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PROGRAMA DE PREVENCIÓ I
VIGILÀNCIA SANITÀRIA DEL PORCÍ
- VACUNACIONS PERIÒDIQUES I OBLIGATÒRIES Les vacunacions periòdiques en el marc del pla de vigilància del porcí que s’han de
realitzar obligatòriament a les explotacions porcines catalanes a partir de gener del 2013
dependrà del tipus d’animal i de la ubicació i la qualificació sanitària de l’explotació segons es
detalla en aquest document.
Les explotacions porcines catalanes qualificades com a Oficialment indemne de la Malaltia
d’Aujeszky (A4) o en procés d’obtenció d’aquesta qualificació (A4b) tenen prohibida la
vacunació dels animals enfront d’aquesta malaltia.
Les vacunes s’aplicaran pel responsable sanitari de la prevenció i vigilància sanitària del
porcí de l’explotació o sota la seva supervisió i un cop vacunats els animals haurà d’anotar al
registre corresponent les següents dades com a mínim:
-

vacuna utilitzada (inclòs el seu nom comercial i el número de lot)
data de la vacunació
animals vacunats: identificació, número i edat

Les vacunes a utilitzar hauran de complir els requisits establerts a l’annex I del Reial decret
360/2009, de 23 de març, pel que s’estableixen les bases del programa coordinat de lluita,
control i eradicació de la Malaltia d’Aujeszky.

A) REPRODUCTORS
Vacunació obligatòria de tots els reproductors 3 cops l’any com a mínim, de forma simultània i
a intervals regulars (aproximadament cada 4 mesos).
Cal utilitzar obligatòriament vacunes amb excipient oliós.

B) FUTURS REPRODUCTORS
Els animals de recria s’han de vacunar com a mínim 3 cops abans d’entrar al cicle productiu:
•
•
•

Primera dosi entre les 10 i 12 setmanes de vida
Segona dosi 3-4 setmanes després de la primera
Tercera dosi entre les 21 i 24 setmanes de vida

Cal utilitzar obligatòriament vacunes amb excipient oliós.
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C) ANIMALS D’ENGREIX (d’explotacions d’engreix TD/TF, engreixos esglaonats i
engreixos de cicles tancats)
Han de realitzar 2 o 3 vacunacions de forma obligatòria segons un dels següents
protocols:
-

3 vacunacions amb excipient aquós. S’aplicarà la primera vacunació entre les 10 i
les 12 setmanes de vida, la segona entre 3 i 4 setmanes després de la primera i la
tercera entre 3 i 4 setmanes després de la segona.

-

2 vacunacions amb excipient oliós. S’aplicarà la primera vacunació entre les 10 i
les 12 setmanes de vida i la segona entre 3 i 4 setmanes després.

NOTA 1: en tots els casos s’efectuarà una nova vacunació als 6 mesos d’edat i seran
revacunats cada 4 mesos fins que surtin de l’explotació.
NOTA 2: els animals d’engreix presents a les transicions de garrins amb capacitat d’engreix,
hauran de seguir el programa vacunal descrit en aquest apartat.

D) ANIMALS
PROCEDENTS
D’EXPLOTACIONS
INDEMNES D’AUJESZKY AMB ENTRADA A
INDEMNES D’AUJESZKY:

OFICIALMENT
EXPLOTACIONS

Els animals procedents d’una explotació qualificada com a oficialment indemne
d’Aujeszky (A4) o en procés d’obtenció d’aquesta qualificació (A4b) que entrin a
explotacions qualificades com a indemnes d’Aujeszky (A3), hauran de vacunar-se en un
termini màxim de 7 dies naturals des de la data de la seva entrada a l’explotació i
revacunar-se al mes, per després continuar amb les pautes de vacunació de l’explotació.

Estaran inclosos dins d’aquest supòsit els garrins procedents d’explotacions qualificades
com A4 o A4b que es destinin a transicions de garrins qualificades A3. Es vacunaran
dins dels 7 dies naturals des de la data d’entrada a l’explotació de transició i es tornaran
a vacunar a l’explotació d’engreix, coincidint amb la pauta vacunal dels animals d’engreix
(veure apartat C)
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