
Sportvrienden van de kanariesport. 
 
Onlangs las ik een stukje op de Belgische site , wat over kanarievoeding ging.  Voor velen is 
op dit moment de kweek al bijna afgelopen, maar desondanks wil ik dit U niet onthouden. 
Ook onze kanaries moeten in goede conditie zijn om prestaties  te leveren , daarom kan 
onderstaande  hier aan  meewerken. 
 
De kanaries die in gevangenschap worden gehouden, zijn wat voeding betreft volledig 
afhankelijk van hum verzorgers. Om zo volledig mogelijk alle voedingstoffen te kunnen 
verkrijgen is het noodzakelijk, dat er genoeg variatie is in het voedsel dat aan de kanaries 
wordt gegeven.   
 
Om ervoor te zorgen dat de kanarie optimaal kan functioneren, kweken,  groeien en 
voldoende weerstand kan opbouwen tegen ziekten, zal alleen een zaad mengsel  niet 
volstaan.  Het totale voedingspakket van een kanarie moet minimum bestaan  uit :  
: een goed zaadmengsel, - zachtvoer eventueel aangevuld met voedingssupplementen, - 
drinkwater – maagkiezel  - grit , sepia – groenvoer en / of fruit.  
 
Uit dit voedselpakket zal de kanarie, afhankelijk van het levensstadium waarin de kanarie 
zich bevindt, alle nodige voedingsstoffen hallen:  vetten – sachariden (  suikers, koolhydraten 
) – eiwitten, - water, - mineralen, - vitaminen.  
 
Een groot deel van deze voedingsstoffen moet worden verkregen vanuit het zaadmengsel.  
Het is dan ook belangrijk, dat er genoeg verschillende soorten zaden aanwezig zijn in dit 
zaadmengsel. Een goed zaadmengsel voor kanaries bestaat bijvoorbeeld uit : 
: 75 % witzaad, - 2,5 % kempzaak ( hennepzaad) – 10 % raapzaad, - 2,5 % lijnzaad, - 5 % 
gepelde haver, - 3,5 %  negerzaad, - 1 % bruine of witte perilla en 0,5 % wit slazaad. 
 

Omdat niet alle nodige voedingstoffen uit het zaad kunnen worden gehaald , is het ook 
noodzakelijk om zachtvoer te geven. Zeker jonge kanaries hebben dat nodig zolang zij nog 
niet instaat zijn zelf zaden te pellen. Het zachtvoer wordt meestal gegeven onder de vorm 
van eivoer, dat bevochtigd is met water.  Eivoer is bereid uit  eieren of eierproducten en 
bevat een hoog gehalte aan eiwitten ( ongeveer 17,5 % ) Dit is zeer belangrijk voor de groei 
van de jonge kanaries.  Hierdoor is eivoer dus onmisbaar tijdens de kweek. 

Water moet ook altijd aanwezig zijn. Het moet voldoende vers en schoon zijn, omdat het 
anders een kweekhaard wordt voor allerhande ziekteverwekkers. Het dient als 
warmteregelaar en als oplos – en transportmiddel voor voedingsstoffen.  

Maagkiezel en grit zijn ook onmisbaar in een vogelverblijf. Ze moeten permanent aanwezig 
zijn. Maagkiezel zorgt ervoor dat in de spiermaag al het voedsel wordt gemalen. Door de 
uitzettende en samentrekkende bewegingen van de spiermaag  worden ook de scherpe 
kiezeltjes op den duur rondgeslepen. Als dit het geval is verlaten zij het vogellichaam en 
moet de vogel nieuwe scherpe maagkiezel kunnen opnemen.  



Grit voorziet de kanarie van genoeg mineralen voor een fors en stevig beendergestel en 
tijden de kweek voor de vorming van een stevige eierschaal.  Het grit kan nog worden 
aangevuld met sepia, waaraan  kanaries hun bek kunnen verzorgen en scherpen.  

Groenvoer en / of fruit mag gegeven worden als aanvulling, maar moet met mate worden 
gegeven,  omdat ze maar weinig voedingsstoffen bevatten. Door het hoge vochtgehalte kan 
het bij overmaat enkel maar zorgen voor darmstoornissen en andere problemen.  Overmaat 
schaadt trouwens altijd. De kanarie gaat  alleen het lekkerste opeten en bijgevolg te 
eenzijdig eten.  
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