
BEDENKINGEN BIJ HET
KOMENDE KWEEKSEIZOEN

Elk jaar rond deze tijd zijn de meeste kwe-
kers druk bezig met het samenstellen van
hun kweekstellen voor het komende kweek-
seizoen. Velen zullen dit voor de eerste
keer doen en vooraleer ik inga op de eigen-
lijke kweek van grasparkieten, wil ik eerst
een aantal aspecten aanhalen die de kwe-
kers zullen helpen hun vogels beter te be-
grijpen.

Geen enkel paar biedt de garantie tot de
kweek te zullen overgaan, hoe goed ze ook
gehuisvest zijn of hoe optimaal hun voeding
ook is, maar over het algemeen zullen de
kweekstellen, als hun tijd gekomen is en
wanneer aan beide bovenstaande eisen
voldaan is, vlot overgaan tot het grootbren-
gen van een mooi stel jongen.
Grasparkieten zijn individuen en de ene zal
meer tijd nodig hebben om zich aan zijn
omgeving aan te passen en tot kweken
over te gaan dan de andere. Zo kunnen be-
ginnende kwekers na een tijdje (on)gedul-
dig wachten, de indruk krijgen dat bepaalde
stellen helemaal niet tot broeden zullen
overgaan en dan zijn het nog meestal de
beste vogels die u op de proef stellen! In
dergelijk geval, wanneer de vogels na twee
à drie weken geen aanstalten maken om te
gaan nestelen, is het beter het paar te
scheiden en hen terug voor een aantal we-
ken in de vlucht onder te brengen vooraleer
het opnieuw te proberen of ieder van hen
een andere partner te geven. In sommige
gevallen en zonder aanwijsbare reden, wei-
gert een stel tot nestelen over te gaan. Dit
is meestal te wijten aan het gewoon niet sa-
mengaan, wat zich manifesteert in voortdu-
rend kibbelen en elkaar afwijzen soms tot
vechtens toe. Meteen de vogels scheiden is
dan de enige oplossing. Gewoon de vogels
een andere partner aanbieden en vaak is
het probleem daarmee van de baan. Ik
denk dat veel kwekers in de fout gaan door
hun vogels te willen paren op een door hen
vooropgestelde datum, zonder zich de
vraag te stellen of hun vogels er wel aan
toe zijn. Het is veel practischer de vogels te
paren wanneer ze in broedcondititie komen.

Wanneer één van beide partners niet in
broedconditie is, resulteert dit alleen maar
in een hoopje onbevruchte eieren.
Vaak wordt er beweerd dat de beste vogel
in uw bestand het ook het vaakst laat afwe-
ten bij de kweek. Dit komt vooral doordat
die vogels te kort nadat ze van een show
terugkeren, voor de kweek worden ingezet.
Natuurlijk worden de beste exemplaren ge-
bruikt om naar de show te gaan. Geen pro-
bleem, zolang de dieren daarna een
voldoende lange periode kunnen bekomen
in de vlucht om te herstellen van de stress
en opnieuw tot rust kunnen komen.
Uitzonderingen bevestigen zoals steeds de
regel. Zo heb ik vogels reeds de week na
de clubshow in de kweekkooien geplaatst
en ze hebben even goede resultaten ge-
haald als de andere paren. Om maar te
zeggen dat ze inderdaad individuen zijn en
ze elk apart moeten bekeken en beoor-
deeld worden.

BEWEGING
Het overgrote deel van de vogels hebben
echter heel wat beweging nodig. Vooral
poppen die de neiging hebben om te zwaar
te worden wanneer ze langere tijd gekooid
worden. Als alle vogels voorafgaand aan de
kweekperiode een flink aantal weken kun-
nen doorbrengen in een ruime vlucht, zul-
len de kweekresultaten zeker niet
tegenvallen. Ook als dit een uitstel van de
kweekperiode met zich meebrengt, mag dit
geen bezwaar zijn. Beter een latere kweek-
periode dan een slechte.
Bij het paren zet men die vogels bij elkaar
die het dichtst de standaard benaderen, al-
hoewel men ook een oog moet houden op
de fouten die beide vogels toch zullen heb-
ben. Zo kunnen ze beide dezelfde fout ver-
tonen, zoals te kleine spots, te smalle kop,
slechte vleugeltekening enz. Ook flecky vo-
gels kan men beter niet paren. Op die ma-
nier kweekt men fouten in de stam, terwijl
het de bedoeling is dat dergelijke onvol-
maakheden uitgekweekt worden. Het elimi-
neren van fouten houdt ook het wegwerken
in van niet zichtbare fouten die genetisch
verborgen zijn, maar die vroeg of laat toch
de kop zullen opsteken. Veel van deze ver-
borgen fouten kunnen opgespoord worden



door de ouders van de betreffende vogels
te bekijken. Hier komt dus opnieuw een
goede 'boekhouding' van pas, die wellicht
veel tijd en moeite vraagt, maar van goud-
waarde is. Geen enkele kweker is in staat
om van al zijn vogels die informatie in zijn
bovenkamer te bewaren. Hoe vaak is de
partner van een buitengewoon goede vogel
er niet de oorzaak van dat er toch geen uit-
stekende nakomelingen van komen. Een
blik in de 'boekhouding' is vaak voldoende
om te zien dat van een bepaalde vogel
geen toppers moeten verwacht worden. Er
is voldoende kwaliteit nodig om te starten
en enkel selectief kweken en paren is de
enige weg om de vogel te kweken die u
voor ogen heeft.
Een ander punt om in het oog te houden
ligt bij de aanschaf van vers bloed. Stel u
de vraag of die prachtige vogel die u wenst
te kopen wel bij uw type van vogels past die
u al heeft. Niet alleen passen, maar kan hij
iets bijbrengen in kwaliteit? Bekijk de ou-
ders, eventuele voorouders, broers en zus-
sen zodat u beeld krijgt van de gehele
familie en hoe de kwaliteit over het alge-
meen ligt. Zo zult u een veel ruimer beeld
krijgen met welk materiaal u te maken hebt
en of dit inderdaad bij uw vogels past. Het
belangrijkste aspect is uiteraard dat men er
moet in slagen betere vogels te kweken
met dit nieuw bloed. De succesrijke kweker
kan men herkennen aan het feit dat hij er
jaar na jaar in slaagt betere kwaliteit op
stok te krijgen. Want het succes van vol-
gend jaar hangt af van de paringen van dit
jaar. Er zijn geen vaste wiskundige regels te
geven om dit te bereiken, maar veel hangt
af van de 'groene vingers' van de kweker
om een term uit het tuinieren te gebruiken.

COMPLEXE INVLOEDEN
Er is een spreekwoord: "de appel valt niet
ver van de boom". Dit wil zeggen dat nor-
maal gesproken "kwaliteit kwaliteit voor-
brengt", maar dit is niet noodzakelijk waar.
Er zijn een heleboel complexe factoren die
in overweging dienen genomen te worden.
Sommige goede eigenschappen kunnen of-
wel dominant of recessief vererven. Bij de

ene vogel ligt dat dan weer anders dan bij
de andere. Ook hier geen wiskunde dus. Zo
kan bijvoorbeeld een stoere vogel split zijn
voor kleinere nakomelingen en zal dus ook
kleine jongen voortbrengen. Als formaat
één van de voornaamste eigenschappen is
die men wil inkweken, dan is deze stoere
jongen ongewenst.
Goede eigenschappen dominant maken
kan men het beste doen door de genen die
daar verantwoordelijk voor zijn aan elkaar
te paren. Die eigenschap dus 'verdubbelen'.
Gemakkelijk gezegd, want genen zijn nu
eenmaal niet zichtbaar. Het is niet omdat
een bepaalde kweker er in slaagt een goed
formaat van vogel te kweken, dat wij dan
even een vogeltje bij hem kopen en hup,
volgend jaar hebben we ook een goed for-
maat op stok. Zo werkt het niet. Deze nega-
tieve gang van zaken komt vooral voor door
ondoordacht vers bloed aan te schaffen. Zo
kan de goede eigenschap 'formaat' een
slechte invloed hebben op bijvoorbeeld
'kopbreedte', en zo valt men van de regen
in de drop.
Toeval kan eveneens een grote rol spelen
bij goed kweekresultaten. Natuurlijk houdt
het kweken met verwante vogels zekere ri-
sico's in, maar dit is nu net wat het kweken
van dieren zo interessant maakt. Vogels
hebben nu eenmaal allemaal gewenste en
ongewenste eigenschappen en het is aan
de kweker om daarvan een zo goed moge-
lijk beeld te krijgen van hoe deze vererven.
Enkel dan kan hij de slechte eigenschap-
pen counteren en omzetten in goede kwali-
teitsvolle vogels. Vogels met veel goede
eigenschappen zijn uiteraard duurder dan
vogels die meer slechte eigenschappen be-
zitten en die dan ook in de kweek amper
van nut zijn.
Laat ons eraan herinneren dat tientallen ja-
ren lang selectief kweken de grasparkiet
gebracht heeft waar hij nu staat. Het is dui-
deli jk dat alle factoren die de 'Ideale
Grasparkiet' uitmaken, zo veelvuldig en zo
complex zijn, dat men voor de ideale paring
een serieuze computer en dito computer-
programma zou nodig hebben. Maar zover
willen we het niet drijven...


