OKTOBER
Volle herfst, de vogeltrek is reeds goed op gang. Zo zorgt iedere vogel en elk dier voor een
goed onderkomen voor de winter. Ik denk hierbij ook aan de muizen die nu, wanneer de oogst
op het veld weg is, de bewoonde wereld opzoeken. In onze vogelverblijven zijn dit zeer
ongewenste gasten. Daarbij wordt gedacht aan de ziekten die zij kunnen meebrengen, het zaad
dat ze opeten en bevuilen met hun uitwerpselen en urine. Dat laatste kan gepaard gaan met
dodelijke gevolgen wanneer onze vogels met urine bevuilde zaden opeten. Daarom nemen wij
onze voorzorgen. Buiten de volière wordt muizengif geplaatst (bvb. in een kleine buis waar
alleen een muis of rat bijkan), ook zijn er nu muizenvallen met een soort wipplankje die zeer
effectief zijn, zeer gemakkelijk te plaatsen zonder gevaar voor onze vogels. Vanaf nu kunnen
we al één en ander van het kweekmateriaal reinigen en ontsmetten (nestjes, nestkorfjes e.a.).
Om ze vrij te maken van luis een simpele oplossing. Wanneer alles afgewassen en gedroogd is
doe ik de nestjes in een plastiekzak te samen met een vaponastrip en plaats deze in een
tamelijk warme plaats om zo de laatste luizeneitjes te doen uitkomen. Na ongeveer één maand
zal alles luisvrij zijn maar dat is nog geen garantie om volgende zomer zonder bloedmijten door
te komen. De voeding blijven we verder goed verzorgen:een uitstekende zaadmengeling en
eivoer waaraan een volledige krachtvoer-mix is toegevoegd. Hieronder worden af en toe
gepelde zonnebloemzaden gemengd. Ook de onkruidzaden niet vergeten: weegbree
(ruibevorderend), melde, perzikkruid, bijvoet (zeer goed en geurig daarbij). Ook zeer aan te
bevelen is zelfgekweekte trosgierst en panis. De kweek daarvan is een apart hoofdstuk maar
het is zeker niet moeilijk. Over de manier van onkruidzaad geven nog dit: bij mij wordt alles
opgehangen maar er zijn ook kwekers die het op de grond gooien en daar dagelijks wat
bovenop doen. Ook niet mis maar pas op wanneer de hoop achteraf verwijderd wordt. Dan pas
loert er gevaar. Veel zaden zijn tussen de op de grond liggende plantedelen beginnen
schimmelen d.w.z. dat ook de bodembedekking verwijderd dient te worden want onze vogels
doen niets liever dan op de grond rond scharrelen en van al die verdorven zaadjes meepikken.
De tentoonstellers zullen nu wel op vinkenslag liggen wanneer ze gaan kunnen beginnen met
de eerste exemplaren mee te nemen naar de plaatselijke tentoonstellingen. Opletten want nog
teveel moeten de keurders bestraffen omdat de vogels nog ruistoppels vertonen. Deze tak van
onze hobby is ook iets apart. Het zullen dan ook de doordrijvers zijn die na jaren geduldig
opbouwen resultaten zullen verkrijgen. Oktober is meestal de maand van de Nationale W.E.V.tentoonstelling. Er zijn nog altijd goede kwekers die we spijtig genoeg nooit zien deelnemen aan
deze show. Persoonlijk denk ik dat deelnemen aan dit kampioenschap toch de bekroning is van
onze kweek om aldus aan een breder publiek te tonen wat er binnen de werkgroepen
gepresteerd wordt. Hoe meer gekweekte vogels wij kunnen laten zien hoe beter wij zullen
aanvaard worden als volwaardige kwekers. Want soms zijn cijfers en statistieken geen
voldoende bewijs voor het doen aanvaarden van onze hobby door anders denkenden.
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