Jaarschema zangvogels 2022
Euro & kanaries
Het jaarschema is een algemene leidraad doorheen voorbereiding, kweek,
uitkippen, spenen en rui. Bespreek met uw VFB-dierenarts de specifieke
behoeften van uw vogels en stel samen een schema op maat op.

Kweek: voorbereiding vanaf 6-8 weken vóór de kweek
1. Alles begint met een gezonde omgeving!
2. Preventie atoxoplasmose/coccidiose + megabacteriose/dysbacteriose
•
•

Dierenarts: controle vogels + mestonderzoek 6-8 weken vóór de kweek
Enkel kuren in geval van problematiek:
• 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
• 3 dagen Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
• 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)

3. Gedurende 6 weken vóór de kweek
•
•
•

Dagelijks Immuno-Plus (2 ml/l)
• Kweekbevordering; vogels komen in top(kweek)conditie
1-2 dagen per week Hepa-Plus (4 ml/l)
• Leverontlasting
Naar behoefte: Vita-Plus, Long Energy, Ready, Vit E+Se, Vita-Min-DCP
• Deze mogen elk gecombineerd worden met Immuno-Plus

4. Preventie bloedzuigende mijten
•

•

Exzolt: 1 ml/l gedurende 1 dag, herhalen op dag 7 en 14
• Geen invloed op de vruchtbaarheid & (nest)jongen
• Kan alle 3-4 maanden herhaald worden
Extra preventie bloedzuigende mijten
• Vóór ingebruikname hok/volière behandelen met:
• Derma-Plus/Exmite Spray
• Herhalen kan in bijzijn van de vogels/(nest)jongen

Kweek: uitkippen van de jongen
1. Eerste 6 levensweken
•
•

Immuno Booster (1 g/100 g of 10 g/kg (ei)voer)
• Optimale premix voor jonge vogels
Super Start-Up (5 g/kg eivoer)
• Natuurlijke onderdrukking bacteriële/necrotische diarree
• Vlotte opstart & preventie zwarte stip (circovirus)

2. Vanaf 2 dagen vóór uitkomst tot 5 dagen na uitkomst
•

Coli-Mix (5 g/l)
• Preventie zweetziekte (colibacillose)

NeorniPharma Dwarsstraat 3, 3560 Lummen (BE) | info@neornipharma.be | +32 (0)13 35 89 82

Kweek: gespeende jongen
1. Alles begint met een gezonde omgeving!
•
•
•

Extreme 7: breedspectrum ontsmetting
• Ontsmetting tegen bacteriën, virussen, schimmels en gisten
Coxi-Clean: coccidiose-zeep
• Preventie coccidiose/atoxoplasmose
Neorni Stabilizer: probiotische omgevingsspray
• Preventie door verlaging omgevingsdruk

2. Preventie atoxoplasmose/coccidiose + megabacteriose/dysbacteriose
•

•

Bij het afzetten van de jongen
• Verhoogde gevoeligheid atoxoplasmose/megabacteriose
• 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
• 3 dagen Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
• 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
Gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)
• 3-5 dagen ACS (1 ml/l) 1-2 keer/maand
• Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
• 1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)
• Preventie megabacteriose & dysbacteriose

Ruiperiode
1. Gedurende de volledige duur van de rui
•

Afwisselend Condi-Plus & Aminovital:
• 1 dag Condi-Plus (2 ml/l)
• 1 dag Aminovital (2 ml/l)
• 1 dag Condi-Plus (2 ml/l)
• …

2. Gedurende het gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)
•
•

3-5 dagen ACS (1 ml/l) 1-2 keer/maand
• Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)
• Preventie megabacteriose & dysbacteriose

Bij NeorniPharma wordt er altijd gestreefd naar de beste oplossing op lange termijn. Wij zoeken continu
naar alternatieven voor antimicrobiële middelen om het risico op resistentie te beperken. Het doel moet
steeds zijn om vogels zo min mogelijk preventief te behandelen met antimicrobiële middelen. Hiervoor
zijn klinisch onderzoek en eventueel bijkomende testen cruciaal. Na het stellen van een correcte diagnose
kan een gepaste behandeling ingesteld worden.
Antibiotica zijn niet onschuldig. Raadpleeg uw dierenarts voor een correct en verantwoord gebruik ervan.
Autopsie: gooi een overleden vogel niet zomaar weg! Deze kan veel informatie opleveren om tot een gepaste behandeling te komen. Overleden vogels worden best koel bewaard (frigo) en binnen 24 u. (max. 72 u.)
onderzocht.

Dit jaarschema is ook beschikbaar op www.neornipharma.be
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