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Indeks 15 Kemi / Artikel 010 

Grønttilskud til dine maller. 

 
Næsten alle bliver på et eller andet tidspunkt plaget af at sine fisk, special maller, æder huller i planternes 

blade. 

Huller i planternes blade kan skyldes fejlernæring. Se artikel: ”Nærings mangel, oversigt.”                         

Men er skaderne store og næsten altid på sværdplanterne (Echinodorus), så skyldes det ”malleangreb”. 

Malleangreb skal forstås således at maller angribe planternes blade, fordi de ikke får den rigtige ernæring. 

Sådanne angreb skyldes næsten altid maller eller andre fisk, eks. smerlinger, der ikke får dækket deres 

”grønt” behov. Derfor er det meget vigtigt at dine fisk får det rigtige mad.  

 

 
                                                              

                                                                  Denne lille maller kan hurtigt ændre 

                                                                  udseende på dine planter. 

 

 

 

                                                                                                        Efter et malle angreb. 

 

Lidt info om hvorfor dine fisk æder dine planter.  

Omnivore fisk – er fisk der ernæres med lidt af hvert former for mad, kød, grønt, insekter, orm osv. 

Carnevore er fisk der hovedsageligt lever af kød. Granivore er fisk der spiser frø som hovedfoder. Herbivore 

er fisk der for det meste lever af planter og plantedele. Piscivore er fisk der som hovedføde har fisk på 

menukortet. Derfor er det meget vigtigt at give dine fisk det rigtige foder, så du undgår underernæring, 

skader og dødsfald. Hvis du f.eks har Ancistrus maller i dit akvarie, er det vigtigt at de får grønt som 

hovedfoder.  Ancistrus er eks. på fisk der er Herbivore, så derfor elsker de dine planter. 

 

Hvis du ikke lige kan finde det rigtige foder til dine Herbivore fisk, så kan du give dem andet grønt fra dit 

eget køleskab. Noget der giver fiskene, det de mangler i det ordinære fiskefoder. Noget som indeholder 

Proteiner, Kulhydrater og Vitaminer. 

 

F.eks. Rosenkål, Spinat, Ærter, Agurk, Squash er grønt som er godt for dine grøntspisende fisk. 

For at gøre det mere spiseligt for fiskene, så læg f.eks. Rosenkål, Spinat, Ærter og andet ”hårdt” grønt i en 

kop med kogende vand i 5 minutter, inden der fodres med det. Hvis det ikke falder til bunden, så stik en 

lille gaffel i, det giver mere vægt. 

Salat, Kartoffel, Gulerod - kan bruges, men indeholder ikke mange Proteiner. 

Pas på med sprøjtemidler, alt frugt og grønt skal skyldes godt inden fiskene fodres. 

 

Når du skal ud til akvarieforretningen, for at finde noget godt fiskefoder, så er det vigtigt at det indeholder 

Spirulina alger. Det kan også dække noget af fiskenes grøntbehov. 

 

Mængden af foder skal altid afpasses dyrets behov. Fodre kun med frisk foder. Der er en grund til foderet 

er datomærket ( Bedst før: ). Vil du spise mad, der er overskredet sidst salgsdag ! Fodret taber simpelthen 

sin energi, og bliver kun til en mængde uden næring.  For gammelt og forkert foder giver kun syge og 

underernæret dyr. Husk dog at ikke alle dyr, kan tåle alt slags føde. Og slet ikke leve godt af det. 


