MYTHE: Rundshart voeding is slecht voor discusvissen
Keer op keer hoort men: “Waarom moet ik rundshart voederen?
Er zwemmen toch ook geen runderen in de Amazonas! “
CORRECTIE: Er zwemmen ook geen STENDKER-discusvissen in de Amazonas en onze dieren
onderscheiden zich zeer sterk in de voorwaarden voor het houden, de kleur en de eetgewoonten van in
het wild levende discusvissen, die men in de Amazonas vindt of van andere gekweekte vissen.
Rundshart voeding verontreinigt de waterkwaliteit aanzienlijk.
CORRECTIE: Dat klopt, wanneer men te veel voedert of wanneer men ons voeder verkeerd ontdooit.
Een hoog eiwitaandeel etc. maakt een evenwichtige voedering mogelijk. 3 maaltijden met onze Good
Heart, per dag, volstaan (ook voor onze KLEINE VISSEN, vanaf de 3de levensweek).
De avond voordien de dagportie in de koelkast, in een vershouddoos met deksel, voorzichtig ontdooien.
Voor discusvissen (KLEINE of GROTE) per maaltijd ca. 1- 1 ½ blister (5-7,5 g) voederen. Overmatig
voederen maakt onze discusvissen ZIEK!
Koudbloedige dieren kunnen geen vlees van warmbloedige dieren (rundshart)
verteren.
CORRECTIE: Onze discusvissen krijgen uitsluitend 3 x per dag, vanaf de 3de levensweek, onze
COMPLETE voederoplossing op basis van rundshart. Aan onze dieren kan men zien hoe goed onze
STENDKER-Good Heart voor hen is.
Bij voedering met rundshart moet de watertemperatuur minstens 30 graden
bedragen, om dit voeder te kunnen verteren.
CORRECTIE: Ook bij een watertemperatuur van 27 graden kunnen onze dieren rundshartvoeder goed
verwerken.
Rundshartmengsel 3 x per dag voederen is niet afwisselend.
CORRECTIE: Ons STENDKER-discusvoeder Good Heart bestaat uit meer dan 100 componenten,
vitamines, mineralen, groenteaandelen en nog veel meer, en niet alleen uit puur runshart. Het voeder
wordt in ons kweekbedrijf al meer dan 50 jaar als alleen-voedermiddel met succes gebruikt. Vanaf
de derde levensweek krijgen al onze STENDKER-discusvissen uitsluitend 3 x per dag ons compleet
voeder, wat alles bevat wat onze discusvissen voor een gezonde groei nodig hebben. Feitelijk hebben
onze dieren NIETS ANDERS nodig dan 3 x per dag onze Good Heart, verder kan ook nog levend
voeder of bevroren natuurvoeder toegediend worden om uw discusvissen AFWISSELING te bieden.
Geen rode muggenlarven, tubifex of niet afgekookt mosselvlees voederen omdat dit onze dieren
zelfs ziek kan maken. Levend voeder moet als een BONBON beschouwd worden en ook een mooie
AFWISSELING is geen vervanging voor een volwaardige maaltijd met onze Good Heart.
Kleine discusvissen moeten minstens 7 maaltijden per dag krijgen.
CORRECTIE: Dat kan bij levend voeder het geval zijn. Bij onze STENDKER-discusvissen volstaat vanaf
de derde levensweek (1 cm grootte) 3 x per dag onze STENDKER-Good Heart volledig.
Te veel voeder is voor onze dieren zelfs schadelijk. De botten/graten groeien niet zo snel mee zodat dit
het tot een verkorte operculum of tot een kromme ruggengraat kan leiden.
Wij streven naar een natuurlijke groei van onze STENDKER-discusvissen en bereiken dit met 3 x
dagelijkse voedering met onze Good Heart. Onze discusvissen zijn dan, zoals dit ook in de vrije natuur
het geval is, met ca. 2 jaar volwassen. Succesvolle kwekers voederen rundshartmengsels, omdat zo een
optimale voeding van de discusvissen gegarandeerd wordt.
Al onze publicaties over het THEMA discusvissen hebben uitsluitend betrekking op onze STENDKER-discusvissen.
Bij in het wild levende vissen of bij vissen van andere discuskwekers kunnen andere voorwaarden heersen.
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