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Apramicinre érzékeny enterális 
E.coli és salmonella fertőzések kezelésére

Apravet 552 NE/mg
por ivóvízbe/tejbe keveréshez sertések, borjak, házityúkok és házinyulak számára A.U.V.
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FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

Hírek
20/8  23. évfolyamAugusztus Érvényes: 2020. augusztus 17-től 2020. szeptember 13-ig.

G A ZDA SÁG I  HA SZO NÁLL AT TAR TÓ  T ELEPEK N EK

https://www.alphavet.hu/
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/huv35-apravet-552-nemg-ws-18-kg
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Tisztelt Olvasó!

Arany hold úszik türkiz égen,
Fekete fák az ében éjben,

Dalol a nyár szőke réten.
Juhász Gyula

Az idei év szeszélyes időjárása jelentősen csökkentette a különböző termények terméshozamát, és 
a madárinfluenza sem tett jót a broiler felvásárlási árainak – a távol-keleti piacokra termelt lengyel-
országi készletek jelentős része az export korlátozások miatt a hűtőházakban maradt, és megjelent 
a magyar piacon is, lenyomva a hazai árakat.

Ilyen környezetben a baromfitermelők minden eszközt megragadnak a költségek csökkentésére – erre mutat 
be dr. Zsoldos István – a Pylaxia labor baromfi szakértője egy alternatívát, takarmány kiegészítőt, amelynek 
használatával már több broiler telepen is sikerült teljesen antibiotikum mentesen felnevelni az állományt. 
A Phylaxia labor haszonállatok számára nyújt diagnosztikai és szaktanácsadói szolgáltatást az ország egész 
területén, amelyet kiegészít a cégünk által nyújtott állatjóléti tevékenység.

A Biobos Respi termékcsaláddal kapcsolatos hírünk, hogy a Biobos Respi 3 és a Biobos 
Respi 4 vakcina használatát immár vemhes tehenekben is engedélyezték a szükséges ki-
egészítő vizsgálatok elvégzését követően, így az állományokban fenntartható a homogén 
immunstátusz.

Új készítménnyel bővült a termékpalettánk – az Uraksha méhtabletta gyógyhatású termék, 
14 különféle gyógynövényt tartalmaz – tejre 0 nap várakozási idővel. A gyakorlati eredmé-
nyek alapján nem volt szükség antibiotikumos méhtabletták használatára.

Jó olvasást kívánunk!

J

Dr. Tilly Péter főszerkesztő

3. oldal Területi képviselőink, termékmenedzsereink

4. oldal Új! Dokiforvets Online Modulok

5. oldal Bemutatkozik új, állatjólléti ágazatunk, az Animal Welfare

6. oldal Új termékeink

7. oldal Antibiotikumos méhtabletta kiváltása  a gyógyhatású Uraksha készítménnyel

8. oldal BRDC vakcinák az alpha-vet-től: Biobos Respi 3 és Respi 4

11. oldal Tojótyúkok kokcidiózisának kezelésére elérhető egyetlen gyógyszerhatóanyag tojásra 0 napos várakozási idővel.

12. oldal Antibiotikumok kiváltása a csirkenevelésben - interjú dr. Zsoldos Istvánnal baromfi szakértővel

13-16. oldal Phylaxia Labor - bemutatjuk akkreditált laboratóriumunkat

17. oldal 5+1 akció méhészeti termékekre

18. oldal Istálló szagterhelésének csökkentése - tapasztalatok

20-22. oldal Új! Illovit folyékony kiegészítő takarmány termékcsalád

25-26. oldal Kikomann lumitester SMART ADP és AMP mérésre, nagyállatos műszerajánlatunk

27. oldal Virex por - igazolt vírusölő hatással

Tartalom
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  Délkelet-Magyarország Bittner Tamás   +36 30 574-4693   dencsak.mihaly@alpha-vet.hu

  Északkelet-Magyarország Dencsák Mihály   +36 30 593-6345   dencsak.mihaly@alpha-vet.hu

  Közép-Magyarország Koczor Ákos   +36-30 400-2110   koczor.akos@alpha-vet.hu

  Közép-Magyarország Kovács Csaba   +36 30 754-2006   kovacs.csaba@alpha-vet.hu

  Közép-Magyarország Tóth István   +36 30 500 4384   toth.istvan@alpha-vet.h

  Közép-Magyarország Péli Antónia   +36 30 823 3949   peli.antonia@alpha-vet.hu

  Nyugat-Dunántúl Varga Tamás   +36-30 400-2104   varga.tamas@alpha-vet.hu

  Nyugat-Dunántúl Fekete János   +36-30 631-2908   fekete.janos@alpha-vet.hu

Elérhetőségeink
Forduljon bizalommal területi képviselőinkhez, szaktanácsadóinkhoz

Műszer termékmenedzser Dömötör Szilveszter +36 30 460 5934 domotor.szilveszter@alpha-vet.hu

ANITECH Projektmenedzser Mike Imre +36 30 171 8962 mike.imre@alpha-vet.hu

Szaporodás biológia üzletág Pál Gábor +36 30 420 1221 pal.gabor@alpha-vet.hu 

Sertés és baromfi üzletág Kádár Bence +36 30 162 0151 kadar.bence@alpha-vet.hu 

Sertés, baromfi üzletág Cseszkó Ferenc  +36 30 267 4697 cseszko.ferenc@alpha-vet.hu

Alphafeed szaktanácsadóink

Anitech értékesítőink

Közép-Magyarország Dr. Tóth Rozália +36 30 561 4412 toth.rozalia@alpha-vet.hu

Kelet-Magyarország Szabó András +36 30 976 1362 szabo.andras@alpha-vet.hu

Észak -Dunántúl Greiner Dávid +36 30 161 9539 grainer.david@alpha-vet.hu

Dél -Dunántúl Kaszap Erika +36 30 161 9538 kaszap.erika@alpha-vet.hu

Dél-Alföld Szerencsés Péter +36 30 663 9786 szerencses.peter@alpha-vet.hu

Gyógyszeres területi képviselők

tel.:06306312908
tel.:06307542006
tel.:06304002104
tel.:06308233949
tel.:06305004384
tel.:06305744693
tel.:06305936345
tel.:06304002110
tel.:06305614412
tel.:06309761362
tel.:06306639786
tel.:06301619538
tel.:06301619539
tel.:06304605934
tel.:06301718962
tel.:06302674697
tel.:06301620151
tel.:06304201221
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Használd a Video 
Konzultációt!
Növeled a vevői lojalitást és a kosár értéket
Kényelmes | Ügyfélbarát | Biztonságos
Állatorvosoknak és Gazdiknak | Team praxisoknak

Biztosíts lehetőséget 
az online időpontfoglalásra

www.dokiforvets.hu | Doki support: 06 22 534 597

Kattints és tekintsd meg a 
DokiforVets Online Modulok 

Webinar előadásait!

tel.:0622534597
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMM7MSt-DMIBcEOAXClgWJ5Dc8gwX98lz
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1997 decemberében szereztem diplomát az Állatorvostudományi 
Egyetemen, Budapesten. 2001-ben járványtani és állategész-
ségügyi igazgatástani szakállatorvos lettem. PhD dolgozatomat 
2016-ban védtem meg. Mind a szakállatorvosi, mind a tudo-
mányos fokozat megszerzéséhez kötődő szakdolgozatomat az 
állatjóllét kérdéskörében írtam.

Pályám elején két év klinikai munkát követően 15 éven keresztül 
megyei jogkörű hatósági állatorvos voltam. Nagy örömömre 
szolgált, hogy ez alatt az állatvédelemben úttörő munkát végez-
hettem. Tulajdonképpen teljesen önállósággal alakíthattam az 
egész állatvédelmi szakterületet, annak hatósági ellenőrzését, 
sőt fejlesztését, ami lehetőséget teremtett számomra, hogy 
a szakmai szépségek sora táruljon föl előttem. Nem csak az 
állatok viselkedéséről, állomány-egészségügyi kérdéseiről ta-
nultam sokat, hanem a velük bánó emberekről is. Ez időszakban 
lehetőséget kaptam a minisztériumi jogalkotási folyamatokban 
is részt venni. Így a mai állatvédelmi jogszabályok jó része viseli 
kezem nyomát (pl. az Állatvédelmi Törvény, a gazdasági haszon-
állatok tartásának szabályai, a veszélyes kutyákkal kapcsolatos 
szabályozások, állatvédelmi bírság).

Tekintettel arra, hogy 15 éven keresztül ellenőriztem többek 
között a vágóhidakat is állatvédelmi szempontból, az tűnt föl 
számomra, hogy nagy szakadék tátong a jogi előírások és a 
valós élet között. A kis és közepes méretű sertésvágóhidakon 
azt vettem észre, hogy a kábítás után fél-egy perc is eltelik ad-
dig, ameddig az állatot kivéreztetik. Az elektromos kábításhoz 
a jogszabály 1,3 A áramerősséget ír elő, melynek célja olyan 
tudat- és fájdalommentes állapot (narkózis) elérése, ami eltart 
a halál beálltáig. Ez az előírás azonban önmagában nem volt 
mindig elegendő ahhoz, hogy a narkotikus állapot fennmaradjon 
a kívánt ideig. Megállapítottam, hogy az elektromos kábítás 
alkalmával nem elegendő pusztán az áramerősséget nézni, 
a feszültség és a behatási idő sem hanyagolható el. Számos 
beállítás gyakorlati tesztje során az rajzolódott ki, hogy végső 
soron az elektromos áram által végzett munkamennyiséget kell 
kiszámolni és beállítani, ha meg akarjuk akadályozni a sertések 
szükségtelen szenvedését. Ennek paramétereit határoztam meg 
a PhD munkámban, így konkrét, számszerű javaslatot tettem a 
jelenleg érvényben levő Európai Uniós jogszabály módosítására.

Emellett behatóan foglalkoztam a gazdasági haszonállatok állat-
jóllétével, és a telepi állatjólléti helyzet értékelésével. Szakál-
latorvosi dolgozatomat sertéstelepek állatjólléti felméréséből 
írtam. Később az Európai Unió támogatásával megtanultam 
a 2009-ben kidolgozott Welfare Quality módszert, és ennek 
segítségével végeztem állatjólléti felméréseket, elsősorban 
sertés- és baromfi telepeken. A módszer állatok vizsgálatán, 

nem pedig környezeti méréseken alapul. Az adatfeldolgozáshoz 
szükséges szoftvert is elkészíttettem. Így a telepek állatjólléti 
helyzetéről mérési eredményekkel és azok elemzésével alátá-
masztott szakmai értékelést tudok adni.

Az állatok jóllétével az oktatásban is foglalkoztam. Alkalomsze-
rűen tartottam az Állatorvostudományi Egyetemen előadásokat. 
Kidolgoztam és mintegy 10 éven át oktattam az állatszállítók 
engedélyezési eljárásaihoz kötődő kötelező tanfolyam anyagát. 
A NÉBIH felkérésére elkészítettem az állattartó telepeken kö-
telezően alkalmazandó állatjólléti felelősök képzésére szolgáló 
tankönyvet és előadásokat, és rendszeresen részt veszek a 
tanfolyamokon oktatóként.

Megpróbáltam az állatvédelmi munkát a társadalmi hasznosság 
szintjére is emelni, ezért megalapítottam az állatvédelemmel 
kapcsolatos ismereteket terjesztő Magyar Állatvédelmi és Ál-
latjólléti Társaságot, olyan szakemberek részvételével, akik az 
állatok jóllétével és védelmével kapcsolatos ismereteket mind 
a szakmai közönség, mind a társadalom széles rétegei számára 
közvetíteni tudják és akarják. Az egyesület delegáltjaként 5 
éven át tagja voltam az Országos Állatvédelmi és Állatjólléti 
Tanácsnak is.

Jelenlegi munkakörömben kialakítottam az állatjólléti támogatá-
sok felvételéhez szükséges telepi környezeti mérések rendszerét, 
amit szolgáltatásként tudunk partnereink számára biztosítani.

Legutóbb pedig – az aktualitása miatt – a cirkuszi állatok védel-
mére irányult a figyelmem. Az Állatorvostudományi Egyetem ku-
tatóinak és hallgatóinak bevonásával elindítottam egy projektet, 
amelynek az a célja, hogy a cirkuszi állatok jóllétének vizsgála-
tára alkalmas módszert dolgozzunk ki, és ennek segítségével a 
vizsgálatokat el is végezzük. Ez támpontot adhat a cirkuszokban 
dolgozó szakemberek munkájának pontos megítélésére is.

Végül szeretném megemlíteni, hogy az állatjóllét, mint élettu-
domány sem stagnáló tudományág. Műveléséhez naprakész 
állatorvosi, etológiai és etikai ismeretekre van szükség, ezért 
komoly európai egyetemeken önálló intézetek foglalkoznak e 
területtel.

A fenti tapasztalatokat hasznosítva állattartók számára a kö-
vetkező szolgáltatásokat tudja vállalatunk biztosítani: telepi 
állatjólléti felmérés, vágóhídi állatjólléti felmérés, a kapott adatok 
kiértékelése, állatjólléti szaktanácsadás, telepi illetve vágóhídi 
dolgozók állatjólléti oktatása, az állatjólléti intézkedések vár-
ható gazdasági kihatásainak elemzése. Igény esetén az alábbi 
elérhetőségeken várom a megtisztelő érdeklődéseket.

ÚJ, ÁLLATJÓLLÉTI 
ÁGAZATUNK IGAZGATÓJA, 
Dr. Végh Ákos bemutatkozása

Dr. Végh Ákos PhD  Állatjólléti és Biotechnológiai Divízió vezető, Alpha-Vet Kft.   •   Mobil: +36-30/472-5703  •  E-mail: vegh.akos@alpha-vet.hu

tel.:06304725703
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Glükóz 40%
oldatos infúzió A.U.V.
Parentális táplálásra, hipoglikémiás 
állapotban, a szénhidrátszükséglet 
részleges vagy teljes fedezésére, 
acetonémia esetén.

A n t i p A r A z i t i k u m o k
Parofor Crypto 140.000 NE/
ml
Az állományban diagnosztizált 
Cryptosporidium 
parvum okozta okozta 
hasmenés előfordulásának 
csökkentésére, megelőzésére.

Levaveto 750 mg/g
Sertés orsóféreg 
(Ascaris suum L3, L4 
L5 és érett alakok) 
fertőzés kezelésére.

AntipAr A zitikumok

Belfer 100 mg/ml
Vashiány és vashiányos 
vérszegénység kezelésére, 
megelőzésére, kutyától a 
lovakig.

Amproline 400mg/ml
Árutojóállományok 
kezelésére! Eimeria fajok 
által okozott inteszinális 
kockcidiózis kezelésére.

AnyAgforgAlomrA 
hAtó szerek

AnyAgforgAlomrA 
hAtó szerek

Gyulladáscsökkentők
Meganyl 
Fájdalom, láz és gyulladás 
csökkentésére

Versal Liquid 
Pozitív hatással van az 
állatok emésztésére és 
stabilizálja a gyomor-bél 
traktusukat.

tA k A r m á n y k ieGészítőktA k A r m á n y k ieGészítők
ZEN nyalótömb 
Segíti az állatokat a növekedés 
kritikus fázisaiban.
Segít megelőzni a légzőszervi 
problémák előfordulását erősíti 
az állatok immunrendszerét.

Alphaflorosol 
100 mg/ml oldat 
Házityúk florfenikolra 
érzékneny E. coli 
fertőzéseinek kezelésére.
Sertések légzőszervi 
megbetegedésének 
kezelésére. 

A n t i b i o t i k u m o k

h o r m o n k é s z í t m é n y m é h t A b e lt t A

Fertigest
szarvasmarha, ló, sertés, 
házinyúl részére
Ivarzás szinkronizálásra,
Termékenységi zavarok 
kezelésére

CTC méhtabletta
Klórtetraciklinre érzékeny 
Trueperella pyogenes 
okozta méhgyulladás 
gyógykezelésére

AltAtó, nyugtAtó szerek

Nalgosed 10 mg/ml
Fájdalomcsillapító, kombinációban 
nyugtatásra, anaesztéziára.
Nem minősül kábítószernek!

K3 vitamin  
injekció 50 ml
Vérzéscsillapítás, 
vérzéses diathézisek 
májelégtelenség.

Vi t A m i n o k

C T C
méhtabletta

Beérkezett!

Glükóz 
40%

AnyAgforgAlomrA hAtó szerek

Új termékeink haszonállatok számára

A termékre kattintva megrendelheted Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/bela154-belfer-100-mgml-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/amp400-amproline-400-mgml-oldat-5-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/levavet1-levaveto-75-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=parofor%20crypto%20140&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/bela1-glucose-infuzio-40-750-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/phpk0054-alphaflorosol-100-mgml-oldat-1-l-hu
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekhormon-keszitmenyek/vetph7-fertigest-0004-mgml-injekcio-5x20-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekmehtablettak/vmd9-ctc-1000-mg-mehtabletta-100x
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekgyulladascsokkento-injekcio/syva2-meganyl-50-mgml-oldatos-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/biov40-nalgosed-10-mgml-injekcio-10-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/kvitamin50-k3-vitamin-injekcio-50-ml
https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokvizben-oldhato-takarmanykiegeszitok/2sahu7k-versal-liquid-30-kg
https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokkozvetlenul-etetheto-takarmanykiegeszitok/vitny26-zen-nyalotomb-25-kg


  7 FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZvissza a tartalomhoz a termékképek illusztrációk

ANTIBIOTIKUMOS 
MÉHTABLETTA KIVÁLTÁSA 
A GYÓGYHATÁSÚ URAKSHA 
KÉSZÍTMÉNNYEL, JELENTŐS 
KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS!
INTERJÚ KAPUSI CSABÁVAL, 
A ZM-NAGISZ KFT. SZEREPI KÖZÉPÉR MAJOR 
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁVAL AZ URAKSHA 
MÉHTABLETTA SIKERES ALKALMAZÁSÁRÓL
Berényi Ágnes

Uraksha méhtabletta
Összetétel (tablettánként)
Paederia foetida, Azadirachta indica leaf Azadirachta indica bark Ficus 
religiosa, Ficus bengalensis, Ficus glomerata Asparagus racemosus), 
Berberis lycium Curcuma longa, Glycyrrhiza glabra, Aloe barbadensis, 
Shilajit Shudh, Gossypium herbaceum, Adhatoda vasica

Javallat: 
a visszamaradt méhlepény eltávolítására, a méh kiürülésének elő-
segítésére, a méh egészséges állapotának helyreállítására, ideális 
méhtisztító és fertőtlenítő kézzel történő placentaeltávolítás után.
Célállatfajok: szarvasmarha, bivaly, ló

M i a tapasztalata a 14-féle gyógynövényt tartalma-
zó Uraksha méhtabletta gyógyhatású készítmény 

alkalmazásával kapcsolatosan?

Csak a problémás állatoknak adom az Uraksha méhtablet-
tát, amivel már teljes mértékben kiváltottam a korábban 
használt antibiotikumos méhtablettát. Az a hosszútávú 
tapasztalatom, hogy nem volt azóta méhgyulladásos ese-
tem, normálisan leválik a méhburok már másnap, nincs 
szükség fizikai beavatkozásra. A készítmény erős méhösz-
szehúzó hatással is rendelkezik. Minden állatnál sikeresen 
alkalmaztam, ezáltal nem volt selejt állatom. Az involúció 
után a megszokott gyakorlat szerint lehet termékenyíteni.

Már többéves gyakorlatom, hogy az Exapar méhregeneráló 
itatófolyadékot is alkalmazom magzatburok visszatartás 
esetére és méhgyulladás megelőzésére minden állatnál 
ellés előtt 50 ml-t és utána 50 ml-t itatva, drencsben. Ezál-
tal eleve nagyon lecsökkent azon magzatburkosok száma 
(4,5%), akiknél gyógyszeres kezelést kellett alkalmaznom 
– jelenleg már az Uraksha méhtablettát. A magzatburok 
visszatartásos eseteknél még további 1-3 napig alkalmazom 
az Exapart is (100 ml/nap) a teljes gyógyulásig.

Korábban milyen antibiotikum hatóanyagokat alkal-
mazott?

Korábban Tetracyclinum chloratum hatóanyagot használ-
tam. Az antibiotikumot 3 napig kellett adagolni, ami után 
ehető szövetekre 10 nap, tejre 5 nap várakozási idővel kell 
számolni. Amikor a piacra került az Uraksha méhtabletta 
természetes összetevőkkel – várakozási idő nélkül – az elsők 
között voltam, akik kipróbálták.

Előnyben részesíti-e a természetes összetevőkkel rendel-
kező termékeket az antibiotikummal szemben?

Igen, több szempontból is előnyt jelentenek. A legfon-
tosabb a telep számára, hogy nem kell a tejre várakozási 
idővel számolni, ami által jelentős költségmegtakarítást 
érünk el, hamarabb kijöhet a termelő állományba az állat.

Valamint az EU antibiotikum csökkentő direktívái miatt is 
úgy gondolom, hogy az Uraksha egy hiánypótló megoldás 
a piacon. Nem alakul ki antibiotikum rezisztencia, nem 
használjuk túl az antibiotikumot. Környezettudatosabb, a 
fenntartható fejlődés és élelmiszerbiztonsági szempontból 
is egy jó megoldás. Családunk, környezetünk sajnos szá-
mos betegségtől érintett, egyre jobban megnézzük, hogy 
mit és hol eszünk. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk 
felelőssége, hogy keressünk és alkalmazzunk humánus 
megoldásokat és ahol lehetséges, próbáljuk levetkőzni a 
gyógyszerközpontú gyakorlatunkat.

Van-e bármilyen rossz tapasztalata az Uraksha-val kap-
csolatosan?

Nincs semmilyen rossz tapasztalatom.

Ki tudná számolni, hogy mekkora a megtakarítása a 
telepnek az Uraksha alkalmazásának köszönhetően?

Napi kiesés: 40 kg tej/állat/nap

Átlagosan 8 napi kiesett tej/állat

Összes kiesett tej: 320 kg/állat/ 8 nap

Költségmegtakarítás/állat: 320 kg x 105 Ft/kg tej (2020. 
júniusi adat)= 33,600 Ft

Valamint az Uraksha méhtabletta ára közel hasonló, vagy 
inkább jobb árfekvésű is, mint az antibiotikumé.

Nagyon szépen köszönjük és további sikeres termelést 
és jó egészséget kívánunk!

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500
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Biobos IBR marker live
Egyetlen adag, 
kényelmes használat!

Hatóanyag:  
Élő, attenuált szarvasmarha herpesvírus 
(BHV-1) IBR gE negatív törzse.

2 hetes kortól intranazálisan!
Szarvasmarha fertőző rhinotracheitise 
(IBR) elleni védelem.

Kiszerelés: 5 és 25 adag.

Biobos IBR marker inact 
Nem terjed tovább az állományban!

Hatóanyag:  
2 ml tartalmaz: Inaktivált 1-es típusú 
szarvasmarha herpeszvírus (BHV-1) 
Bio-27 törzse: IBR gE- RP≥1. 

Az IBR fertőzés klinikai tüneteinek 
csökkentésére és a vírusürítés 
csökkentésére három hónapos kortól.

Kiszerelés: 5 és 50 adag.

Biobos Respi 3 Biobos Respi 4

VEMHES 
ÁLLATOKNAK 

IS ADHATÓ!
VEMHES 

ÁLLATOKNAK 
IS ADHATÓ!

Ne adjon esélyt a bakteriális 
tüdőgyulladásnak!

Hatóanyag:  
Inaktivált BRS-vírus (BIO-24 törzs), inaktivált 
3-as típusú szarvasmarha parainfluenza 
vírus (BIO-23 törzs), inaktivált Mannheimia 
(Pasteurella) haemolytica

BIOBOS RESPI 2 + Mannheimia szubkután, 
w 2 hetes kortól.

Kiszerelés: 5 adag.

A BVD fertőzésnek kitett 
állományok vakcinája

Hatóanyag:  
Inaktivált BRS-vírus (BIO-24 törzs), inaktivált 
3-as típusú szarvasmarha parainfluenza 
vírus (BIO-23 törzs), inaktivált Mannheimia 
(Pasteurella) haemolytica, inaktivált BVD-vírus.

BIOBOS RESPI 3 +BVDV
szubkután, 2 hetes kortól.

Kiszerelés: 5 és 25 adag.

VIGYÁZUNK  AZ ÁLLATAIRA!
A telepi helyzethez igazított védelem borjaknak és felnőtt állatoknak

Írta: Dr. Tilly Péter

    szarvasmarha telepeket ellátó állatorvosok előtt 
jól ismert a szarvasmarhák légzőszervi betegség 
komplexe (BRDC), amely a legtöbb légzőszervi 

megbetegedést és kiesést okozza a borjakban, átvészelés 
esetén pedig a hízlalás teljes időtartamára vonatkozóan rontja 
a takarmányértékesítést és súlygyarapodást, amivel további 
gazdasági veszteséget okoz.

A betegség hátterében a hajlamosító tényezők mellett több 
kórokozó is jelen van egyszerre, amelyekkel szemben egyide-
jűleg kell felvennünk a harcot.

Erre most kétféle, új, korszerű, kombinált vakcinát is forga-
lomba hozunk: a Biobos Respi 3 és a Biobos Respi 4 vakcinát. 
Mindkét vakcina hatékonyságát vad törzsekkel való ráfertőzé-
ses vizsgálatokkal igazolták, vakcinázatlan kontroll csoportok 
bevonásával, kiváló eredménnyel.

A Biobos Respi 3 szarvasmarha Parainfluenza 3, BRSV, és 
Mannheimia haemolytica törzset tartalmaz inaktivált formá-
ban. Azokban az állományokban javasoljuk használatát, ahol 
a BVD vírus jelenléte nem igazolt.

A Biobos Respi 4 az előbbi törzsek mellett inaktivált szarvas-
marha BVD vírussal is ki van egészítve, amennyiben az utóbbi 

kórokozó is jelen van. A BVDV elleni vakcinázással megelőz-
hető a vírus által okozott immunszupresszív hatás is, ezáltal 
a másik három komponenssel szemben is magasabb szintű 
védettség alakul ki.

Mindkét vakcina nagy előnye, hogy tartalmaz Mannheimia 
haemolytica antigéneket is a vírus komponensek mellett, így 
a pasteurellózis okozta tüdőelváltozásokat is csökkenti.

Mindkét vakcinát kétféle protokoll szerint alkalmazhatjuk: vak-
cinázott tehenek borjainál 3 hónapos korig számolnunk kell a 
maternális ellenanyagok jelenlétével, ezért a borjakat három 
hónapos kortól kell oltani, majd 3 hét múlva ismételni. Fertőzött 
állományokban 6 havonta célszerű a vakcinázást ismételni.

Nem immunizált anyaállatok borjait 2 hetes kortól lehet ol-
tani, 3 héttel később ismételni, majd 6 havonta emlékeztető 
oltásokat adni.

A BRDC egyik jelentős hajlamosító tényezője az állatok szál-
lítása, áttelepítése, ezért célszerű ezt megelőzően 2-3 héttel 
beadni a vakcinát a hatékony profilaxis érdekében.

Biobos Respi 3 és Biobos Respi 4: védelem többféle kórokozóval 
szemben, kiemelkedő hatékonyság!

A
BRDC vakcinák az Alpha-Vet-től: Biobos Respi 3 és Respi 4 

A termékre kattintva megrendelheted Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov27-biobos-respi-3-vakcina-25-adag-50-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov26-biobos-respi-4-vakcina-5-adag-10-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/biov56-biobos-ibr-marker-inactiv-vakcina-5-adag-10-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov31-biobos-ibr-marker-elo-vakcina-5-adag-10-ml
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EURÓPAI ÉS 
AMERIKAI 
VÍRUSTÖRZS

KOCASÜLDŐK ÉS KOCÁK 
AKTÍV IMMUNIZÁLÁSÁRA

IMMUNITÁS A TOXINOKKAL 
SZEMBEN IS

BIOSUIS PRRS 
inact Eu+Am vakcina A.U.V.

Biosuis APP 
2, 9, 11 vakcina A.U.V.

AKTÍV VÉDELEM 
SERTÉSEKNEK

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biosuis&skat=372
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Klórtetraciklinre érzékeny mikro-
organizmusok okozta fertőzések 
gyógykezelésére

KLORINVET GRANULAR

Sertések doxiciklinre érzé-
keny actinobacillus pleurop-
neumoniae okozta tüdő- és 
mellhártyagyulladásának 
gyógykezelésére

KARIDOX

M. hyopneumonae által 
okozott enzoociás pneumónia, 
Clostridium perfringens 
okozta elhalásos bélgyulladás 
gyógykezelésére.

PW LYNCO 400 MG/G

Légzőszervi és enterális 
fertőzések kezelésére

PHARMASIN 100 MG/G

COLIPHYL
Sertés kolisztinre érzékeny, 
nem invazív E. coli okozta 
emésztőszervi fertőzések 
kezelésére és metafilaxisára. 

TILMOVET 250 mg/ml
Légzőszervi és légúti fertőzések 
kezelésére és megelőzésre, 
amennyiben a betegséget 
állományszinten 
diagnosztizálták.

BELACOL 24% LIQUID
Borjú, sertés és házityúk 
enterális E. coli fertőzéseinek 
kezelésére, ivóvízbe vagy 
tejpótlóba keverve.

DOXYLIN
Doxiciklin borjú és sertés 
légúti fertőzéseinek 
kezelésére

TYLOGRAN
Tilozin légúti mycoplas-
ma fertőzések kezelésére, 
Clostridium perfringens 
okozta bélgyulladás kezelé-
sére

Válassza a 
jól bevált minőséget 
antibiotikum
ajánlatunkkal!

A termékre kattintva megrendelheted Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/doph6-doxylin-ct-wsp-500-mgg-1-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/lynco-pw-lynco-400-mgg-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/bel155-belacol-24-liquid-1-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/coli-px-coliphyl-2-4-mne-gyogypremix-10-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/huv1-tilmovet-25-oral-sol-960-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/huv7-pharmasin-10-gyogypremix-5-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/kl01-klorinvet-granular-161-mgg-gyogypremix-sertesek-es-pulykak-reszere-a-u-v-25-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/phw4-karidox-125-mg-premix-25-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/dtyl550-tylogran-100-550-g


  11 FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZvissza a tartalomhoz a termékképek illusztrációk

• Eimeria fajok által okozott 
inteszinális kockcidiózis kezelésére

 Kiszerelés: 5 liter
Hatóanyag: amprólium-hidroklorid

A tojót yúkok kokcidiózisának kezelésére 
elérhető egyetlen gyógyszerhatóanyag 
tojásra 0 napos várakozási idővel.

AMPROL 12% OLDAT 
A.U.V. - házityúkok és pulykák részére

Kiszerelés: 100 g, 1kg
Hatóanyag: szulfadimetoxin, trimetoprim

• Házityúk és házinyúl 
kokcidiózisának gyógykezelésére

• házityúk Pasteurella multocida okozta 
baromfikolera gyógykezelésére,

• Haemophilus paragallinarum okozta 
haemophylus-náthájának 
gyógykezelésére

belsõleges oldathoz A.U.V.
TRISULMIX POR

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/5339023-trisulmix-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/9156-amprol-12-sol-5-liter
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T öbb telepen sikerült eljutnunk odáig, 
hogy megfelelő takarmánykiegészítők 
használatával teljesen antibiotikum 

mentesen fel tudjuk nevelni az állományokat.

A bakteriális fertőzések közül leggyakrabban 
az E. coli fertőzés okoz gondot, majd pedig 
– idősebb életkorban – a clostridium okozta 
elhalásos bélgyulladás. A vírusos betegségek-
kel szemben a keltetőben illetve a telepen 
vakcinákkal védekeznek, azonban baromfi 
számára nem érhető el E. coli vakcina.

Mit tudtok adni a napos csirkének a coli 
fertőzés ellen?

Lakto Immuno Vital nevű takarmány kiegé-
szítőt itatunk folyamatosan napos kortól 10 
napos korig, majd pedig hetente kétszer. A ké-
szítmény ötféle úton fejti ki kedvező hatását. 

Kétféle probiotikum törzset tartalmaz, emel-
lett élesztő sejtfal kivonatot. Az utóbbiban 
jelentős mennyiségű a béta-glükán – ezt 
manapság az egyik leghatékonyabb immu-
nerősítőnek tartják az állatgyógyászatban és 
humán vonalon egyaránt.

Az élesztő sejtfalából származik a mannán- 
oligoszacharid is, amely háromféle biológiai 
tulajdonsággal rendelkezik: nagy felületén 
megköti a méreganyagokat (mikotoxinok), 
prebiotikus hatása révén a káros bélbaktéri-
umokat gyéríti, továbbá a jótékony bélflóra 
éltető eleme.

Ennek az ötféle biológiai hatásnak az eredője, 
hogy nem szükséges antibiotikum, gyakorla-
tilag nem jelenik meg az első 10 napban a coli.

Napról-napra jobban korlátozzák az antibi-
otikumok használatát – de a Lakto Immuno 
Vitallal mi már arra a helyzetre is felkészül-
tünk, ha teljesen megtiltanák.

Mekkora kiesések jelentkeznek a Lakto Im-
muno Vitallal kezelt állományokban?

Az első 10 napra 2% keltetői szavatosságot 
szoktak adni, de ezt a 2%-ot nem feltétlenül 
kell „kihasználni”. Ha nem túl sok a kelésgyen-
ge csirke, a Lakto Immuno Vital itatásával 1% 
körüli szinten tartható a kiesés.

Ha antibiotikumot használunk, akkor is el-
érhető hasonló eredmény, viszont akkor a 
gyengébb állatok is életben maradnak – kvázi 
fenntartunk olyan selejtet, amely nem kívá-
natos nekünk.

A Lakto Immuno Vital nemcsak a megbete-
gedések számát csökkenti, hanem közben 
erősíti is az állományt. Az ötféle biológiai 
hatással jelentősen több támogatást adunk 
a madárnak, mint egy antibiotikumos ke-
zeléssel. 

És mi a helyzet az elhalásos bélgyulladás-
sal?

Az elhalásos bélgyulladás később szokott 
jelentkezni, a harmadik hétnek a betegsége. 
A clostridium is béllakó, akkor okoz fertőzést, 
ha valamilyen gyengítő tényező van jelen.

Ez pedig a 20. nap körüli takarmányváltás, a 
nevelő 1- ről a nevelő 2-re való áttérés. Ilyen-
kor megelőzésként 3 napig kapják a csirkék 
a Lakto Immuno Vitalt. A coli kapcsán leírt 
mechanizmussal hatékony lesz az elhalásos 
bélgyulladás megelőzésére is.

Hány %-ra lehetett visszaszorítani a keze-
léssel a bélgyulladást?

Ha jók a körülmények – és ehhez hozzátarto-
zik a jó takarmány is – akkor teljesen kiesés-
mentesen lehet felnevelni az állományt, nem 
jelentkezik clostridium miatti elhullás. Ha 
mégis megjelenik – például, ha szubklinikai 
kokcidiózis is jelen van – akkor természetesen 
adni kell antibiotikumot. Tehát nem arról szól 
a dolog, hogy soha nem használunk antibi-
otikumot, de alapból és megelőzés céljára 
semmiképpen.

Antibiotikumok kiváltása 
a csirkenevelésben
Interjú dr. Zsoldos Istvánnal baromfi szakértővel – 
Phylaxia Labor, Veszprém

Dr. Zsoldos István
Ügyvezető, Hajduvet Kft.
Baromfi egészségügyi 
szakállatorvos, 

Dr. Tilly Péter

Fecinor L.I.V.

Gátolják a patogén kórokozók elszaporodását | Első az immunerősítésben | Bioaktív toxinkötő
Bélbolyhok hossza, száma nő | Optimális hozamfokozó | A környezetet nem veszélyezteti

Speciális biológiai hatásokkal rendelkező 
vízoldékony takarmány-kiegészítő

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitopre-es-probiotikumok/lakto1-fecinor-l-i-v-plus-1-kg
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PHYLAXIA
LABOR
AKKREDITÁLT LABORATÓRIUMKÉNT VÁLLALJUK
AZ ÁLLATÁLLOMÁNYOK VIZSGÁLATAIT

A Phylaxia Labor Kft. veszprémi laboratóriuma május 7-én elnyerte a NAH akkreditációs 
státusát. Akkreditált laboratóriumként vállaljuk az állatállományok

148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletben foglalt gyakoribb támogatott vizsgálatait

beleértve a baromfi szalmonellózis elleni védekezésre irányuló nemzeti ellenőrzési program 
vállalkozói mintáinak vizsgálatát.

ÚJ Vemhesség vizsgálatok végzése
vérből és tejből

www.phylaxialabor.hu
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PHYLAXIA
LABOR

„MÉRÉSSEL A VILÁG 
MEGISMERHETŐ”
A bennünket körülvevő világ legnagyobb része érzék-
szerveinkkel nem felfogható. Technikailag kellően kifi-
nomult módszerek állnak viszont rendelkezésre ahhoz, 
hogy e hiányosságainkat pótolni tudjuk. 

A laboratóriumokban végzett munka különleges, hi-
szen míg más szolgáltatások eredményének minősége 
általunk megítélhető, érzékszerveinkkel ellenőrizhe-
tő, addig a laboratóriumi eredmények jóságát nem áll 
módunkban ellenőrizni. Hinnünk kell abban, hogy a la-
boratórium személyzete megbízhatóan, a szakma sza-
bályait mindenkor szem előtt tartva végzi munkáját. A 
felelősség hatalmas.

Laboratóriumunkban, munkatársaimmal együtt azon 
dolgozunk, hogy megbízható, hiteles vizsgálati ered-
ményekkel járulhassunk hozzá a mikrovilág megisme-
réséhez.

Dr. Gyetvai Béla PhD
cégvezető

ÉLELMISZER-
MIKROBIOLÓGIAI

VIZSGÁLATOK

TAKARMÁNY-
MIKROBIOLÓGIAI

VIZSGÁLATOK

VÍZ-
MIKROBIOLÓGIAI

VIZSGÁLATOK

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI
DIAGNOSZTIKAI

SZOLGÁLTATÁSOK

SZEROLÓGIAI
VIZSGÁLATOK

KÖRNYEZETHIGIÉNIAI
VIZSGÁLATOK

148/2007.(XII.8.) FVM 
RENDELET HATÁLYA 

ALÁ TARTOZÓ 
VIZSGÁLATOK

KLINIKAI
BAKTERIOLÓGIAI

ÉS PARAZITOLÓGIAI
VIZSGÁLATOK

RÓLUNK
A Phylaxia Labor Kft. 2019-ben alakult. A munkatársak 
többsége klinikai és mikrobiológus szakállatorvos, 
illetve biológus, akik évtizedes tapasztalattal ren-
delkeznek élelmiszerek, takarmányok, vizek, klinikai 
minták mikrobiológiai és szerológiai vizsgálatában, 
illetve állategészségügyi tanácsadásban. Laboratóri-
umunk korszerűen felszerelt és könnyen megközelít-
hető. Munkatársaink közvetlen elérhetőséggel állnak 
tisztlelt ügyfeleink szolgálatára.

www.phylaxialabor.hu
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148-as vizsgálatok: „négyes mentesség” 
szerológiai vizsgálatok (Brucellosis, 
Aujeszky betegség, PRRS, Leptospirozis)

Parazitológiai vizsgálatok

Elváltozott szervekből kórokozók 
kitenyésztése rezisztencia vizsgálatai

BAKTERIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK:
• Klinikai bakteriológia és mikológia (aerob 

tenyésztés)
• Klinikai bakteriológia  (anaerob tenyésztés)
• Klinikai bakteriológia, törzsmeghatározás 
• Klinikai mikológia
• Rezisztencia vizsgálat (korongdiffúzió)

PARAZITOLÓGIAI VIZSGÁLATOK:
• Parazitológia: gyomor-bélcsatornában 

tartózkodó férgek, kimutatása 
(felszíndúsítás, ülepítés, lárvaizolálás) 

• Parazitológia (egysejtű paraziták 
kimutatása közvetlen és natív vizsgálattal) 

• Parazitológia (ektoparazita kimutatás 
feltárással) 

MULTISCREEN VIZSGÁLATOK VÉRBŐL
• Multiscreen enterotoxemia vizsgálat
• Multiscreen piglet digestive (Rotavirus,  

E. coli, F4, F18 , Cryptosporidium)
 
ELISA VIZSGÁLATOK:
• Aujeszky betegség vírusával szemben 

termelődött ellenanyagok (gE és gB) 
kimutatása  ELISA vizsgálattal

• Sertés reprodukciós zavarokkal és 
légzőszervi tünetekkel járó szindrómájának 
(PRRS) vírusa ellen termelődött 
ellenanyagok kimutatása ELISA vizsgálattal

• Sertés ELISA brucellózis ellenanyag 
vizsgálata

A SERTÉS ÁLLOMÁNYOK VÉDELME ÉRDEKÉBEN 
AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKAT AJÁNLJUK:
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 148-as vizsgálatok: Juh, kecske 
brucellózis, bluetongue ellenanyag 
vizsgálata. Szarvasmarha: ELISA 
szerológiai vizsgálatok (Brucellosis, 
Leucosis, IBR, PTBC, Kéknyelv)

Szarvasmarha BVD ELISA vizsgálat

Elváltozott szervekből kórokozók 
kitenyésztése rezisztencia vizsgálatai

Parazitológiai vizsgálatok

Mastitis diagnosztikaka

A KIS- ÉS NAGYKÉRŐDZŐ ÁLLOMÁNYOK VÉDELME 
ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKAT AJÁNLJUK:

DELVOTEST:
• Tejből történő mikrobiális gátlóanyagok kimutatása

BAKTERIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK:
• Klinikai bakteriológia és mikológia (aerob

tenyésztés)
• Klinikai bakteriológia  (anaerob tenyésztés)
• Klinikai bakteriológia, törzsmeghatározás
• Klinikai mikológia
• Rezisztencia vizsgálat (korongdiffúzió)

PARAZITOLÓGIAI VIZSGÁLATOK:
• Parazitológia Gyomor-bélcsatornában tartózkodó

férgek, kimutatása (felszíndúsítás, ülepítés, 
lárvaizolálás, 

• Parazitológia (egysejtű paraziták kimutatása
közvetlen és natív vizsgálattal) 

• Parazitológia (ektoparazita kimutatás feltárással)

MULTISCREEN ELISA VIZSGÁLATOK VÉRBŐL:
• Multiscreen enterotoxemia vizsgálat (Clostridium

perfringes alfa, béta, epszilon toxin)
• Multiscreen calf digestive (Borjak hasmenéssel járó

megbetegedését lehetségesen okozó Rotavirus, 
Coronavirus, E. coli F5, Cryptosporidium kimutatása)

• Multiscreen bovin respiratory (Szarvasmarha felső
légúti megbetegedését lehetségesen okozó BoHV, 
BVDV, BRSV, BPI3, Mycoplasma bovis kimutatása)

• Multiscreen bovin abortus (Szarvasmarhák vetélését
lehetségesen okozó BoHV-4, Neospora, Q Fever, 
Salmonella és Leptospira kimutatása)

ELISA VIZSGÁLATOK:
• IBR vírusával szemben termelődött ellenanyagok

(IgE és IgB)kimutatása  ELISA vizsgálattal
• Szarvasmarha vírusos hasmenése (BVD) vírusa

elleni ellenanyagok kimutatása ELISA 
• Szarvasmarha  ELISA brucellózis ellenanyag

vizsgálata vérből és tejből
• Szarvasmarha enzootiás leukózisát okozó vírussal,

BRS,  szembeni ellenanyagok kimutatása ELISA
• Paratuberkulózis kórokozójával szemben

termelődött ellenanyagok kimutatása ELISA 
vizsgálattal (screening és verification)

• Vemhesség vizsgálat tejből és vérből

SAV- ÉS ALKOHOLÁLLÓ BAKTÉRIUMOK KIMUTATÁSA 
• Mikroszkópos vizsgálat, Ziehl-Neelsen festés
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Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

MÉHÉSZETBŐL JELES

ALPHAFEED
A TAKARMÁNYOZÁS SZAKÉRTŐJE

MÉHÉSZETBŐL JELES

ALPHAFEED
A TAKARMÁNYOZÁS SZAKÉRTŐJE

https://www.alphaportal.hu/meheszeti-termekek/?instock=1
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Írta: Greiner Dávid

Istálló szagterhelésének csökkentése 
Nor-mite alkalmazás új tapasztalata

Napjainkban az állattartó telepek egyik problémája a 
szag terheltség. Ez sokunk számára kihívást jelent, 
és megoldást követel. Egyik partnerünknél, a Szár-csi 

kft-nél évek óta lakossági panaszokat okoz a nyári időszakban 
az istállótrágya erős szaga. Az istálló a falu szélén helyezkedik 
el, és súlyosbító körülmény az is, hogy az uralkodó szél a falu 
felé fúj.  Így ez folyamatos fejfájást okozott a partnernek, mivel 
sok bejelentés, sőt feljelentés érkezett az „elviselhetetlen szag” 
miatt. Természetesen a tartástechnológia az állathigiéniai és 
állatvédelmi szempontok szerint megfelelő volt, a kiólazás 
után a trágyát az épületektől rendben elszállították. A növekvő 
mélyalom a szakemberek számára nem volt kifogásolható, de 
a lakosság tolerancia szintjét már meghaladta.

A gazdaság állandó partnerünk, kibocsátása 16.000 broiler 
csirke/turnus. Kiváló eredményekkel büszkélkedik a termelő:  
1,48-as fajlagos takarmány hasznosulással állítják  elő   a vá-
góra szánt madarakat. A kölcsönös bizalom jegyében kérte 
segítségünket a környezeti problémájának megoldásában.

Mivel tudott csökkenteni a szag terheltségen?

Egy olyan termékkel, ami aromás (szegfűszeg és indiai cit-
romfű) növényi olajokat tartalmaz. A termék egy tyúktetű 
és légylárva fertőzöttséget csökkentő takarmány-kiegészítő 

készítmény, amely a tapasztalataink alapján nem csak erre 

alkalmazható, hanem a szagterhek csökkentésére is.  

A termék alkalmazása:

A napos csirkék fogadása utáni 5. napon kezdte itatni a mada-

rakkal 38 napos korig.  A készítmény javallata alapján, azaz az 

első héten 7 napon keresztül 1 dl/1000 liter itatóvíz, második  

héten   4 napon  keresztül,   harmadik,  negyedik  és  ötödik 

héten  hetente  1 napon itatta.

Ezen kívül az állományra permetezve is alkalmazták, 50 ml/10 

literes hígításban. A permetezést hetente egyszer végezte el 

a termelő. 

A partner elmondása alapján már az első itatási ciklusban 

jelentősen javult az istálló levegője, kellemes citrus illat lett 

az uralkodó érzékszervi szaghatás.  Elmondása szerint párá-

sításnál is kiválóan alkalmazható.

Akinek ilyen problémája van, az minimális befektetéssel men-

tesítheti magát a szagokból eredő problémáktól, és az állatok 

környezetében a repülő rovarok számát is minimalizálja. A 

Nor-Mite bio gazdaságokban is alkalmazható készítmény, 

élelmiszer egészségügyi várakozási ideje nincs, a tojásban 

és a húsban idegen szagot nem okoz.

Természetes hatékonyság 
a tetvesség és nyűvesség ellen

5+1
AKCIÓ!

NOR-MITE Liquid

BIOGAZDASÁGOKBAN 
is használható

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/norfeed5-nor-mite-1-l
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Összetétel: B-vitaminok, Se, E-vitamin, aminosavak
Kiszerelés: 5 liter műanyag tartályban

Összetétel: C-vitamin; Kálium-klorid; Ammónium-klorid; Nátriumbikarbonát
Kiszerelés: 15 kg-os csomag.

Összetétel: C-vitamin
Kiszerelés:  5 literes kannában

Belsőleges oldat

Belsőleges oldat

Belsőleges oldat

Norovit Thermo

Vitaplan C Extra

Vitaplan C Oral

Növekedésben lévő és tenyészállományok teljesítmény 
paramétereinek hatékony biztosítása a forró napokon. 

A hőstressz okozta elhullás-növekedés és 
termeléscsökkenés kiváló ellenszere.

Legalább 16 órán keresztül stabil C-vitamint tartalmaz
Hőstressz esetén; oltási reakciókra; antibiotikus 
kezelést követően

A hőstressz 

utáni étvágy- 

javításban is 

jó hatású 

A termékre kattintva megrendelheted Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoaminosavak-es-nyomelem-kiegeszitok-vitaminok/noroter2-norovit-thermo-5l
https://www.alphaportal.hu/termekek/zag22-vitaplan-c-extra-10-kg
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoaminosavak-es-nyomelem-kiegeszitok-vitaminok/zag35-vitaplan-c-oral-5-liter
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Vitaminok és illóolajok hozzáadásával
Folyékony kiegészítő takarmány

baromfifélék, emlős háziállatok részére

A TERMÉKEK HATÁSA TÖBB SZINTEN NYILVÁNUL MEG:

Az állati szervezetre kifejtett közvetlen hatásuk: enzimeket, kiválasztó folyamatokat aktiválnak, 
és ezeken keresztül erősítik a szervezetet

A károsító baktériumok életfunkcióit gátolva segítik a gazdaszervezet természetes gyógyulási 
folyamatait

Javítják az étvágyat, és a takarmány felvételt

Vitamin tartalmuk nélkülözhetetlen az életműködések hatékony szinten tartásához

Az aminosav kiegészítés növeli a fejlődési erélyt és a regenerációs időt csökkenti

A speciális összeállítású növényi kivonatok potencírozzák a többi összetevő jótékony hatását

illovit
termékcsalád

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphafeed.hu/nepszeru-markaink/illovit/illovit-termekcsalad
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Tartalmazza a megfelelő növekedéshez és 
termeléshez szükséges víz és zsíroldékony 
vitaminokat, aminosavakat. Különösen 
javasolt a technológiai és környezeti 
hatások miatti csökkent takarmányfelvétel 
esetén a megfelelő hatékonyságú termelés 
fenntartásához, illetve visszaállításához. 

Folyékony kiegészítő takarmány

Legyengült állományok erősítésére, csúcstermelés 
fenntartására. 
Esszenciális aminosavak és vitaminok kombinációja. 
Fokozza az izomépítést, a súlygyarapodást. Alkalma-
zása javasolt a telepítést követően a jobb szervezeti 
szilárdság elérésére és a mozgatásból  valamint vak-
cinázásokból adódó stressz negatív hatásainak meg-
előzésére. 
A hozzáadott növényi kivonatok étvágynövelő és 
emésztés javító hatásúak, gátolják a káros baktériu-
mok és gombák elszaporodását az emésztőcsatorná-
ban. Gyulladáscsökkentő, emésztéssegítő hatásúak, 
fokozzák a nyálmirigy és a  hasnyálmirigy emésztő-
enzim termelését, ezáltal a növekedési erélyt. A bél-
csatorna erjedési folyamatait csökkentik, a takarmány-
hasznosulást javítják. 

Illovit Amino Multi

Adagolása: 0,5 l/1000 liter, vagy 0,5 ml/ttkg

Magas A- D
3
- és E- vitamin tartalma segíti 

az állatok ellenálló képességét a patogé-
nekkel szemben.  A készítmény kiválóan 
alkalmas az általános ellenálló képesség 
fokozására. 
Növendék állatoknál havonta egy-két alka-
lommal kúraszerű alkalmazása javasolt.  Tá-
mogatja az egészséges, erős vázrendszer, az 
izomzat, az ízületek fejlődét, a vérképzést.

Illovit AD3E
Zsíroldékony vitaminok

Folyékony kiegészítő takarmány

Anyaállatoknál a vemhesség utolsó harmadában al-
kalmazva javítja az újszülöttek általános ellenálló ké-
pességét, és fokozza az anyaállatok ellés utáni rege-
nerálódását, elősegíti az újravemhesülést, rövidíti a 
szervízperiódust.  

Tojóállományokban havonta egy-két alkalommal kúra-
szerűen alkalmazva javítja a tojások héjszilárdságát, a 
tenyészállományok esetében javítja a termékenységet 
és a keltethetőséget. 

A hozzáadott növényi kivonatok étvágyjavító és emész-
tés segítő hatása növeli a takarmányfelvételt és a takar-
mány hasznosulást. Szélhajtó, gyomor nyugtató, gyulla-
dás csökkentő összetevőket tartalmaz. Idegnyugtató és 
stressz csökkentő hatása miatt áttelepítések, techno-
lógiai változások idején, takarmányváltáskor is javasolt 
alkalmazása.

Adagolása: 0,5 l/1000 liter, vagy 0,5 ml/ttkg

Vitaminok és illóolajok hozzáadásával
Folyékony kiegészítő takarmány

baromfifélék, emlős háziállatok részére

A hőstresszes időszakban állataink étvágya és termelőképessége csökken.
Ilyenkor fokozottan szükséges az ellenállóképesség fenntartásához vízoldékony kiegészítők használata. Erre ideális választás 
a gyógynövény kivonatokkal kiegészített vitamin és aminosav tartalmú termékek használata.

Az illovit AM húszféle aminosavat, komplett vitamingarnitúrát és étvágyjavító növényi kivonatokat tartalmaz. 
Az Illovit Multi komplett vitamin garnitúrát és légzéskönnyítő-ellenálló képesség fokozó növényi kivonatokat tartalmaz. Sok-
oldalú hatás egy termékben. Ne hagyja, hogy a meleg elvigye a hasznot!

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu Gyors rendelés > Doki for vets Online  
Vevőszolgálat: +36-22/534-500

https://www.alphafeed.hu/nepszeru-markaink/illovit/illovit-termekcsalad
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Alkalmazása a csúcstermelés elérését követően ja-
vasolt.Az Illovit-Hepar segíti az állomány regeneráló-
dását, illetve a termelés gyógykezelés alatti és utáni 
maximalizálását. 

Összetételének köszönhetően a fiatal állatok növeke-
dési kapacitását maximalizálja.

A hozzáadott növényi kivonatok előnyei a tradícionális 
népi használaton alapulnak, amit az állategészségügyi 
hatástanulmányok megerősítettek. A kivonatok májtá-
mogató szinergikus hatásuk révén gyorsítják a szerve-
zet természetes regenerációs folyamatait. Erősítik az 
érfalakat, javítják a vérkeringést.  A csökkent termelő 
képességű állatokban kíméletesen aktiválják  és segí-
tik az emésztő és légzőszervi funkciókat.

Kombinált multivitamin készítmény a telepí-
téskori és takarmányváltásoknál jelentkező 
stresszből adódó vitaminhiányra. Megfázá-
sok, időjárási fronthatások esetén a növeke-
dési erély fenntartására és fokozására.

Folyékony kiegészítő takarmány

Alkalmas bármilyen fajú és korú háziállat vitamin-
pótlására, a stressz állapot és a hiánybetegségek 
leküzdésére. Gyorsítja a betegségeket követő re-
generációt.

A hozzáadott növényi kivonatok szinergista jóté-
kony hatása a légzőszerveket kifejezetten óvja és 
támogatja. Tisztítja a légutakat, segíti a letapadt 
nyák eltávozását. Segíti a betegségek utáni rege-
nerációt, javítja a takarmány hasznosulást, segíti az 
emésztés hatékonyságát.  Támogatja a keringési 
rendszert és a szivet.

Illovit Multivitamin

A szervezet antioxidáns rendszerének 
támogatására és betegségek megelőzésére, 
az immunrendszer erősítésére.  E vitamin 
hiánnyal összefüggő szaporodási zavarok 
megelőzésére, illetve kezelésére.

Folyékony kiegészítő takarmány Szelénhiányos területeken legeltetett állatoknál meg-
gátolja a hiánytünetek kialakulását, növeli az újszülött 
állatok életképességét. 

A hozzáadott növényi kivonatok szinergista hatásuk 
révén aktiválják az immunrendszert, fokozzák a szer-
vezet védekező erejét, javítják az élettani folyamatok 
hatékonyságát.  Vírusfertőzések és vakcinázások ide-
jén is jól érvényesül biológiai hatásuk. Érvédő, méreg-
telenítő folyamatokat indítanak be, melyek gyorsítják a 
regenerációs mechanizmusokat.

Illovit  E-SE

Adagolása: 0,5 l/1000 liter, vagy 0,5 ml/ttkg

Adagolása: 0,5 l/1000 liter, vagy 0,5 ml/ttkg

Minden estben javasolt, amikor a máj fokozot-
tan terhelt. Különösen: emésztőszervi meg-
betegedések, takarmányozási hibák, mérge-
zések gyanúja, vírusfertőzések, takarmány 
toxinok jelenléte esetén. Intenzív növekedési 
erélyű állományok májműködésének segíté-
sére. 

Folyékony kiegészítő takarmány
Illovit Hepar

Adagolása: 0,5 l/1000 liter, vagy 0,5 ml/ttkg
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Illat- és ízfokozó, ízesítő takarmány adalék, huminsavakkal kiegészítve

Uppetite terméket tartalmaz. Kívánatos ízt és illatot ad a takarmánynak

Javítja az ellenálló képességét és a termelési eredményeket

Csökkenti a kieséseket a csúcstermelés időszakában

Lábvég problémák, Mortellaro-féle
betegség csökkentésében hatékony

Csökkenti
a tej szomatikus sejtszámát

www.alphafeed.hu

AntimastVITAPOL
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Javítja az ellenálló képességét és a termelési eredményeket

Csökkenti a kieséseket a csúcstermelés időszakában

Lábvég problémák, Mortellaro-féle 
betegség csökkentésében hatékony

Csökkenti 
a tej szomatikus sejtszámát

HUMINSAVAS MIKROELEM ELŐKEVERÉK TAKARMÁNYBA KEVERÉSHEZ

AntimastVITAPOL
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NYALÓTÖMB
PHYSIOLICK
VITAPOL PHYSIOLICK®

FOKHAGYMÁS

NYALÓTÖMB
Peace

LACTADE 
GEL
Ellés utáni Ca 
hiány kezelésére

10+5
AKCIÓ!

PIGSTART
PLUS

4+1
AKCIÓ!

A természetes 
védekező- 
képességért

A VITAPOL Physiolick nyalótömb ásványi 
anyagokat , nyomelemeket és vitaminokat 
tartalmaz, így alkalmas a takarmányozás 
kiegészítésére. A huminsavaknak köszönhetően 
elősegíti a gyorsabb, egészségesebb fejlődést 
és erősíti az állatok immunrendszerét . Javítja a 
szaporodásbiológiai mutatókat.

A Physiolick Peace fokhagymás nyalótömb a 
növényi kivonatoknak köszönhetően javítja az 
állatok komfort-érzetét, mikor nagyszámú vérszívó 
rovar tartózkodik közelükben, riasztja a vérszívókat 
az állati testfelületről. Összetett vitamin tartalmának 
köszönhetően erősíti az immunrendszert. Segíti az 
állatokat a növekedés kritikus fázisaiban.
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https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/vitny27-physiolick-peace-fokhagymas-nyalotomb-25-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/vitny25-vitapol-nyalotomb-25-kg
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoegyeb-takarmanykiegeszitok/pigstart-pigstart-plus-250-ml
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoegyeb-takarmanykiegeszitok/gar69-lactade-gel-300-g
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Dömötör Szilveszter – ANITECH 
+36 30 460 5934  | domotor.szilveszter@alpha-vet.hu 

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

víz mikrobiológiai 
gyorstesztek

 » Itatóvíz vizsgálat a helyszínen

 » Eredmény 18, vagy 24 óra  alatt

 » A minta színváltozása egyértelműen jelzi, hogy a víz 
megfelelő-e, vagy beavatkozás szükséges.

 » Ivóvíz rendeletben rögzített módszer!

 » Colilert-18: E.coli és koliformok vizsgálata 1 mintával

 » Pseudalert: Pseudomonas aerugonosa vizsgálatához

 » Enterolert: Enterococcus vizsgálatához

SNAP duo ST Plus 
6 perces antibiotikum gyorsteszt tejhez

 » Nincs szükség termosztátra a teszt működéséhez.

 » Bárhol, bármikor elvégezhető a teszt, akár a tej-
házban, terepen, vagy a kocsi kabinjában is.

 » Béta laktám és tetraciklin hatóanyagokat is 
megbízhatóan detektál tejben EU MRL szerint.

 » Képes Cefalexin kimutatására EU MRL határérték 
alatt!

 » A teszt eredménye 6 perc alatt rendelkezésre áll.

 » Olyan egyszerű, mint egy terhességi teszt.

 » A SNAP teszt rendelkezik ILVO validációval.
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Dräger X-am 5600 
gázérzékelő 

 » CO2, ammónia, metán, és más gázok 
méréséhez

 » Maximum 5 gáz egyidejű detektálása

 » Baromfihoz CO2 és Ammónia

 » Sertéstelepen CO2 és Ammónia

 » Robusztus és vízálló IP 67 kivitel 

 » különböző riasztások (akusztikus multiton, 
optikai 180 fokban és vibrációs). 

A megadott ár 2 gázra vonatkozik, 3-5 gázra:  
hívjon bennünket egyedi árért!
Ammónia- és Szén-dioxid koncentráció 
méréséhez istállók légterében

Kern ORA 3SA refraktométer 
Kikkoman Lumitester SMART 
Higiéniai műszer

 » Fő felhasználási területek: Mezőgazdaság, 
boripar,  gyümölcstermesztés, állattenyésztés.

 » Mérési tartomány: 0-32%

 » Brix, oszátköz: 0,2%.

 » ATC Automatikus hőmérséklet 
kompenzáció.

A legújabb japán higiéniai műszer, amely 
az egyedülálló A3 mintavevővel nemcsak 
ATP-t, de egyidejűleg ADP-t és AMP-t is 
mér. Rendkívül egyszerű használat, a felhő-
ben tárolt eredmények bárhonnan hozzá-
férhetők.

tel.:06304605934
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Masztitisz detektor

 » Kisméretű. hordozható kivitel
 » Innovatív 4 csészés kialakítás, 4 tőgynegyedes kijelző
 » A 4 tőgynegyed állapotát külön vizsgálja, kijelzi a tőgynegyedek közötti különbségeket, és 

megmutatja, melyik az a tőgynegyed, amelynél a masztitisz kockázata a legmagasabb.
 » A gyors tőgy-monitorozás biztosítja a hatékony megelőzést
 » Meggyorsítja a kezeléssel kapcsolatos döntést és csökkenti a türelmi időt
 » Csökkenti a tejtermelés fajlagos költségét
 » Semmilyen vegyszer nem szükséges a használathoz

4 negyedes műszer, vezetőképesség-mérésen alapszik, amellyel a masztitisz még annak 
legkorábbi (szubklinikai) fázisában detektálható, amikor még nincsenek látható jelei a 
tőgygyulladásnak. Ez a legmegbízhatóbb indirekt teszt, amellyel a szubklinikai masztitisz 
meghatározható.

Astori Quick Afla M1 
aflatoxin teszt tejhez

 » EU MRL szerinti Aflatoxin M1 vizsgálat  

 » Vizsgálati idő csupán 2X5 perc  

 » Inkubátor, vagy más laboreszköz nem szükséges a 
teszthez, környezeti hőmérsékleten használható 

 » A csomag mindent tartalmaz, ami a vizsgálathoz kell 

 » Alacsony ár! 

Mennyiségi meghatározás az RDS-2500 leolvasó 
készülékkel 10 ppt-től 350 ppt-ig terjedő  
tartományban.

Lactoscan SCC szomatikus sejt analizátor 
High-end direkt fluoreszcens alacsony nagyítású mikroszkóp, gyors autofókusszal és sejtszámláló szoftverrel

Dömötör Szilveszter – ANITECH 
+36 30 460 5934  | domotor.szilveszter@alpha-vet.hu 

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

 » Gyors, pontos, megbízható szomatikus sejt analízis 
tehéntej, juhtej, kecsketej, bivalytej, anyatej elemzésére.

 » Referencia analízis lehetőség
 » Szubkinikai és klinikai masztitisz detektálás
 » Alacsony költség
 » Könnyen olvasható eredmények 20-60 másodpercen belül
 » Max 60 felvétel készül számítógépvezérelt X-Y mozgatás 

során, amelyeket képanalízis szoftver dolgoz fel.
 » Színkódolt eredmények
 » 10” teljes funkcionalitású érintőkijelzős tablet
 » Beépített nyomtató
 » Vezetéknélküli klaviatúra és egér
 » Egy éves jótállás
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További információ: aomuszer@alpha-vet.hu              www.vettech.hu

LACTOSCAN SCC KIT  (400 teszt) AKCIÓ!
Lactoscan Scc KitX4 fogyóanyag Scc műszerhez 50 000 FT+ÁFA

tel.:06304605934
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5MP 
BEHATÁSI 

IDŐ

SZÍN- 
INDIKÁTOR 

JELZI, HA 
AZ OLDAT 
CSERÉRE 
SZORUL.

Peroxid alapú fertőtlenítő por, 
épületek, technológiai berendezéseinek 

fertőtlenítésére

VIREX

A NÉBIH 
ASP ELLEN 

HATÉKONY 
FERTŐTLENÍTŐ 

-SZEREINEK 
LISTÁJÁRÓL

4 °C-OS HŐMÉRSÉKLETEN,

1 %-OS KONCENTRÁCIÓBAN

VÍRUSÖLŐ HATÁSÚ, 

MELYET FÜGGETLEN LABORATÓRIUMI 

VIZSGÁLATTAL TUDUNK IGAZOLNI.

https://www.alphaportal.hu/jarvanyvedelmi-termekek-es-fertotlenitoszerekfeluletfertotlenito-koncentratumok/virex5-kilco-virex-vodros-5-kg
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A termékre kattintva         megrendelheted
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ez hatékonyabb! 6070  Izsák, Kossuth u.60. 
Tel/Fax: 76/374-406
Email: bacs-vet@t-online.hu
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