
Kardinaaltetra 

Paracheirodon axelrodi 

 

Door: Intercooler 

 

Herkomst: 

Zuid Amerika, Amazone, de warmere gebieden 

 

Omschrijving 

Een klein blijvend zalmpje met 2 kleuren. Een blauwe streep boven en een rode streep 

onder. Het blauw is fluorescerend en het lijkt net of de vis licht geeft. Dit is om de school 

in hun natuurlijke habitat (overschaduwde stroompjes met zeer lage Ph) bij elkaar te 

houden. Omdat het daar zo donker is dat als de vissen geen licht zouden uitzenden ze 

elkaar kwijt zouden raken. 

 
 

Grootte 

Volwassen vissen worden 5cm 

 

Waterlaag 

Midden 

 

Min. Maat bak. (lengte) 

60cm 

 

Watersamenstelling 

Ph 5,5 tot 7,0 

Gh tot 8  

24 tot 30 graden 

 

Voeding 

Droogvoer, diepvriesvoer, maar zoals bij elke vis is levend voer toch wel favoriet. Het 

voer moet niet al te groot zijn, want dan wordt het niet aangenomen. 

 

Verzorging 

De kardinaaltetra is een uitgesproken scholenvis die met meerdere soortgenoten 

gehouden moet worden, de kardinaaltetra komt pas tot zijn recht met minimaal 10 

soortgenoten. 

Deze vis houdt van een dichtbeplant gezelschapsaquarium met rustige medebewoners. 

Verder stelt de vis weinig eisen, behalve dat het water niet te hard mag zijn, omdat ze 

anders verstoppingen krijgen en daar aan kunnen overlijden. 

 

Kweek 

De kweek is lastig en lukt alleen met een lage Ph (5,5 a 6) en zacht water (Dh 3) 

Zet de vissen in een apart aquarium met veel fijnbladige planten waarover de vissen hun 

eitjes kunnen strooien. Scherm de bak iets af zodat er een schemerig geheel ontstaat. 

Breng van tevoren de vissen in kweekconditie door ze veel te voeren met levend voer. 

Zet de vissen s’avonds in de kweekbak zodat ze zo min mogelijk stress ondervinden. 

Na een paar dagen zetten de vissen af boven de fijnbladige planten. Verwijder na het 



afzetten de ouders, omdat de ouders hun eigen eitjes opeten. Breng zonodig een 

legrooster aan in de kweekbak. De jongen kunt u opfokken met artemia naupliën. 

 

Een belangrijk weetje over de kardinaaltetra is dat ze in grote aantallen uit de rivieren 

worden gevangen (omdat een locale handelaar heel weinig geld krijgt per kardinaal). 

Gevolg hiervan is dat de kardinaaltetra helaas bedreigd gaat worden met uitsterven. 

Kweekcentrales voor kardinalen bestaan helaas bijna niet meer, omdat ze niet kunnen 

concurreren met de wildvangprijzen. 


