Candidia Gist
Dit is een ziekte die op twee plaatsen voor kan komen bij onze vogels, in de keel of in het
maag darm kanaal. Of men nu punt- of kromsnavels kweekt speelt bij hier geen rol. Bij beide
soorten gedijt de gist Candidia albicans. Voornamelijk op de tong, keelholte, slokdarm en op
de huid van de vogel. De problemen dienen zich aan bij het voeren van eenzijdig voer zoals
b.v. elke dag lorrie pap. Zorgvuldige bestrijding en hygiëne is hier een vereiste bij deze
vogels. Wat denkt u van beschimmeld kracht- en opfokvoer of slecht gespoelde gekiemde
zaden? Deze zijn een prima voedingsbodem voor deze gist.
Maar is niet de directe oorzaak vooral tekorten in voeding breekt de weerstand.
Het 2de probleem dient zich aan als we te pas en te onpas antibiotica gebruiken. Doordat deze
ziekte geen specifiek ziektebeeld kent, constateert menige liefhebber dat hun vogels niet in
conditie zijn. Als eerste past men meestal een antibiotica kuur toe. Dit houd in dat bepaalde
micro-organisme in hun groei belemmerd worden. Juist deze organisme zijn zo hard nodig om
de natuurlijke strijd aan te gaan tegen deze voort woekerende gisten. Deze antibiotica
methode werkt dus volstrekt tegenstrijdig en leidt tot niets. Soms helpt het mee
schimmelgroei te bevorderen.
Een ziekte die dus bij de vogelliefhebber past zoals hij zijn hobby beoefend. De gist zal zich
nestelen in de slijmvliezen van het bekje en de keel van de vogel. Veelal zal men het in dit
stadium ook wel de ziekte spruw noemen.
Kropverzuringspruw aandoening komt vooral voor bij jonge vogels omdat het afweersysteem
en spijsverteringsorganen nog niet voldoende ontwikkeld zijn. Gaat de gist verder en nestelt
het zich in de slijmvliezen van de longen, dan is genezing vrijwel uitgesloten. Symptomen
zijn: Vooral regulerend braken met een vertraagde kroplediging en slijmophoping in de krop.
Verder slome vogels minder actief. Infecties kunnen zich uitbreiden naar de maag soms wel
eens de organen, zoals de longen en het zenuwstelsel. Diagnose: Microscopisch onderzoek.
Therapie: Melkzuurbacteriën toevoegen of in overleg een fungicide of schimmeldodend
middel en soms in combinatie met een antibiotica en toepassen van droogontsmetters en
isolatoren.
Wanneer de candidiase gist niet of verkeerd behandeld wordt zullen er langzaam maar zeker
vertering stoornissen gaan optreden. De vogels vermageren en zo komt de vogel aan zijn
levenseinde. De liefhebber heeft hier dus volledig verkeerd gehandeld. Ze luisteren teveel
naar mensen die niet bekwaam zijn bij gebruik en toepassen van geneesmiddelen.

