En hilsen fra Dansk Border Fife klub
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Der er gået næsten et halvt år siden Dansk Border Fife Klub (DBF) sendte det første
prøvenummer af ”Med næb og kløer” på gaden – så nu er det tid for næste nummer!
Husk, at ”Med næb og Klør” kun er tænkt som inspiration, opmuntring og en lille hilsen fra
DBF, der gerne skulle gøre det lidt sjovere at opdrætte Border og Fife-kanarier.
Indholdet i dette lille blad er kun udpluk af artikler og indlæg, som kan læses i fuldt omfang
på hjemmesiden: www.borderfife.dk
Læs f.eks. om ”Rovmider mod mider” af Frank Darling, Bjarne Bjørks oversigt over, hvad de
forskellige vitaminer gør eller ikke gør, Pers fortsættelse i debatten med Folmer om lys –
og et par artikler, oversat af Henrik fra engelsk/tysk, f.eks. om hvordan en engelsk
topopdrætter fodrer!
Mange timers god og lærerig læsning dette nummer af ”Med næb og klør”
bringer nogle appetitvækkere!
Harald Sell og Frank Darling ”leger” med rovmider.
Se artiklen på hjemmesiden.
Her er Harald fotograferet sammen med sin kone
på udstillingen i Schortens i Tyskland i 2008. Han
er en af de helt store Fife opdrættere i Tyskland.
Harald deltog i øvrigt i DBF udstilling den 6.
december 2008 i Odense.

”Folmer, hør nu her…
jeg kan ikke holde liv i
mine unger… det må da
være lysets skyld!!??”
I artiklen ”Lys over land – igen” vender Per tilbage
til spørgsmålet om lys i fuglestuen. Han og Folmer
har jo tidligere haft meningsudveksling om det
emne; men Per bliver ved, ikke mindst fordi
resultaterne af avlen i år slet ikke levede op til
forventningerne, så derfor: hvad gik der galt? Kan
lyset, for lidt eller for meget, for kort tid eller for
lang tid, være en af måske flere årsager – læs
artiklen, den sætter tanker i gang!
Og – Per – vi glæder os meget til at læse om at
arbejde med få hanner til mange hunner, og det
kunne også være interessant, hvis du uddybede det
med, at indkøbe/indføre fugle flere steder fra…

Vitaminer… er det ikke noget
meget svært noget? Findes
der en god opskrift på,
hvordan man sikrer sine fugle
de rigtige vitaminer – i
tilstrækkelig mængde??
Bjarne Bjørk giver svaret!
Det er ikke bare
fuglene, der skal
have vitaminer!

Hvis du har gode ideer, forslag til artikler…
eller har du problemer med dine fugle, så er du meget velkommen til at
slå på tråden, tlf. 29 22 22 07, eller skrive en mail til juttaper@os.dk.
Mvh. Per, formand for DBF.

På DBFs hjemmeside findes en fin lille artikel,
oversat af Henrik Holm, fra Cage & Aviary Birds,
maj 2008, hvor Brian Keenan giver råd om fodring
af fugle året rundt.
Han skriver bl.a. at kanariefugle ikke er krævende,
men at specielt nye opdrættere har brug for et
foderprogram, man uden problemer kan bruge året
rundt. Det er bygget op omkring de fire årstider
med opbygning af fuglene til ynglesæsonen i første
kvartal, andet kvartal, ynglesæsonen, hvor
fodringen skal være i top, tredje kvartal med
fodring og opbygning af ungerne, og fjerde kvartal
er udstillingssæson og hviletid.
Artiklen er god at få forstand af, også for de mere
erfarne opdrættere – godt initiativ med disse
oversættelser, Henrik, fortsæt gerne med flere og til alle: Læs, ikke bare den om fodring, men også
de andre, for der er flere!

Henrik i samtale med Harald Sell og DBFs
dommer ved udstillingen i 2008, Bernt
Urban.

Husk: Mangler du noget til fuglestuen,
så har Flemming det nok i
Materialesalget.
God sommer, hjertelig hilsen

DBF.

