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Vaccinatiemogelijkheden binnen de wettelijke kaders voor
Alle vaccinaties dienen uitgevoerd te worden conform de in de
registratiebeschikking vastgelegde enttijdstippen, methoden en
doseringen.
NCD
Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006, geldend vanaf 22
oktober 2006:
De dieren worden in de periode van 72 uur na de geboorte tot de
achttiende levensdag ten minste eenmaal gevaccineerd. Alle koppels van
10 weken of ouder, die worden verplaatst naar een ander pluimveebedrijf,
worden 7 tot 42 dagen vóór het vervoer gevaccineerd met een levend
vaccin d.m.v. spray of aërosol. Een koppel dat jonger dan 10 weken (over
de openbare weg) wordt verplaatst krijgt ook een tweede vaccinatie met
levend vaccin tussen 7 en 42 dagen vóór het vervoer.
Deze verplichte vaccinatie kan worden uitgevoerd door middel van
injectie, spray, aërosol, oogdruppel of via het drinkwater. Bij een
eenmalige vaccinatie gaat de voorkeur uit naar aërosol.
Extra vaccinaties zijn noodzakelijk om aan de titereis te voldoen..
Om na te gaan of een koppel voldoende weerstand heeft tegen NCD is
op een leeftijd van 13 weken een bloedonderzoek verplicht. Indien niet
aan de verlichte titer eis wordt voldaan dienen de vaccinaties van de
volgende koppel worden uitgeveord door de aan het bedrijf gekoppelde
dierenarts. Indien dan nog niet aan de eisen wordt voldaan is een
verplichtend schema, uitgevoerd door de dierenarts, van toepassing
Verplicht schema op bedrijf waar bij herhaling niet voldoende
weerstand wordt gemeten:
10−15 dagen

levend, Clone 30

28−35 dagen

levend, Clone 30
of La Sota
levend, Clone 30
of La Sota
levend, Clone 30
of La Sota

8−10 weken
16 weken hanen

spray/aërosol/
drinkwater
spray/aërosol/
drinkwater
spray/aërosol/
drinkwater
spray/aërosol/
drinkwater

Vleeskalkoenen

voor gezonde dieren

TRT (Turkey Rhinotracheitisvirus of
Aviair Metapneumovirus, AMPV)
Geadviseerd wordt een tweemalige vaccinatie uit te voeren. De eerste
vaccinatie op de eerste levensdag of in de derde week. De tweede
vaccinatie 3−5 weken na de eerste. Toediening d.m.v. spray met een
grove druppel of d.m.v. oogdruppel. Het gebruik van een
geïnactiveerde entstof, in combinatie met NCD, is te overwegen.
Vogelcholera (P. multocida)
Geadviseerd wordt een eenmalige vaccinatie of een tweemalige
vaccinatie met een interval van 8 weken:
6 weken (1x)

dood

injectie, strikt s.c.

Het uitvoeren van deze enting is afhankelijk van de infectiedruk op het
bedrijf.
Vlekziekte (E. rhusiopathiae)
Geadviseerd wordt een tweemalige vaccinatie met een interval van vier
weken:
vanaf 6 weken
4 weken later

dood
dood

injectie, s.c.
injectie, s.c.

Het uitvoeren van deze enting is afhankelijk van de infectiedruk op het
bedrijf.
Hemorragische enteritis (HE)
In Nederland is geen vaccin tegen HE geregistreerd. Als de infectiedruk
het nodig maakt is het mogelijk om een vaccin uit een andere EUlidstaat, waar wel een toelating geldt, te importeren en hier toe te
passen.

Gezondheidsdienst voor Dieren b.v., Postbank 409900, Fortisbank nr. 10.88.88.010, B.T.W. nr. nl 81.24.63.304.B.01, K.v.K. nr. 08117636

GD, Postbus 9, 7400 AA Deventer, info@gddeventer.com, www.gddeventer.com

Vaccinatiekaart voor
Bedrijf en koppelgegevens
Naam

Vleeskalkoenen

Entschema
Leeftijd

Ziekte

Entstof

Toedieningswijze

1e dag

TRT

levend

spray

10 dagen

NCD

levend

spray

4 weken

NCD

levend

aërosol

KIPnr.

5 weken

TRT

levend

spray

EU-nr.

14 weken
(hanen)

NCD

levend

aërosol

Adres
Woonplaats
UBN

voor gezonde dieren

Entstof Fabrikant

Batch nummer

Datum enting

Toedieningswijze

Paraaf
Pluimveehouder/
Dierenarts

Bedrijfsadres
Vestigingsplaats
Dierenarts
Telefoon
Bedrijfsadviseur
Telefoon
Broederij
Fokbedrijf
Merk
Geboortedatum
Aantal
Stalnummer(s)
Koppelnummer
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