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Què és un Agaporni? 
Són de la familia Psittaculidae, d'origen Africà 
del Centre i Occident.  També anomenats els 
inseparables, o ocells de l'amor, són lloros 
petits de cua curta i amb colors molt vistosos, 
tenen una mida de 13 a 16cm i viuen de 10 a 15 
anys. Hi han 9 espècies diferents però les més 
comunes a les botigues són 3: 
 

- Agaporni Fischeri:  
Té l'esquena, el pit i les 
ales verdes, el seu coll es 
groc daurat i a mida que 
va pujant cap a la part 
superior es tornar taronja 
fosc. La part superior del 
cap és d'un verd oliva i el 
bec és de color vermell 
brillant. Té un cercle de 
color blanc al voltant de 
cada ull, anomenat cercle ocular.! 
 

- Agaporni Roseicollis: 
Té una gran varietat de colors 
però els que predominen més 
són el color del cos verd i la 
cara d’un color rosat salmó. 
El bec a diferencia de 
l’agaporni Fischeri i Personata 
és de un color marronós.! 

 
- Agaporni Personata 

És una espècie que conté 
molta diversitat de colors. 

La seva característica és el 
seu color negre o castany 
casi negre a la part del cap, 
els ulls rodejats d'un anell 
de color blanc i el bec és 
de color vermell brillant.! 
!
On viuen? !
Les gàbies dels agapornis han de ser grans, de 
al menys 60x80x40, degut a que són de la 
família dels lloros i els hi agrada estirar les 
ales. Es recomana que siguin més altes que 
amples i que siguin de metall ja que amb el 
seu bec són capaços de trencar les superfícies 
de plàstic ràpidament. També es recomana 
l’ús de menjadores internes fixes ja que 
tendeixen a tirar-les o trencar-les. La 
localització de la gàbia és molt important ja 
que hem de tenir en compte la seva 
procedència africana, necessiten temperatures 
elevades constantment i que els hi toqui el sol 
durant bastantes hores. A l’hivern hem de 
vigilar els canvis bruscos de temperatura, si 
estan a l’exterior els entrarem a les hores que 
no siguin de màxima exposició solar. Per 
evitar variacions brusques de temperatura a 
les nits fredes o d’hivern es recomana tapar la 
gàbia amb lona, llençols o una manta per 
mantenir així la temperatura més estable. 
És molt important que dins de la gàbia tinguin 
joguines, escales i/o superfícies d’escalada, ja 
que són animals que necessiten molta 
estimulació ja sigui en forma de joc, de 

picoteig o de menjar. Millores en l’enriquiment 
ambiental poden ser tan senzilles com 
incrementar superfícies de picotejà, com 
poden ser joguines de fusta, de plàstic o 
cordes; congelar fruites i donar-li com si fossin 
“gelats” ja que estarà més temps entretingut i 
construir estructures amb paper per poder 
treure de dins o de fibra de coco que pugui 
arrencar. 

 

Què mengen? 
A l'hora d'escollir pinso podem triar entre els 
mixtes l'aliment principal de les quals són les 
llavors i estan complementats per fruits secs, 
complexos vitamínics i, depèn quin, amb 

fruites. L’altre alternativa és el pel·letitzat, que 
és un pinso menys atractiu per l’ocell però 
normalment més complet. A més a més dels 
pinsos es molt important donar fruita com  
poma, pera o taronja i una mica de verdures 
com l’escarola, tomàquet o enciam.!
"omplementarem la dieta amb calç, la podran 

obtenir amb els ossos de sípia o amb les 
pastes de cria. 
 

Com es reprodueixen? 
Per la cria es necessita una parella de la 
mateixa espècie. La única manera 100% 
segura de sexar-los és amb la prova d'ADN, 
tot i que hi han mètodes com per exemple la 

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir un Agaporni, li oferim aquest tríptic 
on s’expliquen les seves necessitats i el seu 
manteniment bàsic. 
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palpació de l’espai entre la quilla i el còccix, 
tenint la femella més separació que el mascle; 
amb el Roseicollis es podria saber per el cap,  
mes rodo i gros en el mascle; amb el Fischeri i 
el Personata és més 
complicat però on 
es podria veure és a 
l'anell ocular, més 
gran en les femelles. 
La femella quan cria 
es torna més 
agressiva i el mascle 
és el que 
s'encarrega de donar de menjar.  La millor 
època per a la cria és d’octubre a març, 
depenent de la climatologia. Perquè els pollets 
surtin bé i sans millor que els progenitors 
descansin des de juny fins setembre. Als 10 
dies de posar el niu, que ha de ser tancat i 
gran, posaran el primer ou i arribaran a 4 o 6 
en dies alterns. Uns 23 dies després comencen 
a eclosionar. Lo normal és que les cries neixin 
amb dos dies de diferencia, donarem pasta de 
cria als pares que els aportaran vitamines i 
proteïnes ja que han tingut i tindran un 
desgast més gran de lo normal. A partir dels 
40-45 dies després de eclosionar els ous, les 
cries comencen a sortir del niu i els haurem de 
deixar entre 10 dies i un mes amb els pares per 
assegurar-nos que mengen sols abans de 
poder-los separar. 

 
Com s’han de netejar? 
Traurem el substrat, que pot ser de pellets de 
fusta natural, pellets de paper natural, sorres 
per a ocells, etc. MAI posarem paper de diari 

ja que és tòxic. La gàbia s'ha de netejar tota 
ella un cop per setmana amb aigua calenta i 
sabó per desinfectar-la, sobretot la zona 
inferior i les menjadores i abeuradors. En cas 
de que la gàbia estigui molt bruta es pot 
rentar amb aigua amb lleixiu sempre i quan 
deixem assecar bé per tal de que evapori tot 
el lleixiu. Els ocells són molt nets i tendeixen a 
fer banys, per tant és important que li posem 
una piscineta petita i canviar-li l’aigua 
diàriament per evitar infeccions i fongs.  

 

Com s’han de tractar? 
Les femelles són més agressives que els 
mascles i normalment són les que vigilen el 
territori, els mascles no ajuden a la hora 
d'incubar els ous. Són animals molt 
“sensibles”, poden estar des de tristos a 
extasiats de felicitat i és molt important ser 
capaços de identificar-ho ja que si no pot 
derivar a problemes d’estres, picotetg, pèrdua 
de plomes i pèrdua de gana entre altres. 
 

Atenció veterinària: 
Es necessària la desparacitació interna cada 6 
mesos amb el producte que ens indiqui el 
nostre veterinari i també anar desparacitant 
externament mínim 1 cop l’any i si pot ser a les 
èpoques de més calor, ja que són en les que hi 
ha més paràsits. 
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