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AlkusanatAlkusanatAlkusanatAlkusanatAlkusanat

Kannattava kalanviljely edellyttää että kalataudit pidetään
hallinnassa. Nopeasti kasvava viljellyn kalan ja kalatuotteiden

kansainvälinen kaupankäynti edellyttää sekin kalojen tautivapautta.
Kalojen huolellisella hoidolla ja hyvällä laitoshygienialla voidaan
kalatautien puhkeamista huomattavasti ennaltaehkäistä. On
kuitenkin olemassa helposti tarttuvia, aggressiivisia  kalatauteja
joiden puhkeamista ei huolellisimmallakaan hoidolla voida välttää.

Aikaisemmin oli käytettävä lääkeaineita tavallisimpienkin
kalatautien hallitsemiseksi. Kalojen lääkitseminen on kuitenkin
kallis toimenpide joka voi tuoda mukanaan vähemmän toivottuja
seurauksia. Siksi nykyään pyritäänkin estämään kalatautien
puhkeaminen ja taudinaiheuttajien leviäminen ennaltaehkäisevin
toimenpitein. Kalojen rokottamisesta on muodostunut tärkein
väline kalatautien ennaltaehkäisyssä. Käytettävissä on tehokkaita
rokotteita yleisimpiä vakavia kalatauteja vastaan ja uusien
rokotteiden kehittämiseksi tehdään intensiivistä tutkimustyötä.
Todennäköisesti käytössämme on lähitulevaisuudessa rokotteita
jotka ovat turvallisempia ja helpommin annettavia.  Nyt
käytettävissä olevat rokotteet on yleensä injektoitava kalan
vatsaonteloon antaakseen riittävän suojan, rokotustoimenpide ei
ole rokottajallekaan aivan vaaraton.

Neuvot ja ohjeet jotka annetaan tässä ”Kalarokottajan
käsikirjassa” perustuvat kirjoittajien rokotustöiden ja kalatauti-
diagnostiikan yhteydessä keräämiin kokemuksiin. Kokemukset ovat
osoittaneet että rokottaminen antaa kalalle hyvän tautisuojan ja
on riskitöntä vain ja ainoastaan mikäli toimenpide tehdään oikealla
tavalla. Käsikirja on epäilemättä hyödyllinen ja tärkeä apu
pyrkiessämme kohti kannattavaa ja ympäristöystävällistä
kalankasvatusta.

Kari Ranta-Aho Carl Storå
Kalatalousjohtaja Osastonjohtaja
Varsinais-Suomen TE-kskus Ålands landskapsstyrelse
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JohdantoJohdantoJohdantoJohdantoJohdanto

TTTTTaustaaaustaaaustaaaustaaaustaa

Kalataudit, ensisijaisesti vibrioosi- ja furunkuloosibakteereiden
aiheuttamina, ovat olleet kalankasvatuksen vitsauksena alusta

alkaen. Kuolleisuutta on, vaihtelevalla menestyksellä, pyritty
hillitsemään antibioottilääkityksen avulla. Lisääntynyt lääke-
aineresistenssi sekä huoli kalan ja ympäristön lääkeainejäämistä on
lisännyt kiinnostusta  ennaltaehkäisevää kalaterveydenhoitoa
kohtaan. Nykyään pyritään kalatauteja torjumaan sekä ehkäisemään
niiden leviämistä rokotusten avulla. Menetelmä on ollut
menestyksekäs ehkäistäessä ihmisillä ja kotieläimillä esiintyviä
tauteja.

Rokottamisen periaatteena on, että kalan puolustusjärjes-
telmät tutustutetaan etukäteen taudinaiheuttajiin vaarattomiksi
tehtyjen taudinaiheuttajien avulla. Kun kala myöhemmin joutuu
alttiiksi kyseisille taudinaiheuttajille, puolustusjärjestelmällä on jo
valmiudet taudin vastustamiseksi.

Ensimmäinen tieteellinen julkaisu, jossa käsitellään kalan
rokottamista, on tiettävästi julkaistu 1940-luvulla. Käytännössä
kalatauteja kuitenkin hoidettiin kokonaan lääkkeiden avulla aina
1980-luvulle asti, jolloin vesipohjaiset vibrioosirokotteet otettiin
käyttöön. Tällöin oli jopa kotimainen rokotevalmiste käytössä
muutaman vuoden ajan. Furunkuloosirokotuksissa ei menestytty
ennen 1990-lukua, jolloin otettiin injisoitavat öljypohjaiset
rokotteet käyttöön.

Kalan taudinvastustuskykyKalan taudinvastustuskykyKalan taudinvastustuskykyKalan taudinvastustuskykyKalan taudinvastustuskyky

Kalalla on muiden eläinten tavoin monimutkainen
puolustusjärjestelmä joka suojaa sitä taudinaiheuttajilta.

Osaksi kyseessä on epäspesifisesti toimivia rakenteita, jotka
suojaavat kaikkia taudinaiheuttajia vastaan. Tämän järjestelmän
tärkeä osa on pintalima, joka toimii mekaanisena esteenä veden
kautta leviäviä taudinaiheuttajia vastaan ja eliminoi samalla monia
erilaisia taudinaiheuttajia sisältämiensä kemikaalien avulla. Toinen
tärkeä puolustusjärjestelmä on ns. immuunijärjestelmä, joka
spesifisesti suojaa kalaa yksittäisiä taudinaiheuttajia vastaan.
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Rokotus perustuu immunologisen puolustusjärjestelmän
tehostamiseen ja hyväksikäyttöön, jolloin parannetaan kalan
vastustuskykyä määrättyjä tauteja vastaan

Korkeammilla eläimillä immunologisen puolustusjärjestelmän
tärkeimmät komponentit sijaitsevat luuytimessä ja imusolmuk-
keissa. Koska kalalta puuttuvat nämä elimet, sijaitsee sen
immuunijärjestelmän ydin pernassa ja munuaisessa.

Kalan pernassa ja munuaisessa tuotetaan erilaisia valkosoluja,
mm. lymfosyyttejä ja granulosyyttejä. Näillä solutyypeillä on tärkeä
tehtävä puolustusjärjestelmässä. Altistuttuaan antigeeneille, esim.
taudinaiheuttajille, osa lymfosyyteistä tuottavat vasta-aineita, jotka
lasketaan verenkiertoon missä ne kiinnittyvät antigeeniin.
Monimutkaisten, eri solutyyppien yhteisvaikutusten tuloksena,
muut valkosolut kykenevät ”pyydystämään” taudinaiheuttajan ja
tekemään sen vaarattomaksi. Osa vasta-aineita tuottavista
lymfosyyteistä säilyy pitkään kalan kudoksissa immunologisena
muistina. Kun nämä muistisolut tulevat uudelleen kosketuksiin
saman antigeenin kanssa, ne pystyvät nopeasti aloittamaan vasta-
ainetuotannon ennestään tuntemaansa antigeeniä vastaan. Rokotus
perustuu siis siihen, että kalalle tuotetaan immunologinen
muistikuva taudinaiheuttajasta.

Suojan kehittyminen on riippuvainen lämpötilasta. Alhaisissa
lämpötiloissa suoja kehittyy hitaasti ja alle 2-asteisessa vedessä
suojaa ei kehittyne juuri lainkaan. Eri kokeissa on osoitettu että
rokotettaessa suojan kehittyminen on riippuvainen rokotuksen
jälkeisistä päiväasteista. Vibrioosisuoja kehittyy verrattaen nopeasti,
150–200 päiväastetta riittää antamaan hyvän suojan vibrioosia
vastaan. Furunkuloosisuoja kehittyy sitävastoin hitaammin ja vaatii
ainakin 200–400 päiväastetta ollakseen tyydyttävä. Alhaisissa
lämpötiloissa on astepäiviä vielä lisättävä. Kuvassa 1 on esimerkki
vasta-aineiden kehittymisestä rokotetussa kalassa, kun kalaa on
pidetty eri lämpötiloissa rokotuksen jälkeen.

Öljypohjaisilla rokotteilla voidaan menestyksellisesti rokottaa
kalaa ”etukäteen”, toisin sanoen rokotetaan kala kylmään veteen
jolloin itse toimenpide rasittaa kalaa vähiten. Rokote jää kalan
vatsaonteloon ja vastustuskyky lähtee kehittymään kun vedet
jälleen lämpenevät. Kalan lääkitseminen juuri ennen tai välittömästi
rokotuksen jälkeen vaikuttaa haittaavasti vastustuskyvyn
kehittymiseen.
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Kalakohtaisen vastustuskyvyn muodostumiseen
vaikuttavat kalalaji ja -kanta sekä lajinsisäiset
perinnölliset erot. Yksilölliset erot voivat olla varsin
suuria. Tautisuojan kehittymiseen vaikuttavat lisäksi
kalan ikä ja koko rokotettaessa, terveydentila ennen
ja jälkeen rokotuksen, sekä itse rokotustyön toteutus.
Muita tekijöitä ovat rokotteen tyyppi ja laatu sekä kalan
saama rokoteannos.

Kuva 1. Esimerkki vasta-ainemäärän kasvusta kalan veressä,
kun kalaa on pidetty eri lämpötiloissa rokotuksen jälkeen.
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Laki ja järjestys

Kalan rokKalan rokKalan rokKalan rokKalan rokottaminenottaminenottaminenottaminenottaminen

RRRRRokokokokokotteen hankintaotteen hankintaotteen hankintaotteen hankintaotteen hankinta

Rokotteen saamisen edellytyksenä on eläinlääkärin antama
resepti jonka saa ottamalla yhteyttä omaan eläinlääkäriin.

Rokotejakelun hoitaa tällä hetkellä Eläinlääkintä- ja
elintarviketutkimuslaitos, EELA.

LainsäädäntöLainsäädäntöLainsäädäntöLainsäädäntöLainsäädäntö

MMM: päätös Nro 16/EEO/96 luku 5. Immunologisten
eläinlääkkeiden luovutus. Eläinlääkäri saa luovuttaa rokotetta
eläinten omistajalle tai haltijalle, joka rokottaa suuria kalamääriä
edellyttäen, että:

☞ eläinlääkäri käy eläintenpitoyksikössä vähintään kaksi kertaa
vuodessa;

☞ eläintenpitoyksiköllä on rokotteen säilytykseen soveltuvat tilat;

☞ eläinten omistaja pitää kirjaa saamistaan ja käyttämistään
rokotteista ja eläinlääkäri säännöllisesti tarkastaa tämän
kirjanpidon;

☞ eläinten omistajalla tai haltijalla on riittävät tiedot ja kyvyt
kyseisten eläinten rokottamiseen.

RRRRRokokokokokoteoteoteoteote

Rokote sisältää peruskomponentin (öljy tai vesi) lisäksi
taudinaiheuttajia tai sen osia, antigeenejä, jotka on tehty

vaarattomiksi eri menetelmin. Lisäksi rokotteet sisältävät yleensä
ns. adjuvantteja, jotka tehostavat immunologista reaktiota ja lisäävät
rokotteen tehoa.

Antigeenit aktivoivat kalan puolustusjärjestelmää niin, että
kalalla on myöhemmin paremmat valmiudet vastustaa tautia.
Antigeenit voivat olla kuolleita patogeeneja (bakteereita, viruksia,
loisia)  tai eri menetelmin heikennettyjä eläviä patogeeneja.
Antigeenit voivat olla myös pelkkiä taudinaiheuttajan osia tai näistä
osista eristettyjä kemiallisia komponentteja. Sama rokote voi sisältää

Yhdistelmärokotteet
antavat samanaikaisesti
suojan useampaa tautia
vastaan
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useamman eri taudinaiheuttajan antigeenejä ja antaa siten suojan
useampia tauteja vastaan (ns. yhdistelmärokotteet). Meillä
käytetään pääasiassa kaksoisrokotteita, jotka suojaavat vibrioosia
ja furunkuloosia vastaan. Ulkomailla on käytössä yhdistelmä-
rokotteita, jotka suojaavat jopa 4–5 eri tautia vastaan

Öljypohjaisten  rokÖljypohjaisten  rokÖljypohjaisten  rokÖljypohjaisten  rokÖljypohjaisten  rokotteiden rakotteiden rakotteiden rakotteiden rakotteiden rakenneenneenneenneenne

Rokotteen perusrakenteena on veden ja öljyn muodostama
emulsio. Kalarokotteissa on käytetty kahdenlaista

emulsiorakennetta: vesi–öljyyn (yleisemmin käytetty rakenne), ja
öljy–veteen rakenne.  Antigeeneinä meillä yleisimmin käytettävissä
rokotteissa on Aeromonas salmonicida sekä Vibrio anguillarum
(tunnetaan myös nimellä Listonella anguillarum) serotyypin O1 ja
O2 bakteerikantoja (vibrioosi), tai näiden bakteereiden osia.

Öljynä käytetään, valmisteesta riippuen, sekä mineraaliöljyä
että eläin- tai kasviperäistä öljyä. Öljy toimii sekä peruskompo-
nenttina, johon antigeenit lisätään, että adjuvanttina. Öljypohjaisen
adjuvantin avulla saadaan samalla pidennettyä suojan kestoa
huomattavasti. Öljypohjainen adjuvantti toimii eräänlaisena
välivarastona, josta inaktivoituja bakteereita vapautuu hitaasti kalan
elimistöön. Joissakin rokotevalmisteissa käytetään öljyn lisäksi
muitakin adjuvantteja, esimerkiksi glukaania. Hyvän adjuvantin
tulee aktivoida kalan immunologista reaktiota riittävästi
aiheuttamatta kuitenkaan liikaa haitallisia kudosreaktioita.
Säilytysaineeksi rokotteisiin lisätään formaliinia.

Rokotteen tulee olla tasaista rakenteeltaan. Mikäli rokotteen
vesi- ja öljyosa on eriytynyt pakkauksessa (kokonaan erillään tai
suuria pisaroita), rokote on mitä todennäköisimmin pilalla ja siten
käyttökelvotonta. Joskus pakkauksen pohjalla voi nähdä
tummempaa rokotetta. Tämä on kuitenkin normaalia ja tummempi
väri häviää kun pakkausta ravistellaan huolellisesti.
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RRRRRokokokokokotusmenetelmätotusmenetelmätotusmenetelmätotusmenetelmätotusmenetelmät

Upotus- ja kylvetysrokUpotus- ja kylvetysrokUpotus- ja kylvetysrokUpotus- ja kylvetysrokUpotus- ja kylvetysrokotusotusotusotusotus

Tässä menetelmässä kala kastetaan tai se saa uida
rokoteliuoksessa. Menetelmää käytetään rokotettaessa kalaa

vesipohjaisilla rokotteilla vibrioosia vastaan ja se soveltuu parhaiten
pienille kaloille. Upotusrokotus eroaa kylvetysrokotuksesta lähinnä
rokotusajan osalta. Upotusrokotettaessa haavillinen kalaa kastetaan
lyhytaikaisesti astiaan jossa on rokoteliuosta. Kylvetysrokotuksessa
rokotetta lisätään altaaseen, jossa kalaa pidetään pidemmän ajan.
Upotus- ja kylvetysrokotuksen antama suoja on lyhytaikainen, eikä
sillä saada suojaa furunkuloosia vastaan. Öljypohjaisia rokotteita
ei voida käyttää tällä menetelmällä.

Kuva 2. Kaksi rokotepakkausta, vasemmassa pakkauksessa
rokotteen emulsio on hajonnut kahteen  faasiin, rokote on
pilaantunut. Pilaantuneella rokotteella ei saa rokottaa.
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Oraalinen, rehun mukana annettava rokOraalinen, rehun mukana annettava rokOraalinen, rehun mukana annettava rokOraalinen, rehun mukana annettava rokOraalinen, rehun mukana annettava rokoteoteoteoteote

Rokotteen antaminen rehuun sekoitettuna tai siihen
kapseloituna on pitkään ollut ennaltaehkäisevän

kalaterveydenhoidon tavoitteena. Menetelmä mahdollistaisi suuren
kalamäärän rokottamisen pienellä työllä ja se soveltuisi
kaikenkokoisille kaloille. Suun kautta annettu rokote ei ole vielä
kuitenkaan antanut tyydyttävää, riittävän pitkäaikaista suojaa.
Rokote on kapseloitava rehuun siten että se pystyy pilkkoontumatta
etenemään riittävän pitkälle kalan ruuansulatuskanavassa. Lisäksi
on vaikeaa varmistaa että kaikki kalayksilöt ovat rokoterehua
syöneet.

InjektiorokInjektiorokInjektiorokInjektiorokInjektiorokotusotusotusotusotus

Menetelmä edellyttää kalan nukuttamista. Rokoteannos,
valmisteesta riippuen tilavuudeltaan 0,1–0,2 ml, pistetään

kalan vatsaonteloon, mikä edellyttää kalalta tiettyä minimikokoa.
Koneellisesti rokotettaessa minimikoko on n. 10 g ja käsin
rokotettaessa 15 grammasta ylöspäin. Parhaaseen tulokseen
päästään rokottamalla terve, vähintään 20–25 g:n kokoinen kala.
Menetelmä on työläin, mutta antaa samalla parhaan ja
pitkäaikaisimman suojan.
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Allergikot ovat vaarassa!

Tutustu
käyttöohjeisiin!!!

Kokenut rokottaja
osoittaa varoittavalla
sormella.

Kalojen injektiorokKalojen injektiorokKalojen injektiorokKalojen injektiorokKalojen injektiorokotusotusotusotusotus

TTTTTurvallisuusurvallisuusurvallisuusurvallisuusurvallisuus

Kaloja injisoitaessa on aina vaarana että rokottaja vahingossa
rokottaa itseään. Piston seurauksena saattaa tulla allerginen

reaktio, pahimmassa tapauksessa anafylaktinen šokki, joka on
hengenvaarallinen. Oireita ovat sydämentykytys, hengitys-
vaikeudet, pahoinvointi ja tajunnan menetys. Anafylaktisen šokin
torjumiseksi on rokottajalla oltava injisoitavaa adrenaliinia
käytettävissä ensiapua varten. Huomaa, että riski joutua šokkiin
kasvaa, jos on aikaisemminkin pistänyt rokotetta itseensä.
Allergikkojen ei tulisi lainkaan rokottaa kalaa!

Asiasta kannattaa keskustella lääkärin tai terveydenhoitajan
kanssa, jotta mahdollisista vaaroista oltaisiin perillä ja tarvittavat
lääkeaineet ovat saatavilla. Samalla kannattaa esittää rokotteen
mukana tullut työturvallisuus- ja hoito-ohje.

Injisoitu rokote aiheuttaa yleensä kivuliaan tulehduksen
pistokohtaan ja sen ympäristöön. Joissakin tapauksissa tulehdus
leviää koko käsivarteen ja imusolmukkeisiin. On tapauksia, joissa
on ollut pakko amputoida sormi virhepiston seurauksena.
Influenssantapaisia oireita (väsymystä, päänsärkyä, lihassärkyä ja
kuumetta) saattaa myös esiintyä mikäli on rokottanut itseään
vahingossa. Oireet ovat jatkuneet muutamasta tunnista puoleen
vuorokauteen.

Pääsääntöisesti on aiheellista ottaa yhteyttä lääkäriin tai
terveydenhoitajaan aina, kun on injisoinut rokotetta itseensä!
Mahdolliseen tapaturmaan tulee aina varautua etukäteen ja
valmistautua nopeaan ensiapuun sekä sairaankuljetuksen
järjestämiseen! Hoito-ohjeet otetaan mukaan!

TTTTToimenpiteet ennen rokoimenpiteet ennen rokoimenpiteet ennen rokoimenpiteet ennen rokoimenpiteet ennen rokotustaotustaotustaotustaotusta

Tutustu aina ensin rokotevalmistajan antamiin käyttöohjeisiin,
kuten myös muiden käytettävien laitteiden (ruiskut,

rokotuskoneet) ohjeisiin.
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Rokotetta on
säilytettävä oikein!

Tilaa tarvittavat rokotteet ajoissa. Saatuasi rokotteet, tarkista:

☞ että  ne ovat tilaamaasi valmistetta ja ettei kuljetusvaurioita ole
syntynyt. Huomaa että rokote ei saa jäätyä!

☞ että viimeinen käyttöpäivä ei ole ylittynyt. Rokotetta  säilytetään
+2–+8°C lämpötilassa!

Hyödyllisiä ja välttämättömiä varusteitaHyödyllisiä ja välttämättömiä varusteitaHyödyllisiä ja välttämättömiä varusteitaHyödyllisiä ja välttämättömiä varusteitaHyödyllisiä ja välttämättömiä varusteita

     Automaattiruiskut

Automaattiruisku imee rokotteen rokotepakkauksesta ja
annostilavuus on säädettävissä. Socorex-merkkinen

automaattiruisku on osoittautunut käyttökelpoiseksi kaloja
rokotettaessa. Kätevimmät ruiskut ovat tilavuudeltaan 0,5 ja 1ml,
jolloin annoksen säätö on tarkkaa ja käyttö pienen
männänhalkaisijan johdosta helppoa. Tuntuma rokotesyöttöön on
myös hyvä.

Norjassa on vastikään otettu käyttöön paineilmatoiminen
rokotuspistooli AquaJector, jossa mäntää liikutetaan ilmalla.
Jokainen liipaisimenpainallus ruiskuttaa säädetyn määrän rokotetta.
Laitteeseen saa lisävarusteena automaattisen annoslaskimen.

Kokoa välineet ja tarkista että ne ovat kunnossa ja onko
varaosia (lasit, tiivisteet) varastossa.

Annoslaskuri

Joskus on tarve laskea montako kalaa on rokotettu, tehtävä
helpottuu, jos asentaa laskurin ruiskuunsa. Kuvassa on

mekaaninen laskuri (norjalainen tuote) sekä kotitekoinen
elektroninen laskuri (alunperin polkupyörän matkamittari).
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  Neulasuojat

Neulasuojat (kuva) helpottavat kalan asettamista ja suojaavat
rokottajaa virhepistoilta. Kätevä rokottaja valmistaa sellaiset

iltapuhteina. Ainakin Norjassa myydään vastaavia lisävarusteita
”WING SAFE”-nimisinä.

Kuva 3. Automaattiruiskuun  kiinnitetty neulasuoja suojaa
rokottajaa ja keskittää kalan rokotustoimenpiteen
yhteydessä.

Neulat

Injektoitaessa öljypohjaisia rokotteita neulan halkaisijan on oltava
0,6–0,8 mm. Lyhyessä neulassa rokotteen virtausvastus on

pienempi, jolloin voidaan käyttää halkaisijaltaan pienempää neulaa.
Halkaisijaltaan liian pieni neula aiheuttaa liikaa virtausvastusta

ja saattaa haitata ruiskun tai rokotuskoneen toimintaa.
Käsin rokotettaessa kertakäyttöneulat ovat käytännöllisin

vaihtoehto. Neulat vaihdetaan kun ne tylsyvät. Neuloja ei tällöin
tarvitse erikseen desinfioida. Kertakäyttöneuloissa valikoimat ovat
varsin suppeat neulanpituuden osalta. Saatavilla on ainakin ollut
0,8 x 12 mm kertakäyttöneuloja. Huomaa että pitkä neula taittuu
helposti käyttökelvottomaksi. Käytetyille neuloille varataan
turvallinen säilytysastia, esim. tyhjä muovipullo.
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Nukutusliuosta
ilmastetaan työn
aikana.

Kestoneuloja käytettäessä on syytä varata monta neulaa
matkaan, jolloin neulan voi tarvittaessa vaihtaa. Koneellisessa
rokotuksessa kestoneuloja käytetään yleisesti. Käytetyt neulat
teroitetaan ja desinfioidaan aina ennen uudelleen käyttöä. On
havaittu että teroitetut kestoneulat eivät pysy aivan yhtä kauan
terävinä kuin uudet.

Neulan pituus valitaan niin, että neula läpäisee kalan ja
tunkeutuu noin 2 mm kalan vatsaonteloon (isolla kalalla vähän
enemmän). Pistosyvyyden tarkistamiseksi muutamalta kalalta
leikataan vatsa auki. Mikäli käytettävissä ei ole riittävän lyhyttä
neulaa, pistosyvyyttä tulee rajoittaa neulan päälle pujotettavalla
rajoittimella (kumitulppa, katkaistu suojahylsy tms.). Rokotus-
koneissa pistosyvyys on säädettävissä.

Kuva 4. Vasemmalla kestoneula jota voidaan käyttää
uudelleen teroituksen ja desinfioinnin jälkeen. Oikealla
kolme kertakäyttöneulaa, kahteen on asennettu
pistosyvyydenrajoitin.

Nukutusastia

Muovisaavi tai muu vastaava astia sopii hyvin nukutusastiaksi.
Nukutuslientä tulee voida ilmastaa työn aikana joko

paineilmalla tai hapella. Useimmiten kaloja pidetään haavissa
nukuttamisen aikana mutta kätevää on myös käyttää erillistä
rei’itettyä astiaa tai koria kalojen pitämiseen. Käytettävän havaksen
tulee olla solmutonta ja pienisilmäistä etteivät kalat vahingoitu.

Välpällä varustettuja, nukuttamiskäyttöön tehtyjä astioita on
myös saatavana, ne ovat lähes välttämättömiä rokotettaessa isoja
(>300g) kaloja.
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Varusteet desinfioidaan
päivittäin

Rokotuspöytä

Pöydän pintojen on oltava sileät, ilman tarpeettomia teräviä
ulokkeita, jotka voivat vaurioittaa kalan pintaa. Rokotettavien

kalojen tulee olla helposti rokottajan noukittavissa. Pöydälle on
mahduttava sopiva määrä nukutettua kalaa ilman että niitä on liian
paljon päällekkäin. Pohjaan tehdään valumareikiä ettei pöydälle
kertyisi ylimääräistä vettä, nukutusainetta ja limaa. Rokotetuille
kaloille tehdään kouru tai putki, jota myöten ne uitetaan takaisin
altaaseen virtaavan veden avulla. Tarvittaessa järjestetään vesi-
sumutus kostuttamaan rokotettavia kaloja.

Käsineet

Nukutusaine imeytyy jossakin määrin ihon läpi, joten on syytä
pitää käsineitä kädessä rokotettaessa kalaa. Kylmässä vedessä

se on muutenkin välttämätöntä, jotta kädet eivät kohmettuisi.
Tiskihansikkaat, joiden sisällä pidetään ohuita puuvillakäsineitä
ovat tarkoitukseen varsin käyttökelpoiset. ”Pistoolikäteen” sopii
muunkinlainen käsine.

HygieniaHygieniaHygieniaHygieniaHygienia

Käytettävät laitteet ja varusteet pestään ja desinfioidaan
päivittäin ennen työn aloittamista. Rokotteen ja liman

poistamiseksi tarvitaan astianpesuainetta. Rokotusruiskut pestään
astianpesuaineella, jonka jälkeen ne voidaan joko keittää tai
desinfioida alkoholilla joka soveltuu myös rokotuskoneiden
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desinfiointiin. Letkut vaihdetaan uusiin elleivät ne ole pestävissä
ja desinfioitavissa. Haavit ja rokotuspöydät ja muut käytettävät
astiat pestään ja desinfioidaan sopivalla aineella.

Edellämainitut toimenpiteet suoritetaan myös silloin kun
siirrytään rokottamaan toista kalaparvea/allasta, ettei siirrettäisi
mahdollisia tauteja kalaryhmästä toiseen.

On erittäin tärkeää että rokotepullot, letkut ja ruiskut avataan
ja liitetään puhtain käsin puhtaissa olosuhteissa ettei rokotteen
mukana injisoitaisi taudinaiheuttajia kalaan. Bakteerit voivat siirtyä
rokotteen mukana kalaan, lisääntyä, ja aiheuttaa sekundääris-
infektioita. Hyvä hygieniataso vähentää kaloihin kohdistuvaa
stressiä.

Rokote pilaantuu herkästi. Avattu rokotepakkaus on
käytettävä saman päivän aikana ellei pakkauksessa toisin mainita.

OlosuhteetOlosuhteetOlosuhteetOlosuhteetOlosuhteet

Rokotustoimenpiteen yhteydessä kalalle varallisia
ympäristötekijöitä ovat sopimaton lämpötila ja kuivuminen.

Rokotuspaikka on järjestettävä niin että kalat eivät altistu suoralle
auringonvalolle. Lämpimällä ilmalla kylmästä vedestä nosteut kalat
lämpenevät hyvin nopeasti ja kylmällä ilmalla on taas vaarana että
pakkanen vaurioittaa kalan ihoa. Tilannetta voi helpottaa
kastelemalla kaloja vedellä rokotustyön aikana. Haittapuolena on
että ne tällöin saattavat herätä nukutuksesta liian aikaisin.
Nukutusastian lämpenemistä tulee myös varoa työn aikana.

Veden lämpötilan ylittäessä +14°C on suuri vaara että kala
stressaantuu liikaa jos se rokotetaan, mieluiten lämpötilan tulisi
olla alle +12°C. Huomaa että 20g:n painoisen kalan hapentarve
lähes kaksinkertaistuu jos lämpötilaa nostetaan +12 asteesta +17°C
lämpötilaan.

Rokote ei saa jäätyä! Rokotteen juoksevuus huononee
lämpötilan laskiessa, mikä myös vaikeuttaa rokottamista. Kylmällä
ilmalla rokote pysyy käyttölämpöisenä kun sitä pidetään vaatteiden
sisäpuolella. Rokotuskoneessa saattaa olla välttämätöntä järjestää
rokotteelle esim. vesihaude, jolla ylläpidetään sopivaa lämpötilaa.
Rokotekoneen letkuissa rokote jäähtyy silti nopeasti.
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Rokottaminen murtovedessä

Kalat olisi pyrittävä rokottamaan makeassa vedessä, ennen
mereen siirtoa.  Kylmän veden aikaan kaloja on mahdollista

rokottaa murtovedessä. Tärkeimpänä edellytyksenä on, että kalat
ovat ehdottoman terveitä eivätkä aikaisemmin ole sairastaneet
vibrioosia tai varsinkaan furunkuloosia. Käytännössä murtovedessä
rokottaminen tulee kysymykseen syksyllä tai hyvissä ajoin keväällä
ennen kuin meriveden nopea lämpeneminen alkaa. Mikäli
laitoksella on muita kaloja jotka ovat sairastelleet ja olleet läheisessä
yhteydessä rokotettavaan kalaparveen, rokottamista ei kuitenkaan
voi suositella.

RokRokRokRokRokotettavat kalatotettavat kalatotettavat kalatotettavat kalatotettavat kalat

Vain terveitä kaloja voidaan rokottaa.

Rokotettaessa kalan on oltava terve ja hyväkuntoinen.
Ylimääräistä stressiä aiheuttavat toimenpiteet, kuten

kylvetykset ja lajittelut on syytä tehdä hyvissä ajoin ennen
rokotusajankohtaa. Lääkeaineet ovat usein immunosupressiivisia
eli ne hidastavat vastustuskyvyn kehittymistä, joten lääkitystä on
syytä välttää rokotusta edeltävinä ja rokotuksen jälkeisinä viikkoina.
Immunosupressiivinen vaikutus saattaa kestää useita viikkoja,
viileässä vedessä jopa kuukausia.

Furunkuloosin oireeton kantajakala sairastuu yleensä
rokottamisen yhteydessä. Rokotus voi myös aiheuttaa piilevän
BKD-, Flavobakteeri-, sieni- tai loistartunnan puhkeamisen.

Kalan koko rokotettaessa.

Vastakuoriutunut kala ei vielä kykene muodostamaan
immuunisuojaa. Kalalajista riippuen kala kykenee kehittämään

vastustuskyvyn n. 0,5–2,5 gramman painoisena. Injektioroko-
tuksessa kalan koko rajoittaa kuitenkin käsiteltävyyttä ja siten
rokottamisen aloitusta. Pientä kalaa rokotettaessa tarkkuus-
vaatimukset ovat huomattavasti suuremmat ja virhepistojen vaara
kasvaa. Käsin rokotettaessa työn sujuvuuden kannalta voidaan
rokottaa kaloja, lajista riippuen, noin 15 gramman painoisista
alkaen. Koneellisesti rokotettaessa minimikoko on noin 10
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grammaa, konemallista riippuen. Huomaa, että tässä puhutaan
minimikoosta ei kalaparven keskipainosta! Pienelle kalalle
rokotustoimenpide aiheuttaa aina suuremman stressin kuin
isommalle.

Rokotteen annoskoko on toinen tekijä, joka määrää
rokotuksen aloitusajankohdan. Kalakokoon nähden liian suuri
rokoteannos ei mahdu kalan vatsaonteloon ja saattaa vahingoittaa
kalaa rokotuksen yhteydessä. Ylimääräinen rokote vuotaa myös
helposti ulos ja menee hukkaan. Nyrkkisääntönä voidaan pitää,
että vähintään 10 gramman painoinen kala pystyy vastaanottamaan
0,1 ml annoksen ja 20 grammainen vastaavasti 0,2 ml ilman että
kala vahingoittuu tai rokotetta vuotaa ulos.

Rokotevalmistajien suosittelemasta annoksesta ei tule poiketa,
rokote on suunniteltu toimimaan kyseisellä annoksella. Mikäli kala
rokotetaan poikkeavalla annoksella rokote ei välttämättä toimikaan
suunnitellulla tavalla.

Älä koskaan rokota

☞ Kalaa joka ei ole kunnossa: heikko ruokahalu, loiset ja muut
taudit, kuolleisuus tai normaalista poikkeava käyttäytyminen
ovat tekijöitä, jotka ilmaisevat ettei kala ehkä ole rokotettavissa.

☞ Smoltifikaation yhteydessä.

☞ Kaloja jotka ovat toipumassa stressistä (käsittelyt, ympäristön
muutokset).

Mikäli olet epävarma kalan kunnosta, kokeile ensin pienellä
kalaerällä ja seuraa miten kalat reagoivat. Ellei oireita esiinny
seuraavan viikon aikana kalat voidaan nähtävästi rokottaa
turvallisesti.

Paasto ennen ja jälkeen rokotuksen

Rokotettavaa kalaa ei tule ruokkia välittömästi ennen rokotusta.
Lämpimässä vedessä kalat pidetään paastolla pari vuorokautta,

kylmässä vedessä pidempään. Rokotustoimenpiteen jälkeen on
paastoa syytä jatkaa pari päivää, jonka jälkeen ruokinta aloitetaan
varovasti. Tässä vaiheessa on parasta ruokkia kalat käsin, jolloin
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kalojen käyttäytymistä ja ruokahalua voidaan seurata.
Vastarokotettua kalaa ei pidä missään nimessä yliruokkia!

Kalan nukuttaminenKalan nukuttaminenKalan nukuttaminenKalan nukuttaminenKalan nukuttaminen

Rokotettaessa kaloja injektoimalla, kalan nukuttamiseen
kannattaa valmistautua huolella. Huonosti nukutettu kala

rimpuilee ja vahingoittaa helposti itseään toimenpiteen aikana.
Sätkivää kalaa on vaikea käsitellä ja vaarana on, että rokottaja pistää
itseään.

Jotta rokottaminen olisi sujuvaa, on tärkeää että rokottajilla
on jatkuvasti kalaa käsillä, ilman että kaloja jää lojumaan liian
pitkäksi aikaa. Nukuttamalla tietyn määrän kalaa, ja katsomalla
kellosta miten pian ne nukkuvat ja kuinka nopeasti ne on rokotettu,
nukuttaja pystyy säätelemään työtahtiaan. Uutta nukutettua
kalaerää ei tule sekoittaa edelliseen rokotuspöydällä, vaarana on,
että kalat jäävät liian pitkäksi ajaksi pöydälle ja kuolevat.

Nukutusastiaa tulee ilmastaa. Nukutusaineet hidastavat kalan
hengitystä ja verenkiertoa, jolloin ne voivat helposti kärsiä
hapenpuutteesta. Nukutusliuos vaihdetaan aika ajoin, kun se alkaa
menettää tehoansa tai vesi tulee likaiseksi. On myös huolehdittava
siitä, ettei nukutusliuos lämpene auringonpaisteesta tai lämpimästä
ilmasta johtuen, tai  pääse jäähtymään.

Nukutusliuoksen pitoisuus säädetään niin että kalat
nukahtavat minuutissa. Kalat nukutetaan niin syvään uneen että
ne kestävät koskettelua sätkimättä. On huomattava, että veden
lämpötila ja laatu vaikuttavat tarvittavaan nukutusainepitoisuuteen.
Lämpimämmässä vedessä tarvittava pitoisuus on pienempi.

Kalat heräävät nopeammin, mikäli ne huuhdellaan puhtaassa
vedessä ennen rokotusta. Seuraa heräämisaikaa aika-ajoin.
Muistathan desinfioida nukutusastian!

NukutusaineetNukutusaineetNukutusaineetNukutusaineetNukutusaineet

Bentsokaiini on yleisimmin käytetty nukutusaine rokotettaessa
kaloja. Aine ei liukene veteen, joten siitä on ensin valmistettava
varastoliuos sekoittamalla asetoniin tai alkoholiin. Varastoliuos
säilyy pitkään valolta suojattuna (tummassa pullossa). Yliannostus
johtaa kalan kuolemaan. Aine vaatii reseptin.
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MS 222. (=Trikaiinimetaanisulfonaatti) on edellisen
lähisukulainen mutta liukenee hyvin veteen. MS 222:sta voidaan
myös valmistaa varastoliuos sekoittamalla veteen. MS 222-
liuoksesta tulee hapan ja se ärsyttää kalaa jossain määrin. Haitasta
pääsee eroon puskuroimalla varastoliuos neutraaliksi, samalla
tarvittava nukutusainepitoisuus pienenee huomattavasti. MS 222
on kallis käyttää.

Varastoliuoksesta nukutusainetta on helppoa mitata ja lisätä
nukutusastiaan suuren injektioruiskun avulla. Varastoliuos
sekoitetaan nukutusastiaan samalla sekoittaen.

RRRRRokokokokokotustoimenpideotustoimenpideotustoimenpideotustoimenpideotustoimenpide

Aluksi on päätettävä millä menetelmällä kalat rokotetaan,
koneella vai käsin, molemmilla menetelmillä on hyvät ja

huonot puolensa.
Rokotettaessa käsin työvoimaa tarvitaan yleensä nukuttaja

sekä 2–4 rokottajaa, koneella rokotettaessa nukuttajan lisäksi 1–2
henkilöä. Kalakohtaiset työkustannukset riippuvat käytettävästä
työvoimasta ja konemallista.

Rokotettaessa käsin on kiinnitettävä erityistä huomiota
rokottajan turvallisuuteen, koneellisesti rokotettaessa on
onnettomuusvaara pienempi.

Koneellinen rokottaminen on useimmiten nopeampaa,
varsinkin jos rokottaja on aloittelija. Rokottajan on kuitenkin vaikea
valvoa rokotuskoneen tekemää työtä työn aikana. Vaarana on, että
rokotetaan paljon kalaa ennen kuin huomataan että jotakin on
vialla. Norjassa ollaan luopumassa koneellisesta rokottamisesta juuri
rokotustyön laadunvalvonnan vaikeuden vuoksi.

Hyvin suoritettu rokotustyö on kustannussäästöä!
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Käsin rokKäsin rokKäsin rokKäsin rokKäsin rokotettaessaotettaessaotettaessaotettaessaotettaessa

☞ Rokotteen annetaan lämmetä huoneenlämpöiseksi, tällöin se
on notkeampaa ja helpompi injisoida. Rokote siirretään
huoneenlämpöön rokotusta edeltävänä päivänä, samalla
tarkistetaan ettei se ole päässyt pilaantumaan säilytyksen aikana.

☞ Rokotetta ravistellaan hyvin ennen käyttöä sekä aika ajoin
rokotuksen aikana.

☞ Nukutettu kala otetaan käteen siten, että sen vatsapuoli on
ylöspäin ja pää rokottajasta poispäin. Annetaan palautetta
nukuttajalle mikäli kalat rimpuilevat!

☞ Neula pistetään kalan vatsaonteloon viistosti takaapäin, oikea
pistokohta on noin 1–1½ evänmittaa vatsaevien etupuolella,
vatsan keskelle ja vatsaevärustojen etupuolelle.

☞ Rokotetta ei saa ruiskuttaa ennen kuin neula on läpäissyt
vatsanseinämän (1–2 mm) eikä neulaa vetää pois ennen kuin
koko annos on kalan sisällä.

☞ Rokotettu kala siirretään hellävaraisesti takaisin puhtaaseen
veteen heräämään.

☞ Tylsä neula vahingoittaa kalaa ja on vaihdettava välittömästi.
Pahimmassa tapauksessa suomuja ja limaa voi kulkeutua neulan
mukana kalan vatsaonteloon.

☞ Rokotetun kalamäärän voi laskea, tai sitten punnita nukutuksen
yhteydessä ja näin keskipainon perusteella arvioida rokotettu
määrä.

☞ Tarkista, että rokotetta kuluu suhteessa rokotettuun kala-
määrään.

☞ Aloita pienellä kalamäärällä, pidä tauko ja varmista, että kalat
heräävät ja käyttäytyvät normaalisti. Mikäli kaikki kalat eivät
toivu on syy selvitettävä ennen kuin työtä voidaan jatkaa.

☞ Rokote pilaantuu herkästi, avattu rokotepakkaus on käytettävä
saman päivän aikana.

☞ Älä kiirehdi, turvallisuus ja hyvä rokotustyö on ensisijaista.
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KKKKKoneellinen rokoneellinen rokoneellinen rokoneellinen rokoneellinen rokotusotusotusotusotus

Ohjeet ovat vain suuntaa antavia koska niitä on sovellettava
konemallin mukaan. Työ on siis aloitettava tutustumalla

huolellisesti rokotuskoneen käyttöohjeisiin. Seuraavat ohjeet
pätevät kuitenkin kaikissa malleissa:

☞ Desinfioi rokotuskone ennen työn aloittamista.

☞ Rokotteen annetaan lämmetä huoneenlämpöiseksi, tällöin se
on notkeampaa ja helpompi injisoida, samalla tarkistetaan, ettei
se ole päässyt pilaantumaan säilytyksen aikana.

☞ Rokotetta ravistellaan hyvin ennen käyttöä sekä aika ajoin
rokotuksen aikana.

☞ Kalat on syötettävä koneeseen oikeassa asennossa. Annetaan
palautetta nukuttajalle mikäli kalat rimpuilevat!

☞ Kone säädetään niin, että se pistää neulan kalan vatsaonteloon,
oikea pistokohta on noin 1–1½ evänmittaa vatsaevien
etupuolella, vatsan keskelle ja vatsaevärustojen etupuolelle. Jos
kaloilla on suuri kokohajonta on ne pääsääntöisesti lajiteltava
hyvissä ajoin ennen rokottamista. Kone säädetään kalan
keskikoon mukaan. Jos koneessa on useampi rokotusyksikkö ne
voidaan säätää hieman erikokoisille kaloille, jolloin rokottaja
tekee kokolajittelun rokottaessa.

☞ Pistosyvyys säädetään niin, että neula läpäisee vatsanseinämän
ja tunkeutuu noin 2 mm kalan vatsaonteloon.

☞ Kone ei saa ruiskuttaa rokotetta ennen kuin neula on läpäissyt
vatsanseinämän eikä vetää neulaa pois ennen kuin koko annos
on kalan sisällä.

Kuva 5. Oikea pistokohta on noin 1–1½ evänmittaa
vatsaevien etupuolella, vatsan keskelle ja vatsaevärustojen
etupuolelle
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☞ Työn aikana on tarkkailtava neulan kuntoa ja varmistettava,
että rokotetta tosiaan injisoidaan kalaan.

☞ Tarkista, että rokotetta kuluu suhteessa rokotettuun
kalamäärään.

☞ Aloita pienellä kalamäärällä, pidä tauko ja varmista, että kalat
heräävät ja käyttäytyvät normaalisti. Mikäli kaikki kalat eivät
toivu on syy selvitettävä ennen kuin työtä voidaan jatkaa.
Tarkista samalla, että kalat ovat oikein rokotettuja.

☞ Rokote pilaantuu herkästi, avattu rokotepakkaus on käytettävä
saman päivän aikana.

Vaikka rokottaminen olisikin tarkoitus suorittaa koneellisesti on
paikallaan pitää mukana automaattiruiskua. Tällä voidaan avattu
rokotepakkaus hyödyntää mikäli rokotuskoneen kanssa tulisi
ongelmia.

Kuva 6. Koneella rokotettaessa on vaara että
rokottaa itseään pienenpi
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RRRRRokokokokokotuksen haittavaikutuksetotuksen haittavaikutuksetotuksen haittavaikutuksetotuksen haittavaikutuksetotuksen haittavaikutukset

Rokottamisen seurauksena kalassa syntyy usein kudosreaktioita.
Ensisijaisesti ne ovat rokotteen sisältämän adjuvantin

aiheuttamia. Yleensä kudosreaktiot näkyvät sisäelinten ja
vatsanseinämän väliin muodostuneina eripaksuisina lankamaisina
kiinnikkeinä. Kiinnikkeitä esiintyy useimmiten aivan pistokohdan
ympärillä, harvemmin koko vatsaontelon alueella. Kiinnikkeet eivät
yleensä vaikuta peratun kalan laatuun, puhdistustulokseen on
kuitenkin syytä kiinnittää huomiota perkaamisen yhteydessä.
Tarvittava työpanos saattaa lisääntyä perattaessa kaloja, joissa on
paljon kiinnikkeitä. Kiinnikkeet saattavat myös haitata
perkauskoneen käyttöä. Joskus esiintyy mustaa pigmenttiä
rokotetun kalan vatsaontelossa rokotuksen seurauksena.

Kalan lihaan ulottuvat muutokset ovat lähes aina virheellisen
rokotuksen seurausta. Mikäli neula tekee pistoreikää suuremman
haavan vatsan sisäseinämiin virhepiston tai kalan huonon
nukuttamisen seurauksena, tuloksena on yleensä krooninen
tulehdus tai huomattava arpikudos kalan lihaksessa. Fileen
ulkonäkö ja laatu kärsivät tällöin varmasti. Voimakas rokotesuihku
saattaa myös vahingoittaa kalan kudoksia.

Haittavaikutukset ovat eri kalalajeilla erilaiset. Kirjolohella
kiinnikkeiden muodostuminen on kohtalaista verrattuna
esimerkiksi loheen ja taimeneen. Siialla ei yleensä juuri esiinny
kudosreaktioita, mikä osittain saattaa johtua siitä että siika

Kuva 7. Rokotetulla kalalla esiintyy usein kiinnikkeitä
vatsaontelossa. Rokote näkyy valkoisina pisaroina.
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rokotetaan usein kylmässä vedessä. Pigmenttiä esiintyy usein
merilohen vatsaontelossa.

Rokotetun kalan sairastuminen tai rokotustoimenpiteen
mahdollisesti aiheuttama bakteeri- tai sienikontaminaatio
(=puutteellinen hygienia) lisäävät huomattavasti kiinnikkeiden
määrää. Olosuhteista johtuvan stressin on myös osoitettu lisäävän
vatsaontelossa esiintyviä kiinnikkeitä rokotetulla kalalla.

Emokaloiksi tarkoitettuja poikasia kannattaa rokottaa vasta
kun ne ovat hieman suurempia. Tällöin mädin kehitystä ja lypsyä
haittaavien kiinnikkeiden syntyminen on vähäisempää.
Haittavaikutusten syntyyn vaikuttaa myös rokotevalmiste. Erilaisten
rokotteiden eri komponentit ja niiden seossuhteet aikaansaavat
hieman erilaisia reaktioita kalan vatsaontelossa.

Varsinkin ensimmäisinä rokotuksen jälkeisinä viikkoina
rokotetun kalan ruokahalu saattaa heikentyä huomattavasti ja kalan
kasvu viivästyy. Ruokintaan tulee kiinnittää huomiota. Virheellisen
rokotuksen aiheuttamat vammat ja kiinnikkeet heikentävät myös
kalan kasvua!

LaadunvalvontaLaadunvalvontaLaadunvalvontaLaadunvalvontaLaadunvalvonta

Kriittinen laadunvalvonta on erityisen tärkeää jotta rokotuksella
saavutettaisiin toivottu tulos. Seuraaviin kohtiin tulee tällöin

kiinnittää erityisesti huomiota:

☞ Heräävätkö kalat normaalisti vai esiintyykö kuolleisuutta?

☞ Mahdollisen kuolleisuuden syy on selvitettävä välittömästi
ennen työn jatkamista!

☞ Onko pistokohta oikea?

☞ Saavatko kalat oikean annoksen rokotetta?

☞ Vuotaako pistokohdasta paljon rokotetta?

Mikäli 60 tutkitusta kalasta kaikki ovat moitteettomasti rokotettuja,
voidaan 95% todennäköisyydellä sanoa, että ainakin 95%
rokotetusta parvesta on moitteettomasti rokotettu.
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Milloin rokMilloin rokMilloin rokMilloin rokMilloin rokotettu kala voidaan siirtää?otettu kala voidaan siirtää?otettu kala voidaan siirtää?otettu kala voidaan siirtää?otettu kala voidaan siirtää?

Aikaisemmin kerrottiin, että suojan kehittyminen on
riippuvainen rokotuksen jälkeisistä päiväasteista. Voidaanko

kala vaaratta siirtää sitten, kun laskettu päiväastemäärä on
saavutettu? Kaksisataa päiväastetta saavutetaan esimerkiksi 15-
asteisessa vedessä parissa viikossa.

Käytännössä on osoittautunut, ettei kaloja tulisi kuitenkaan
siirtää ennen kuin on kulunut vähintään kolme viikkoa
rokotuksesta. Muuten on vaarana, että kuljetuksesta johtuva stressi
kuluttaa saavutettua tautisuojaa. Lisäksi pistohaava saattaa
tulehtua, tai rokotetta vuotaa ulos. Kalan siirtäminen kylmempään
veteen heti rokotuksen jälkeen heikentää myös tautisuojan
kehittymistä, siirtäminen lämpimämpään veteen ei sitävastoin ole
yhtä haitallista.

Mikäli kalat tullaan siirtämään laitokseen, jossa tautipaine on
suuri, (esimerkiksi äskettäin esiintynyt vibrioosi- tai paisetauti-
tapauksia) päiväasteita tulee olla n. 500 ennen kuin kalojen siirto
on turvallista.

Rokotettua kalaa on käsiteltävä varoen kuljetuksen
yhteydessä. On vältettävä haavimasta suuria kuormia, etteivät
alimmat kalat joutuisi puristuksiin.

Suojan kSuojan kSuojan kSuojan kSuojan kesto ja uusintarokesto ja uusintarokesto ja uusintarokesto ja uusintarokesto ja uusintarokotusotusotusotusotus

Öljypohjaisella rokotteella rokotetulla kalalla suoja on ollut
riittävä koko viljelykierron ajan. Aikaisemmin rokotetun

kalan vastustuskykyä voidaan tehostaa uusintarokotuksella eli ns.
booster-rokotuksella. Toimenpide saattaa olla ajankohtainen
esimerkiksi toisena tai kolmantena keväänä kun kyseessä on
arvokkaan emokalaparven suojaaminen. Tehosterokotusta ei
kannata antaa ennenkuin 2–3 kuukautta on kulunut edellisestä
rokotuksesta. Kylmän veden aikaan kala ei kuitenkaan reagoi
välittömästi tehosterokotukseen.
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DokumentointiDokumentointiDokumentointiDokumentointiDokumentointi

Syntyneitä ongelmatilanteita, esim. silloin kun rokotettu kala
sairastuu rokotuksesta huolimatta, on ollut usein vaikeaa

selvittää puutteellisen dokumentaation vuoksi. Rokotetusta
kalaerästä olisi siksi oltava aina saatavilla seuraavat tiedot: kalaerän
alkuperä ja koko, kalan keskikoko, rokotuspvm., veden lämpötila
rokotettaessa, rokotuksen suorittaja, rokotevalmiste ja -erä (löytyy
rokotepakkauksesta), neulan koko, käsin/koneellisesti (konemalli),
siirtopäivämäärä sekä päiväasteiden määrä siirrettäessä. Tietojen
olisi seurattava kalojen mukana aina teurastukseen asti. Esimerkki
lomakemallista seuraavalla sivulla.

Aina on muistettava että:Aina on muistettava että:Aina on muistettava että:Aina on muistettava että:Aina on muistettava että:

Rokotuksen yhteydessä tehdyt laiminlyönnit saattavat
aiheuttaa sen, että rokotettu kala on taudeille alttiimpi
kun rokottamaton kala.

Kaikki elävän kalan käsittely tule tehdä hellävaroen.
Vahingoittunut kala on aina altis sairastumaan.

Kalan rokottaminen ei merkitse sitä, että kalan hoidossa
voisi sen takia tehdä laiminlyöntejä. Rokotusta
kannattaa pitää ennaltaehkäisevänä lisävakuutena, ei
huolellisen hoidon korvikkeena.

Rokotettu kala voi rokotuksesta huolimatta olla
taudinkantaja vaikkei se itse sairastuisikaan tautiin.
Tällaisesta kalasta tauti voi tarttua myös toisiin kaloihin.

Rokottamalla aikaansaatu suoja ei ole sataprosenttinen.
Jos tautipaine kasvaa liian suureksi, rokotettukin kala
sairastuu.

Terve kala, huolellinen rokotustyö, hyvä hygienia ja
rokotustoimenpiteen jälkeinen palautumisjakso ovat
syntyvän rokotesuojan peruspilareita.
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RRRRRokokokokokotuksen valmistelukaaviootuksen valmistelukaaviootuksen valmistelukaaviootuksen valmistelukaaviootuksen valmistelukaavio

SanastoaSanastoaSanastoaSanastoaSanastoa

Adjuvantti. Rokotteen lisäaine joka tehostaa rokotettavan kalan
puolustusjärjestelmän reagointia rokotukseen. Adjuvantteina
käytetään mm. öljyä, mineraalisuoloja ja glukaania.

Antigeeni. Vieras aine joka aktivoi kalan puolustusjärjestelmän.
Esimerkiksi bakteerin pinnassa olevia erilaisia valkuaisaineita ja
hiilihydraatteja. Antigeeniä vastaan muodostetaan kalassa vasta-
aineita, jotka pystyvät kiinnittymään antigeeniin ja siten helpottavat
taudinaiheuttajan eliminoimista.
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Elävä rokote. Rokote, joka sisältää eläviä taudinaiheuttajia.
Taudinaiheuttajat on tehty vaarattomiksi, tai ovat muusta syystä
kykenemättömiä aiheuttamaan tautia (apatogeenisia).

Furunkuloosi. Aeromonas salmonicida ssp. salmonicida-bakteerin
aiheuttama tauti. Tautia kutsutaan myös paisetaudiksi sen
aiheuttamien veristen paiseiden johdosta. Bakteerin lähisukulainen
on ASA-tautia aiheuttava Aeromonas salmonicida ssp. achromogenes.

Immunosuppressio. Vastustuskyvyn heikentyminen esim.
lääkityksen johdosta.

Kiinnike. Rokotuksen seurauksena syntynyt arpikudos sisäelinten
ja vatsaontelon seinämien väliin. Eri sisäelinten välille saattaa myös
muodostua kiinnikkeitä. Kiinnikkeitä saattaa muodostua myös
muun kuin rokotteen aiheuttaman tulehduksen seurauksena.

Lääkeaineresistenssi. Taudinaiheuttajan kehittämä vastustuskyky
lääkeainetta vastaan.

Serotyyppi. Taudinaiheuttajien eri kantoja tai alamuotoja jotka
pystytään erittelemään niiden pinta-antigeenien perusteella.
Serotyyppi tunnistetaan laboratoriossa määrättyä antigeeniä vastaan
valmistetun vasta-aineen avulla.

Vasta-aine. Kalan tuottama proteiini (immunoglobuliini, IgM) joka
pystyy kiinnittymään määrättyyn antigeeniin.

Vibrioosi. Vibrio anguillarum-bakteerin (tunnettiin aiemmin nimellä
Listonella anguillarum) aiheuttama tauti. Bakteeria esiintyy useampaa
muotoa eli serotyyppiä. Kirjolohella vibrioosin aiheuttava bakteeri
on yleensä serotyyppiä O1.

Yhdistelmärokote. Rokote joka sisältää kahden tai useamman
taudinaiheuttajan antigeenejä. Yhdellä rokotteella saadaan
muodostettua tautisuoja useampaa tautia vastaan yhdellä
rokotuskerralla.
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