Campylo Bacter Bacterie
De campylo bacter bacterie is een probleem waar de vogels eigenlijk niets aan
kunnen doen. Dit ontstaat als de vogels besmet of geïnfecteerd voer voorgeschoteld
krijgen. o.a. Bij slecht zaad of kiemzaad krijgen soms na verloop van tijd deze
campylo bacter bacterie de overhand. "Let wel" De overhand. De campylo bacter
bacterie is vaak al in het darmkanaal aanwezig. Maar door steeds slecht of eenzijdig
voer toe te dienen krijgen de vogels minder weerstand en zal een explosie van deze
bacterie tot gevolg hebben. De jongen sterven al na 3 tot 5 dagen in het nest. De
darmen zijn rood gekleurd opgezet waarin dikwijls onverteerbare zaden zichtbaar
zijn.
De oude vogels houden het een poosje langer uit maar gaan uiteindelijk na 2 tot 3
weken ook ten gronde. De ontlasting is dan meestal egaal bruin. Om zekerheid te
krijgen is een mest onderzoek nodig. U koopt dan het juiste geneesmiddel die u
voorgeschreven krijgt. Zo kan de rest van het vogel bestand gespaard worden. Dan
kan na verloop van enkele maanden de kweek hervat worden.
Toch gaan we nog even terug naar de oorzaak. Er was hier sprake van een
besmetting van bijna alle tropische vogels en wel in allemaal verschillende kweek
ruimtes. Een verstandige kweker kan dan maar èèn conclusie trekken. Deze kan bij
zich zelf te rade gaan, en zeggen, "Wat heb ik fout gedaan?" Wat is er mis gegaan?
Ik heb onbewust een voedingsbodem voor deze bacterie bij mijn vogels gekweekt.
Met een beetje kennis en aandacht voor uw hobby zullen na verschillende
redeneringen de gemaakte fouten boven tafel komen. Fouten moet men eerst maken
om tot een beter inzicht te komen. En dan: vertel gerust uw collega kweker wat u fout
gedaan heeft. Hij leert hier weer van U. Met schade en schande is goed te leren voor
de toekomst.

