
Beschrijving : Broedblok Papegaaien algemeen 
De meeste soorten papegaaien zijn holle broeders. 
Ze maken zelf geen nest, maar gebruiken geschikte holtes om in te broeden. 
 
In de avicultuur moeten wij de vogels zelf een nest gelegenheid bieden. 
Dit doen we in de vorm van een broedblok. 
 
Een broedblok moet aan een aantal voorwaarde voldoen oa. 
1 ) i.v.m. de knaaglust van kromsnavels is het verstandig om voor een stevig broedblok te gaan. 
2 ) Het blok moet voldoende ruimte bieden voor de vogels. 
3 ) Het invlieg gat moet groot genoeg zijn om het blok binnen te gaan. 
4 ) Het blok moet voorzien zijn van een luikje om nestcontrole uit te voeren of te kunnen schoonmaken. 

De vogels hebben de tijd nodig om het nest in orde te maken alvorens ze eieren gaan leggen.  
Als nestmateriaal kunt u stukjes zachthout in het blok leggen. 
De vogels knagen dit hout tot vezels zodat de bodem bedekt wordt met een dikke laag grove vezels 
Ook worden er we grove houtsnippers worden gebruikt, deze zijn te koop bij de dieren speciaalzaken. 
Het gebruik van turf of zaagsel raden wij af omdat dit erg stoffig kan worden. 
 
Onze broedblokken zijn gemaakt van 18 mm Berken betonplex dit materiaal  isoleert uitstekend en de 
vogels blijven redelijk warm in de kast bij koud weer. 
Sommige soorten papegaaien slapen in de nestkast en vooral ‘s winters is dit aan te bevelen om deze 
vogels dan een broedblok tot hun beschikking geven. 
Het is wenselijk dat u na het zomer seizoen (kweekseizoen) de nestkast grondig schoonmaakt en 
eventueel ontsmet. 
Sommige fokkers hangen de nestkast na deze schoonmaak actie in het binnen verblijf en hangen hem in 
het vroege voorjaar weer buiten. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om de nestkast het hele jaar in het binnen verblijf te laten hangen. 
 
Broedblokken van jungle4birds  

Materiaal 18 mm betonplex 
Buitenmaatvoering : Hoogte 50 cm 
                                      Bodemmaat 30 cm x 30 cm 
                                      Invlieg gat 12 cm doorsnede  (afgewerkt met een aluminium beschermring) 
                                      Ruim Inspectie luik aan de rechter zijkant 
                                      Een aanvliegstok onder het invlieg gat zodat de vogel makkelijk het blok in kan     
 
Kortom een compleet broedblok 
Wij wensen u veel succes en plezier van uw vogels 

Heeft u nog vragen of opmerkingen mag u altijd contact met ons opnemen. 
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