Instructie Aqua Dragons
Gefeliciteerd!
Je gaat een biologisch avontuur meemaken met deze Aqua Dragons! Ontdek het mysterie van deze kleine
waterdiertjes!
Inhoud Aqua Dragons
- boekje met info (eng)
- zakje met voedsel
- aqua dragons eitjes
- roerstaafje, eetlepel
- zuurstof pipet
Gebruiksaanwijzing
Zet je onderkomen voor de Aqua Dragons op een rustige plek. Niet bij een warmte- of geluidsbron en niet in
direct lamp- of zonlicht. Vul je Aqua Dragons tank (of een eigen onderkomen) met bronwater met
ongeveer 350 ml water. Laat het water eerst op kamertemperatuur komen (tussen de 20 en 27 graden.
Vervolgens voeg je de eitjes aan het water toe. Binnen 48 uur komen de eitjes uit, de Aqua Dragons zijn dan
nog niet direct voor het blote oog zichtbaar. Met een vergrootglas moet je ze al snel kunnen zien en met het
blote oog binnen een paar dagen!
Voeding en onderhoud
De eerste paar dagen hoef je niet te voeden. Na ongeveer een week kun je hiermee beginnen. Voer maar
heel weinig en doe dit eens in de 3 dagen. Zorg ervoor dat het water nooit troebel raakt (dan voer je te
veel). Roer een paar keer per week het water even goed door en laat het deksel dan een tijd open staan,
zodat er genoeg zuurstof in het water blijft. Houd verder goed in de gaten dat er geen alg in het water komt,
het water moet goed helder blijven. Je kunt eens in de paar weken het verdampte water aanvullen met
bronwater dat al op temperatuur is. Eens in de maand kun je 20% van het water er uit laten lopen en
vervangen voor nieuw, op temperatuur gekomen, bronwater.
Voortplanting
Deze waterdiertjes planten zichzelf voort en dat doen ze zowel met eitjes als levendbarend, bij goede
verzorging heb je er dus heel lang plezier van! Neem bij vragen gerust contact met ons op.

