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Voorbereiding voor de kweek.
1.
2.
3.
4.

Gezondheid controle
Hygiëne
Selectie
Conditie

 Licht geleidelijk opdrijven tot 14 a 15 uur per dag
 Lampen met uv spectrum (Philips TLD 965 of Biolux van Osram)
 Levensduur lampen nagaan de intensiteit en het aantal lumen van de lamp ongeveer
1000 lux eventueel overschakelen naar Hoog frequentie lampen . Daglicht bevat UV
straling hetgeen de vogels nodig hebben voor de vitamine D3 . (natuurlijk licht)
 Mannen eerst voorbereiden met licht. Dit geleidelijk opvoeren. Temperatuur ca 15'c
 Vochtigheid 60-80 %
 Conditie opbouw d.m.v. voeding en extra eivoer
Eerst hokken en omgeving en reinigen ontsmetten bv. Dettol, Javel, F10
 Daarna nestkommen en omgeving behandelen voor uitwendige parasieten
zoals rode bloedmijt.
 Byemite : 4ml per liter
 Carbarylpoeder : rechtstreeks in de nesten
 Ardap spray, Frontline druppel in de hals ( voor zwarte mijt)
 Trimming van de lange bevedering(ogen , cloaca ) met schaartje
 Overjaarse vogels controle op kalkpoten
Ondersteuning conditie leverfunctie en stimulatie bevruchting.
I.
II.
III.

Voldoende plat witzaad in de zaadmengeling in de rustperiode
Vitamine Kadrie: 5ml per liter 1x per week ( noodzakelijk voor goede bevruchting)
Vigo-Carnitine 5ml/liter 1x per week (spierversterkend, tegen vervetting)

Vitamine Kadrie bevat alle vet oplosbare vitaminen, vit A , Vit D3 , Vit E , en Vit K.
Bij de voorbereiding van de kweek eten de meeste vogels weinig ei voer en is er dus een
schaarse aan basisvoeding aan zaden en granen met een tekort aan deze vitaminen. De
bedoeling is dus om via het drinkwater twee maal per week een supplement te doen om de
kweekresultaten te optimaliseren voornamelijk de bevruchting.
Doel :






Compenseert een eenzijdige voeding
Vervangt gedeeltelijk het natuurlijk zonlicht
Zorgt voor een goede beendervorming
Stimuleert de bevruchtingen een goede leg.
Voor het behoud van evenwicht in de slijmvliezen van luchtwegen spijsvertering.
Toediening via het drinkwater 5ml/liter drinkwater.

Vigo-Carnitine supplement voor spierwerking energie bron gaat vervetting tegen.VigoCarnitine bevat L-Carnitine magnesium en natuurlijke plantenextracten.
Carnitine staat in voor her transport van vetzuren en is de energieproducent van de cel en
speelt dus een belangrijke rol in de energieproductie van het lichaam. Verder is carnitine een
antioxidant en heeft het een beschermende en ondersteunende werking op de
doorstroming. Magnesium is noodzakelijk voor vele enzymatische processen in het lichaam.
De plantenextracten zorgen voor een heilzame werking van verschillende orgaanfuncties.





Doel:
Geeft meer energie en verbeter de algemene conditie
Werkt spierversterkend en stimuleert de eetlust
Ondersteunt de stofwisseling en gaat vervetting tegen
Beschermt tegen vermoeidheid en uitputting door stress
Toediening via het drinkwater 5ml/liter drinkwater.
Hepato-chol voor bescherming van de lever bij geven van kleurstof.

 Per week 2 dagen geen kleurstof maar hepatol-chol.

Kweek .
Behandeling voor colibacillose (= zweetziekte) gepaard met neststerfte
Flagellamix plus : 5 gram. Per liter water in de eerste levensweek.
Bacteriële diarree 5 gram. per liter water gedurende 7 dagen.

Tylan pure : Bij luchtwegen infectie en darmstoornissen.
1 gram per liter drinkwater. Kan men mengen met soludox
Algemene gezondheidscontrole ( zwarte stip / atoxoplasma / ornithose / megabacteriën )
GROG Mengen onder ei voer tijdens kweek gedurende 1 a 2 maanden.
Ornithose meestal nat oog en kaal om het oog. Huidschimmel doet veertje afvallen.
Lens katorak witte vlek op oog . is blind aan dat oog erfelijk.
Teveel aan kleurstof belemmert de aanmaak van vitamine A.
Teveel aan antibiotica is te zien aan witte aanslag op tong.
Uilenkop ziekte vogels te warm onder plastic dak hebben vocht in de kop gekregen door
oververhitting.
Lunsh is erfelijk.
Vogel heeft 7 luchtzakken door met schrik ergens tegen aan te vliegen kan een luchtzak
scheuren en krijgt hij een dikke bult dit herstelt weer vanzelf . luchtzak kan men
doorprikkenVanaf de bovenkant.
Kalkpoten insmeren met geel sap van paardenbloem of stikkende gouwen.
Coccidiose zowel tijdens kweek als rui. Baycox 2,5 % : 2ml per liter gedurende 2 dagen doodt
de oöcyten in elk stadium. Om de 2 maanden.
Atoxoplasmose zit in de bloedbaan en is zeer moeilijk te bestrijden.
Latent aanwezig is een ziekte die terug komt bij verminderde weestand.

Deze lezing is op 17 februari bijgewerkt aan de hand van de lezing
gegeven in Meijel.
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