SEPTEMBER
Vanaf nu zouden we al moeten zien wat we van de kweek terecht gebracht hebben. Het is nu
aan ons om te oordelen en te noteren wat er goed en verkeerd gegaan is. Uit onze fouten
moeten we willen leren. De voeding terug wat aanpassen. Van opfok wordt er langzaam
overgeschakeld naar krachtvoer, dat nu nog om de twee dagen wordt gegeven. Het is nu van
belang dat we onze vogels goed observeren en nagaan of er geen exemplaren tussen zitten
met mindere konditie. Iedere verdachte moet onmiddellijk afgezonderd worden om mogelijke
besmetting te verhinderen. Een typische najaarsziekte is de Lankesterella die de laatste tijd
meer en meer voorkomt en dit vooral onder de jonge vogels (goudvink is hier heel gevoelig
voor). Tekens hiervan zijn de donkerblauwe tot paarse levervlek rechts onderaan het borstbeen.
In het beginstadium is deze ziekte nog goed te behandelen met ESB3 of een andere sulfamide
dit gedurende een langere periode dan bij coccidiose (10 dagen sulfamide, 10 dagen lichte
vitaminen, 10 dagen sulfamide). De grote overbrengers van deze ziekte zijn bloedluizen die van
de ene vogel op de andere overgaan en zo zorgen voor een rechtstreekse besmetting via het
bloed. Aan een genezen vogel is schijnbaar niets meer te zien maar toch blijft hij zijn leven lang
drager en zet op die manier de ziekte verder aan zijn nakomelingen. Dus denk driemaal na eer
ge zulk een vogel inzet voor de kweek. Nog zo'n probleemvogel is de groenvink. Ze kweken
gaat nogal, maar gezond en wel door de rui krijgen dat is andere koffie. Sedert enkele jaren doe
ik het zo: wanneer de rui begint, maar liefst nog vroeger, geef ik om de week ESB3 (één week
ESB3 aan 1gr de liter, één week zuiver water) en dat tot na de volledige rui. Dank zij dit
systeem is de sterfte minimaal en heb ik groenvinken met een laagje vet op de buik wat vroeger
niet het geval was. Deze methode heeft geen gevolgen voor de verdere kweek.
Dat er zich nu reeds tentoonstellers gereed maken is een feit maar voor onze Europesen nog
wat te vroeg, toch zeker voor de jonge vogels die volledig moeten geruid zijn als ze voor de TT
worden ingezet.
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