>> РЪКОВОДСТВО ЗА КОКОШКИ НОСАЧКИ &

ЗАГУБАТА НА ПЕРАТА - МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОБЛЕМА

ORGANIC

ПРЕДПАЗВАНЕ. Използвайте всички предпазни мерки (по съветите на това ръководство).

СВОБОДНО ОТГЛЕЖДАНЕ, ОБОРНО & ОРГАНИЧНО

РАЗСЛЕДВАЙТЕ. Възможните причини. Имало ли е промени в отглеждането и храненето?
С какво това стадо е по-различно от останалите? Достатъчно ли е ангажирано вниманието
на кокошките? Воденето на записки за загубата на перата Ви помага да сравнявате между
отделните стада.

Оперението

ПОТЪРСЕТЕ СЪВЕТ. Питайте ветеринарния лекар, специалиста по хранене или
контактувайте със специалист по благополучието на птиците на следните адреси: 0117 314
5174 animalwelfareadvisor@assurewel.org

ЗАЩО Е ВАЖНО
Оперението е важно за:

ПРИ СПЕШНА НУЖДА. Консултирайте се с вашия ветеринарен лекар. Като последна мярка
използвайте намаляване интензивността на осветлението. Използвайте цветни крушки или
боядисайте съществуващите (зеленият цвят помага). Това да бъде за кратък период, за
постоянно - използвайте други възможности за справяне с проблема.

Регулиране на температурата, защитата от
слънчево изгаряне, праховата баня и
почистването.

Скъсяване на човката: От 2016 година на птицевъдите е забранено да скъсяват клюна на кокошките
(Defra предложи дата за юридическа забрана). Използването на това ръководство и други източници
би помогнало за запазване на нормалното оперение на птиците и на тяхото благополучие. След 10дневна възраст кокошките могат да бъдат подложени законно на скъсяване на клюна по преценка на
ветеринарния лекар при влошаване на благополучието им, в резултат на жестоко кълване на перата
или канибализъм. Рутинното скъсяване на клюна не е позволено по биологични стандарти.

Стрес, болка, нараняване, канибализъм,
потребност от повече качествен фураж и
намалена продуктивност.

Загубата на пера може да е свързана със:

ПРИЧИНИ ЗА ЗАГУБАТА НА ПЕРА
НАРАНЯВАЩОТО КЪЛВАНЕ НА ПЕРАТА (различно от агресията)

ПРЕЦЕНЯЙТЕ ВАШЕТО СТАДО
Редовно наблюдавайте и оценявайте оперението и агресията като част от Вашия ветериннарен
план. Прегледайте с ветеринарния лекар профилактичната схема и нормалния състав на стадото.
ОЦЕНКА НА ОПЕРЕНИЕТО Преценете поне 50 птици от различни зони/ две места са важни:
- гръб / задница (свързва се с вредното кълване)
- глава /шия (от aгресия или нараняване от оборудването)
0 Липса/Минимално = Не се вижда кожа, леко нарушено оперение, липса на отделни пера;
= Умерено нарушено оперение или липса на няколко съседни пера,
1 Слабо
липсва оголена кожа с размери 5 cm ;
2 Умерено/Тежко
= Видима оголена кожа с размери 5 cm и повече.

eatherWel
moting bird welfare

Изскубването на перата, кълването на клоаката и канибализмът.
Могат да причинят загуба на перата навсякъде, особено на гърба и бута






ВСИЧКИ
КОКОШКИ МОГАТ
И ТРЯБВА ДА ИМАТ
НОРМАЛНО
ОПЕРЕНИЕ ПРЕЗ
ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Най-честа причина за загубата на пера:
Анормалното поведението, което, вероятно, е пренасочено поведение на кълване;
Може да бъде признак на стрес или заболяване на стадото;
Може да е последствие на недоимъчно хранене или неадекватна диета.

Следвайте съветите в това ръководство. Вредното кълване трудно може да бъде спряно, така че
трябва да бъдат положени всички усилия за предотвратяването и контрола му.

АГРЕСИЯТА

ПОВЕЧЕ ИЗТОЧНИЦИ ЗА СЪВЕТ: https://okologi.dk/media/2068146/fjerpilningsnoegleoekologisklandsforening.pdf
Произведен по AssureWel, ръководен от RSPCA, Асоциация на почвите и Университета в Бристол, и Feather
Wel, разработен с информация от проекта Bristol Pecking. Подкрепа от British Egg Industry Council
Проектът е подкрепен от COST Action GroupHouseNet (COST action CA15134), GroupHouseNet (Action
CA15134 COST (European Cooperation in Science and Technology, www.cost.eu). COST финансиране по EU
Framework Programme Horizon 2020.

Битката, агресиивното кълване, преследването на други птици. Те често са
предшествани от вокализация. Причиняват загуба на перата особено на главата;




Това е нормално поведение за извоюване на по-висок ранг, но и голям проблем;
Рискът от вредното кълване може да доведе до канибализъм.

Следвайте съветите в това ръководство, особено за намаляване на конкуренцията в стадото и
поддържане на постоянни групи.

Други причини за загуба на перата могат са наранявания на перата от оборудването в
помещението, особено върху главата / шията, както и високата носливост на птиците.

FeatherWel
Promoting bird welfare
The RSPCA helps animals in England and Wales. Registered charity no. 219099.

Soil Association campaigns for humane & sustainable food & farming. Registered charity no. 206862

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
ОПЕРЕНИЕТО
ЯРКИ
Порода



Някои породи са по-склонни към
кълване – изберете спокойни, здрави
породи и добри гледачи на открито.

ТОЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ






Разговори с гледачите и визити на
ярките, или лично отглеждане;
Съответствие между технологията на
отглеждане и околната среда –
подходящи видове поилки, хранилки
и кацала, качествена постеля, кацала
с различни нива, подходящи периоди
на осветление и хранене, оптимална
температура преди прехвърлянето;
При свободно отглеждане - ярките
имат достъп навън;
Намерете качествени ярки – здрави,
спокойни, еднородни, с добро живо
тегло, от една и съща порода.





Добър дизайн и разпределение на
помещението, лесно движение на
птиците, достъп до всички точки;
Подходяща височина за кацалата и
оборудването за намаляване кълването на клоаката - препоръчителна
височина – 50 cm;
Увеличаване на повърхностите за
кацане за намаляване конкуренцията
чрез веранди, хранилки, гнезда,
кацалки, поилки;
Предпазване от наранявания на
перата от оборудването.
to feathers

Гнеза



При осветление в гнездото, то да
бъде ограничено само сутрин за
привикване на птиците.

Хранилки

Настаняване за снасяне





Намалете стреса на ярките преди, по
време и след преместването;
Винаги избягвайте смесването на
вече сформираните групи;
Осигурете достъп до постеля колкото
е възможно по-рано, до 3-я ден.

Начало на снасянето



Постеля



Поддържайте суха, ронлива постеля
винаги – обръщайте я, добавяйте
нова, използвайте пелетирана основа
в опасните зони;
Осигурете добър дренаж на външните дупки, използвайте решетки за да
са сухи краката на кокошките и да има
защита от намокряне.

Помещения и оборудване



Отглеждане



ДЕН ПО ДЕН



Намалете оборотите на хранилките,
особено по обед за да не се
разпръскват птиците далеч от тях.

Пространство




Съдействайте началото на снасяне да
не е нито рано, нито късно –
осигурете подходящо осветлиние.



Осигурете достъп до цялото хале
най-скоро, през първите 3 седмици,
дори само по обед (някои технологии
изскват по-ранен достъп);
Насърчавайте птиците да заемат
цялата площ за да има повече
естествено и изкуствено пространство за тях – поне 20 % от площта да
бъде за къпане и хранене.
Предоставяйте на кокошките чиста
вода за пиене, но предпазвайте от
нападение на диви птици.



Диета
Diet



Разнообразете
храненето
– дайте
Increase foraging
– use mashed
разбъркана
храна,
пелети,
feed, scatter
feed/grit
on litter,
разпръснете
зърно
пода;
provide extra
fibre и– пясък
whole по
wheat,
corn, alfalfa,
maize/barley/pea
silage,в
Осигурете
допълнително
влакнини
carrots след консултация с диетолог;
храната
Check nutrientхранителния
content – състав Проверявайте
особено
particularly
нивото
levels
натрий
of sodium
и баланса
and на
balance of essential
amino acids
есенциалните
аминокиселини;
Minimise, and
make gradual,
Промените
в дажбата
да са any
постепенни
changes
– в to
компонентите,
diet in content,
наtaste,
вкуса, на
текстурата, калоричността, в
съдържанието на протеини.





Здраве и биосигурност



Осигурете защита от болести и
вредители, борба срещу кърлежите;
Избягвайте мръсните локви и
използвайте чисти ботуши.



Качество на въздуха
Поддържайте добро качество на
въздуха, ниски влажност и запрашеност.

Облагородяване на средата






Осигурете забавления вътре за да са
ангажирани птиците – висящи
блокове за кълване, плетени въжета,
нанизи
зеленчуци,
пластмасови
бутилки, места за прашна баня, бали
слама или стърготини;
При отглеждане вътре осигурете
веранда, предоставяща пространство, естествена светлина и въздух;
Осигурете безопасни обежища на
птиците, места за почивка, кацалки,
бали.

>>> Най-честата причина за вредното
кълване е ПРОМЯНАТА – всички
промени правете постепенно: в
помещенията, съоръженията и храната.
Винаги наблюдавайте птиците при
резки промени на времето, на шума и в
интензивността на осветлението.

Инспектиране и управление





Инспектирайте спокойно, често, по
различни начини за намаляване
стреса и страха на птиците;
С добри умения проблемите могат да
бъдат решени възможно най-скоро;
Говорете с Вашия ветеринарен
лекар за предпазване от загубата на
пера и инспектирайте често стадото
като част от Вашия здравен план.

>>> Най-успешно доказаната стратегия е КОЛИЧЕСТВОТО РЕШЕНИЯ колкото повече различни решения са
комбинирани , толкова по-рядко е
вредното кълване и загубата на пера
при кокошките носачки.

Птицевъдите от различните технологии на яйцепроизводството, включително биологичното,
трябва редовно да проверяват изискванията на съответните стандарти за това производство.

