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De kweek van fruitvliegjes 
 

 

door Willem de Mooij 

 

 

 

Voor o.m. het grootbrengen van de jongen van kleine tropische vogels, zoals Afrikaantjes, is levend voer onont-

beerlijk.. Eén zo’n bron van dierlijke eiwitten zijn fruitvliegjes. Op grond van door Gerard Platteel verstrekte 

informatie werd onderstaande bijdrage geschreven.  

 

Fruitvliegjes zijn een belangrijke dierlijke voedsel-

bron voor onze vogels. Met name  kleine tropen 

brengen hiermee hun jongen voortreffelijk groot. 

Om fruitvliegjes in je hok te krijgen kun je ook een 

bakje met afvalfruit, zoals banaan, in je hok zetten. 

Hier zullen ook wel fruitvliegjes op af komen. 

Een betere manier om aan fruitvliegjes te komen is 

ze zelf te kweken. Nu zult u misschien meteen zeg-

gen, oh dat is voor mij veel te ingewikkeld en tijd-

rovend, maar niets is minder waar. Op de hieronder 

vermelde wijze kunt u op een eenvoudige manier 

duizenden fruitvliegjes kweken. Het recept is als 

volgt: 

 

Benodigdheden: 

• 2 kopjes maïsmeel 

• ½ kopje suiker 

• 2 dessertlepels gistvlokken 

• ¾ kopje limonade siroop 

• lege boterkuipjes of iets dergelijks 

Het maïsmeel is te koop in de Marokkaanse super-

markt. Neem wel het maïsmeel met de fijnste korrel. 

 

Bereiding: 
De maismeel, suiker en gistvlokken met een houten 

lepel al roerend toevoegen aan een pan met 3 liter 

water. Dit mengsel 15 tot 20 minuten laten door-

koken. Hierna ¾ kopje limonade siroop toevoegen. 

Het mengsel wat laten afkoelen en in de bakjes doen. 

Als bakjes kunt u het beste lege boterkuipjes gebrui-

ken en deze 2-3 mm open laten staan, zodat de fruit-

vliegjes er in kunnen komen. 

Om de fruitvliegjes te lokken, kunt u het beste een 

rijpe banaan bij de bakjes plaatsen. Zo krijgt u van-

zelf fruitvliegjes die hun eitjes in de bakjes gaan 

leggen.  

Met deze kweekmethode heeft u een constante aan-

was  van duizenden fruitvliegjes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


