
 
 
 

 
 

Vaccinationsprogrammer ved omsætning af avlssvin 
 Gældende 1. november  2010 
 ********************************************************* 

 
For at sikre køberen af avlssvin mod udbrud af uønskede sygdomme, anvendes følgende vaccinations-
programmer: 

 Sygdom 
Dyregruppe 

 
Glässer 

 
Parvovirus 

 
Rødsyge 

 
Tarmbrand 

Orner + - - - 
Sopolte - + - - 
Gylte - + + + 

+  betyder, at vaccinationen er obligatorisk ved salg og er inkluderet i SPF-prisen 
-  betyder, at vaccinationen kun skal udføres, hvis Køber bestiller og det er indføjet i Omsætningsaftalen 

 
Følgende vacciner er registreret til vaccination mod de ovennævnte sygdomme: 

 
Sygdom Vaccine 

Glässer Porcilis Glässer 

Parvovirus Porcilis Parvo 
Suvaxyn Parvo St. 

Rødsyge Porcilis Ery 
Ruvax 

Rødsyge + Parvovirus  
Parvoruvax 
Porcilis Ery Parvo 
Hiprasuis PE 

Glässer og Mycoplasma  Suvaxyn M. hyo – Parasuis  (må kun bruges i 
besætninger med sundhedsstatus ”+MYC”) 

Tarmbrand Porcilis T-brand 
Xento 

Tarmbrand + colidiarré 
Toxicol 
Porcilis Coli 6C 
Suiseng 
 

 
Alle vacciner indsprøjtes intramuskulært eller subkutant = under spæklaget (ikke i fedtlaget). De nævnte 
intervaller mellem vaccinationer og seneste tidspunkt før leveringsdag skal tælles i dage. Der skrives dog 
ugenr. på følgesedlen. Revaccination foretages tidligst 3 uger (21 dage) efter 1. vaccination medmindre 
andet er nævnt. Alle vaccinations-ugenumre og vaccinetyper skal oplyses på følgesedlen 
Vaccinationerne skal gennemføres efter følgende programmer, hvis ikke andet er aftalt: 
 
Glässer 
En fuldgyldig basis-vaccination omfatter mindst to vaccinationer med Porcilis Glässer eller Suvaxyn M. 
hyo – Parasuis 
 
Porcilis Glässer: 
Dosis/gang: 2 ml  
Program for orner og hundyr 
1. gang:  Senest 28 dage før levering. (svin under 10 uger, se bagsiden) 
2. gang:  Tidligst 14 dage efter 1. gang og senest 7 dage før levering.  

  3. gang (Revaccination): Hvis der er mere end otte uger mellem sidste vaccination og leveringsuge.  
 
Suvaxyn M. hyo – Parasuis:   
Program for orner og hundyr: 
1. gang:   Tidligst ved 21 dage 
2. gang:   14 – 21 dage efter første vaccination og senest 7 dage før levering 
Revaccination:  Hvis mere end 8 uger mellem sidste vaccination og leveringsuge 
 
Program for dyr under 9 uger ved vaccination med Porcilis Glässer:  
Salgsdyr, der er mindre end 9 uger gamle ved levering, kan ikke effektivt vaccineres mod Glässer. I stedet 
skal søerne i stambesætningen være gennemvaccineret (ejererklæring). Vaccinationerne skal gennemføres  
i henhold til retningslinierne for den pågældende vaccine. Råmælk fra vaccinerede søer giver en maternel 
immunitet hos afkommet indtil 6-8-ugers alderen. Herefter skal der etableres en aktiv immunitet ved 



 
 
 

 
vaccination med Porcilis Glässer efter anvisningerne i skemaet. 6-8 ugers dyr bliver dog kun delvist beskyttet 
pga. den unge alder. 
 

 
 Salgsalder 
Vaccineres: 

 
6 uger 

 
7 uger 

 
8 uger 

 
9 uger og derover 

 
1. gang i  
 
2. gang i 

 
5. uge 

 
5. uge 
 
7. uge 

 
5. uge 
 
8. uge 

 
Senest 4 uger før levering  
 
3 uger efter første vaccination 

 
Parvovirus 
En fuldgyldig vaccination mod Parvovirus omfatter 2 vaccinationer med 21 dages mellemrum uanset om 
der anvendes Parvoruvax, Porcilis Ery Parvo,Hiprasuis PE, Suvaxyn Parvo St. eller Porcilis Parvo (- 
uanset Porcilis Ery Parvo, Porcilis Parvo og Suvaxyn Parvo St.’s officielle godkendelse til at kunne give 
fuld dækning ved kun én vaccination).  
 
Dosis/gang:  2 ml  
1. vaccination: Sopolte tidligst i 22. leveuge 
2. vaccination: 21 dage efter 1. gang  

 
Sopolte på 26, 27 og 28 uger ved levering skal være vaccineret første gang og senest i 26. leveuge. 
Sopolte på 29 uger og derover ved levering skal være vaccineret 1. og 2. gang, jf. ovenstående. 
Vaccinationerne kan vente til sidste 3 uger før levering. 
 
Vaccinationsugenr. skal oplyses på følgeseddel.  
 
Gebyr for vaccination er indregnet i prissystemet fra og med 26. uge som et éngangsbeløb på 30 kr. Dette 
beløb dækker både 1. og 2. gangs vaccination, uanset at sopolten kun er vaccineret 1. gang.  
Er sopolte under 26 uger ved levering vaccineret 1. gang og det er aftalt med modtager, kan Sælger 
opkræve 30 kr. herfor, når Sælger samtidig har anført det under bemærkninger på følgesedlen. 
Der betales 10 kr. pr. sopolt der er vaccineret 2 gange med combivaccinen for parvovirus og rødsyge. 
 
Hvis vaccinationerne ikke er gennemført som beskrevet ovenfor, fastsættes sopoltens pris til 25-ugers-
prisen, fordi køber først kan lade sopolten løbe fire uger senere. 
 
Rødsyge 
En fuldgyldig vaccination mod rødsyge omfatter mindst to vaccinationer, uanset om der anvendes, 
Hiprasuis PE, Porcilis Ery, Porcilis Ery Parvo, Parvoruvax eller Ruvax.  
Alle vaccinationsuger skal oplyses på følgesedlen og vaccinetype anføres under bemærkninger. 
 
1. gang: Fra 4. levemåned    
2. gang:  21 dage efter 1. gang 
Dosis/gang: 2 ml  
Pris: Aftales mellem leverandør og køber 
 
Tarmbrand 
Drægtige dyr, som skal omsættes efter 8. drægtighedsuge, skal vaccineres: 
En fuldgyldig vaccination mod Tarmbrand omfatter 2 vaccinationer med 21 dages mellemrum. Følgende 
vacciner kan anvendes:Porcilis T-brand, Xerto, Suiseng, Toxicol og Porcelis Colo 6 C. 
 
Dosis/gang: 5 ml, dog 2 ml for Suiseng 
1. gang: Mellem løbning og 8. drægtighedsuge   
2. gang: Senest 21 dage før faring 
Pris:  Er indregnet i SPF-prisen 
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