Karel Plaváček, Praha 8
Co je to vlastně vápenka? Jak ji léčit? Kolega mi poradil, ať smočím nohy v naftě, mně
se to ale zdá trochu drastické. Existují i jiné metody léčení?

VÁPENKA A JEJÍ LÉČBA
Vápenka neboli knemidokoptóza je onemocnění, způsobené roztočem (Cnemidocoptes
mutans) a hrozí zejména mladé drůbeži do 1 roku věku, která nemá ještě dostatečně tvrdý
povrch běháků. Parazit totiž napadá kůži a povrchové šupiny běháků, v nichž vytváří spleť
chodbiček. Takto narušené běháky zbytní, dostanou světle šedé zabarvení (odtud název
vápenka) a dochází k odpadání odumřelých kousků povrchu běháků, v těžkých případech i k
rozpadu prstů. Roztoč je navíc schopen přežívat i mimo tělo drůbeže, a tak je nákazou
ohroženo celé hejno.
Léčba není příliš složitá - důležité je zahájit ji včas a nenechat chov masivně zamořit. Vámi
zmiňovaná nafta byla a leckdy ještě je opravdu používána, ale vzhledem k její výrazné
toxicitě ji nedoporučuji. Úplně stejně a navíc bez vedlejších účinků vám poslouží například
obyčejný stolní olej, případně jakýkoliv mastný krém (i když ten se hůře aplikuje). Jde totiž o
to, aby se neprodyšně uzavřel celý povrch běháků i chodbičky, v nichž žije roztoč - toho
zamezení přístupu vzduchu zahubí. Zároveň mastnota zvláční pokožku a ostré kousky
odumřelé kůže přestanou slepici trápit. Mastnou koupel běháků (cca 10 minut, aby se olej
dostatečně vsákl) je třeba zhruba po týdnu zopakovat a po dalším týdnu znovu - na závěr je
nutno běháky ošetřit účinným dezinfekčním prostředkem (např. Arpalit, Bio Kill apod.), a to
nejlépe na noc, aby si jej slepice při pohybu ve výběhu a při hrabání nesetřely.
Tím ovšem zlikvidujeme pouze roztoče, "zabydlené" v běhácích, jenže zdroj nákazy je v
celém okolním prostředí. Je tedy třeba vydezinfikovat kurník, zejména hřady, a je-li to
technicky možné, ošetříme postřikem alespoň nejexponovanější části výběhu (okolí krmítek a
napáječek, stíněný přístřešek a další místa, kde se drůbež často shromažďuje).
Nejúčinnější prevencí je i v tomto případě udržování čistoty a pravidelné sledování
zdravotního stavu drůbeže.
Zdravě našlapující slepičky vám přeje
Miroslav Pour, Skřivany

VÁPENKA U DRŮBEŽE

Běhák, napadený vápenkou (nahoře), a roztoč - původce tohoto zla (dole)

