
De Apistogramma Borelli Opa 
Geschreven door: Star 
 
Man:  

 
 
Vrouw:   

 
 
Ik heb dit artikel geschreven omdat ik dit een schitterend visje vind, en omdat ik zelf ook een koppel 
er van heb. De broedzorg is niet alleen interessant om te zien maar ook het gedrag naar elkaar is 
mooi om te zien. 
 
 
Men kan het visje vinden in Paraguay, Mato Grosso(Brazilië). 
De waterwaardes van deze vis zijn: Ph 6-7 Gh 3-6 
en de temperatuur is: 24-27 graden. 
Ze zijn alleen wel gevoelig voor vervuild water ververs daarom regelmatig. 
 
Het mannetje kan 8 cm worden en het vrouwtje wordt ongeveer 4 á 5 cm. 
Je kan de soort in een harem of koppel houden. 



Het aquarium kan minimaal 60 cm zijn groter is altijd beter voor dwergcichlide alleen ik heb ze erin 
zitten voor de kweek. 
Het geslachtsonderscheid is makkelijk te zien wat het mannetje heeft een grote kuif en ze zijn 
kleurrijk, de vrouwtjes zijn wat saaier behalve in de broedtijd want dan worden ze felgeel. 
De vrouwtje kun je herkennen aan hun gele buik en ze hebben een kleine kuif. 
 
Je hebt ook nog de normale Apistogramma Borelli, de Opal is een kweekvariant van de normale 
Borelli. 
 
Het gedrag naar elkaar is heel leuk om te zien vooral in de broedperiode, dan zie je dat ze elkaar echt 
proberen te versieren. 
Het is een vreedzame vis maar ik zou hem houden met wat rustigere vissen. 
 
Ze lusten eigenlijk al het voer alleen je moet nooit rode muggenlarven of tubifex geven dat kan leiden 
tot een darmproblemen. 
Ik geef af en toe wel eens levend voer en dat is een feest ze gaan er als gekken op af! 
Diepvriesvoer en granulaat worden ook geacepteerd. 
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De kweek is heel leuk om te zien, en is ook eenvoudig.  
Als het vrouwtje kuitrijp is gaan ze baltsen, (elkaar versieren) als het vrouwtje dan echt wil gaat ze 
naar een geschikt holletje legt de eitjes en dan bevrucht het mannetje de eitjes. 
Daarna wordt direct het mannetje weggejaagd. 
Je zou het mannetje erbij kunnen laten alleen als je echt jongen wil overhouden zou ik hem uit de 
bak halen. 
Het vrouwtje zorgt heel goed voor de eitjes ze likt ze soms en bewappert ze ook nog met vers water 
en zuurstof. 
De jongen komen na ongeveer 2 dagen uit. 
Als de jongen zijn uitgekomen is de broedzorg van het vrouwtje helemaal leuk, je zien dat ze de 
jongen bij elkaar probeert te houden dat is een heel leuk gezicht. 
Je kan de jongen pas uitgekomen artemia eitjes geven. 


