Mijn vogels:
Ik ben lid van de Belgische Vereniging van Agaporniden, mijn
lidnummer is BVA2501.
Mijn eerste halftamme personatus heb ik in 1992 aangekocht op de
vogeltjesmarkt in Antwerpen. Door zijn prettig gestoorde gedrag ben ik
me gaan interesseren in de personatus. Vanaf 2005 ben ik aga’s gaan
kweken, eerst 1 nestje per jaar, nu enkele per jaar. Nooit
massaproductie, dat wil ik niet, het moet een kleine hobby blijven. Een
paar aga’s later, met als gevolg enkele Blauwe, D-Blauwe, Blauw
Pastel, Groen Pastel en verschillende kwaliteiten van wildkleuren, heb
ik nu een bestand van mooie zuivere wildkleuren en 1 mooie
pastelgroene man waar ik nog een knappe pop voor zoek, niet voor de kweek enkel voor het
mooie in de volière. Ik werk naar 4 onverwante zuivere wildkleur koppeltjes, zodat ik 2 koppels in
de kweekkooien kan zetten, terwijl de andere 2 koppels met de pastel en zijn toekomstige kunnen
genieten in de voliére.
Mijn huidig bestand mei 2015:
1) Koppel 1: Zuivere wildkleur: BQ14/10/54 en BVP AP 039/09/55
2) Koppel 2: Pastelgroene man: BVA2501/11/002 en zuiver wildkleur popBVA2501/14/029
3) Koppel 3: Zuivere wildkleur man BVA2500/14/15 + zuiver wildkleur popBVA2501/14/027
4) Koppel 4: Zuivere wildkleur pop, man? BVA2500/14/13 + zuiver wildkleur
manBVA2501/14/016, dit koppel heeft elkaar nog niet gekozen.
5) 1 jong van koppel 2, geboren 1 maart 2015, wildkleur/split voor pastel, staat nog te
koop.
Ik laat mijn vogels zelf paren vormen.
Soms zijn er jongen te koop. Info vera@bohemiantime.be
Mijn werkwijze:
Door selectief te kweken en slechts af en toe, kan ik mijn eigen bestand verjongen, zonder inteelt
of in line teelt. De jongen die ik niet bijhoud, worden verkocht, alsook soms een bestaand koppel.
Ik kweek met mijn zuivere wildkleuren en ook met 1 koppel pastelgroene + zuiver wildkleur.
Mijn vogels kunnen zowel binnen als buiten. Ze hebben in ons tuinhuisje een binnen volière van
1m breed / 1m diep / 2m hoog, verbonden met een buiten volière van 1m breed / 2m diep / 2m
hoog, door een afsluitbaar schuifraampje. Van het ogenblik dat het kouder wordt, doe ik ’s avonds
het schuifraampje dicht. Enkel bij vriestemperaturen overdag blijft het schuifraampje dicht. Als ik
zie dat er geen ijs op hun drinkwater staat, mogen ze terug naar buiten.
In de buitenvolière hangen 3 drinkenbakken en staan er takken van berk, wilg, fruitboom of vlier.
Op deze takken steek ik af en toe een bio appel. Ze zijn ook gek op witlof en broccoli.
In de binnen volière hangen 3 bakken met een zaadmengsel voor agaporniden. Ik meng steeds
een grote zak voor agaporniden met extra premiumvoeding, vitaminen zaad, eigeel en zaad voor
de rui (afhankelijk van de periode). Verder hangt er een waterfles en krijgen ze hier ook vers fruit,
groenten, trosgierst en snoepstokken met honing. Zowel binnen als buiten wordt er sepia en grit
aangeboden. In de volière wordt niet gekweekt. Enkel als de beschikbare jongen verkocht zijn,
gaan er 1of 2 zuivere wildkleur koppels in hun aparte grote kweekbak van 30cm / 80cm / 40cm.
Daar blijven ze dan tot 14 dagen nadat hun jongen zijn uitgevlogen en ik er zeker van ben dat de
jongen goed zelfstandig kunnen eten. De jongen worden dan in een vluchtkooi gezet van 30cm /
80cm / 40cm, die ik in twee kan delen in 2 kooien van 30cm / 40cm / 40cm en hun ouders mogen
terug in de volière. Zo hebben mijn vogels steeds een goede rustperiode na het grootbrengen van
hun kleintjes en zitten er in de volière steeds voldoende clowns en acrobaten.
In het tuinhuis is elektrische verwarming, die op de stand vorstvrij staat en ervoor zorgt dat het
nooit vriest in de binnen volière. Er hangt een TL buis met daglicht en een zwakke spaarlamp, om
de overgang van donker naar licht of omgekeerd, niet te fel te maken. Op deze manier vinden alle
vogels hun slaapplek op hun stok of schrikken ze niet van het te plotse felle licht.

