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det være svært at afvente resultatet

dommen angriber hovedsagelig duer i

Trichomonader spiller en vigtig rolle i

af gødnings- eller blodprøver, hvor der
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dette sygdomskompleks.

ofte går 8 til 10 dage, inden resultatet

sen topper omkring juli/august måned

Circovirus (PiCV-1) menes at spille

foreligger, uden at foretage sig noget
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den primære rolle i dette sygdoms-
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svært angrebet og hvor man frygter
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har en stor udbredelse i duebestande-

at ungerne kan falde døde om efter
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ne, ikke mindst som følge af den sto-

blot få døgn. Problemerne med ”unge-

på, at påvirkning af duerne i forhold til
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stress og kontakt med duer fra andre

i hele Europa. Adeno-virus(PiAdV-1,

teratur og rapportering, der foreligger

slag har en betydning for udbredelsen.

FAdV-4) menes at spille en sekundær

Udbredelsen

blandt

rolle i sygdomskomplekset. PiAdV-1
er betegnelsen for due-Adenovirus og
FAdV-4 er betegnelsen for fjerkræAdenovirus.
Infektionen med virus kan pt. ikke behandles og duerne skal selv via
immun-systemet komme over infektionen. Vaccination benyttes forebyggende i udlandet, men der findes ingen
godkendte vaccinationer i Danmark.
Virusinfektionen har den effekt, at
den angriber duernes immun-system,
specielt den kirtel der hedder Bursa fabrici. Bursa fabrici er en kirtel, duerne
fødes med, og som frem til kønsmodningen producerer hvide blodlegemer
(lymfocyter) sammen med den kirtel,
der hedder Thymus. Disse lymfocytter
kan opfattes som organismens soldater, der sendes i kamp ved infektioner
Due med YPD ungesygesyndrom
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med virus og bakterier. Det er klart at

sketarme, hvor sammensætningen af
mælkesyrebakterierne er lidt anerledes. For at opnå den rigtige effekt skal
duerne have dette probiotica ugentligt.
En anden effektiv forebyggelsesindsats er at syrne drikkevandet. Normalt
dansk drikkevand har en PH-værdi på
omkring 7. Det kan svinge fra vandværk til vandværk, men man kan
undersøge det ved at slå op på hjemmesiden for det kommunale vandværk.
Ved at sænke PH-værdien til mellem
4 og 5 forhindres coli-bakterier og Trichomonader i at udbrede sig. Da vand
i det meste af Danmark har en del opløst calcium, der giver det hårde vand,
og da calcium fungerer som ph-buffer,
kan det svinge lidt hvor stor en dosis
af ph-sænkende væske, der bør tilsættes drikkevandet. Der hvor jeg bor i
Kastrup, har vi en PH-værdi på 7,5 og
en hårdhedsgrad på ca. 20 dHG, hvilket, jeg tager udgangspunkt i. Jeg bruger et middel, der hedder ”Myrelin”,
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så velegnede, idet de tilsatte mælke-

seret på fermenterede urter kan have

KOMPLEKS?

syrebakterier stammer fra menne-

lignende effekt, men her vil det være

Efter min opfattelse har vi to muligheder. Den første er en forebyggelsesstrategi, der først og fremmest tager
sigte på at eliminere muligheden for
sekundære angreb. Den anden mulighed er at bekæmpe de sekundære angreb, når kliniske symptomer vækker
mistanke om angreb med ungesyge. Vi
skal her huske på, at virusangrebene
kan vi ikke gøre noget ved pt. og duerne må selv bekæmpe dette. Støder der
ikke sekundære angreb til kommer
ungerne sig i de allerfleste tilfælde i løbet af 2 til 5 dage.
FOREBYGGELSE

En forebyggende indsats tager sigte
på at eliminere de tilstødende faktorer,
der udløser de sekundære infektioner.
Kan vi samtidig opnå at styrke duens
immunsystem, vil det være en rigtig
god sideeffekt.

Primære og sekundære infektioner ved YPD Young Pigeons Syndrome

En god måde vil være at tilføre du-
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fornuftigt at måle effekten i drikke-
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Guldringe 2018

Har du fået bestilt dine
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Bestil nu og få dem med fodringene

Kan bestilles via foreningen,
hjemmesiden eller
direkte på Sekretariatet
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