AUGUSTUS
In augustus kan het wel eens zeer warm zijn. Denk maar eens aan de hondsdagen. Het
is nu vooral opletten dat wij een strenge hygiëne toepassen want vochtige warmte is
zeer gunstig voor het ontstaan van allerlei ziekten.
De rui van de jonge vogels komt nu ook op gang. We kunnen die bevorderen door het
geven van onrijpe onkruidzaden. Er is nu keuze te over maar denk eraan het kan
besproeid zijn, opletten dus. Het veiligst oogsten wij onze onkruiden op oude
spoorwegbeddingen, langs beken en rivieren op bouwwerven en stortplaatsen van
bouwafval. Wanneer er geen 100 % zekerheid is afblijven.
Ook moeten wij nu de voeding zeer goed verzorgen want de rui is voor een kleine vogel
nog altijd een hele opgave. Bij het eivoer meng ik nu wat extra vitaminen en mineralen
bvb. Vitavol plus en SA37 van Intervet (in de apotheek verkrijgbaar). Hier ook weeral
niet overdrijven al zijn het uitstekende produkten die uitsluitend voor vogels gemaakt
worden.
Met vitaminen voor menselijk gebruik moeten we zeer voorzichtig omspringen daar de
concentratie meestal te hoog is met alle gevolgen van dien.
Met het oog op de TT gaan de jonge vogels om beurten ongeveer twee weken in een
kweekbak (40 cm x 30 x 30) meestal per twee. Dit gebeurt natuurlijk niet tijdens de volle
rui, dan worden de vogels best niet van kooi of volière verplaatst omdat er anders veel
kans is dat de rui stopt voor ongeveer drie weken.
Er zijn nu ook al lijsterbessen rijp. Een ware lekkernij voor veel van onze vogels maar
nogal waterachtig dus weeral matig zijn.
Vanaf nu mogen de nestgelegenheden, takken e.a. weggenomen worden daar zij toch
maar een bron van vervuiling zijn.
Niet vergeten om terug enkele dagen (ca 4) sulfamide in het drinkwater te doen.
Regelmatig vers badwater is een "must" voor ruiende vogels. Maar denk eraan dat het
bad geen drinkgelegenheid mag worden.

