Stanislav:

Dobrý den.
Koupil jsem 15 párdenních kohoutků (na polívku)
Před přepeřením uhynuli 2, pak brzy další 2. Během 2 měsíců postupně po jednom uhynuli další 3. Během léta byli v postupně se zvětšující voliéře posunované po zahradě (vyzobávali trávu).
Jinak jsem je krmil zvlhčenou směsí pro kuřata.
Po ochlazení, které přišlo před cca měsícem (nás -2° v noci) uhynuli další dva.
Úmrtí vždy předcházela apatie, zmenšení zájmu o krmivo, postávání, polehávání, nakonec vybulení na bok bez snahy se postavit..
Otázky:
Mohla být příčina úmrtí:
1. velká zrna kukuřice, která se omylem brzy dostala do jejich krmení? (nebo vařené slupky z brambor?)
2. 8 kohoutků na 4m2 trávníku a kukani bez podlahy, kde se na sebe přes noc mačkali?
3. Jaké jsou noční a denní teploty, které je schopna drůbež snášet?

Úhyn kohoutků

Pane Stanislave, po přečtení vašeho dotazu jsem zjistil, že ani jeden důvod, který uvádíte, nebyl příčinou úmrtí vašich kohoutků. Podle příznaků, které uvádíte, to byla podle mého názoru kokcidioza. Jde o střevní onemocnění, které trápí většinu mladé drůbeže, když se preventivně nepotlačí. Stačilo by vám při úhynu prvních kusů navštívit vašeho místního veterináře, který by při vyšetření uhynulého kusu (pitvou) zjistil příčinu onemocnění a nasadil odpovídající léčbu. Kokcidie, které žijí běžně v zažívacim traktu drůbeže, způsobují toto onemocnění při oslabení organizmu, proto se preventivně přidává do vody k napájení ocet nebo se zkrmuje kyselé mléko, podmáslí atd., neboť kyselé prostředí kokcidiím nesvědčí. Příznaky onemocnění poznáte ihned v jeho počátcích podle krvavého průjmu. Při včasném ošetření a léčbě jste mohl většinu kohoutků zachránit a pochutnat si na dobré polévce.
Přeji vám při dalších odchovech více štěstí.
Zdraví Miroslav Pour


Mám podezření, že se jedná o infekční chorobu Marka (Markovu obrnu). Vyšetřit by to museli veterináři. To padání na bok by tomu nasvědčovalo. Před 40 lety jsem s tím měl u mladé drůbeže podobný problém.

Tonda Bohuněk





