
De basiskleuren van de 
kanarie

Zwart-Bruin-Agaat-Isabel

In de melaninereeks



Zwartagaat – Topaas – Eumo –
Pastel - Onix



Bruin-isabel-satinet



Vetstof  kanaries

• Wit-wit dominant

• Geel intensief- geel schimmel

• Rood intensief  –rood schimmel

• Geel mozaïek

• Rood mozaïek

• Albino

• Lutino

• Rubino

• Geel  mozaïek met rode ogen

• Rood mozaïek met rode ogen

• Met of  zonder de Ivoorfactor



Mutaties in de vetstof

• De Urucum rode kanarie met rode snavel en 
hoorndelen

• De Yellow (Gele) kanarie  met gele snavel en 
hoorndelen

• De rode kanarie met witte pennen

• De gele kanarie met witte pennen



De Mutanten / Factoren

• Mutatie Pastel

• Mutatie  Grijsleugel

• Mutatie Opaal

• Mutatie Phaeo

• Mutatie Satinet

• Mutatie Topaas

• Mutatie Eumo

• Mutatie  Onix

• Mutatie Kobalt

• Mutatie Jaspis

• Mutatie Mogno

• Al dan niet met of zonder de Ivoorfactor

• Al dan niet met de combinatie Mozaiek factor



De lipochroom kanaries

Als gevolg van de afwezigheid van de werking van

de enzymfactor, is de melanine niet zichtbaar in de

bevedering.

De snavel- nagels en poten moeten vleeskleurig zijn.

Tip voor vetstofvogels: geanodiseerde ringen gebruiken !



De standaard eisen van de 
kleurkanarie

• Iedere kweker moet eigenlijk de standaard eisen 
kennen van de kleurkanarie die hij/zij wil kweken.

• Per pagina uit te printen van de site van de NBvV.



Kenmerken van de Basiskleuren

• Zwart-melanine maximaal  grondkleur.
• zo donker mogelijk, hoorndelen zwart.
• Bestreping ononderbroken.
• Bruin melanine maximaal grondkleur. Zo donker mogelijk, 

hoorndelen bruin gemelaniseerd.
• Agaat reductie van de phaeo-melanine. Zwarte onderbroken 

bestreping, grondkleur donker, hoorndelen licht gemelaniseerd.
• Isabel (bruinagaat). Reductie phaeo melanine. Bruine 

onderbroken bestreping, grondkleur licht (beige).
• Hoorndelen vleeskleurig (hoornkleurig).



Kenmerken van de lipochroom
vogels

• De volgende begrippen Intensief en Schimmel en 
Mozaiëk bepalen de klasse van alle soorten met een gele 
of  goede ondergrond

• Evenals de ivoorkleur op een gele of  rode ondergrond

• De intensieve: geen enkel spoor van schimmel over de 
gehele vogel

• De schimmel: toont een fijne gelijkmatige verdeelde 
schimmel over de gehele bevedering

• Bevederingslengte is hier van wezenlijk belang



Agaateumo geelmozaiëk







Agaatgeel intensief



Agaatopaal wit



Agaatopaal geel mozaïek



Agaateumo geel mozaïek



Agaatopaal wit



Agaatpastel geel mozaïek



Geel intensief



Bruin              Zwart





Agaat roodmozaiëk en agaatpastel 
roodmozaiëk



Zwart wit en zwartgeel schimmel



Pastel Eumo



Hulpmiddel bij onderscheiden man/pop

Let op de ooglijn ( niet sluitend, maar een aanwijzing……
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