
Lipochroom 
Een presentatie samengesteld door Riekus de Haan 
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Inhoud

In deze presentatie behandel ik de 
lipochroom kleuren zoals ze op het 
vraagprogramma van de NBvV 
staan in de:
• Witserie
• Geelserie
• Roodserie
met mozaïek
met ino
met witvleugel
met ivoor
met roodsnavel (Urucum)



Het ontstaan van de lipochroomkleuren

Als gevolg van de afwezigheid van de 
werking van de enzymfactor, zijn de 
melaninen (donkere kleuren) niet 
zichtbaar in de bevedering, poten en 
nagels deze moeten vleeskleurig zijn.  
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De volgende begrippen: intensief, 
schimmel en mozaïek, bepalen de 
klasse van alle soorten met een gele of 
rode ondergrond, evenals de 
ivoorkleur op gele of rode ondergrond. 
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Gepigmenteerd en 
ongepigmenteerd 
• Links een dwarsdoorsnede van een 

vleugelpen van een bruinpastel met wit.
• In het midden een dwarsdoorsnede van 

een vleugelpen van een witte kanarie.
• Rechts een dwarsdoorsnede van een 

staartpen van een zwartwit.



Dominant 
Wit en Wit

Dominant Wit kenmerkt zich 
door de aanwezigheid van een 
minimale doch zichtbare gele 
aanslag in de buitenste 
vleugelpennen
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Wit

Geen bontvorming in 
bevedering en hoorndelen.

De kleur moet helder en 
volledig wit van tint zijn.

De bevedering glad, 
aaneengesloten en strak 
gedragen.



Albino Recessief



Vererving Wit                        
(recessief wit)



INOFACTOR 
LIPOCHROOM

Vetstofkleurigen met rode 
ogen.

De vetstofkleurigen met rode 
ogen bij onze
kleurkanaries vererven 
onafhankelijk.



Lipochroom 
geel

De intensieve kanarie 
vertoont geen enkel spoor 
van schimmel.  De 
vetstofkleur moet aanwezig 
zijn tot in de toppen van 
elke veer. 



Lipochroom 
geel 

De schimmelkanarie 
vertoont een duidelijke fijne 
schimmel, goed zichtbaar 
en gelijkmatig verdeeld 
over de gehele vogel.



Lipochroom 
geel mozaïek



Roodfactor

Lipochroom Rood Schimmel : Als 
gevolg van de afwezigheid van 
de werking van de enzymfactor 
zijn de melaninen niet zichtbaar 

in de bevedering. 

Voor de kleur rood eist de 
standaard een zuivere en egale 
lipochroomkleur in de gehele 

bevedering, met inbegrip van de 
vleugel- en staartpennen ook bij 

de schimmels . 

De schimmelkanarie toont een 
fijne, gelijkmatig verdeelde 

schimmel over de bevedering. 

De snavel, nagels en poten 
moeten vleeskleurig zijn.



Roodfactorigen

Links Roodintensief

Midden 
Roodivoorschimmel

Rechts 
Isabelroodschimmel



Kleurstoffen in de contourveren



Rood Intensief



INTENSIEFFACTOR
De intensieve kanarie vertoont geen enkel spoor van 
schimmel.  
De vetstofkleur moet aanwezig zijn tot in de toppen van 
elke veer.  
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Rood 
Schimmel



SCHIMMEL

De schimmelkanarie toont 
een fijne, gelijkmatig 
verdeelde schimmel over 
de bevedering. 
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Lipochroom 
in het nest

Een nestje met 4 
Roodschimmels van 15 
dagen oud



Details 
schimmel en 
intensieve 
contourveren



Lipochroom in 
een 
tekeningspatroon



MOZAIEK  (bij 
lipochroomkanaries)

Buiten de aangegeven 
velden, die zo intensief 
mogelijk van kleur moeten 
zijn, zal de bevedering 
krijtachtig wit zijn.
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IVOORFACTOR

De ivoorfactor is ook ontstaan uit een 
structuurwijziging in de vederbouw, zodat de 
ligging en uitzicht van de vetstofkleuren 
gewijzigd worden.
De ivoorfactor is dus geen kleur op zichzelf, 
maar eerder een kleurindruk die men bekomt 
door de verzinking en de daarmee gepaard 
gaande intensiteit vermindering van de 
carotenoïde kleur.
Hij kan praktisch met alles gecombineerd 
worden.
Het merkwaardige ervan is, dat hij geen 
gradaties kent.
Hij werkt of hij werkt niet.
Alleen door verschil in tint van de vetstofkleur 
zelf, kan zijn kleuruiting veranderen.



Ivoorstructuur 
in een 
contourveer    



IVOORFACTOR

Effecten :

1. De baarden bezitten een dikkere 
kleurloze hoornlaag (cortex).
2. De haakjes van de baarden zijn hier 
kleurloos wit. Bij niet-ivoren bezitten ze 
vetkleurstof.
Door dit dubbel effect krijgen we een 
lichtere kleurentint te zien ! Het lijkt erop 
alsof er zich een twee traps verzinking 
van de carotinoiden heeft voorgedaan. 
Schimmelvogels met weinig vetstofbezit 
zijn minder geschikt om te combineren 
met de ivoorfactor. Het kleurloze wordt 
dan veel te sterk. 
De ivoorfactor vererft geslachtsgebonden 
en recessief.



Roodfactor met en zonder ivoorfactor



IVOOR 
(factor)

Als gevolg van de 
wijziging van de 
Structuur van de veren 
wordt de tint 
van de lipochroomkleur 
zachter.                                                                                
Dit noemt men geelivoor 
bij een gele ondergrond                                                         
en roodivoor bij een rode 
ondergrond.                                                    
. 



Roodivoorintensief 
en schimmel



VERERVING 
IVOORFACTOR

• De ivoorfactor vererft 
geslachtsgebonden en recessief.

• sc = structuur carotinoide
• X/sc+ = Niet-

ivoorman X/sc = Ivoorman
• X/sc+

X/sc
• X/sc+ = Split 

ivoorman X/sc 
G = Geelintensief ivoorman

• X/sc
X/sc G



Vererving 
ivoorfactor



Doorkleuring 
in de pennen
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Rood witte pennen



Lutino-
intensief



Rubino-
Intensief



In het nest 
met rode 
ogen 
(Albino)



Roodsnavel (Urucum)



Urucum 
(geelsnavel)



Vererving 
URUCUM

De Urucum-mutatie vererft autosomaal en 
recessief, en heeft als karakteristieke eigenschap 
dat de snavel, poten en huid rood worden. Er is 
ook een wijziging van de structuur van de veren 
die meer zijdeachtig worden.
Bij de schimmels wordt de schimmel roze van tint 
en niet wit zoals bij normale schimmelvogels.
De Urucummutatie geeft bij de 
lipochroomkanaries hetzelfde effect als de 
kobaltfactor bij de melanine.
Het is mogelijk om deze factor in te kweken bij 
alle roodfactorige kanaries, maar het meest komt 
hij tot uiting bij de Lipochroom-rood kanaries.



Roodsnavel, 
Oranje 

snavel en 
geelsnavel
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