jongen geeft weinig problemen. Zorg wel voor voldoende eivoer want dat is
voor het groot brengen van de jongen onmisbaar.

Tot slot

Wie de eerst stappen heeft gezet op de weg van het kweken van vogels –
en in dit geval parkieten – die wil al snel meer weten van deze fascinerende
hobby. Dat kan natuurlijk door informatie te halen uit boeken of van internet.
Nog beter is het om lid te worden van een vogelvereniging die aangesloten
is bij de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders
(ANBvV). Dat biedt vele voordelen. Zo krijgt men op clubavonden een
schat aan informatie want ervaring van leden helpt je zeker verder. In de
vogelwereld is het een goede gewoonte elkaar te helpen zeker als het om
beginnende kwekers gaat. Bovendien zijn de kosten van lidmaatschap laag.
Voor een paar tientjes ben je zowel lid van de vereniging als van de Bond.
Daarnaast ontvang je dan ook nog eenmaal per maand het rijk
geïllustreerde en in kleur gedrukte blad Vogelvreugd. Ook daarin tal van
tips en wetenswaardigheden. En als je lid bent kun je ook van tal van
faciliteiten gebruik maken. Deelnemen aan verenigingsavonden of
inschrijven voor wedstrijden op verschillend niveau. Het zijn maar een paar
voorbeelden.

Tips
voor beginners

Grasparkieten

Wie meer informatie wil hebben kan terecht op de site
www.anbvv.nl
Daarop vind je ook alle verenigingen over het land verspreid.
Bellen met het Bondsbureau kan natuurlijk ook;
Deze folder werd mogelijk gemaakt door Witte Molen BV
Toonaangevend in Vogelvoeders

Grasparkieten bieden bonte kleurenpracht

ONLINE VOGELVOER BESTELLEN
GA NAAR DE KWEKERSWEBSHOP OP www.wittemolen.nl
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Deze informatiefolder is vooral bedoeld voor de beginnende
vogelhouder. Er is al een keus gemaakt en ook is al bepaald of
het één kooi wordt of meerdere, dan wel een kleine volière.
De keus is gevallen op grasparkieten. Een goede keuze want
grasparkieten bieden veel mogelijkheden om ervaring op te
doen. Bovendien zijn grasparkieten er in tal van kleuren.
1

Waarom grasparkieten?

Grasparkieten zijn ideale vogels voor beginners. Ze bieden de liefhebber
veel en vragen relatief weinig. Het zijn kleurrijke levendige vogeltjes die niet
al te veel kosten en die bovendien ook nog vrij makkelijk tot broeden
overgaan. Grasparkieten zijn er in vele kleuren o.a. licht- en donkergroen,
hemelsblauw, donkerblauw, grijs, wit, geel en violet. Bovendien komen daar
regelmatig kleurslagen bij dankzij inventieve kwekers.
Je hebt ook verschillende maten als het om grasparkieten gaat.
We kennen natuurlijk de gewone wildvorm grasparkiet maar we kennen ook
de standaard (Engelse) grasparkieten. Deze zijn wat forser en groter.
Wie wil beginnen met kweken kan het best deze eerste nemen.

moet dat zelfs elke dag. Vogels hebben daarnaast behoefte aan grit en
fijne (kalk) steentjes om het zaad in hun maag te kunnen fijn malen. Het
dient ook voor hun botstelsel en natuurlijk voor de eieren.
Belangrijk is ook elke dag vers water. Bovendien willen parkieten soms
minstens eenmaal per week een bad nemen. Geef ze verder af en toe wat
groenvoer in de vorm van sla of muur. Pas op. Geef daarvan niet teveel.
Twee- of driemaal per week is voldoende.
Let op. Als vogels in een nieuwe omgeving komen. hebben ze soms
moeite om hun voedsel en water te vinden. Zeker als het in andere bakjes
zit en als er nu een drinkfonteintje staat i.p.v. een bakje water. Maak het ze
dus makkelijk en laat het niet bij één bakje. Dat voorkomt ongelukken.

Waarop letten bij aanschaf?

Huisvesting

Allereerst: Let op waar je vogels koopt! Bij voorkeur op een vertrouwd adres
en bij iemand die ook een goed advies kan geven. Als je daarvan zeker
bent, let dan ook op de volgende zaken:
 De vogel moet levendig zijn en niet stil in een hoekje op de grond
zitten. Kijk goed naar hem. Zit hij alleen maar als een bolletje op de
stok? Laat hem dan maar lekker zitten. Maakt hij krakende of
piepende geluiden dan geldt hetzelfde.
 Een vogel mag niet te mager zijn. Pak hem beet en voel aan het
borstbeen. Let erop dat dit niet scherp aanvoelt.
 Belangrijk is ook om naar de onderkant bij de staart te kijken. De
veertjes moeten daar schoon zijn. Is dat niet zo dan kan er sprake
zijn van diarree en ook die vogel willen we niet.
 Als je toch de vogel vast hebt, blaas dan ook de veertjes eens wat
opzij. Ziet u geen paarse of rode vlekken dan is het goed.
Een vogel moet wennen aan zijn nieuwe omgeving en dus is het wel handig
als je ook weet wat hij te eten kreeg en hoe hij gehuisvest was. Met die
kennis kun je de overgang naar zijn nieuwe huis niet alleen wat makkelijker
maken, je maakt ook de kans dat er wat mis gaat aanzienlijk kleiner.

Voedsel en water

Zaad voor grasparkieten is overal te koop. Neem een goede
standaardmengeling voor (tropische vogels of) voor kleine parkieten. Let
erop dat het geen oud zaad is. Pas dus op met aanbiedingen want vaak
staat dat al een tijdje.
Vogels ontdoppen het zaad en eten het binnenste op. De doppen vallen in
het bakje of in de kooi. Kijk dus goed als je naar de voorraad in het bakje
kijkt of het zaad is of dat het om doppen gaat. Blaas in elk geval elke dag
het bakje schoon!
Maar alleen met zaad ben je er niet. Een vogel moet ook tweemaal per
week een theelepeltje kracht- of eivoer hebben. Als ze jongen hebben
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Grasparkieten kunnen paarsgewijs worden gehuisvest in een goed
geventileerde kooi van 50 bij 50. De kooi mag niet op de tocht staan.
Grasparkieten hebben een hekel aan alleen zijn. Ze hechten aan
gezelschap. Ze kunnen goed tegen onze winterkou maar dan moeten ze
wel goed gehuisvest zijn. Ze moeten dan wel beschikken over een vorstvrij
nachthok.

Bodembedekking en zitstokken

Iedere kweker heeft zijn eigen voorkeur als het gaat om dit onderwerp.
Belangrijk is het in elk geval om iets te nemen dat goed vocht opneemt.
Dat mag dan kattenbakkorrel zijn maar ook houtsnippers of schelpen- en
metselzand ( wel droog). Zorg ervoor dat de bodembedekking op tijd wordt
ververst. Zeker als er meer vogels in een kooi zitten. Ontlasting vormt vaak
de bron van ziektes en een darmprobleem is snel geboren.
De stokken in de kooi moeten passen bij de vogel. In dit geval dus
ongeveer 1,5 cm. In een volière kan dat met takken natuurlijk wel wat
verschillen.

Kweken

Het is niet moeilijk om met grasparkieten te kweken want ze gaan snel tot
broeden over. Ze moeten dan wel beschikken over een dicht nestblok.
Deze zijn kant en klaar te koop. Denk erom dat grasparkieten geen
nestmateriaal gebruiken.
Het is voldoende om op de bodem van het nestblok wat turf of zaagsel te
strooien. Maak het een heel klein beetje vochtig.
Buiten broeden betekent niet beginnen als de nachttemperatuur nog
beneden de 8-10 graden komt. Vogels moeten bovendien een jaar oud zijn.
Een parkiet legt 4-6 witte eieren en het duurt ongeveer 18 dagen voor de
eieren uitkomen. Man en pop broeden samen. Het groot brengen van de
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