DE BESTRIJDING VAN INFECTIEUZE BOVIENE RHINOTRACHEÏTIS
In uitvoering van het KB 22/11/2006 (BS 04/01/2007) en KB 16/02/2011 (BS 25/02/2011)

IBR-VACCINATIE: VACCINATIEPROTOCOL
VOOR HET VERWERVEN EN BEHOUDEN VAN HET I2-STATUUT

Een rund primo-vaccineren (= basisvaccinatie van jonge en aangekochte dieren):
Een primo-vaccinatie is, afhankelijk van het gebruikte vaccin (zie bijsluiter*), de toediening van 1 dosis of
2 dosissen met een interval van minimum 21 en maximum 35 dagen;
* Onder voorbehoud, 21/05/2012:
2 dosissen: IBRAXION, BOVILIS IBR MARKER INAC, RISPOVAL IBR-MARKER INACTIVATUM, HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE
1 dosis: BOVILIS IBR MARKER LIVE, RISPOVAL IBR-MARKER VIVUM

als basisvaccinatie van EEN KALF DAT WERD GEBOREN OP HET BESLAG:
Een kalf geboren op het beslag moet primo-gevaccineerd worden tussen 3 en 10 maanden leeftijd.
In geval van het gebruik van een ‘2 dosissen-vaccin’ betekent dit dat de 1ste geldige dosis vanaf 3
volledige maanden leeftijd kan toegediend worden en dat de 2de dosis 21 tot 35 dagen later en in
ieder geval uiterlijk op 10 maanden moet toegediend worden.
als basisvaccinatie bij AANKOOP:
o

Een kalf dat werd aangekocht vóór de leeftijd van 3 volledige maanden, moet volledig primogevaccineerd worden zoals een kalf dat werd geboren op het beslag (zie hoger).

o

Een kalf/rund dat werd aangekocht op de leeftijd van 3 volledige maanden of ouder, moet
onmiddellijk bij aankomst primo-gevaccineerd worden.
In geval van het gebruik van een ‘2 dosissen-vaccin’ betekent dit dat de 1ste dosis moet
toegediend worden onmiddellijk bij aankomst en de 2de dosis 21 tot 35 dagen later.

Een rund hyper-immuniseren (= halfjaarlijks hervaccineren na primo-vaccinatie):
Een hyper-immunisatie is de toediening van 1 dosis aan een reeds primo-gevaccineerd rund
(hervaccinatie), minimum 1 en in ieder geval maximum 8 maanden na de voorgaande toediening.

Een I2-waardig of hyper-geïmmuniseerd beslag :
Een I2-waardig of hyper-geïmmuniseerd beslag is een beslag waar OP IEDER MOMENT;
ALLE runderen ouder dan 10 volledige maanden primo-gevaccineerd zijn;
Uitzondering: in geval van het gebruik van een ‘2 dosissen-vaccin’ bij een rund dat minder dan 35
dagen geleden werd aangekocht moet minstens de 1ste dosis bij aankomst toegediend zijn. In dat
geval is de toediening van de 2de dosis pas mogelijk vanaf 21 dagen na aankomst en moet in ieder
geval uitgevoerd zijn uiterlijk 35 dagen na aankomst.
ALLE runderen ouder dan 16 volledige maanden hyper-geïmmuniseerd zijn.
Uitzondering: een aangekocht rund moet uiterlijk 7 maanden na aankomst voor de 1ste maal
gehervaccineerd zijn. Afhankelijk van de leeftijd bij aankoop kan dit dus de 16 maanden
overschrijden.
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