
Keizertetra’s 

Nematobrycon palmeri 

 

Door: Intercooler 

 

Herkomst 

Noord- midden en oost Zuid-Amerika.  

 

Grootte 

5cm voor de vrouwtjes 

Volwassen mannetjes tot wel 7cm 

 

Waterlaag 

Midden 

 

Min. Maat bak 

80cm 

 

Watersamenstelling 

Ph 5,5 tot 7,4 

Gh tot 8 

 

Voedsel  

Deze vis eet eigenlijk alles. 

 

Verzorging 

Deze vis is makkelijk te houden en te kweken. 

De vis houdt van een aquarium met zwemruimte dat wordt afgewisseld met dichte 

bossen planten. Als er dan ook nog schaduwzone’s in het aquarium zijn zullen ze u 

belonen met prachtige kleuren. De mannetjes pronken en bakkeleien om de vrouwtjes en 

laten daarbij hun mooiste kleuren zien. Af en toe word er een vinnetje afgebeten bij 

soortgenoten die gelukkig snel weer aangroeit. Deze visjes leven in los schoolverband en 

vinden het prettig om met 10 soortgenoten samen te zijn. Spoedig zullen er jonge 

keizertetra’s in uw bak verschijnen als het aquarium niet zo druk is bevolkt. Het is 

prachtig om te zien hoe die kleine keizertetra’s op zoek gaan naar voedsel.  

 

Kweek 

De kweek van de keizertetra gebeurt meestal spontaan in het gezelschapsaquarium, de 

jongen zoeken dan een veilig heenkomen tussen de dichte bossen planten totdat ze groot 

genoeg zijn om te kunnen overleven. Als u veel jongen wilt overhouden kan u ze 

hetzelfde kweken als de Zwarte fatoomzalm. De kweek is niet zo moeilijk en gebeurt in 

een apart aquarium met een lage Ph en hardheid. De kweekbak moet schemerig zijn. De 

temperatuur hoeft niet hoog te zijn, een te hogen temperatuur is zelfs slecht voor het 

jongbroed. 27-28 graden is een goede temperatuur voor de kweek. Breng het 

kweekkoppel in kweekconditie en zet ze over in de kweekbak als het vrouwtje is 

aangezet met kuit. Dit is te zien aan een volle buik bij het vrouwtje. Richt de kweekbak 

in met fijnbladige planten. Een rooster boven de bodem kan ook, dit rooster zorgt er dan 

voor dat de eieren door het gaas vallen en de ouders hun eieren niet op kunnen eten. 

Doe op dit rooster een dot javamos en scherm de bak goed af tegen al te fel licht. 

Als de waterwaarde’s dan goed zijn zullen ze spoedig overgaan tot het afzetten van de 

eitjes. Dit gebeurt meestal s’ochtends in de eerste paar zonnestralen. De jongen zijn niet 

moeilijk groot te brengen met artemia naupliën. 


