MAART.
Wie nu nog geen lentekriebels krijgt moet 's morgens vroeg maar eens aandachtig
luisteren naar de vogels in de natuur die reeds volop hun gezang ten beste geven.
Dat zou ook in de volière zo moeten zijn wanneer alles normaal is tenminste.
Het wordt nu wel het moment om een laatste controle bij de kweekvogels te doen. Zijn
ze niet te vet of te mager? Of komen er andere gebreken aan het licht? Alleen de beste
worden voor de kweek ingezet!
Wanneer we onze vette barmsijs mannen tot eind maart bijeen houden zal u merken
dat er heel wat vet zal verdwenen zijn. De aanleg tot vet worden is elk jaar een groot
probleem bij barmsijzen.
Wie we vooral in de gaten moeten houden zijn onze goudvinkmannen, wanneer die
onderling vechten moet men ze onmiddellijk scheiden en zeker achteraf niet meer
bijeen plaatsen. Hoe minder goudvinkmannen per volière des te beter. Het gaat hier om
de mannen die gans de winter van de poppen gescheiden zijn.
Putters, barmsijzen, sijzen en fraters kunnen het beter met elkaar stellen.
Botvinken en groenlingen worden soms ook agressief wanneer de dagen beginnen te
lengen. Hoewel zij allen in volière werden gekweekt toch hebben ze nog altijd de
neiging hun territorium af te bakenen.
Om de drift wat aan te wakkeren gaan we terug onze voeding aanpassen, langzaam
wordt overgeschakeld naar opfokvoer, dat wat meer eiwitrijk is dan krachtvoer. Hier
wordt tevens een weinig vit. E en wat gemalen bijenpollen aan toegevoegd.
Vanaf midden maart wordt tevens wat levend voer verstrekt. Persoonlijk geef ik nooit
vroeger levend voer omdat de mannen wel eens te driftig kunnen worden met zware
vechtpartijen e.a. tot gevolg.
Sedert enkele jaren plaats ik in iedere volière een schaal met goed verteerde kompost.
(ca 2 jaar oud). Wat de vogels daar allemaal gaan in zoeken is mij een raadsel maar
het zal wel ergens goed voor zijn. Ik denk hier bv. aan mineralen en sporenelementen.
Wanneer we eens goed rondkijken in de natuur dan zien wij, in de voorjaarsmaanden,
de vogels ook in de grond rondscharrelen onder het struikgewas. Zeker niet alleen de
lijsterachtigen. Het kan gebeuren dat maart reeds warme lentedagen geeft. Dit is voor
sommige liefhebbers het sein om hun vogels te koppelen. Laat u zeker niet verleiden
door die vroege lentedagen want het venijn zit steeds in de staart. En niets is slechter
voor een jonge pop dan haar eerste ei te moeten leggen bij vriesweer.
Op het einde van de maand geef ik een volledige kuur met ESB3. Drie dagen
sulfamide, 2 dagen zuiver drinkwater en tot slot nogmaals 3 dagen sulfamide.

