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1. Inleiding 

1.1 aanleiding tot het schrijven van het artikel 

Artikel is geschreven na aanleiding van ‘Raad de vis zijn naam’. De Nothobranchius 

rachovii is een prachtig gekleurde seizoensvis. Helaas is het een redelijk moeilijk te 

houden vis in het aquarium. 

 

 

2. Achtergrond 

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam  

nnb 

 

2.2 Beschrijver van de vis 

De vis is beschreven door Ahl in 1926 in ‘neue oder selten importierten Fische III. 

 

2.3 Klasse, orde en familie 

Familie: Aplocheilidae 

Orde: Cyprinodontiformes (tandkarpers) 

Klasse: Actinopterygii (straalvinnigen) 

 

2.4 Vindplaats 

Afrika, in Mozambique en Zuid-Afrika, vlakbij Beira. Nicuadala, Nhangau, Quelimane, 

Lima Rivier, Mazemichopes Rivier. 

 

2.5 Waterwaarden 

pH: 6 – 7 

dH: 4 – 6 

 

2.6 Temperatuur 

20 – 24 graden Celsius. 

 

2.7 Grootte 

De N. rachovii wordt ongeveer vijf tot zes centimeter groot. De informatie over de 

grootte verschilt enigszins per bron. 

 

2.8 Uiterlijke kenmerken 

Zeer kleurrijke vis. De kleuring hangt heel erg af van de gekozen belichting. Een 

aquarium met donkere bodem, maar niet te veel planten doet de kleuren van het beestje 

prachtig uitkomen. De kleurstelling varieert overigens redelijk veel als je de vissen 

vergelijkt die uit andere vindplaatsen komen. 

 

2.9 Geslachtsonderscheid 

nnb 

 

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen 

nnb 

 

2.11 Problemen in leefomgeving 

Nnb 

 

2.12 Bouw van de vis 

nnb 



 

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 

Zacht water is niet goed, dan krijgen ze peperstip. Je kunt per 10 liter water een 

afgestreken eetlepel zout in het water doen. 

 

 

3. Gedrag 

 

3.1 Algemeen gedrag 

Nnb 

 

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten 

Nnb 

 

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten 

nnb 

 

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd 

nnb 

 

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel 

De killi is direct aanwezig als er voedsel in de bak gedaan wordt. 

 

 

4. Voedsel 

 

4.1 Voedselbehoefte van nature 

Levend voer, zoals wormen, vliegen, larven. 

 

4.2 Voedsel in aquaria 

Muggenlarven, artemia, daphnia, (diepvries of levend) af en toe droogvoer. 

 

 

5. Kweek 

 

5.1 Alles over het kweken in de natuur 

 

 

5.2 Alles over het kweken in het aquarium 

Kweken is erg makkelijk! 

pot in aquarium zetten met laagje turf (even uitkoken)of cocopeat erin.2 weken laten 

staan. Dan er uit halen, uitknijpen en in een zakje of bakje doen met deksel erop. 2 

(bewaren bij 30 graden) tot 6 maanden (bij 24 graden) laten staan/liggen en dan 

opgieten en je hebt jonkies binnen 24 uur. 

Kweek temperatuur is niet belangrijk, maar liever niet te hoog anders leven ze zo kort. 

Aquarium met kweekkoppel leeg op pot met turf/cocopeat na (liever een brede niet te 

hoge pot, dan smaller en dieper). Zo kun je de bak makkelijker schoon houden (anders 

grotere kans op bederf van de eitjes).  

 

5.3 Opkweken van jongbroed 

Voeren met het kleinste droogvoer en net uitgekomen artemia. 

 

 

6. Conclusie 

De Nothobranchius rachovii is een hele mooie vis. Omdat het een seizoensvis is leeft hij 

helaas niet al te lang, gelukkig is het nakweken redelijk makkelijk te doen, wat het 

natuurlijk extra leuk maakt om deze vissen eens te houden. 



 

7. Links 

Kweekverslag:  

http://www.bka.org.uk/BKA/SpeciesDetails.php?ID=476  

http://www.killi.co.uk/SpeciesDetails.php?ID=476  

Informatie: 

www.killi.net 

http://users.pandora.be/marc.bellemans/ 

 

 

Heeft u nog meer informatie over de vis dan zien we dat graag gemeld 


