Adeno-Coli – de kwaal van deze tijd !
Het duiven seizoen is nog niet op gang geschoten of er gaan al alarmerende geruchten de ronde, als zouden
er al verschillende hokken met de gevreesde Adeno-besmettingen zitten!
Het probleem zou inderdaad Adeno zijn en gevreesd wordt voor de veel gevaarlijkere variant ‘Adeno 2’.
‘Adeno 2’ sloeg voor het eerst toe in Belgie in 1992.
Verschil met de ‘normale Adeno’ is dat ‘type 2’ ook kan toeslaan bij oude duiven en verwoestend en zeer
dodelijk door het hok kan razen.
Ziekteverschijnselen zie je amper omdat duiven binnen een of twee dagen sterven. Dat oude duiven zelden
of nooit last hebben van ‘Adeno 1’ (de JONGE duivenziekte) zou met weerstand (immuniteit) te maken
hebben.
Het zijn de duiven met de sterkste weerstand die de ziekte snel overwinnen en antistoffen op bouwen.
Adeno is een virus en genezen is heel moeilijk. Virusinfecties kan men voor blijven door te vaccineren maar
dan moet er wel entstof zijn en die is er niet voor Adeno.
Het adeno virus doet de duiven zo zeer verzwakken dat er secundaire infecties, als E Coli, toeslaan.
E Coli verzwakt de duiven op haar beurt (de darmwand) dus wat dierenartsen doen is medicijnen geven
tegen Coli. Dan zijn de duiven daar alvast van af en kunnen ze weerstand opbouwen tegen Adeno.
Geen enkel hok is veilig voor Adeno. Door dagelijkse toediening van birdy-health en birdy-sil plus
verkleint de kans wel drastisch. Dankzij de antivirale en antibacteriële werking wordt kruisbesmetting via
het drinkwater quasi onmogelijk. Silicium (birdy-sil plus) zorgt voor de verhoging van de natuurlijjke
weerstand en geeft meer vitaliteit aan de duiven.
Ook is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken
dat colostrum in poedervorm over heel veel
antistoffen beschikt om de weerstand en
immuniteit van de duiven te verhogen.
Gezien colostrum zowel een perfect pre- als
probiotica is worden slecht darmbacteriën
omgezet in goede.
Wel dient vermeld dat wanneer de eerste
ziektesymptomen zich aandienen tijdens het
seizoen je niet snel genoeg kan handelen.
Geef de duiven 1 à 2 dagen weinig tot geen eten en verhoog de dagelijkse dosis birdy-health tot 15 druppels
per liter. Gebruik ook dagelijks een vernevelaar (birdy loft spray of orni luchtwegenspray) welke een
desinfecterende (antivirale en antibactiriële) werking heeft. Zorg ervoor dat zowel het hok als de bakken
goed gedesinfecteerd zijn.
Eventueel elektrolyten aan het drinkwater toevoegen (birdy-total recup) kan zeker geen kwaad. Deze zorgen
ervoor dat de duiven beter recuperen en de verzwakking sneller weer te boven komen.
Zoals altijd is ook hier de boodschap : Voorkomen is beter dan genezen !
Veel succes !

