JUNI.
Voor onze Europesen is dit de beste kweekmaand. Bij de meeste kwekers zijn er
nu al wat jongen op stok dus nog meer werk erbij. De jongen moeten tijdig van
de oudervogels verwijderd worden, zeker voor het tweede nest uitkipt. Want door
jonge vogels worden er nogal wat nesten verwoest.
Dit is nu het moment waarbij veel kwekers met de handen in het haar zitten
omdat ze niet weten wat met de jonge vogels aan te vatten. Het is altijd hetzelfde
liedje, teveel kweekparen en te weinig plaats.
Om dit euvel te vermijden voorzie ik twee kweekboxen voor de grotere soorten.
De kleinere gaan tijdelijk in kanariebakken (120 cm). Zeker niet teveel: maximaal
6 per bak. Dit is uitstekend voor een goede gewenning aan de aanwezigheid van
de mens.
Waar we nu zeker waakzaam moeten over zijn is de bloedluis. Juni is de maand
waarin zij zich in grote getale vermenigvuldigen. Daar heeft het warme weer wel
veel mee te maken. Wanneer er ooit bloedluizen in de volière geweest zijn is het
opletten geblazen. Ik kan er, zoals trouwens veel kwekers, van meespreken.
Daarom neem ik mijn voorzorgen. In begin april als de volièrewanden nog kaal
zijn (zonder nestkorfjes e.a.) wordt alles besproeid met een oplossing van het
produkt O.C.-pou (Franse OC-produkten).
Het is een voor vogels volledig onschadelijk poeder dat opgelost binnen de 24
uur moet verwerkt worden. Het heeft een werking van ongeveer 3 maanden, dus
herhalen wij de besproeiing in juli.
Mochten er ondanks dit preventief middel nog luizen aanwezig zijn bestaat er
nog een ander zeer goed product: "Ardap". Dit mag zelfs in de nesten en op de
vogels gespoten worden. De luizen hebben ook wel een voorliefde voor
bepaalde vogels dat zullen de kwekers van groenvinken wel weten.
Nog een ander groot probleem is het feit dat onze goudvink de eigenaardige
gewoonte heeft om op een veel te vroeg tijdstip 's nachts niet meer op het nest
met jongen te gaan. Dit gebeurt soms reeds na de zesde of de zevende dag.
Wanneer ge 's morgens naar het nest gaat kijken zijn de jongen onderkoeld of
reeds dood. Al te veel kwekers denken dan dat de ouders het nest in de steek
hebben gelaten. Niets is minder waar. Ze willen gewoon 's morgens beginnen
voederen maar doordat de pop 's nachts niet meer op het nest was zijn de
jongen onderkoeld en hebben zij niet meer de kracht om te sperren. Daarna
worden ze door de ouders verlaten.
Wanneer er nog enig teken van leven is kunnen ze nog gered worden. Plaats ze
in een broedmachine of ziekenkooi. Door de warmte herleven ze als bij wonder
binnen het half uur. Heel dit euvel voorkomen is veel eenvoudiger.
Wanneer ik 's avonds (rond 22 uur) in de volière ga en de pop zit niet op de
jongen dan neem ik een lapje stof (liefst geen nylon) en leg dit op de jonge
vogels. Natuurlijk niet vergeten 's anderendaags vroeg het lapje te verwijderen.
Voor de ouders is er precies niets gebeurd. Het is een feit dat bij onwetende
kwekers dit èèn van de grootste mislukkingen is bij de goudvinken.
Door het vele werk wordt soms ook wel eens de hygiëne verwaarloosd. Nette
boxen en/of kooien is het devies dat altijd op de eerste plaats moet komen. Een
slechte verzorging heeft altijd veel ergernis en miserie voor gevolg en dit hebben
we alleen bij onszelf te zoeken.

