
Kanarie Rood en Geel intensief en schimmel 

Rode kanaries worden meestal door beginnende liefhebbers mooi 

gevonden maar ze weten meestal niet hoe het verder moet de 

verzorging en kweek met van deze vogels. 

De verzorging is het zelfde als alle kanaries , een goede 

zaadmengeling, eivoer, grit en badwater. Maar ook kleurstof dient 

toegevoegd worden door het drinkwater of eivoer. De hoeveelheid 

hangt af van de natuurlijke kleurdiepte van de vogels. Er zijn 

verschillende merken kleurstoffen in de dierenspecialzaak te koop. 

Cantaxantine puur is de meest gebruikte kleurstof door de ervaren 

kwekers. Meestal gebruikt door het eivoer, in het drinkwater kan ook 

maar levert rode vlekken op in de kooi en omgeving doordat de 

vogels ook zich wassen in het drinkwater. Voor gele vogels is dit 

luteïne. 

 



Om een zo goed mogelijk resultaat van kleurdiepte en egaliteit te 

krijgen moeten we zorgen dat de vogels de juiste hoeveelheid 

kleurstof binnen krijgen. In het water is het meestal geen probleem, 

maar in het eivoer kan het wel een probleem zijn. Neem daarom 

avonds het zaad weg voor dat de vogels slapen gaan. sMorgens geef 

je de vogels eivoer met kleurstof ze nemen dan voldoende kleurstof 

op. Na een paar uur plaats je het zaad weet terug zodat ze hier ook 

weer van kunnen eten. Bij gele vogels is dit minder het geval en daar 

geniet juist de voorkeur om het in het drinkwater te doen. 

 

       Rood ivoor intensief                          



De kweek: 

Intensief, is een vogel die kort bevederd is en diep doorgekleurd in de 

bevedering.  

Schimmel, is een vogel die langer bevederd is en aan de uiteinden 

van de bevedering een kleurloos randje laat zien. 

Wil je intensieve vogels kweken let er dan op dat je geen intensief X 

intensief paart maar altijd een kort en een langer bevederde vogel. 

Het maakt niet uit of dit een man of pop is. 

                             

Rood ivoor intensief   en schimmel                       



De term die gehanteerd wordt is half intensief x intensief een vogel 

met zo weinig mogelijk kleurloze veer randjes en een diep door 

geleurde vogel met korte bevedering. Ook in de flanken. 

Voor de schimmel kweek paren we een half intensieve vogel aan een 

schimmel vogel dit is een vogel met kleurloze veerrandjes. 

Voor dat de paring plaatsvind  moet men beginnen met het voeren 

van kleurstof dit wordt ook in het ei opgenomen en de embryo krijgt 

zo al in de groei kleurstof mee. Dit geldt voor zowel rood als geel. 

De kleurstof dient het hele jaar gegeven te worden zeker tot na de rui 

dagelijks daarna als onderhoud een paar keer per week. 

                                            

                                                       Schimmel pop op de nest. 

 


