
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΡΙΝΙΟΥ 
 

Είναι αρκετά δύσκολο πολλές φορές να περιγράψεις το αυτονόητο, οτι δηλαδή οι εκτροφείς είναι οι 
απόλυτα υπεύθυνοι για την χορήγηση τροφής και νερού στους φτερωτούς µας φίλους. Θα πρέπει λοιπόν 
να γνωρίζουµε πολύ καλά τις διατροφικές συνήθειες και ανάγκες των καναρινιών κατά την διάρκεια του 
έτους και ανάλογα να προσθέτουµε ή να αφαιρούµε στοιχεία από την διατροφή τους. 

Μια πρώτη προσέγγιση στο θέµα, έχει γίνει στο άρθρο του Παναγιώτη Μακρή (Τροφές Καναρινών) 
στο τεύχος Καλοκαίρι 1998 του Περιοδικού της ΕΟΟ “Καναρίνια και Πουλιά Συντροφιάς” στην οποία και 
σας παραπέµπω. 

Γνωρίζοντας λοιπόν οτι το 90% της διατροφής του καναρινιού αποτελείται από σπόρους θα 
προσπαθήσουµε να γνωρίσουµε αυτούς τους σπόρους και να δούµε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και 
την θρεπτική αξία τους. 

 

Καναρινόσπορος ή Κεχρί ή Ασπούρι 

Απαραίτητο συστατικό όλων των µιγµάτων τροφής µε 
σπόρους. Το µέγεθος και το χρώµα διαφέρουν ανάλογα 
µε την χώρα προέλευσης. 

Πρωτείνες 11,9 % 

Λιπίδια 4,5 % 

Υδατάνθρακες 10,9 % 

   

Βρώµη 

Πέπτεται πολύ εύκολα και µπορούν να την πάρουν 
εύκολα τα µικρά σαν πρώτη τροφή. Προσοχή γιατί 
παχαίνει. Βρίσκεται σε ολόκληρη ή αλεσµένη µορφή. 

Πρωτείνες 15,4 % 

Λιπίδια 6,3 % 

Υδατάνθρακες 2,4 % 

   

Καναβούρι 

 

Περιέχει πρωτείνες πρώτης ποιότητας. Πέπτεται πολύ 
εύκολα από τα πουλιά. Βοηθάει στο ζευγάρωµα. 
Προσοχή ! Η υπερκατανάλωση κάνει τα πουλιά πολύ 
ανήσυχα και επιθετικά. 

Πρωτείνες 21,4 % 

Λιπίδια 35,3 % 

Υδατάνθρακες 6,2 %  



Λιναρόσπορος 

 

Σπόροι ανοιχτού ή σκούρου χρώµατος. Περιέχουν µεγάλη 
ποσότητα Λιπαρών οξέων τύπου Ωµέγα 3, απαραίτητα 
για την ανάπτυξη του πτερώµατος. Βοηθάει την 
απορόφηση των λιπιδίνων (βιταµίνων) γιατί συµβάλει 
στον σχηµατισµό της γαστρικής βλένας. 

Πρωτείνες 21,5 % 

Λιπίδια 35,9 % 

Υδατάνθρακες 6,2 % 

   

Νίζερ 

Ο σπόρος που προτιµούν τα περισσότερα πουλιά. Πολύ 
ακριβός. Απαραίτητος σε κάθε µίγµα. Έχει πολύ καλή 
σχέση ασβεστίου / φωσφόρου. 

Πρωτείνες 24,9 % 

Λιπίδια 36,2 % 

Υδατάνθρακες 17,5 % 

   

Ρούπσεν κόκκινο ή καφέ γλυκό 

Το χρώµα του εξαρτάται από τον τόπο παραγωγής του. 
Πλούσιο σε Πρωτείνες και Λιπαρά. Προσοχή στην χρήση 
του γιατί παχαίνει. 

Πρωτείνες 20,4 % 

Λιπίδια 43,6 % 

Υδατάνθρακες 6,6 % 

   

Golza ή Ρούπσεν πικρό 

 

Πιο µεγάλο από το προηγούµενο, πιο σκούρο και πιο 
πικρό. Με την ίδια θρεπτική αξία του γλυκού Ρούπσεν. 



Παπαρουνόσπορος 

 

Πολύ πλούσιος σε λιπαρά. Έχει χαρακτήρα ηρεµιστικού. 
Ιδανικό για µείγµατα. Τροφή Εκθέσεων. Προσοχή γιατί 
µπορεί να σταµατήσει το κελάϊδηµα. 

 

 

 

   

Περίλλα 

 Ένας Σπόρος που προέρχεται από την Ινδία. Για χρόνια 
είχε ξεχαστεί, αλλά πρόσφατα έχει πάρει την θέση του 
στα µίγµατα τροφών. Ιδανικός για την περίοδο αλλαγής 
του πτερώµατος λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε 
πρωτείνες. 

Πρωτείνες 45,0 % 

Λιπίδια 4,0 % 

Υδατάνθρακες 38,0 %  

Γνωρίζοντας οτι µια πλήρης διατροφή µε σπόρους για τα καναρίνια θα πρέπει να περιέχει περίπου 
15% Πρωτείνες, 14% Λιπαρά και 6% Υδατάνθρακες, προτείνουµε κάποια µείγµατα τροφής 
τροποποιηµένα ανάλογα µε το είδος, την χρονική περίοδο, αλλά και τις ειδικές καταστάσεις που µπορεί ν΄ 
αντιµετωπίσουν τα καναρίνια. 

 

Μείγµα για Malinois  και Harz  Μείγµα για όλο τον χρόνο και για όλα 
τα καναρίνια 

Κεχρί 63 %  Κεχρί 76 %

Ρούπσεν γλυκό 19 %  Ρούπσεν γλυκό 12 %

Ρούπσεν πικρό 6 %  Βρώµη 5 %

Λιναρόσπορος 5 %  Λιναρόσπορος 4 %

Βρώµη 3 %  Καναβούρι 2 %

Καναβούρι 2,5 %  Νίζερ 1 %

Νίζερ 1,5 %   100 %

 100 %   

  



Μείγµα για την Πτερόροια  Μείγµα κατά την διάρκεια των Εκθέσεων 

Κεχρί 79 %  Κεχρί 67 %

Νίζερ 8 %  Νίζερ 13 %

Περίλα 4 %  Λιναρόσπορος 9 %

Λιναρόσπορος 3 %  Βρώµη 6 %

Ρούπσεν γλυκό 3 %  Εξωτικοί σπόροι Υγείας * 3 %

Καναβούρι 3 %  Περίλα 2 %

 100 %   100 %

*  Οι Εξωτικοί σπόροι Υγείας είναι ένα µείγµα από 30 τουλάχιστον διαφορετικούς σπόρους. 

 

Ανάλογα µε την χρονική περίοδο αλλά και τις ανάγκες 
του καναρινιού, προσθέτουµε Βρώµη ή Περίλα. 

 

Λόγω του µεγάλου αριθµού των εκτροφέων που 
ασχολείται µε αγριοπούλια, θ’  αναφέρουµε ενδεικτικά δύο 
µείγµατα για να δούµε την διαφορά της περιεκτικότητας των 
µειγµάτων σε σχέση µε αυτό των καναρινιών. 

Μείγµα για Επαγγελµατίες που 
δεν σκέφτονται το κόστος. 

Κεχρί 82 %

Νίζερ 12 %

Λιναρόσπορος 3 %

Καναβούρι 3 %

 100 %

Μείγµα για ντόπια αγριοπούλια 
σποροφάγα.  Μείγµα για Καρδερίνες (Γαρδέλια) 

Κεχρί 46 %  Κεχρί 33 %

Ρούπσεν γλυκό 25,5 %  Ρούπσεν γλυκό 20 %

Λιναρόσπορος 7 %  Νίζερ 16 %

Νίζερ 7 %  Σπόροι Υγείας 8 %

Βρώµη 5,5 %  Λιναρόσπορος 5,5 %

Καναβούρι 5 %  Σπόροι Σπανακιού 5 %

Παπαρουνόσπορος 4 %  Βρώµη 4 %

 100 %  Βρώµη τριµµένη 4 %

  Καναβούρι 2,5 %

  Περίλα 2 %

   100 %

Προεραιτικά µπορούµε να προσθέσουµε σε µικρές ποσότητες Παπαρουνόσπορο, κίτρινο πάνικο 
και Γιαπωνέζικη Παπαγαλίνη. 



Στην αγορά, όπως είναι φυσικό, µπορούµε να βρούµε αυτά τα µείγµατα έτοιµα, αλλά και πολλά 
άλλα. Μπορούµε επίσης να φτιάξουµε τα δικά µας µείγµατα γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των 
καναρινιών µας αλλά και τις ανάγκες τους. 

Εδώ θα ήθελα ν΄ αναφερθώ στις νέες τάσεις που παρουσιάζονται στην διατροφή των σποροφάγων 
πτηνών στην διεθνή αγορά. Πρόκειται για οµογενοποιηµένα µείγµατα σπόρων ή προιόντων σπόρων σε 
µορφή κροκέτας όπου περιέχονται όλα τα θρεπτικά συστατικά στις σωστές αναλογίες. 

Οι λόγοι που οδηγούν στην παραγωγή τέτοιων τροφών είναι πρώτο οτι το πτηνό πρέπει να πέρνει 
κάθε µέρα όλα τα συστατικά που χρειάζεται και όχι πρώτα τους σπόρους που προτιµά και του αρέσουν, 
και δεύτερο για την ευκολία του εκτροφέα. Η διατροφή αυτή όµως θα π΄ρεπει να ξέρουµε οτι είναι µια 
στροφή από τους φυσικούς σπόρους στους τεχνικά κατασκευασµένους. Είναι βέβαια µια επιλογή που 
µπορεί να κάνει ο κάθε εκτροφέας µόνος του. Προσωπικά, θα του πρότεινα να ρωτήσει και τα καναρίνια 
του αν συµφωνούν. 

 

      Παναγιώτης Α. Μαµατζάκης 

           Ιατρός 

           Εκτροφέας Καναρινιών 

      Μέλος Π.Ο.Κ. 
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