
Handleiding voor toediening 

via de lange trog

BELANGRIJK!
Plaats het vaccin onmiddelijk na ontvangst in 

de koelkast (2-8 °C).

STAP 2
Zorg dat de te vaccineren varkens geen antibiotica 

ontvangen vanaf drie dagen voor vaccinatie tot 
en met drie dagen na vaccinatie.

STAP 3
Test de opname van de melk- en wateroplossing 

een dag voor vaccinatie.

STAP 4  
Verminder de voerbeurt voorafgaand aan 

de vaccinatie met 20%. Zorg dat de troggen voor het 
verstrekken van de vaccinoplossing leeg zijn.

STAP 5
Vaccineer in het uur voorafgaand aan 

de middagvoerbeurt.

STAP 6
Doe per trog 1 liter melk in een emmer.

STAP 7 

Maak de juiste hoeveelheid vaccin aan, door het steriele 
water (met een overloopnaald) toe te voegen aan het gevries-

droogde vaccin. Bij gebruik van een overloopnaald, is het 
belangrijk om als eerste de fles met oplossing aan te prikken. 

Goed schudden en meteen gebruiken.

STAP 8
Voeg het vaccin toe aan de melk in emmer 1. 

Meng beide vloeistoffen goed.

 STAP 9
Haal per trog met de maatbeker 1 liter vaccinoplossing uit 

emmer 1, giet dit in emmer 2 en vul aan met lauw water tot: 
± 0,3 liter per big van 15 kg / ± 0,5 ltr per big van 25 kg.

STAP 10
Verstrek dit in de trog in het uur voorafgaand

aan de middagvoerbeurt.

STAP 11
Zorg dat de vaccinoplossing goed toegankelijk is 

voor alle biggen. Alle dieren kunnen tegelijk drinken.

NA AFLOOP

STAP 12
Zorg dat de vaccinoplossing binnen een uur op is. 

Hierna kan het voer worden uitgedoseerd.

STAP 13 
Reinig en spoel emmer en gebruikte materialen 

met enkel water. Emmer/maatbeker alleen 
voor Enterisol gebruiken.

OPSLAG VOORAFGAAND AAN VACCINATIE

DAG VAN VACCINEREN

EMMER 1

EMMER 2EMMER 1

Vragen? Behoefte aan een vaccinatiecheck? Ga naar www.varkens.nu of bel 072 566 24 11
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