
 
Broedcyclus van de kanarie en voorbereiding van de kweek: 

 
De vogels hebben 6 weken nodig om in broedconditie te komen. Dit doet u alleen maar door 
het licht op te voeren naar 15 uren, alvorens er gekoppeld gaar worden. Hierbij krijgen ze 
dagelijks kiemzaden. Hier zit alles in wat de vogels nodig hebben. De mannen hebben drie 
weken voorsprong op de poppen. 
Kanaries hebben een cyclus van 28 dagen (4 weken). Controleer de vogels of ze broedrijp 
zijn.  De poppen worden kaal aan de onderbuik en bij de mannen kun je duidelijk de tap zien 
als je de veren aan de onderbuik wegblaast. Hieronder volgt het schema van de cyclus. 
 
1  opkomende driften   1 broeden   1 voeren 
2 van dag 1 tot dag 10 2. br    2 voeren 
3         3 .br        3 voeren  eieren leggen 2e ronde 
4    4  br    4 voeren  eieren leggen 2e ronde 
5    5. br    5 voeren  eieren leggen 2e ronde 
6    6. br    6 voeren  eieren leggen 2e ronde 
7    7. br    7 voeren  gezet 
8    8. br    8 voeren  broeden 2e ronde 
9    9. br    9   br     jongen in babyvlucht 
10    10 br    10  br 
11 van dag 11 tot 18  11 br               11  br 
12 vruchtbaar   12 br               12  br 
13    13 geboren   13  br 
14    14 voeren   14  br 
15    15 voeren   15  br 
16    16 voeren   16  br 
17    17 voeren   17  br 
18        18 voeren   18  br 
19    19 voeren   19  br 
20    20 voeren   20  br 
21    21 voeren   21  br 
22 leggen van eieren  22 voeren   22  geboorte 2e ronde  
23 ei    23 voeren   23 voeren 
24 ei    24 voeren   24 voeren 
25 ei    25 voeren   25 voeren 
26 ei    26 voeren   26 voeren 
27  gezet   27 voeren   27 voeren 
28 broeden   28 voeren   28 voeren enz. enz. 
 
Cyclus 1= dag 1 t/m 10 opkomende driften, 
Nestbouw dag 11 t/m 18, 
Dag 19 t/m 21aflopende driften, 
Dag 22 t/m 26 eieren leggen, 
Dag 27 zetten en broeden, 
Dag 28 broeden (einde cyclus 1) 



 
Cylcus 2 = dag 1 t/m 13 broeden,  
Dag 13 uitkomen jonge vogels  
15 dagen voeren,  
jongen 15 dagen oud (einde cyclus 2) 
 
Cylcus 3 =dag 1 tot 8 voeren jongen,  
jongen zijn nu 23 dagen,  
Nu is het de tijd van eieren leggen voor de tweede kweekronde en kunnen de jongen in 
babyvluchten,  
Dag 9 tot 22 broeden,  
Dag 23 tot 28 voeren (einde cyclus 3), 
 
Na de geboorte van de jongen van de eerste ronde tot de geboorte van de jongen van de 2e 
ronde duurt gemiddeld van 36 tot 38 dagen 
 


