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Pseudo-vogelpest

Voorplaat:
Amerikaanse affiche.

Overgenomen uit "Zien en horen"
(orgaan van de Alg. Inspectie Dienst),
no. 38, maan 1971.
A Uleur: H. C. Everhard,
Veeartsenijkundige Dienst, Leidschendam.

EEN RAMP
VOOR DE PLUIMVEEHOUDER

l. Good practice, George, m using rodenticides:

1. Een goede gewoonte, George, bij de

2. Know all about the material you are
using:

2. Zorg dat je alles weet over het materiaal dat je gebruikt.

3. Mix it by the rules:

3. Meng het volgens de aangegeven gebruiksaanwijzing.
Meng het op een veilige manier.
Meng het precies, niet sterker of zwakker.

Mix it safely:
Mix it surely - no more no less:

toepassing van rattenbestrijdingsmiddelen.

4. La bel it correctly:

4. Voorzie het van een duidelijk etiket.

5. This way fastest to your quick cure rat

5. Hier geeft het lokaas de meeste resul-

medicine:

Vaccinatie en een goede hygiëne zijn de enige mameren

Vertaling

Engelse tekst

taten.

6. Place baits attractively but at f1oor level
not on shelves:

6. Leg het lokaas zo neer, dat het zo aantrekkelijk mogelijk is, niet op legplanken.

7. Clean up afterwards:

7. Ruim het lokaas op na de actie.

8. Get rid of the bodies:

8. Verzamel de cadavers en ontdoe U ervan
op een veilige wijze.

om deze te voorkomen.
Pseudo-vogelpest is één der meest gevreesde besmettelijke dierziekten en werd voor het
eerst in 1926 in Indonesië waargenomen. In 1927 toonde de Engelsman T. M. Doyle aan
dat de ziekteverwekker een virus is. Hij isoleerde dit virus bij een epizoötie, een epidemie
van een besmettelijke ziekte onder dieren, te Newcastle on Tyne. In het Engels is de ziekte
dan ook bekend onder de naam Newcastle disease.
Doyle wist het virus dierexperimenteel te onderscheiden van het vogelpestvirus en de ziekte
kreeg in ons land de naam pseudo-vogelpest.
Een ziekte die verschijnselen vertoont als bij vogelpest, doch door een ander soort virus
wordt veroorzaakt. Sinds 1948 is pseudo-vogelpest een bekend ziektebeeld in Nederland
In maart 1950 deed zich in ons land een uitbraak van de ziekte voor. De Veeartsenijkundige Dienst nam onmiddellijk ingrijpende maatregelen om deze terug te dringen. Tot augustus 1955 werd de ziekte bestreden door middel van het afmaaksysteem. De aangetaste
dieren werden op advies van de Inspecteur van de Veeartsenijkundige Dienst afgemaakt
en de eigenaar werd schadeloos gesteld. De ziekte kon hiermee echter niet worden voorkomen of uitgeroeid.

Enting

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redaktie.
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Het afmaaksysteem werd lang gehandhaafd als gevolg van een internationale afspraak,
die in mei 1951 werd gemaakt door alle landen die samenwerken in het O.1.E., het Office
International des Epizooties te Parijs. Overeengekomen werd onder meer, bij de bestrijding
van pseudo-vogelpest af te zien van het gebruik van levende entstoffen, die gevaar zouden
kunnen opleveren voor het verspreiden van het virus. Enten met een dode entstof geeft een
korte immuniteit, daarom wordt het gebruik van een verzwakt levend vaccin voorgestaan,
dat al naar de gebruikte soort meer of minder virulent kan zijn en daardoor een langere ot
kortere immuniteit veroorzaakt.
Op een in mei 1955 gehouden congres van het O.1.E. werd het Nederlandse voorstel de
enting met verzwakt levende entstoffen toe te staan aangenomen.
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