FEBRUARI.
Op weergebied kan februari een opvolger van januari zijn. De laatste jaren met relatief zachte
temperaturen en verhoogde luchtvochtigheid, wat niet zo gezond is.
Vanaf nu beginnen we de voeding aan te passen. Het krachtvoer wordt nu wat opgedreven, om de
twee dagen een portie, doch niet meer dan de hoeveelheid die in één dag kan opgenomen worden.
Het krachtvoer maak ik zelf als volgt: 3/4 koffietas paneermeel, 1 ei, 1 maatje Aveskracht plus wat
geraspte sepia. Dit wordt gemengd met de moulinette (niet te lang malen, het voer moet brokkelig
blijven).
Daarbij voeg ik 1 soeplepel maanzaad, slazaad en sesamzaad. Zeker geen negerzaad want dan
zullen de vogels al het krachtvoer uitmorsen om toch het laatste negerzaadje te vinden.
Bij dit mengsel voeg ik voor de helft een eivoer (Supreme) uit de handel toe dat aangepast is voor
onze wildzang.
Voor diegenen die nog altijd problemen hebben met hun vogels bij het leren eten van eivoer, neem 's
avonds alle voer uit de volière weg en zorg ervoor dat er geen resten op de bodem achterblijven.
Geef 's anderendaags dan een portie eivoer en zet pas rond 13h het zaad terug. Dit mag enkel
gebeuren wanneer ge een vrije dag hebt of een goede verzorger. Doe het nooit bij koude
temperaturen.
Ik vind dat wij onze vogels ook eens moeten verplichten om een bepaald voedsel op te nemen, u zal
merken dat zij vlug bijleren.
Wat ook steeds beschikbaar moet zijn is grit en harde maagkiezel. Heel wat liefhebbers denken dat
het wel zal gaan met grof rivierzand op de bodem maar dat is fout.
De gemalen kwarts of "scherpe" maagkiezel heeft tot doel de zaden te malen (onze vogels hebben
geen tanden) de miniem-kleine ronde keitjes van het rivierzand zijn hier van geen enkel nut.
Ook de sepiaschelp niet vergeten. Bij mij wordt deze wel minder aangepikt omdat er sepia vermengd
wordt in het eivoer.
Reeds vanaf januari, en deze maand nog meer, geef ik takken van struiken of bomen die reeds in
knop staan: hazelaar en de wilgekatjes op het eind van deze maand.
Eens ze dat kennen kan daar geen enkele vogel aan weerstaan.
Wat snoep onder de vorm van stukjes fruit of rauwe groenten zijn zeker niet te versmaden. Ik denk
hier vooral aan de goudvink die hierbij een fijnproever lijkt te zijn.
Wij kuren deze maand opnieuw met sulfamide.
Ditmaal Furavet en ESB3 samen gedurende 4 dagen aan 1 gr per liter water. Dat ik nogal eens
wissel bij het toedienen van sulfamiden vindt zijn reden in een anders mogelijke immuniteit van
coccidiën en micro-organismen voor een bepaald middel.

