KANARIEKWEEK 2011
Voorbereiding kweek
Preventieve kuur voor coccidiose (of lang schema met SULFA II voor atoxoplasmose )
- BAYCOX: 2 ml per liter gedurende 2 dagen gevolgd door
- ESB3 30%: 1 gram per liter 5 dagen, 2 dagen zuiver water, opnieuw 5 dagen 1 gram/ liter
Bij vaststelling aanwezige ziekte wordt deze behandeld
- Luchtwegeninfectie: SOLUDOX 3 gram per liter 10 dagen
- Trichomoniose met sinusitis: PARAPLUS ENERGIE 10 gram per liter 10 dagen
- Diarree: FLAGELLAMIX plus: 5 lepeltjes per liter water gedurende 7 dagen
Ondersteuning conditie, leverfunctie en stimulatie bevruchting
- Voldoende plat witzaad in de zaadmengeling in de rustperiode
- VIGO-CARNITINE 5ml /liter 1x per week (spierversterkend, tegen vervetting)
- HEPATO-CHOL 10ml/l 1x per week (helpt de leverfunctie, ontgiftigin g van kleurstoffen)
- VITAMINE KADRIE: 5 ml per liter 1x per week (noodzakelijk voor goede bevruchting)
Eivoer 1 à 2x per week verstrekken: mogelijke extra’s om aan het eivoer toe te voegen
- VIT-AZ-MIN (bron van mineralen, oligo-elementen, beschikbare calcium en zeewier)
- AMINO-FORT (bron van essentiële aminozuren, belangrijk voor zware postuurrassen)
- GEZONDHEIDSOLIE (helpt de natuurlijke weerstand te verhogen)
- MULTIVITAMINE (bron van alle vitaminen, indien zelf gemaakt eivoer)
Licht geleidelijk opdrijven tot 14 à 15 uur per dag - starten met 12 uur
- best lampen met UV spectrum (Philips TLD 965 of Biolux® van Osram)
- levensduur lampen nagaan en eventueel overschakelen naar HF -ballast voor frequentie
- per week een half uur / mannen best eerst voorbereiden
- week van koppelen temperatuur ca 15°C
Eerst hokken en omgeving reinigen en ontsmetten: bv Virkon -S, Dettol, Javel, F10
Daarna nestkommen en omgeving behandelen voor uitwendige parasieten zoals rode bloedmijt :
- BYEMITE: 4 ml per liter voor de omgeving (zie flacon)
- CARBARYLPOEDER: rechtstreeks in de nesten of zelfs op vogel te gebruiken
- ARDAP spray, FRONTLINE: druppel in de hals (voor zwarte mijt)
Trimming van de lange bevedering (ogen, cloaca) met schaartje
Insmeren van de pootjes met MASTIKEL voor schubben bij overjaarse vogels

Kweek
Behandeling voor colibacillose (= zweetziekte) gepaard met neststerfte
- FLAGELLAMIX PLUS: 5 lepeltjes per liter water in de eerste levensweek
Algemene gezondheidscontrole (zwarte stip/atoxoplasma/ornithosis/megabacteriën)
- GROG mengen onder eivoer tijdens kweek gedurende 1 à 2 maanden

Gespeende jongen + kweekvogels na de laatste ronde
Behandeling voor coccidiose:
- BAYCOX: 2 ml per liter gedurende 2 dagen gevolgd door
- ESB3 30%: 1 gram per liter 5 dagen, 2 dagen zuiver water, opnieuw 5 dagen 1 gram/ liter
Indien nodig behandeling voor megabacteriën (= magerziekte, onverteerde zaden in de mest)
- MEGABAC PC: 10 lepeltjes per kg eivoer gedurende een aantal weken
HEP ATO-CHOL en VIGO-C ARNITINE elk 1x per week
(voor een goede conditie, bevedering & kleuropbouw, ondersteuning voor de leverfuncties)
Inenting tegen pokken met POULVAC -P canary® vanaf 4 weken in de vleugelplooi
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