Maak je eigen visvoer zelf
Artikel overgenomen van http://melevsreef.com/food.html
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Het kopen van diepvriesproducten bij de plaatselijke viswinkel kan behoorlijk duur worden en de
kosten lopen
behoorlijk op
met de tijd.
Onze vissen
hebben een
gevarieerd
dieet nodig.
Dus bij het
gebruik van
afzonderlijke
voedingsmiddelen elke dag van de week kan dit gauw een
persoonlijke routine worden. Vraag iemand om dit
voor u te doen terwijl u weg bent voor een langere
periode, anders wordt het plotseling heel erg complex.
Ik las hoe andere zeewateraquarianen hun eigen
voedsel maakten, en een
kennis van mij liet me zijn
manier van maken zien.
Man, het was geweldig! Hij
bespaarde niet alleen geld,
maar hij had al het voedsel
zodanig vermengd zodat
elke vis in zijn aquarium
kreeg wat ze elke dag nodig hadden.
Dus hier toon ik hoe ik mijn
visvoer maak. Voel je vrij om het aan te passen
aan jouw eigen behoeften, en je mag deze informatie doorgeven aan anderen als je denkt dat het
nuttig is. Vandaar dat we dit graag afdrukken in
ons mooie blad “REEFSECRETS”.
Alles wat je hier ziet is in de keukenmachine fijn
gehakt, zodat al het eten dezelfde consistentie
heeft. Het wordt bevroren verwerkt, zonder vloeistoffen toe te voegen. Verdeel alles in hapklare
porties, maar stop van tijd tot tijd om uw vordering
te controleren. Als de stukken te groot zijn, kunnen
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de vissen het niet eten en dan zal het gauw onverteerd over uw substraat gaan liggen rotten, het zal
uw aquarium alleen maar vervuilen.
Je kunt wat grover voedsel bereiden voor de wat
grotere vissen, fijner voedsel voor de kleinere
vissen en puree voedsel voor koralen als je wilt.
Markeer de verpakking, zodat je weet wat wat is.
Tijdens het voederen, kun je ervoor kiezen om
verschillende maten te gebruiken, zodat iedereen
krijgt wat nodig is.
De viswinkel zal dit soort en nog andere soorten
bevroren vis wel in voorraad hebben. Ik maak een
mix om zo een juiste variëteit te creëren. Neem 12
blokjes van elke variëteit - Mysis, Daphnia, Plankton, Bloedwormen, en Krill. Met Spirulina verrijkte
Artemia is een andere goede optie.
Een tijdje geleden kocht ik verse schelpdieren
uit een winkel
die een vis- en
broodjeszaak
hadden. Bovenstaande medley
was 1lb (pound)
voor $ 10, dat
is omgerekend
450 gram voor
€ 7,50. Dit was
bevroren
en
daarna verwerkt
tot kleine stukjes.
Gelukkig
vond ik een goedkoper alternatief.
Ik kocht deze zak met bevroren garnalen, inktvis,
mosselen en octopus, die ik gevonden had in het
vriesvak van een Aziatische markt, Toko. Dit wordt
verwerkt tot kleine stukjes, net als voorheen. De
prijs viel reuze mee, het was ook leuk om wat geld
te besparen.
Ik voegde ongeveer 1
theelepel van elk “Formule Pellet voer” van Ocean
Nutrion, en een 1/2 theelepel Spirulina poeder eraan
toe.
Cyclop-Eeze komt in grote
verpakking zoals hierboven, en wordt ook geleverd
in kleinere porties. Ik breek
er een deel vanaf en voeg
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deze toe aan het mengsel.

De Koornaarvisachtigen of aarvisachtigen is voedsel dat velen gebruiken om hun anemonen te voeden. Ik vond deze grotere vissen, genaamd ‘smelt’
(zandspieringen) op de Aziatische markt, en worden gepureerd in het voedsel gemengd. Mijn anemonen reageerden niet goed op dit voer, maar mijn
vissen vonden het niet erg. ($2 voor een pound).
Nadat ze waren bevroren, was het eenvoudig om
ze in de keukenmachine te vermalen.
Voer voor de anemonen: Snij een garnaal uit de
delicatessenzaak in vijf gelijke porties, en voer
een paar kleine stukjes aan jouw anemonen, om
de paar dagen. Je moet alleen voer geven wat genoeg is voor de anemoon om in een keer te consumeren, zeker niet zo veel dat het later als een
slijmerige prop rond drijft.
Nori, gedroogd zeewier, is
verkrijgbaar in de Oosterse keukengedeelte van de
Toko supermarkt. Scheur
een of twee bladen en gooi
deze in de keukenmachine. Ik voeg een zeer kleine
hoeveelheid van de Golden Pearls (drie of vier Salifert bolletjes) toe aan
mijn mix.
Hier, een foto van het eten
dat klaar is om toe te voegen aan het aquarium. Dit
monster is een beetje waterig, aangezien het een
restant is na het verpakken
van de rest voor het invriezen. Och, de vissen zullen het niet erg te vinden.
Het voer wordt in afzonderlijke ziplock zakken ver-
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pakt, die plat worden gedrukt, en daarna ingevroren. Is het voedertijd, dan breek ik een klein stukje
af en laat het ontdooien. Deze hoeveelheid voedsel voedt drie aquariums dagelijks voor meer dan
een maand.

Porties - Hoeveel moet ik geven?

Ik wil het graag kort hebben over de porties voer,
aangezien sommige van deze misschien niet het
voedsel is dat je hebt gebruikt.
Afhankelijk van de hoeveelheid dieren die je moet
voeden, plaats een portie
eten in een serveercontainer. Het bovenste gedeelte
zou mijn LPS koralen moeten voeden in mijn 1.000 liter aquarium in één sessie.
Het onderste gedeelte zou een goede snack voor
mijn 25 vissen, maar niet genoeg voor een periode
van 24 uur naar mijn mening. Toegegeven, ik verwen mijn vis met veel eten, en ze zijn allemaal erg
vet en gelukkig.
Een klein stukje bevroren
Cyclop-Eeze doe ik in een
kopje, vervolgens doe ik dit
in een bak met handwarm
water en laat het ontdooien.
Ongeveer tien minuten later, is dit de hoeveel voedsel na roeren met een vork.
Zoals je kunt zien, het eten
is erg klein, dus de meeste
vis kunnen dit niet gemakkelijk eten. Sommigen heb-
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ben waargenomen dat hun SPS koralen dit proberen te eten, maar voor het grootste deel is het
voedsel voor zowel vissen als LPS koralen.

te voeden 1/4 van het volledige hoeveelheid, en
twee dagen later 1/2 van het hoeveelheid, en ga
zo maar door.

Een ander voedsel is mysis dat in een bevroren
blok wordt geleverd .

Opvoeren van de dosering
van dit voedsel voorkomt
vervuilen van de tank en
laat de bevolking en natuurlijke bacteriële filtratie
zich aanpassen aan deze
nieuwe voedingsmethode.
Als je de DT’s Live Fytoplankton gebruikt, zal zijn aangeven hoeveel je
moet gebruiken. Met de Home Grown, zul je moeten schatten, op basis van uw totale volume water
en bevolkingsdichtheid. 1 kopje Home Grown was
genoeg voor mijn 208 liter, als dat allemaal helpt.

Een deel wordt in een
schaaltje gedaan, bijvoorbeeld voor de appelmoes.
Na het toevoegen van 1/2
eetlepel
aquariumwater,
ontdooit het wel. Zoals je
kunt zien leverde dat kleine
stukje nogal wat voedsel.

om de paar dagen.

Hier is de grootte van één
mysis garnaal. Mysis kan
worden gevoerd aan LPS
koralen en aan vissen. Ik
voer mijn zonkoraal mysis

Probeer alleen zo veel te voeren als jouw dieren
in 5 minuten kunnen eten. Meer voedingsstof
toevoegen vergroot de kans op erg lastige algengroei. Tevens verhoogt dit de nitriet-, nitraat-, fosfaatgehalte.
Tenslotte wordt fytoplankton als voedsel voor filter
feeders gedoseerd. Het spuiten op een koraal of
veerkoraal of mossel is meestal geen goede methode, omdat deze dieren de neiging hebben om
voer te filteren in de tijd en niet alleen voor een
korte periode. Hieronder ziet u een commercieel
product en een fles inlandse fytoplankton.
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Het moet donkergroen eruit zien en schoon ruiken.
Als het zuur ruikt, is het bedorven. Gekoelde phyto
is goed voor een tijdje, maar controleer de vervaldatum op het commerciële product. Home Grown
is goed voor ongeveer een maand of zo. Het moet
eenmaal per dag kort geschud worden om de algencellen in de suspensie te houden. Als ze naar
de bodem van de container zakken, worden ze gesmoord en zullen sterven.
Naar mijn ervaring is Fytoplankton om de andere
dag voeren gunstig voor uw Tridacna’s, de filterfeeder-bevolking en de zachte koralen. Als je dit
nog nooit eerder hebben gevoerd, voer dan geen
volledige dosis de eerste keer. Voer 1/8ste van de
hoeveelheid dat u zou moeten, dan in twee dagen

Op de afbeelding, volgende
pagina linksboven,
kun
je zien hoe
ik fytoplankton
kweek,
evenals Artemia-naupliën.
Vanwege de
grootte
van
mijn
aquarium, heeft het
meer zin om
mijn eigen levend voedsel
te verbouwen
en meng mijn eigen bereide voedingsmiddelen om
de kosten te verlagen.
Zo, wat moet ik voederen en hoe vaak moet ik voederen? Om de paar dagen, ik bevestig een halve
vel noriwier op het glas voor de twee Dokters om
te eten. Binnen een uur of zo, is het weg. Ik zet ook
elke ochtend enkele pellets voedsel in het Mandarin Diner. Later op de dag of ‘s avonds, voer ik de
Artemia-naupliën dat 48 uur eerder is uitgekomen
(1 theelepel van de eieren per dosis). Elke nacht,
voer ik ongeveer 1/2 kop van het bevroren recept.
En om de andere dag, giet ik er twee kopjes Fytoplankton, die zelfs niet genoeg zijn, maar ik probeer
vervuiling te voorkomen in het aquarium.
Elke keer als ik voer, wordt de opvoerpomp uitgezet om het voedsel niet naar de overloop en bioloog te laten gaan zodat de skimmer dit uitfiltert.
Houdt het voedsel in het aquarium en laat de dieren eten en vermijdt teveel afval in de sump.

Deze wolk van voedsel werd gedropt in het aquarium, en 5 minuten later is het water weer nagenoeg
helder.
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HIER ADVERTENTIE
PLAATSEN
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