Kweekverslag Blauwe Pitpit – dacnis cayana
Aankoop koppel:
Man gekocht juni 2011 en in oktober 2011 een gesexte pop erbij gekocht in Denemarken.
Huisvesting:
Geplaatst in een vlucht 3.00 breed x 1.00 diep x 2.00 hoog.
Hierin zijn een paar takken en een kunstkerstboom geplaatst.
Op de bodem van de kooi heb ik 2 emmers met fruitafval gezet om voldoende fruitvliegjes op voorraad
te hebben in het hok.
Voeding:
Ik voer een brei van vruchten.
Eivoer:
Het eigengemaakte eivoer wordt als volgt gemaakt:
180 gram Couscous en 275 ml water bij elkaar voegen, en dan een paar uur laten staan, zodat het er
goed in kan trekken.
Vervolgens 6 eieren (middelgroot) toevoegen en 2-3 minuten mixen, een paar minuutjes
laten staan en dan 7 minuten in de magnetron (vol vermogen).
Als het goed gegaan is, dan heb je een mooie cake. Deze mix ik fijn en
kan dan meteen de diepvries in.
Bij het dagelijks eivoer maken ontdooi ik 1 portie en vervolgens en voeg ik er nog een klein schepje
Aves Opfok en Aves Insectenstrooipoeder aan toe.
Hierna ontdooi ik 1 eetlepel Pinky’s en 1 eetlepel Buffalo’s. Dit meng ik door het gehele eivoer.
Kweek:
In februari begon de man op kleur te komen en te baltsen tegen de pop
28 februari lag het eerste ei in het nest, in totaal worden er 2 eieren gelegd maar helaas zijn zij
onbevrucht.
22 maart ligt er weer een ei in het nest ditmaal waren het er weer 2.
25 maart lagen er 2 jongen in het nest maar die werden er door de man uitgegooid. Hierna ben ik
gestopt met meelwormen te voeren.
16 april lag er weer een ei in het nest , nu weer 2 eieren.
29 april lagen er 2 jongen in het nest en de man voerde nu zelfs mee.
De jongen werden vanaf de eerste dag gevoerd met fruitvliegjes en eivoer later werden veel
wasmotlarven en darrenbroed gevoerd.
Op de 5e dag heb ik het grootste jong geringd.
Na 6 dagen ging de pop `s nachts niet meer op het nest en dit heeft de kleinste niet overleefd.
Na 10 dagen zat het jong al op de rand van het nest te kijken.
De 11e dag zat het jong op een tak en is ook niet weer in het nest geweest.
Na 5 weken heb ik het jong van de ouders gescheiden.
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