JANUARI.
Januari is traditioneel de maand van vele wensen en goede voornemens. Zoiets
hoort ook thuis in onze hobby. Daarom wens ik aan alle kwekers een vruchtbaar
2015.
Voor ons is januari een stille maand wat niet wil zeggen dat we niet waakzaam
moeten zijn op de conditie en gezondheid van onze vogels.
Het meest nog moeten wij letten op het droog houden van de bodem in onze
volières, want vochtigheid is de oorzaak van veel ziekten.
Reeds enige jaren gebruik ik schaafsel van dennenhout dat nu overal in de
handel is in verschillende verpakkingen. Ga geen houtkrullen halen bij de
timmerman want met al die uitheemse houtsoorten weet men maar nooit.
Op het einde of begin van de maand worden de krullen opgekuist en vervangen
door nieuwe en dit in alle volières te gelijk.
Bij dit werk komt er bij veel bodembedekkers nogal wat stof vrij. In veel mindere
mate is dit het geval bij het gebruik van houtkrullen.
Om heel wat praktische redenen neem ik de gewoonte aan, om sommige
werkzaamheden, elk jaar steeds opnieuw, op een zelfde tijdstip aan te vatten
om aldus heel wat tijd uit te sparen. Dit is nodig als ge een groot aantal vogels
bezit.
In januari kan het ook nogal koud zijn. Is er niettegenstaande deze koude reeds
volop gezang te horen dan duidt dit op een goede conditie.
Uit mijn ervaringen weet ik dat na een strenge winter steeds een van de beste
kweekseizoenen kwam. Ik denk daarbij aan de droogte en aan de natuurlijke
selectie want bij strenge koude dan overleven alleen de sterksten, dat leerden
we van de vogels die in het hoge noorden overwinteren.
Bij vorst krijgen de vogels wat extra voeding onder de vorm van een assortiment
olierijke zaden: negerzaad, maanzaad, sesamzaad, gemalen cardy, zonnepitten
en in mindere mate hennepzaad.
Deze extra's worden in een apart schaaltje gegeven, ze gaan teveel morsen met
de mengeling wanneer alles dooreen wordt gemengd.
Voor de late tentoonstellers onder ons is het opletten geblazen bij het
terugplaatsen van de vogels in de volière, zeker na deelname aan de
wereldkampioenschappen op het einde van deze maand. Het vergt van onze
gevleugelde vrienden heel wat aanpassing. Liefst gebeurt dat terugplaatsen
tijdens een vorstvrij weekend. Vroeger moesten we nu de inventarissen in orde
maken, daar zijn we gelukkig van af. Toen maakten we van deze gelegenheid
tevens gebruik om bij elke vogel een kleine conditie controle uit te voeren, we
hadden ze toch in de hand voor het controleren van de ringgegevens. Ook deze
kleine controle wordt best nu toch nog uitgevoerd. Indien nodig kunnen de
vogels dan behandeld worden en is er nog voldoende tijd voor de conditie
opbouw naar de kweek toe.

