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Algemene vaccins
•

PARAMYXO

o

Alle vliegduiven dienen gevaccineerd te worden. Deze vaccinatie is 1 jaar geldig.
Kwekers: jaarlijks 1x
 best vaccineren in oktober-november (op deze manier zijn de jongen
beschermt via passieve immuniteit)
Jaar- en oude duiven: Jaarlijks 1x
 In oktober samen met de kwekers of in januari voor het vliegseizoen
Jongen: vanaf het spenen (4w) 2x

o

Borstelmethode of via injectie

o
o

Vermindert de symptomen van herpes virus infecties
Vnl. de kweekduiven (duivinnen) in het najaar (bescherming naar de jonge duiven
toe d.m.v. passieve immuniteit)

o
o

o

•
•

•

POKKEN
HERPES

PARATYFUS OF SALMONELLA VACCIN
o

Preventieve vaccinatie kwekers, oude duiven, jaarduiven en jongen

Vaccins tegen “de jonge duivenziekte”?
Als oorzaak duiden we volgende virussen aan: Rota, Circo en Adeno virus. Deze
verzwakken de duiven en zorgen voor een daling van de immuniteit bij de duiven waardoor
andere bacteriën hun kans zien om explosief te vermeerderen en grote problemen te
veroorzaken zoals bijvoorbeeld een E. coli septicemie. In de volksmond wordt “de jonge
duivenziekte” ook wel verkeerdelijk “adeno” genoemd. Uit recent onderzoek is gebleken dat
de grootste onderliggende oorzaak niet het adenovirus maar het rotavirus is, dat in de
laatste jaren steeds sterker is geworden. Uit de vele onderzoeken in onze praktijk kunnen we
dit ook bevestigen: steeds weer komt het rotavirus naar boven als primaire oorzaak van het
probleem. Sinds kort is er een vaccin beschikbaar, waarvan de werking wetenschappelijk
werd onderzocht. Deze dient 2x gevaccineerd te worden bij de jonge duiven om zo de
problemen van “de jonge duivenziekte” drastisch te verminderen.

•
•
•

ROTAVIRUS
o

Preventieve vaccinatie jonge duiven tegen de jonge duivenziekte

o

Momenteel wordt er geen specifieke duivenstam gebruikt in de beschikbare vaccins,
waarbij de immuniteit naar duiven toe niet bewezen is.

(ADENOVIRUS)
(CIRCOVIRUS)
o

Er zijn geen officiële vaccins voor duiven op de markt. Degene die op internet
beschikbaar zijn, zijn niet officieel en gebruiken geen specifieke duivenstam waarbij
de immuniteit naar duiven toe niet bewezen is.

Schema’s
Voor een booster of hervaccinatie met hetzelfde vaccin raden we aan om minstens 2-3
weken tussen de twee vaccinaties te laten. Tussen 2 verschillende vaccinaties kan de
periode worden ingekort tot 1 à 2 weken.

•

KWEKERS (najaar: sept-okt)

Wij adviseren om in het najaar, na het vliegseizoen, de mest van de kwekers gedurende
5 opeenvolgende dagen te verzamelen en in de frigo te bewaren. De mest onderzoeken
we op wormen, coccidiose, gisten en paratyfus om zo een gepast advies te geven naar
vaccinatie en behandeling toe.

o Autovaccin Galluvet Salmonella/Paratyfus + Herpes
o 10d later: Paramyxo
o 10d later: autovaccin Galluvet Salmonella/Paratyfus + Herpes
Ten vroegste 2-3 weken na de laatste salmonella/paratyfus vaccinatie mag er
gekoppeld worden om de opbouw van voldoende antistoffen toe te laten.

•

JAAR- EN OUDE VLIEGDUIVEN (voorjaar: januari)
Als deze reeds in het najaar met de kwekers mee gevaccineerd werden, moeten
deze vaccinaties niet meer gebeuren. Desondanks is het wel aangeraden om de
immuniteit van de duiven een boost te geven voor het seizoen begint.

o
o
o
o
•

Autovaccin Galluvet Salmonella/Paratyfus*
10d later: Paramyxo
10d later: autovaccin Galluvet Salmonella/Paratyfus*
(Ten laatste 3 weken voor het seizoen: Pokken)

JONGEN
o
o
o
o
o

*Opgelet:
o

o
o

Bij spenen: autovaccin Galluvet Salmonella/Paratyfus + Rotavirus*
10d later: Paramyxo
10d later: autovaccin Galluvet Salmonella/Paratyfus + Rotavirus*
10d later: Paramyxo
Ten laatste 3 weken voor het seizoen: Pokken

Entreacties of granuloomvorming kunnen steeds voorkomen bij olievaccins. Deze
worden door de duif zelf afgestoten. Bij de tweede injectie 2-3 weken na de eerste,
wordt er best aan de andere kant van de nek gevaccineerd als bij de eerste vaccinatie
om het aantal entreacties te beperken.
Plattere mest na vaccinatie kan zich voordoen. In dit geval worden de duiven best
ondersteund met Dysbac Liquid (water) en Immuno-Booster (voer).
Bij Salmonella/Paratyfus vaccinatie kan preventief Dysbac Liquid gegeven
worden ged. 5d voor de vaccinatie tot 5d na de vaccinatie

