NORSK AKVARIEFORBUND
Skjema for registrering av førstegangsoppdrett i Norge

Denne registreringsordningen er åpen for alle akvarister bosatt i Norge. Skjema leveres til nærmeste akvarieklubb
eller Norsk Akvarieforbund. Fyll ut de delene av skjemaet som er relevant for den oppdrettede arten.
Oppdretterens navn
Klubb
Dato for
Lars Jamne
Bergen Akvarieklubb
		oppdrett
Vitenskapelig navn på
fisk som er oppdrettet

Populærnavn/forslag
til populærnavn

Dekeyseria picta

Valør		
		
a Gull
Bronse
Sølv
Ukjent
Foreldrefiskene
Ca. alder hann
ukjent, fullvoksen
Opprinnelse
Viltfanget

Ca. alder hunn

a

Forslag til valør
dersom ukjent

Gull

15 cm SL

Størrelse hunn

14 cm SL

Hvor lenge har arten
vært holdt i akvariehobbyen

10-15 år

Størrelse hann

ukjent, fullvoksen
Hanner = VF

Oppdrettet

Blandet Hunner = tysk oppdrett

Har det vært mange mislykkede oppdrett 20 talls mislykkete oppdrett
over 9 mnd med to lekspar
(antall/periodisitet)

Hvor lenge har oppdretteren holdt arten 2 år+

Hvilket fôr ble benyttet

Har arten blitt oppdrettet utenfor Norge
Ja
Nei

Repashy Superfoods + Futterdose granulat

Akvariet/vannet
Størrelse

Temperatur

300l

feb 2018

pH

28

a Vet ikke

Hardhet (dH)

5,5

1

Hvor mye vann skiftes 50% med mellomlagret/temperert
og pH justert vann.

Hvor ofte skiftes det vann		

2 ganger i uken

Hvor mange dager før lek skiftet du vann

Leker uavhengig av vannbytte så lenge de får nok mat og har lav nok nitrat/rent
nok vann i karet. Alfa omega for lek og oppfôring er lav nok pH

Hvilke arter ble den oppdrettede
arten holdt sammen med

Sør-Amerikansk fiskesuppe

Leken
Hvor ble eggene lagt/oppbevart
Antall egg ca 110, to hunner la
egg i samme hulen
Yngelpleie
Ja

a

Klekketid (timer)

Hannen vokter eggene i hulens tak eller bunn, dette varierer mellom de to lekshannene
i gruppen. Gruppen består av fem voksne hvorav fire stk har dannet to lekspar
Eggenes størrelse

2-2,5mm

Hvem passet egg/unger
Hannen
Hunnen

Nei

a

En god uke

Hengetide (timer)

107

Antall yngel/størrelse (mm)
		

Antall yngel
ved frittsv/fødsel
80+

2 uker: 10mm SL

Eggenes form

gul

80ish

Foreldre og egg

Ble hunnen fjernet (hvis ja oppgi etter antall timer)
Ja
Timer
a Nei

Antall deformerte yngel
67 yngel

4 uker: 20mm SL

Yngelfôr		
mikroorm + Repashy Superfoods omnivoremic
(0-2 uker)		

runde

Begge
Beskyttelse av egg - flyttinger foretatt
a Egg
Andre arter

Ble hannen fjernet (hvis ha, oppgi etter antall timer)
5 dager
Nei
Timer		
a Ja
Yngel/oppforing
Antall yngel
ved klekking

Eggenes farge

Yngelfôr
(2-8 uker)

10-talls m/knekt rygg, falt fra første uken
67 yngel

6 uker: 25mm SL

67 yngel

8 uker: 30-35mm SL

Repashy Superfoods omnivoremic

Annet (legg gjerne ved en fyldig beskrivelse)
Etter ni mnds og 20-talls leksforsøk løste det seg endelig med kullene som kom fom februar 2018. Eggene fjernes fra hulen etter fem dager,
klekkes i tumbler med medium lufttilførsel, klekking foregår over to dager og frittsvømmende wigglers flyttes til luftdrevet “flytering” fortløpende.
Når eggsekken er brukt opp fôres de på Repashy Superfoods omnivoremiks fra dag1, fgo kullet ble først fôrt på mikroorm den første uken
men kullet etterpå startet rett på “fast føde”. Yngelboksen rengjøres 1-2 ganger daglig og de fôres 2-3 ganger daglig. En enorm appetitt med
tilsvarende avføring. Etter uke tre sluttet yngelen å falle fra og det har pt ikke død en eneste yngel etter da. 50% vannbytte annenhver dag med
mellomlagret og pH-justert vann. Yngelen vokser utrolig raskt og flesteparten passerte allerede 3cm SL ved åtte ukers alderen. Fargen slo først
skikkelig ut i uke 7-9. Det har dukket opp yngel i hovedkaret så hannene klarer jobben selv, men flesteparten av wigglersene blir spist av de
andre fiskene så best oppvekstrate får jeg i artskar eller ved å stjele eggene.
Opplysningene bevitnes

Oppdretterens signatur

Bergen, 12.04.2018
Sted og dato

