
Rui duiven

Advies nodig? 
Uw VFB-dierenarts 

helpt u graag  
verder

Condi-Plus

2 ml/l

Tijdens de rui

2-3 dagen/week

LYSINE +  
PLANTENEXTRACTEN

Aminovital

2 ml/l

Tijdens de rui

2-3 dagen/week

AMINOZUREN  
+ VITAMINEN

September - oktober

De voorbereiding van een goede kweek start al tijdens de rui. Het is belangrijk om de duiven 
tijdens deze periode rust te geven en te ondersteunen met ruivitaminen en –aminozuren zoals 

Aminovital en Condi-Plus.

Verder is het belangrijk dat de duiven tijdens deze periode regelmatig (wekelijks) een bad aange-
boden krijgen om de rui zo goed mogelijk te ondersteunen. Ectoparasieten worden het best na de 

rui gecontroleerd en indien nodig aangepakt met Exmite Spray. 

Augustus - september 

Wanneer het duivenseizoen eind september, begin oktober afgelopen is, raden we ten sterkste 
aan om gedurende 5 dagen mengmest te verzamelen van de kweekduiven en deze te laten 
onderzoeken. Deze mengmest wordt gecontroleerd op wormen, coccidiose, gisten/schimmels 
en nadien op cultuur geplaatst voor controle op paratyfus/salmonella. Op basis van de resultaten 

kan een vaccinatieplan opgesteld worden. 

Paratyphus/salmonella NEGATIEF Paratyphus/salmonella POSITIEF

Behandeling Overbodig Noodzakelijk gedurende 10 dagen vol-
gens antibiogram

Vaccinatie

Sterk aangeraden 
• Dag 1: autovaccin salmonella/para-

tyfus
• Dag 10: paramyxo-vaccinatie (jaar-

lijks te herhalen; kan ook op een 
ander tijdstip)

• Dag 21-28: autovaccin  
salmonella/paratyfus

Noodzakelijk
• 2 dagen na behandeling: autovac-

cin salmonella/paratyfus
• 10 dagen later: paramyxo- 

vaccinatie (jaarlijks te herhalen; kan 
ook op een ander tijdstip)

• 3-4 weken later: autovaccin salmo-
nella/paratyfus

Tijdstip vaccinatie 1e vaccinatie 6-7 weken voor koppelen, 2e vaccinatie 3 weken voor koppelen 
Ondersteuning na 
vaccinatie Gedurende 3-5 dagen Immuno-Plus 2 ml/l

Praktisch 
• Verzamel gedurende 5 dagen dagelijks mest en bewaar deze in de frigo
• Stuur de mest op, of breng uw staal binnen bij uw VFB-dierenarts
• Indien gewenst kan er tegelijk een controle van de duiven gebeuren
• Het kan geen kwaad als de duiven nog in de rui zijn


