
ZICH "SPECIALISEREN"
IN GRASPARKIETEN

Clifton & Marion Wixon

Je kan stellen dat van zodra men begint met
het kweken van grasparkieten met het doel aan
TT's deel te nemen, men ook specialist wordt,
daar men tot doel heeft grasparkieten te kwe-
ken die voldoen aan de standaard en aan de bi-
jhorende puntenindeling. Er zijn echter ook
"variëteiten voor specialisten" (zeldzame kleurs-
lagen), maar daartegenover staat dat er kwe-
kers zijn die zich "specialiseren" in de normale
kleuren, zoals lichtgroen, hemelsblauw, opaline
en cinnamon.

Het is een uitdaging om deze specifieke of
zeldzame kleurslagen te kweken. Wanneer ons
gevraagd wordt door beginners met welke
kleurslag ze best van start gaan, vragen wij of
het hun doel is ooit een "Best in Show" te ha-
len, of willen ze enkel binnen een bepaalde
kleurslag hoog scoren. Want het is nu eenmaal
zo dat bepaalde kleurslagen moeilijk en consi-
stent te kweken zijn naar de standaard toe voor
wat hun eigen varëteit betreft, laat staan ook
nog eens hoge ogen te gooien wat betreft for-
maat en vorm en dies meer.
Wij adviseren vaak een beginner te starten met
"dominante" variëteiten, zoals dominant bont,
geelmasker of spangles omdat deze vogels
kunnen gebruikt worden binnen een "normale"
stam. De resultaten die men kan verwachten bij
een paring normaal x dominant is 50 % norma-
le en 50% dominante. Bij deze soort paringen is
het gemakkelijker het formaat en de algemene
kwaliteit goed te houden met daarbij een goede
opbrengst van "normale" en "dominante" vo-
gels.
Bij de geslachtsgebonden roodogen (lutino's,
albino's en lacewings) is het veel moeilijker om
tegelijk goede kleur en kopeigenschappen in te
kweken.
Eén van de moeilijkste variëteiten om te kwe-
ken naar hun standaard zijn de "recessieve" so-
orten zoals recessief bont, clearwing, gekuifd
en de variëteiten die vallen onder de "zeldzame
soorten" zoals Engels Fallow, Duits Fallow,
Slates, Saddlebacks en Clearbody.
Maar laten we eerlijk zijn: de grasparkiet die
men moet kweken is die waar uw voorkeur naar

uitgaat, zo simpel is dat. Prijzen op de shows
wegkapen is niet voor iedereen weggelegd en
ook niet iedereen ligt daar wakker van. Veel
kwekers willen gewoon een aantal aantrekkeli-
jke vogels in hun vluchten hebben van de varië-
teit die hen het meest bevalt. Een voordeel
misschien bij het kweken van de zeldzame en
speciale soorten is dat uw overstock makkeli-
jker verkocht kan worden. Ze zijn vaak gezocht
door andere kwekers en ook de gewone handel
zal ze graag afnemen. Speciale, opvallende vo-
gels zijn nu eenmaal meer gewild dan de nor-
male soorten. Dit wil niet zeggen dat deze
minderwaardig zijn, het is alleen een practische
overweging.
Misschien ben je wel degene die er in slaagt
een nieuwe variëteit te kweken; daarvoor moet
je geen expert zijn, alleen een beetje geluk
hebben. Dit gezegd zijnde moet je uiteraard
een goede "boekhouding" aanleggen zodat
eventuele "speciale gevallen" via de voorouders
misschien opnieuw kunnen gekweekt worden.
Wijzelf kweken alle normale vogels en de mee-
ste soorten die reeds vooraf genoemd werden.
We zijn even geboeid door een vogel van een
"speciale kleurslag" wanneer die de nestkast
verlaat en blijkt te voldoen aan de standaard
van zijn soort, als door een normale vogel die
qua formaat, vorm en houding veelbelovend is.
Maar iets "speciaals" kweken is toch ons hoofd-
doel.
De opsomming van de verschillende variëteiten
die wij gegeven hebben kan een goede leidraad
zijn, maar het beste advies dat wij kunnen ge-
ven is: oog hebben voor alle variëteiten, pro-
beer zoveel mogelijk te weten te komen over
hoe bepaalde soorten gekweekt worden en
over hun beschikbaarheid.
Er zijn in GB verenigingen die gespecialiseerd
zijn in bepaalde "zeldzame kleurslagen", die in
open shows hun eigen prijzen uitdelen onder
hun leden, die een specifiek tijdschrift uitgeven,
een eigen website hebben en aldus een gespe-
cialiseerde vereniging zijn.
Wanneer men aldus de speciale soorten gaat
kweken, komt men terecht bij verwante kwekers
en kan men met gelijke middelen "tegen elkaar
strijden" op shows, kan men onder elkaar
ideeën uitwisselen met mensen met dezelfde
interesse. Op die manier kan men ook vrienden
"kweken".


