
Hoe kweek je nu eigenlijk corydoras sterbai? 

 

Door: Daveoostrum 

 

Het geslacht  

De vrouwen zijn veel groter en dikker en hebben ronde vinnen onder hun buik. De 

mannetjes zijn veel kleiner, slanker en hebben duidelijk puntigere vinnen onder hun buik. 

 

Het Aquarium  

De inrichting van je aquarium is niet echt van belang. Als je kiest voor geen bodem dan 

kun je makkelijker rommel afhevelen. Maar je Corydoras zullen het zeker waarderen als 

er wat plantjes en eventueel een stuk kienhout in te vinden is waar ze kunnen schuilen. 

Zorg dat je een aquarium van rond de 60 á 80 cm hebt zodat je meerdere corydorassen 

huisvesten en dan is de kans van slagen natuurlijk stukken groter.  

 

Voeren van de ouders  

Voordat je een kweek verwacht moet je zorgen dat je ze veel voert met tubifex en 

tabletten. Als je dat 3 tot 4 weken gedaan hebt ververs dan 80 % van je water. De 

tubifex moet je eigenlijk maximaal 2 keer per week voeren anders vervuil je het wat zeer 

ernstig.  

 

Het voeren van de jonge  

De jonge corydorassen kunnen groot gebracht worden met liquifry en stofvoer. Ook 

worden de meeste jonge gevoerd met artemia. Uiteindelijk kun je deze vooral 

grootbrengen met tabletten. 

 

Wat als er eieren zijn  

Je kunt er voor kiezen om de ouders te verwijderen zodra je eitjes hebt. Maar een naar 

mijn mening betere keuze is om de eieren over te zetten naar een ander klein aquarium. 

Je kunt dit doen door de eitjes voorzichtig met je vinger eraf te rollen. De ouders eten de 

eieren anders graag op. Zodra je jongen hebt is het van belang dat je een panty om de 

filter doet om te verkomen dat de jonge daar in terecht komen. Ook is van belang dat je 

veel water ververst dit zorgt voor een goede doorgroei van je jongen. Dit mag best 2 á 3 

maal per week 50% zijn. In de opfok bak is het verstandig om geen bodem te gebruiken 

dit voorkomt vaak het beschimmelen van de eieren.  

 

Het is vaak raadzaam om te zorgen dat je een antischimmelmiddel in huis hebt.  

 

De temperatuur  

25 á 26 graden Celsius. Als je water ververst mag dat best 2 á 3 graden kouder zijn. Let 

op bij de jonge Cory’s zorgen voor zo weinig mogelijk temperatuur verschil hier kunnen 

ze gevoelig op reageren.  

 

Het water  

Het water kan gewoon leidingwater zijn.ph 7 a 8. Beukenbladen of amandelblad kan 

beschimmeling van de eieren voorkomen.  


