen, 

dat levert stress en vergroeiingen op. 

 

 

Wat kan ik dan wel doen?  

De natuur is nu eenmaal in sommige dingen hard. Bij veel vissoorten geldt: wanneer de 

moeder jonkies heeft gekregen, zullen de andere vissen de jonkies proberen op te eten 

en moeder zal zelf vaak ook een handje helpen. Dit is nu eenmaal de natuur, de sterkste 

zal overleven. 

 

Wat je zou kunnen doen, is schuil mogelijkheden creëren voor de jonkies. Bijvoorbeeld 

met een bosje waterpest of cabomba. Of maak met stenen of hout wat gaten en holen 

(let op waterwaardes), waar ze zich in kunnen verstoppen. Zo zullen er nog voldoende 

vissen overblijven. 

 

Met dit artikeltje hoop ik iedereen te overtuigen van het feit dat je een kweekbakje beter 

niet kunt gebruiken, omdat er veel andere en betere oplossingen zijn 


