Opgroeien van jonge hoenders en krielen
De zomerperiode is aangebroken. Alle kuikens zouden nu al meerdere weken oud moeten zijn;
met andere woorden sluiten we nu het broedseizoen nu definitief af.
Meerdere leden zullen ook dit jaar te kampen hebben gehad met allerlei ziekten en
ongemakken. Ondanks de blijkbaar goede zorgen, die iedere fokker zich voorneemt, duiken er
dan toch nog altijd onvoorziene problemen op.
Laten we beginnen met het prille begin!
De kuikens komen (in groten getale) uit het ei en verhuizen vanuit de broedkast naar hun
eerste verblijf. De eerste weken zal alles gunstig verlopen, want er is voldoende eten en
drinken voorzien in de doorgaans vrij kleine en beperkte ruimte. Na twee weken worden de
dieren mondiger en er wordt stilaan met eten en vooral met water gemorst. Hier mogen we dus
al beginnen op te treden, zodat de diertjes een propere en droge ruimte behouden.
Tussen de vier en zes weken, is het namelijk evident en wederkerig, dat de kuikens de kampen
hebben met bepaalde vormen van coccidiose. Hierbij moet er zo snel mogelijk ingegrepen
worden.
Vanaf de zesde tot de tiende week kan er ook nog een worminfectie optreden. Hierbij kan een
jaarlijkse wormkuur (die zowel bij de jonge als bij de oude dieren wordt toegepast) de schade
zo goed als quasi nihil beperken.
Een kwaal, waar we de laatste jaren haast geen vat op hebben, is de conditie van het
vederkleed; vooral in de staartpartij en vleugels, daarbij meestal goed zichtbaar op een donker
veerveld. Een degeneratie treedt namelijk op waarbij deze de schijn vertoont, als dat er
uitgerafelde naden op het uiteinde van de veer zitten. Een tekort aan dierlijke eiwitten, is
hiervan de oorzaak. Dit tekort treedt de laatste jaren op in het pluimveevoeder, doordat er
geen dierlijke eiwitten meer in deze voeding mogen verwerkt worden. Dieren die buiten vrij
kunnen rondscharrelen, hebben dit probleem haast niet, omdat ze de kans krijgen hun
dagelijkse portie dierlijke eiwitten te vergaren. Uit ervaring weet ik, dat bij het regelmatig
benevelen van het verenkleed met ‘white spirit’ de schade goed kan beperkt blijven.
Ook het week maken van kattenbrokken (aanwezigheid van vismeel en dierlijk afval) doet dit
euvel tot een strikt minimum herleiden……..

