
Kwekers
September-oktober
(na het vliegseizoen)

! NIET BLIND PREVENTIEF KUREN 
Gedurende 5 opeenvolgende dagen verse mest verzamelen bij de 
kweekduiven en koel bewaren (2-8°C) 
• Controle wormen, coccidiose, gisten, schimmels en salmonella/

paratyfus
• Advies op maat

6-7 weken vóór 
koppelen (Dag 0)

Salmonella/paratyfus (+ herpes)
• Herpesproblematiek bij nestjongen kan opgelost worden door de 

kweekduivinnen preventief 2x te vaccineren
Dag 10 Paramyxo 

• 1x per jaar (dit mag ook samen met de vliegduiven in het voorjaar)
Dag 21 of ten laatste 
3 weken vóór koppe-
len

Salmonella/paratyfus (+herpes)
• Herpesproblematiek bij nestjongen kan opgelost worden door de 

kweekduivinnen preventief te vaccineren

Jongen

Spenen (Dag 0) Salmonella/paratyfus + rota

Dag 10 Paramyxo
Dag 20  
(± 3 weken na 
spenen)

Salmonella/paratyfus + rota

Dag 30 Paramyxo
• 2e paramyxo-vaccinatie is niet verplicht, maar wordt meer en 

meer aangeraden om voldoende immuniteit te boosten bij de 
jonge duiven

Dag 40 of ten laatste 
3 weken vóór het 
vliegseizoen

Pokken (Follikelmethode/Injectie)

Jaarduiven en oude vliegduiven
6-7 weken voor het 
vliegseizoen (Dag 0)

Salmonella/paratyfus

Dag 10 Paramyxo
Dag 21 of ten laatste 
3 weken vóór het 
vliegseizoen

Salmonella/paratyfus
• Eenmalige vaccinatie 3 weken voor het vliegseizoen is voldoende 

indien de vliegduiven in de winter 2x tegen salmonella/paratyfus 
gevaccineerd zijn op hetzelfde moment als de kweekduiven

Vaccinatieschema 2022
Duiven

Ondersteuning na vaccinatie:  
gedurende 3-5 dagen Immuno-Plus 2 ml/l



Vaccins tegen ‘de jonge duivenziekte’?

Vaccins tegen natte ogen of ‘one eye cold’?

OORZAAK Als oorzaak duiden we 3 virussen aan: rotavirus, circovirus en adenovirus. Deze 
virussen verzwakken de duiven en zorgen voor een daling van de immuniteit waardoor 
andere bacteriën hun kans zien om explosief te vermeerderen en grote problemen te veroor-
zaken (bv. E. coli septicemie, salmonella/paratyfus ...). 

≠ ADENO In de volksmond wordt ‘de jonge duivenziekte’ ook wel verkeerdelijk ‘adeno’ ge-
noemd. Uit recent onderzoek blijkt echter dat de grootste onderliggende oorzaak niet het 
adenovirus maar het rotavirus is, dat in de laatste jaren alsmaar sterker is geworden. Uit de 
vele onderzoeken in onze praktijk kunnen we dit bevestigen: steeds weer komt het rotavirus 
naar boven als primaire oorzaak van het probleem. 

VACCIN Sinds kort is er een vaccin beschikbaar, waarvan de werking wetenschappelijk werd 
onderzocht. Dit dient 2x gevaccineerd te worden bij de jonge duiven om zo de problematiek 
van ‘de jonge duivenziekte’ drastisch te verminderen. 

AANDACHTSPUNT Vergeet de zomerjongen ook niet te vaccineren! 

ROTAVIRUS

Preventieve vaccinatie 
van jonge duiven tegen 
‘de jonge duivenziekte’

(ADENOVIRUS)

Momenteel wordt er geen 
specifieke duivenstam 
gebruikt in de beschikba-
re vaccins, waardoor de 
immuniteit naar duiven 
toe niet bewezen is.

(CIRCOVIRUS)

Er zijn geen officiële vac-
cins voor duiven op de 
markt. Degene die be-
schikbaar zijn, zijn niet ge-
registreerd voor duiven en 
gebruiken geen specifieke 
duivenstam, waardoor de 
immuniteit naar duiven 
toe niet bewezen is.

OORZAAK Eenzijdige oogonsteking (‘one eye cold’), of zwelling/vocht aan beide ogen, is een 
fenomeen dat vaak beschreven wordt in de duivensport. Meestal zijn het de jonge duiven die 
hier problemen mee hebben. Vroeger werd dit gezien als een zuivere chlamydia-infectie. In de 
praktijk zien we echter dat dit fenomeen wordt veroorzaakt door een combinatie van zowel 
infectieuze oorzaken (chlamydia, herpes, mycoplasma, trichomoniasis, secundaire bacteriële 
infecties …) als omgevingsfactoren (stress, luchtvochtigheid, temperatuur, ventilatie …).

VACCIN Vaccinatie tegen deze problematiek is tot op heden niet wetenschappelijk onder-
steund. Er zijn vaccins beschikbaar tegen zowel herpes als mycoplasma, maar deze blijken 
voorlopig niet de oplossing te zijn om natte ogen te vermijden bij de jonge duiven. Wel kan een 
herpesvaccinatie een meerwaarde betekenen bij neststerfte van jonge duiven. Hiervoor vacci-
neren we de kweekduivinnen voor de kweek 2x met herpes (zie vaccinatieschema).
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