JULI
Juli is voor veel van ons kwekers de vakantiemaand, wat wil zeggen dat
het gewone leven wat losser en ontspannen is. Daarin schuilt een zeker
gevaar voor onze vogels want de regelmatige verzorging loopt nu soms
mank. Tijdens de vakantie wordt er meer aan ontspanning gedacht en
zodus komt onze hobby al eens op de tweede plaats. Dat is natuurlijk niet
goed te keuren. Ik denk bvb. aan laattijdig of te weinig voeren, het voer te
lang laten staan of laattijdig willen ringen enz... Voor diegenen die met
vakantie willen is het van het grootste belang een goede verzorger te
hebben, want in deze periode gebeuren er nog veel narigheden in onze
kweekruimten. Op dit moment is het gevaar voor bacteriële infecties groot.
Het warme weer zal daar zeker niet vreemd aan zijn. Hierbij denk ik aan
colibacillose (zweetziekte). Deze ziekte treedt vooral op bij jonge
nestvogels van 3 à 4 dagen. Ze hebben dunne, geelbruine ontlasting
waarmee ze het nest besmeuren. In dit stadium kan nog ingegrepen
worden maar meestal is het te laat. Wanneer ik vermoedens heb dat
bepaalde koppels gevoelig zijn voor deze ziekte (uit vorige nesten) geef ik
4 dagen voor het kippen sigmamycine (1 gr./l. water) en houd ik dit aan tot
ze 6 dagen oud zijn. Volgens mij een goede methode om deze ziekte te
overwinnen, die nog altijd een oorzaak is van veel sterfte onder de jonge
vogels. Vanaf nu worden de oudste zelfstandige jongen al eens gekuurd
met ESB3 30%. Drie dagen medicijn in het drinkwater, dan twee dagen
zuiver water en tot slot nog eens 3 dagen medicijn in het drinkwater.
Hierbij moeten we denken aan de gevoelige soorten: groenvink, putter,
goudvink... Ook zien we op het einde van deze maand dat de rui bij
overjarige vogels reeds begonnen is. Dus moeten we opletten met
diegenen welke de roodfactor bezitten. Willen we ze gebruiken voor de TT
dan zal wat kleurstof aan de voeding of het drinkwater toegevoegd
worden. Op het einde van deze maand is het de hoogste tijd voor de
laatste nesten. Wie in juli nog eieren heeft mag verder doen, de rest mag
stoppen want latere broedsels zijn meestal mislukkingen. In de natuur zijn
er reeds verschillende onkruiden in zaad bvb. de moerasspirea, zeer
geliefd door oude en jonge vogels.

