Afrikaanse Prachtvinken

Menukaart voor mijn Afrikaanse prachtvinken
Het zeer fijne tropen zaad komt bij Jan van Soest uit Naaldwijk vandaan. Hier voeg ik Japanse millet
en fijne groene graszaden en Senegal gierst aan toe wat ik op de beurs in Boskoop koop. Elke dag
worden de zaadbakjes uitgeblazen en weer bij gevuld. Ik laat ze de bakjes niet leegeten voordat ze
nieuw zaad krijgen. Je loopt bij deze vogeltjes het risico dat zaad dat ze liefst eten er uit is en ze het
andere laten liggen en dood gaan. Het zijn echte lekkerbekken. In de loop van de tijd zie je onderin
het voerbakje de kleur veranderen van het tropenzaad. Het zwarte negerzaad laten de Afrikaantjes
graag liggen. Maar dat restant meng ik geregeld door het kiemzaad en dan eten ze alsnog
gerantsoeneerd.
Kiemzaad: Vanaf dat ik vogeltjes heb geef ik zonder problemen kiemzaad aan de vogels. Dit meng ik
altijd door het zachtvoer. Om het te laten kiemen gebruik ik kiemschalen. Elke morgen doe ik een
schepje kiemzaad in de kiemschaal en doe er ruim water op, laat het water doorlopen totdat het in
de opvangbak ligt en zet het weg. Omdat het 2 dagen duurt voordat het kiempje groot genoeg is,
gebruik ik 2 kiemschalen die boven elkaar staan. De praktijk is dat op onderste opvangschaal de
kiemschaal van gisteren staat, daarboven de schaal van vandaag en bovenop de schaal waarop we
het water doen om de schalen te vullen. Elke dag wordt er een schaal gebruikt en daarna weer
gevuld voor 2 dagen later.
Gaat het geheel te snel dan zet ik de schalen in de koelkast. Het streven is een kiem van enkele mm.
Voordat ik het kiemzaad in het zachtvoer doe, wordt het altijd goed doorgespoeld onder de kraan.
Het vochtgehalte van het zachtvoer is na menging met kiemzaad precies goed.
Het basis zachtvoer dat ik gebruik is vanaf mijn vogelhobby altijd Aves geweest. De basis is 3
beschuiten,1 ei van 60 gram en 5 gram Aves opfok poeder en wat knoflookpoeder. De beschuiten
worden goed fijn gemaakt, het ei wordt 7 minuten gekookt en fijn gemaakt, 5 gram Aves en de
knoflook wordt er aan toegevoegd en het geheel wordt met een staafmixer goed fijn gemaakt. Thans
meng ik er ook nog Vet-Geel met honing van Avian en insectenvoer bij. In het broedseizoen wordt
aan dit mengsel miereneitjes, pinkies en buffelowormen toegevoegd. Omdat mieren eitjes moeilijk te
krijgen zijn heb ik nu bij een tekort een vervanger in een hard gekookt ei. Dit pers ik met een lepel
door een grove zeef, waardoor er lange slierten ontstaan. Deze doe ik als laatste door het zachtvoer.

Het komt dan als een aparte voeding in het zachtvoer te zitten. Doe je niet door de mixer, want dan
ontstaat een natte klont zachtvoer. Het proberen waard en ze zijn er gek op en heeft een hoog
eiwitgehalte. Het zachtvoer geef ik altijd wanneer het licht aangaat. Betekent dus even voeren en
daarna voeten warmen. Als het licht aangaat beginnen de oudervogels direct de jongen te voeren.
Gedurende de nacht is de krop leeg geraakt. Is er geen vers voedsel aanwezig, dan is er kans dat de
Afrikaantjes de jongen uit het nest gooien. Ze hebben daar een handje van. IK doe dit al jaren en
zelden heb ik dode jongen. Als het zachtvoer gedurende de nacht bij hoge temperaturen over blijft, is
de kans op bederf groot. Dus voortaan allemaal vroeg het bed uit en voeren. Gedurende het
broedseizoen wordt het eivoer enkele malen daags aangevuld met natgemaakte opfokkorrels om het
vochtig te houden. Rode muggenlarven worden verstrekt en in de buitenvolière wordt een met gaas
afgedekte bak geplaatst om door middel van daarin gegooid fruit en bananen de nodige fruitvliegjes
aan te trekken. Problemen met rotting van het fruit en vieze lucht hebben nog geen probleem
gegeven.
Badwater krijgen ze binnenshuis via badhuisjes en badschalen, buiten alleen badschotel. In het
drinkwater gaat Avi d’Or aromabiotic van Avian.
Het valt op dat ze met gewoon drinkwater of aangemengd water met appelazijn meer water
opnemen dan met Avian aanzuring. Gebruik is 1milliliter per liter drinkwater.
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