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Algemeen  
 
Deze Apistogramma’s zijn niet zo heel vaak te vinden in onze aquaria. Best gek eigenlijk, want het zijn 
werkelijk hele mooie vissen! In de winkels vallen vooral de mannen heel erg op door hun kleuren, 
maar ook de vrouwen mogen er zijn met hun diepgele kleur. Deze vissen zijn het beste te houden in 
een harem (1 mannetje met wat meerdere vrouwtjes) vanaf 80cm. In een bak vanaf ongeveer 1,20 
meter kunnen er 2 mannen in samen met een stuk of 6 vrouwtjes. Ze kunnen zowel tegen de 
soortgenoten als tegen de medebewoners wat agressief overkomen, vooral in de paartijd. Maar ja, 
dat is niet zo gek, want het zijn ook territoriumvormende vissen. Ze kunnen met vele vissoorten 
samengehouden worden, alleen in bakken kleiner dan 1,20 meter niet met andere 
territoriumvormende vissen. Ook is het niet aan te raden om ze te houden met kleinere soorten 
garnalen, want dat is een lekker hapje voor ze. Met grote garnalen zoals Japonica’s is het geen enkel 
probleem. 
 
Het voedsel  
Agassizii’s eten vooral levend en diepvriesvoer, zoals artemia, muggenlarven en watervlooien. 
Droogvoer wordt maar nauwelijks geaccepteerd. 
 
In het aquarium  
Ze zijn prima te houden in een aquarium met wat rustigere vissen. Als ze met hele drukke vissen 
worden gehouden, dan is er een kans dat ze zich verschuilen en zich haast niet laten zien. Ze kunnen 
dus vanaf 80cm gehouden worden. Ze komen het beste tot hun recht in een Amazone biotoop, maar 
ook in een gezelschapsaquarium doen ze het prima. Je kunt het beste er een paar schuilholen in 
maken door midden van hout, kokosnoten en stenen. Planten houden ze ook wel van. 
 
Geslachtsonderscheid  
De mannen zijn makkelijk van de vrouwen te onderscheiden. De mannen zijn over het algemeen wat 
meer gekleurd tegenover de gele vrouwtjes. Ook zijn de mannen wat groter en hebben ze langere 
vinnen. 
 
De kweek  
De kweek is niet al te moeilijk. De eitjes worden afgezet in een hol zoals in een kokosnoot of een gat 
in het hout. De vrouwtjes zullen de eitjes beschermen, en de jongen ook totdat ze groot genoeg zijn 
om voor zichzelf te zorgen. 
 
Tot slot nog 2 foto’s van de Apistogramma agassizii’s in mijn aquarium: 
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