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Geslachten:  
-mannetjes hebben een spits achterlijf met zwart puntje. 
-vrouwtjes hebben een meer afgerond achterlijf. 
De kleur van deze vliegjes heeft te maken uit welke streken deze komen, deze vliegen 
kunnen daarom een verschil van kleur hebben. 
 
Voor vele aquarium en terrariumdieren zijn insecten van levensbelang, voor andere is het 
een bijkomende lekkernij. 
Met dit diertje beschikt de aquarium of terrariumhouder over een insect dat een 
uitstekende en voedzaam insect is voor je dieren. 
Komt nog bij dat deze diertjes het jachtinstinct van je dieren ontwikkeld en een mooie 
afwisseling is voor het dagelijks bestaan. 
 
Men heeft tegenwoordig een groot scala van voeding voor onze dieren. 
Sommigen worden als hoofdvoeding gegeven en andere als bijvoeding. 
Bij vissen wil men graag variatie geven en gelijkertijd een uitgebalanceerde voeding. 
Met dit fruitvliegje vangen we letterlijk twee vliegen in één klap. 
Drosophila is om te beginnen heel goed voor de gezondheid van onze dieren, juist omdat 
deze dieren vrij zijn van giftige bestrijdingsmiddelen, 
ballaststoffen bevatten die de spijsvertering bevorderen en wat hun biochemisch 
samenstelling betreft geen gevaar opleveren. 
Hun samenstelling heeft als volgt eiwitten, koolhydraten, vetten en andere. 
Bovendien zijn ze vrij eenvoudig te kweken zonder dat men veel plaats en tijd nodig 
heeft. 
Deze vliegjes zijn 3 a 4mm groot. 
In twee weken ontwikkelen ze zich van ei tot vlieg. 
Er zijn 3 larvenstadia en een popfase nodig die ze doorlopen eer ze vliegjes zijn. 
 
Welke ondersoort(mutant) kunnen wij nu het beste gebruiken?  
We hebben de vliegen die we zelf vangen, maar deze kunnen vliegen en met deze moet 
natuurlijk ook moeder de vrouw tevreden zijn, want deze kunnen ontsnappen en dan heb 
je de vliegen in huis, wat ook weer niet de bedoeling kan zijn. Maar men heeft mutanten 
met stompe vleugels en deze kunnen niet vliegen. 
Over de laatste wil ik het hebben. 
 
Wat moeten we aanschaffen om ze te kweken?  
Een kweekpakket moet bestaan uit vliegen, kweekpotten, voer enz. 
Deze vliegen kan men meestal als kweekset kopen in de LFS of terrariumwinkel, en als 
ze die daar niet hebben kan je misschien bv. bij een kweker van gifkikkers terecht. 
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De kweekpotten kunnen divers zijn, van mayonaise potten, jampotten tot plastieken 
bekers, voordeel van deze laatste is dat ze minder snel breken. 
Groot moeten de potten niet zijn, men kan deze al hebben van 250, 500 of 1000 ml 
inhoud. 
In de praktijk is een potje van 250ml al voldoende groot. 
Om deze potjes af te sluiten kan men dit doen met bv. een oude nylonkous van je 
moeder of vrouw, maar muggengaas kan natuurlijk ook. 
men zet nu een aantal potten op een rijtje zodat men nooit zonder valt. 
 
De kweekpot wordt nu gevuld met een substraat, belangrijk hierbij is dat het kan gisten 
en niet begint te stinken. 
Een recept hiervoor is bv. 
40gram vruchtensuiker mengen met 80gram tarwegriesmeel en 0.6liter water, dit 
mengsel laat men kort koken, voeg nadien een mespuntje Nipagine toe bij de afkoelende 
maar nog hete brij en roer dit er gelijkmatig in, 
nadien giet men deze brij in het potje tot je een laag van ongeveer 2cm dik hebt. 
 
Nota: 
Nipagine is te verkrijgen bij een apotheker en dient om om in een later stadium 
schimmelvorming te voorkomen. 
Als je ent met een flinke hoeveelheid vliegjes zal er minder schimmel ontstaan waardoor 
je dan weer minder of helemaal geen Nipagine nodig hebt. 
 
Nadat alles is afgekoeld leg je ongeveer een ³cm suspensie van verse bakkersgist op het 
substraat in de pot. 
hierop druk je bv. een koffiefilterdakje met de punt in het papje, maar dit mag evengoed 
een prop keukenpapier zijn. 
Hierop kunnen later de vliegen klimmen zonder dat ze blijven plakken in het substraat. 
 
Hoe nu verder te gaan?  
Het beste neemt men de jonge en pas uitgekomen vliegen. 
Nu kan men de vliegjes die moeten kweken met ongeveer een 30tal erin zetten, wel 
zorgen dat men zowel mannelijke als vrouwelijke heeft. 
Ze beginnen al zeer vlug te kweken en de vrouwelijke vliegen worden maar 1 keer 
bevrucht. 
De vrouwtjes leggen nu hun eieren in het papje, de larven die uitkomen ontwikkelen zich 
binnen enkele dagen en verlaten het papje net voor ze zich verpoppen, hierdoor hechten 
ze zich aan de wand van de pot, nadien komt er een vlieg uit de pop en deze zal nadien 
op het papier kruipen. 
Bij +-25° duurt het ongeveer 2 weken vanaf het paren tot vlieg. 
Onder de 20° en boven de 30° is het onmogelijk deze diertjes te kweken. 
De kweekbodem kan nog een 2 tal weken vliegen opleveren. 
 
Hoe geven we deze dieren aan onze vissen?  
Daar ze toch niet kunnen vliegen kan men gewoon de pot openen net boven het water en 
gewoon de pot stilaan uitschudden op het wateroppervlakte. 
Bij het kweken van rassen die kunnen vliegen is het nuttig de pot een uurtje in de 
koelkast te zetten zodat ze loom worden en minder geneigd zijn te vliegen. 
 
Conclusie:  
Deze vliegen zijn een zeer voedzame voeding om aan je vissen te geven, ze zijn een 
echte lekkernij voor vissen die zich in de bovenlaag bevinden, maar ook vissen die in de 
tussenlaag zitten zoals bv. karperzalmen zullen deze graag eten. 


