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Discusvissen na het transport acclimatiseren 
 

Categorie: Discusvissen 

Tekst Maak het overwennen (acclimatiseren) van uw vissen makkelijker door voortijdig de volgenden maatregelen 
te treffen: 

- Verlaag op de dag van het overzetten de temperatuur van het aquariumwater naar 27°C; na het acclimatiseren 

mag u de watertemperatuur weer geleidelijk verhogen tot 28-30°C; 

- De aquariumverlichting tijdens het acclimatiseren uitschakelen en pas de volgende dag aanzetten; 

- De vissen mogen pas de volgende dag gevoerd worden.  

 

1. De temperatuur van het transportwater meten 

Bepaal het temperatuurverschil tussen het transport- en aquariumwater. Is het 
temperatuurverschil tussen het transport- en aquariumwater:  
- meer dan 4°C, ga dan naar stap 2; 

- minder dan 4°C, ga dan naar stap 3. 

Bij een gesloten transportzak kunt u de thermometer ook tegen de transportzak 
houden!  

2. Temperatuuraanpassing bij een gesloten transportzak 

- De gesloten transportzak in de transportbox of emmer plaatsen; 

- Aquariumwater in de transportbox of emmer gieten;  
Dezelfde hoeveelheid als wat in de transportzak zit. 

- Deze stap elk uur herhalen tot het temperatuurverschil minder dan 4°C 
bedraagt. 

Let op! De transportzak niet voor de temperatuuraanpassing in het 
aquarium leggen! Langzame temperatuuraanpassing is alleen 
mogelijk bij zuurstof verrijkte transportzakken! 

 

3. Wateraanpassing bij geopende transportzak 

- De transportzak openen en exact dezelfde hoeveelheid aquariumwater in 
de transportzak gieten;  

- Ongeveer 5 minuten wachten. 

Let op! Na het openen van de zak moeten de vissen binnen 15 minuten in 
het aquarium geplaatst worden omdat er anders een zuurstoftekort 
dreigt te ontstaan!  

4. De discusvis uit de transportzak nemen 

De vis en het transportwater voorzichtig in de transportbox of emmer gieten 
waarin al een deel van uw aquariumwater zit. 

Let op! Gebruik geen hergebruikte emmer voor dit doel. De emmer moet 
ABSOLUUT schoon zijn en er mogen geen sporen van 
schoonmaakmiddelen bevatten!   

5. De vissen voorzichtig met een visnetje in 
het aquarium zetten.  

Let op! Het water van de transportbox of emmer 
niet hergebruiken voor uw aquarium!   


