Vo eltuberculose
een gevaar voor mens en dier
Een gemeentelijke dierplaagbestrijder stuitte onlangs op een geval van vogeltuberculose.
Waarschijnlijk is de ziekte door muizen overgebracht op de volièrevogels. Omdat deze
ziekte het KAD niet direct bekend voorkwam, werd een onderzoek ingesteld. De houder
en kweker van volièrevogels had geen bezwaar tegen bemoeienis van onze kant.
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