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
John Are Økland
BAK
		oppdrett
Vitenskapelig navn på
fisk som er oppdrettet

Populærnavn/forslag
til populærnavn

Geophagus sp. "panta rei"

Valør		
		
Bronse
Sølv
Gull
Ukjent
Foreldrefiskene
Ca. alder hann

Ca. alder hunn

ukjent

Opprinnelse
Viltfanget

Oppdrettet

Hvilket fôr ble benyttet

lekt 5 ganger

Temperatur

450

Hvilke arter ble den oppdrettede
arten holdt sammen med

Yngelpleie
Ja

30-40%

Eggenes farge

Hengetide (timer)

Eggenes form

Begge
Beskyttelse av egg - flyttinger foretatt
Andre arter
Egg

Foreldre og egg

Ble hannen fjernet (hvis ha, oppgi etter antall timer)
Ja
Nei
Timer		

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

Yngel/oppforing
Antall yngel
ved klekking 50

Antall deformerte yngel

Antall yngel
ved frittsv/fødsel

Antall yngel/størrelse (mm)
		

2 uker:

0-1

Egg ble lagt inni en skiferhule

Hvem passet egg/unger
Hannen
Hunnen

Klekketid (timer)

Hardhet (dH)

6-7

ukjent

Eggenes størrelse

Nei

Vet ikke

Uaru, C. Sterbai, Otocinclus, Ancistrus cf. cirrhosus "super rot"

Leken
Hvor ble eggene lagt/oppbevart
Antall egg

1 år

Har arten blitt oppdrettet utenfor Norge
Ja
Nei

Hvor mye vann skiftes

Ukentlig

10

Oppdrett fra Panta rei (tyskland) ,

Hvor lenge har oppdretteren holdt arten

pH

27-28

Hvor ofte skiftes det vann		
Hvor mange dager før lek skiftet du vann

Størrelse hunn

12

Hvor lenge har arten
vært holdt i akvariehobbyen

Repashy, artemia, Discus granulatr

Akvariet/vannet
Størrelse

Forslag til valør
dersom ukjent

Størrelse hann

ukjent

Blandet

Har det vært mange mislykkede oppdrett
(antall/periodisitet)

6 okt 2017

2-3mm

4 uker:

Yngelfôr		
Mikroorm- repashy i pulverform
(0-2 uker)		

5mm
Yngelfôr
(2-8 uker)

6 uker:

8mm

8 uker:

9-10

Mikroorm- repashy i pulverform

Annet (legg gjerne ved en fyldig beskrivelse)

All info blir omtrentlig da jeg ikke viste om hvilken info som trengtes i skjema for å registere FGO

Opplysningene bevitnes

Haganes
Sted og dato

Sted og dato

Oppdretterens signatur

Oppdrettsansvarliges signatur (klubb/NAF)

