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Vacciner

 Aquavac ERM fra Intervet til dyp og bad vaccination

 Aquavac Relera fra Intervet til dyp, bad og stik-
vaccination.

 Aquavac Vibrio, fra intervet, til dyp og stik.



Virker Vaccinerne ??
 Er der en tilfredsstillende dækning ved vaccination 

efter producenternes forskrifter?

 Vaccinations forsøg på KU-SUND viser forskellige 
effekter vaccinerne imellem.

 Dobbelt-dyp har bedst effekt.

 Men det skal gøres på den rigtige måde.



Størrelse
 Hvad betyder størrelsen

 Jo større fisken er, jo bedre virker immunsystemet

 Vaccine firmaet siger at fiskene skal være minimum 
2gr når de vaccineres. Altså at den mindste fisk i 
populationen er min. 2gr, og IKKE 2gr i snit-vægt.

 Så en god sortering, og så høj en snitvægt som muligt, 
gør vaccinen mere effektiv.

 Men det gør det jo også dyrere at vaccinere.



Tiden
 Eksponerings tiden er vigtig for en god vaccination.

 Vaccinen optages over gællerne ved kontakt, så jo 
længere tid fiskene er i vaccinen, jo bedre optagelse.

 Det anbefales at kontakttiden er minimum 45sek.

 Her er det også vigtigt at vaccine karret er udstyret 
med ilt, så fiskene kan tåle opholdstiden. 

 Blandingsforhold 1 liter vaccine til 9 liter vand.

 Max 100kg fisk pr liter vaccine. Husk at efterdosere..



Manuel vaccination
 Der skal bruges få materialer. Det er en billig metode.

 Det er arbejdskrævende. 8-10 kg fisk hver gang..

 Det kan let gå galt med tiden. Utålmodighed…

 Mængden af fisk i vaccinations karret kan variere.

 Der skal holdes styr på mængde, så vaccine mængde 
kan tilpasses.

 Bad vaccination ved transport. Er det en god idé, evt. 
som boost?
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Vaccination med maskine
 Letter arbejdet. Ingen tunge løft.

 Giver en sikkerhed for overholdelse af tiden

 Sortering inden vaccination, så størrelsen overholdes

 Monteret vægt, så mængde af fisk monitoreres

 Vaccine tilføres løbende efter fiskemængde

 Stor investering.
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Vaccinations Maskine FREA A/S
 Kan vaccinere op til 2800kg i timen.

 Der skal vaccineres minimum 800kg (80 liter) ad 
gangen.

 Tiden for vaccination kan justeres via hastighed på 
tromlen.
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