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Pokken (Aviare pox)

Wanneer er enkel pokken ontstaan
is de
kans op sterfte relatief laag, maar
bij de
difterievorm van de infectie kan tot
wel
50% van de dieren overlijden.
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Het eerste symptoom lijkt op een pikletsel
of
een wratje, maar breidt zich al snel uit.

KIPPENZIEKTEN & AANDOENINGEN door J.Ringnalda ea

Diagnose

De diagnose kan alleen gesteld worden
door het ziektebeeld bij de kippen
goed
te bekijken. Er is geen bloedonder
zoek
of andere methode ontwikkeld om
een
goede diagnose te stellen.
Voorkomen
- Zo min mogelijk stilstaand water
bij de
kippen in verband met muggen
- Rode vogelmijt/bloedluis bestrijden
- Regelmatig het kippenhok en de
voieren waterbakken schoonmaken

De luidste exemplaren waren daarin
het meest succesvol en veroverden het
makkelijkst een partner. Door het luider
kraaien moest -om doofheid te voorkomen- ook de vorm van hun oren langzaam veranderen. De hanen met lichte
oormodificaties waren de meest succesvolle reproduceerders en gaven hun eigenschappen door aan volgende generaties. De oren ontwikkelden zich met elke
generatie verder, tot zij volledig konden
worden afgesloten.
Waarom kraait een haan ‘s ochtends?
Alle vogels maken lawaai in de ochtend.
Een haan dus ook. Zij ontwaken bij het
ochtendgloren en zijn meteen klaarwakker. Een haan merk je ‘s ochtends alleen
maar sneller op doordat hij meer decibellen produceert dan andere vogels.
Een haan kraait trouwens op elk moment van de dag, zelfs ‘s nachts. Hij doet
dat als hij wordt opgeschrikt door licht
of geluid, of als een andere haan het
voorbeeld geeft. Geluid kan voor hem
een signaal zijn dat een andere haan z’n
hennen belaagt, waarop hij dan instinctief kraait.

Hierdoor ontstaan door de 2 naalden
4 pokken, zowel aan de bovenkant
van
de vleugel als aan de onderkant van
de
vleugel. Door dit enkele malen te
herhalen ontstaan er lokaal meerdere
pokken. Deze beschermen de kip verder
tegen het veldvirus. De entstof
is wel
diersoortspecifiek. Daarom dient
kippenentstof te worden gebruikt.
Naast de vleugelprik en follikelmeth
ode
voor oudere kippen is nu ook de injectie
op de eerste levensdag van kuikens
beschikbaar. De entstof daarvoor is
alleen
onder stikstof leverbaar en daarom
niet
geschikt voor onze tentoonstellingskippen. De aantallen zijn eenvoudig te
klein
en de entstof in vloeibare stikstof
is te
gevaarlijk om zo toe te passen.
Naast vaccinatie is bestrijding van
de
stekende insecten, waaronder bloedluis,
van groot belang.
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