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Kiszerelés: 1 liter

Juhok rühösségének, tetvességének, 
paklincsosságának és a légynyüves-
ségének kezelésére 
és megelőzésére

koncentrátum fürösztő emulzióhoz A.U.V.

Vízzel stabil emulziót képező ektoparazitikum

Hatóanyag: diazinon

Novacidol 60 CE

Forduljon hozzánk bizalommal!

  Észak-kelet Magyarország Dencsák Mihály   +36 (30) 593-6345   dencsak.mihaly@alpha-vet.hu

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

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

Régióvezetők

Gyógyszeres területi képviselők

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 greiner.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
Békés megye Szegedi Erika +36 (30) 456-3725 szegedi.erika@alpha-vet.hu

Anitech értékesítőink
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

  Dél-kelet Magyarország Bittner Tamás   +36 (30) 574-4693   bittner.tamas@alpha-vet.hu
  Közép-Magyarország Koczor Ákos   +36 (30) 400-2110   koczor.akos@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

A 

KÉSZLET 

EREJÉIG!

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

tel.:+360305936345
tel.:+36306312908
tel.:+36307542006
tel.:+36305744693
tel.:+36304002110
tel.:+36305004384
tel.:+36308233949
tel.:+36304002104
tel.:+36305614412
tel.:+36309761362
tel.:+36301619539
tel.:+36301619538
tel.:+36306639786
tel.:+36304563725
tel.:+36304605934
tel.:+36301718962
tel.:+36304201221
tel.:+36301620151
tel.:+36302674697
https://www.alphaportal.hu/kartevok-elleni-szerekbiocid/un02-novacidol-60-konc-1-liter
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Idei Praxismenedzsment Konferenciánkat nem az Állatorvostudományi Egyetemen, 
hanem Online Webináriumok formájában rendezzük meg. 
Bővebb információ itt: www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

Új termékek haszonállatok részére

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
Syarvasmarha 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.

AnyAgforgAlomrA 
hAtó szerek AntipArAzitikum

Gyulladáscsökkentők
Meganyl 
Fájdalom, láz 
és gyulladás 
csökkentésére

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

Bronchimax 
Gyógynövény-keverék, 
amely hozzájárul az 
érzékeny légutak 
támogatásához .

tA k A r m á n y k ieGészítők tA k A r m á n y k ieGészítők

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 AFertigest

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

CTC méhtabletta
Klórtetraciklinre érzékeny 
Trueperella pyogenes 
okozta méhgyulladás 
gyógykezelésére

K3 vitamin  injekció 50 ml
Vérzéscsillapítás, vérzéses 
diathézisek májelégtelenség.

Vi t A m i n o k

C T C

Glükóz 
40%

AnyAgforgAlomrA hAtó szerek

Euthoxin 500 mg/ml 
oldatos injekció A.U.V.
Eutanázia céljára

Hatóanyag: pentobarbital

Hatóanyag: vas-dextrán

Hatóanyag: paromomicin

Hatóanyag: buzerelin

Hatóanyag: levamizol

Hatóanyag: flunixin

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

eutAnáziA

tA k A r m á n y k ieGészítők

ZEN nyalótömb 
Segít megelőzni a 
légzőszervi problémák 
előfordulását.
Segíti az állatokat a 
növekedés kritikus 
fázisaiban. 

AltAtó, nyugtAtó szerek

Hatóanyag: butorfanol

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

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

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

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/termekek/chae1-euthoxin-50-mgml-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/bela154-belfer-100-mgml-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokvizben-oldhato-takarmanykiegeszitok/2sahu7k-versal-liquid-30-kg
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-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-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/takarmanykiegeszitokkozvetlenul-etetheto-takarmanykiegeszitok/vitny26-zen-nyalotomb-25-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekmehtablettak/vmd9-ctc-1000-mg-mehtabletta-100x
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/amp400-amproline-400-mgml-oldat-5-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/bela1-glucose-infuzio-40-750-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/kvitamin50-k3-vitamin-injekcio-50-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/dec6-bronchimax-25-l
https://www.praxismenedzsmentkonferencia.hu/
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RÁFERTŐZÉSSEL IGAZOLT HATÉKONYSÁG A BRDC 
MEGELŐZÉSÉBEN! A BIOBOS RESPI 3 ÉS BIOBOS RESPI 4

szarvasmarha telepeket ellátó állatorvosok előtt jól ismert a szarvasmarhák légzőszervi betegség 
komplexe (BRDC), amely a legtöbb légzőszervi megbetegedést és kiesést (elhullást) okozza a 
borjakban, átvészelés esetén pedig a hízlalás teljes időtartamára vonatkozóan rontja a takarmá-

nyértékesítést és súlygyarapodást, amivel további gazdasági veszteséget okoz.

A betegség hátterében a hajlamosító tényezők mellett 
több kórokozó is jelen van egyszerre, amelyekkel szemben 
egyidejűleg kell felvennünk a harcot. Erre most kétféle, 
új, korszerű, kombinált vakcinát is forgalomba hozunk: 
a Biobos Respi 3 és a Biobos Respi 4 vakcinát. Mindkét 
vakcina hatékonyságát vad törzsekkel való ráfertőzéses 
vizsgálatokkal igazolták, vakcinázatlan kontroll csoportok 
bevonásával

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

A Biobos Respi 4 az előbbiek törzsek mellett inaktivált 
szarvasmarha BVD vírussal is ki van egészítve, amennyiben 
az utóbbi kórokozó is jelen van. A BVDV elleni vakcinázás-
sal megelőzhető 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, így a bakteriális fertőzés okozta tüdőelvál-
tozásokat is csökkenti.

Mindkét vakcinát kétféle protokoll szerint alkalmazhatjuk: 
vakcinázott tehenek borjainál 3 hónapos korig számolnunk 
kell a maternális ellenanyagok jelenlétével, ezért a borja-
kat 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 
oltani, 3 héttel később ismételni, majd 6 havonta emlé-
keztető oltásokat adni.

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

Biobos Respi 3 és Biobos Respi 4: védelem többféle kór-
okozóval szemben, kiemelkedő hatékonyság!

A

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

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
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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, két alkalommal.

Kiszerelés: 5 és 50 adag.

Biobos Respi 3

Biobos Respi 2 Trichoben vakcina

Biobos Respi 4

Ne adjon esélyt a bakteriális tüdőgyulladásnak!

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

BIOBOS RESPI 2 + Mannheimia szubkután, 2 hetes kortól két alkalommal

Kiszerelés: 5 adag.

Előzze meg a borjúkori  tüdőgyulladásokat!

Hatóanyag:  élő, attenuált bovin respiratory syncytial vírus (BRS), 
attenuált bovin parainfluenza-3 vírus. 

Attenuált törzsek, 10 napos kortól intranazálisan, egyetlen 
alkalommal

Kiszerelés: 10 ml, 5 adag.

Szarvasmarhák tarlósömöre ellen!

Hatóanyag:  trichophyton verrucosum

A vakcina, amely gyógykezelésre is alkalmas!

Kiszerelés: 40 ml.

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 két alkalommal

Kiszerelés: 5 és 25 adag.

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

VEMHES 
ÁLLATOKNAK 

IS ADHATÓ!

VEMHES 
ÁLLATOKNAK 

IS ADHATÓ!

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/v003-trichoben-vakcina-40-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov36-biobos-respi-2-intranasal-vakcina-5-adag-10-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov27-biobos-respi-3-vakcina-25-adag-50-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
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov26-biobos-respi-4-vakcina-5-adag-10-ml
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Idei Praxismenedzsment Konferenciánkat nem az Állatorvostudományi Egyetemen, 
hanem Online Webináriumok formájában rendezzük meg. 
Bővebb információ itt: www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

Anti- 
parazitikum 
ajánlatunk

Heterakis gallinarum vagy ascaridia galli 
fertőzés kezelésére.

Hatóanyag: fenbendazol
Kiszerelés: 1 liter

GALLIFEN 200 mg/ml
Házityúkok és fácánok számára A.U.V.

Sertések Ascaris suum (orsóféreg, kifejlett 
és vándorló alakok) fertőzésének kezelésére

Hatóanyag: fenbendazol 
Kiszerelés: 1 liter, 5 liter

PIGFEN 200 mg/ml
sertések számára A.U.V.

Sertések gasztrointesztinális fonálférgessége, 
tüdő- és veseférgessége, tetvessége, valamint 
rühössége kezelésére

Hatóanyag: ivermektin 
Kiszerelés: 10 kg

IVERVETO 2mg/g
2 mg/g gyógypremix sertéseknek A.U.V.

Bélférgesség, tüdőférgesség, 
veseférgesség, külső élősködők, 
atkák elleni kezelésre.

Hatóanyag: ivermektin
Kiszerelés: 500 ml és 100 ml

IVERVETO 10mg/ml
oldatos injekció A.U.V gyógypremix sertések és házityúkok részére A.U.V.

Sertésekben Metastrongylus apri, Ascaris suum, 
Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum 
dentatum, Trichuris suis, Strongyloides ransomi 
okozta fertőzések kezelésére. Házityúkok Ascaridia 
galli, Heterakis gallinarum, Capillaria spp. okozta 
fertőzések kezelésére.

Hatóanyag: flubendazol
Kiszerelés: 12 kg

ALPHAFLUBEN 50mg/g

Orsóféreg (Ascaris suum L3, L4 L5 és érett 
alakok) okozta fertőzés kezelésére

Hatóanyag: levamizol
Kiszerelés: 1 kg

LEVAVETO 750 mg/g
por ivóvízbe keveréshez sertések részére A.U.V.

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 
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https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/pigf10-pigfen-szuszpenzio-200-mgml-1l
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/levavet1-levaveto-75-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/vmd7-iverveto-10-mgml-injekcio-500-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszeles-spektrumu-kulso-es-belso-parazita-ellenes-szerek/szb2051-iverveto-2mgg-gyogypremix-sertesek-reszere-10-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/galf10-gallifen-200-mgml-szuszpenzio-1-l
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=alphafluben&skat=372
https://www.praxismenedzsmentkonferencia.hu/
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Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

Hatóanyag: Apramicin Kiszerelés: 1,8 kg

APRAVET 552 NE/mg
por ivóvízbe/tejbe keveréshez sertések, borjak, házityúkok 
és házinyulak számára A.U.V

Apramicinre érzékeny 
enterális E.coli és 
salmonella fertőzések 
kezelésére

Minden állatfajra ajánlott

Válassza az 

EGYETLEN

ez hatékonyabb! 6070  Izsák, Kossuth u.60. 
Tel/Fax: 76/374-406
Email: bacs-vet@t-online.hu

CARBO
Activet

®

por

AKTIVÁLT SZENET,
ÁCS-VET

carbovetA5_2020.indd   1 2020. 07. 22.   21:59:53

Minden állatfajra ajánlott

Válassza az 

EGYETLEN

ez hatékonyabb! 6070  Izsák, Kossuth u.60. 
Tel/Fax: 76/374-406
Email: bacs-vet@t-online.hu

CARBO
Activet

®

por

AKTIVÁLT SZENET,
ÁCS-VET

carbovetA5_2020.indd   1 2020. 07. 22.   21:59:53

ÉEVI: 

hús és egyéb 

ehető szövetek 

sertésben és 

házityúkban: 

0 NAP

https://www.alphaportal.hu/termekek/huv35-apravet-552-nemg-ws-18-kg
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klórtetraciklinre érzékeny 
mikroorganizmusok okozta 
légzőszervi és szisztémás 
fertőzéseinek gyógykezelésére.

Pasteurella multocida és 
Clostridium perfringens okozta 
fertőzések kezelése
Kiszerelés: 25 kg

Kiszerelés: 25 kg

Kiszerelés: 1 kg

Kiszerelés: 25 kg

Kiszerelés: 550 g

Kiszerelés: 5 kg, 20 kg

Sertések választás utáni 
Streptococcus suis 
fertőzéseinek megelőzésére 
és kezelésére

KLORINVET 
GRANULAR 161 mg/g
gyógypremix sertések és pulykák részére A.U.V. 

KLORINVET 
GRANULAR 500 mg/g
500 mg/g gyógypremix sertések és pulykák részére A.U.V.

ZOOBIOTIC 
Globulit 150 mg/g gyógypremix sertések számára

Légzőszervi és enterális 
fertőzések kezelésére

PHARMASIN 100 mg/g
gyógypremix sertések, broilercsirkék és jércék számára A.U.V.

DOXYLIN 
100 % por ivóvízbe/tejbe keveréshez borjak 
és sertések számára A.U.V.

Doxiciklin borjú és sertés légúti 
fertőzéseinek kezelésére

TYLOGRAN 
granulátum ivóvízbe/tejbe keveréshez szarvasmarhák, 
(borjak),sertések,házityúk, pulyka számára

Tilozin légúti mycoplasma 
fertőzések kezelésére, 
Clostridium perfringens okozta 
bélgyulladás kezelésére

Válasszon 
jól bevált 
antibiotikum 
kínálatunkból!

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/zoob-zoobiotic-150-mgg-premix-25-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/huv7-pharmasin-10-gyogypremix-5-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/dop-doxylin-100-1kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/kl01-klorinvet-granular-161-mgg-gyogypremix-sertesek-es-pulykak-reszere-a-u-v-25-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/kl02-klorinvet-granular-500-mgg-gyogypremix-sertesek-es-pulykak-reszere-a-u-v-25-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/dtyl550-tylogran-100-550-g
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Idei Praxismenedzsment Konferenciánkat nem az Állatorvostudományi Egyetemen, 
hanem Online Webináriumok formájában rendezzük meg. 
Bővebb információ itt: www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

Hatóanyag: rotavirus suis inact. Escherichia coli inact.
Kiszerelés: 25 adag, 50 ml

Vemhes kocák és süldők rotavírusok 
és E. coli - okozta bélfertőzések elleni 
aktív immunizálására, kolosztrális és 
laktogén immunitás indukálására 
újszülött malacokban.

Rokovac Neo
vakcina A.U.V. emulziós injekció sertések részére

Sertés vakcinák

Hatóanyag: Inaktivált sertés parvovírus,inaktivált 
Erysipelothrix rhusiopathiae baktérium

Kiszerelés: 50 ml, 100 ml

Sertések parvovirózisa és 
sertésorbánc elleni aktív 
immunizálásra 

Parvoerysin vakcina A.U.V.

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov22-parvoerysin-vakcina-25-adag-50-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=rokovac&skat=372
https://www.praxismenedzsmentkonferencia.hu/
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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.

12

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

13

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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Idei Praxismenedzsment Konferenciánkat nem az Állatorvostudományi Egyetemen, 
hanem Online Webináriumok formájában rendezzük meg. 
Bővebb információ itt: www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

 » Működési hőmérséklet (műszer): 0 ... +50 °C
 » Mérési tartomány: -39,9°C …+149,9°C
 » Mérési pontosság: ±0,5°C (-39,9°C … +124,9°C között)
 » Felbontás: 0,1°C
 » Méretek átmérő: 29 mm × 196 mm (érzékelővel)
 » Érzékelő átmérője: 3,5 mm (70 mm hosszon) + 2 mm (10 mm hosszon)
 » Védelmi osztály: IP65 (szilikon védőtok használatával érhető el!)
 » Elem: 3V-os CR2032 Li elem
 » Elemek élettartama: 5.000 óra (normál használat)
 » Műszerház anyaga: ABS (műanyag) BIOMASTER (antibakteriális) 

adalékkal
 » Kalibrálási bizonyítvány: gyári 0,0°C és 100,0°C-on bemérve

 » Mérési tartomány: -24,9...+69,9°C
 » Érzékelő: NTC termisztor, 

átmérő: 8 mm, hossza: 30 mm
 » Mérési pontosság: ±1°C
 » Felbontás: 0,1°C
 » Méretek: 16 x 50 x 82 mm
 » Elem: 1 db CR 2032 (3,0 V-os lítium gombelem)
 » Elemek élettartama: 3.000 óra
 » Mérőérzékelő vezetékének hossza:  1 m
 » Tömeg: 50 g

Élelmiszeripari felhasználásra. Angol termék, gyári kalibrálással szállítjuk. 
Raktáron rendelkezésre áll, azonnal megrendelhető.

Élelmiszeripari felhasználásra. Angol termék, gyári kalibrálással 
szállítjuk. Raktáron rendelkezésre áll, azonnal megrendelhető.

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

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

 » Hőmérő 0 ...+5°C zóna figyelmeztető ikonnal. A hűtőhőmérő vízálló, nagyméretű és jól leolvasható 
digitális kijelzővel rendelkezik. 

 » A műszer -9,9 …+49,9°C hőmérsékleti tartományban, 0,1°C felbontással jelzi az aktuális hőmérsékletet. 
 » A készülék egy egyedi élelmiszer-biztonsági zóna ikonnal (hópehely) rendelkezik a kijelző jobb felső 

sarkában, amely jelzi, ha a hőmérő 0 és +5°C közötti hőmérsékleti tartományon kívül mér.
 » A 0 és +5°C közötti hőmérsékleti tartományban a hópehely ikon folyamatosan kijelzésre kerül.
 » A 0°C alatti vagy +5°C feletti hőmérsékleti tartományokban a hópehely ikon villog.
 » A műszer hőmérőjének energiatakarékos funkciója kikapcsolja a készüléket, ha az eszköz sötétben van, 

ezáltal maximalizálva az elem élettartamát.
 » A hőmérőt egyetlen CR2032 laposelem táplálja, melynek várható élettartama kb. 10.000 óra.
 » A készüléket egy robusztus 26 x 45 x 73 mm méretű ABS házban helyezték el, mely szabadon "állhat" 

vagy a hűtőszekrényben lévő polcra akasztható.

HACCP konform 
digitális kalibrált maghőmérő TL1 

Max-Min digitális hőmérő

Digitális hűtőhőmérő

HACCP konform 
digitális kalibrált maghőmérő TL2 

A készülék az EN 13485 előírásainak megfelel, HACCP konform, gyári számmal 
rendelkezik. Tartozék a beszúró érzékelőre húzható védőhüvely, amely a 
biztonságos tárolást, használatot, a fertőtlenítés utáni higiénia fenntartását 
biztosítja. A védőtok megrendelhető 2.200 Ft+Áfa áron.

Kalibrálás!
Már meglevő, vagy újonnan vásárolt 
nem kalibrált hőmérő kalibrálása 

A kalibrálás akkreditált laboratóriumban 
történik 3 hőmérsékleten, amelyről kalibrálási 
bizonyítványt állít ki a laboratórium.

A 3 pont megválasztásakor a napi gyakorlat-
ban általában mért hőmérsékleti értékek alsó, 
felső és átlagos értékét javasolt választani, 
vagy ha ez nem ismert, akkor a hőmérő mérési 
tartományának alsó, felső és kö¬zépértét. 

Gyakorlati okokból ilyenkor a 0 és 100 Celsius 
is jó választás lehet alsó és felső határértékre, 
mert ezek a hőmérsékletek a helyszínen is jól 
reprodukálhatók.

7 500 Ft + Áfa

7 500 Ft + Áfa

11 500 Ft + Áfa

11 000 Ft + Áfa

13 500 Ft + Áfa

A hőmérő egyidejűleg két (pl. terem- és hűtő-) hőmérsékletet mér a beépített és a 
kivezetett érzékelőjével. Mindkét értékre külön számol Max és Min értéket, a 6 érték 
közül egyidejűleg egyet jelenít meg (a többit nyomógombokkal lehet előhívni). A Max/Min 
értékek a MAX/MIN gomb tartós (3 másodperc) megnyomásával törölhetők. Műanyag fali 
tartó mellékelve

 » Működési hőmérséklet (műszer): 0 ... +50 °C
 » Mérési tartomány: -39,9°C …+149,9°C
 » Mérési pontosság: ±0,5°C (-39,9°C … +124,9°C között)
 » Felbontás: 0,1°C
 » Méretek átmérő: 29 mm × 196 mm (érzékelővel)
 » Érzékelő átmérője: 3,5 mm (70 mm hosszon) + 2 mm (10 mm hosszon)
 » Védelmi osztály: IP65 (szilikon védőtok használatával érhető el!)
 » Elem: 3V-os CR2032 Li elem
 » Elemek élettartama:  5.000 óra (normál használat mellett)
 » Műszerház anyaga: ABS (műanyag) BIOMASTER (antibakteriális) adalékkal
 » Kalibrálási bizonyítvány: Gyári kalibrálás: 0,0°C és 100,0°C-on bemérve
 » Jótállás: 2 év
 » Tárolási hőmérséklet: 0 ... +50 °C
 » Tömeg:  45 g

tel.:06304605934
https://www.praxismenedzsmentkonferencia.hu/
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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 

https://www.alphafeed.hu/nepszeru-markaink/illovit/illovit-termekcsalad
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Útmutató  tejminta vételéhez 
és laboratóriumba küldéséhez

ejmintát tőgyegészségügyi/kórbakteriológiai vagy élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálatok 
céljára lehet venni, és laboratóriumi vizsgálatra küldeni. Laboratóriumunk mindkét vizs-
gálati irányt vállalja.T

A. Tőgyegészségügyi/kórbakteriológiai vizsgálat

Jellemzően a tőgygyulladás tüneteit mutató állatok 
esetében veszik. Lehet tőgynegyedenként, vagy 
tehenenként elegytejet venni. A mennyiség kb. 5 
ml legyen. 

A tejminta vétel menete:

• kézmosás, vagy gumikesztyű használata szükséges

• tőgy és csecsbimbók mosása és szárazra törlése – 
csak erősen szennyezett tőgy esetén szükséges, a 
mintába fertőtlenítőszer nem kerülhet!

• a csecsbimbó alsó harmadának fertőtlenítése 70 
%-os alkoholba mártott vattával, a teljes száradásig 
várni kell

• az első tejsugarakat félre kell fejni kb. 10 ml – ne 
kerüljön a mintába

• a ferdén tartott steril csőbe vagy edénybe kell fejni 
a mintát úgy, hogy a cső nem érintkezhet a tőgy 
bőrével, a csövet azonnal le kell zárni

• mintavétel után rövid időn belül 4 –oC-ra hűteni, 
és haladéktalanul, hűtőtáskában  laboratóriumba 
kell szállítani 

B. Élelmiszermikrobiológiai vizsgálat

Általában tejtermelők önellenőrzési kötelezettségük 
miatt, vagy felmerült higiéniai  problémát követően 
igénylik.

•  A minta laboratóriumba küldendő mennyisége:  
Minden esetben az elegytejbő kivett kb. 50- 100 ml. 

• Vizsgálati paraméterek: nyerstej esetén legy-
gyakrabban mikrobaszám (összcsíraszám), a 
tejtermelők önellenőrzése céljából: Salmonella, 
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, 
Coliformszám, Enterococcusok, Escherichia coli, 
Clostridiumok.

• A minta csomagolása:  steril edényben, hűtőtás-
kában kell szállítani! A mintatartó edényen fel kell 
tüntetni a megjelölést.

• Mintavételi edény kérhető a laboratóriumból. Fon-
tos, hogy csak azt a mintát vegyék ebbe, amit 
laboratóriumunk fog vizsgálni. Elérhetőség: labor@
phylaxilabor.hu, illetve telefonon.

Mintakísérő irat mindkét esetben szükséges a minta 
mellé! Ez letölthető formában megtalálható a www.
phylaxialabor.hu honlap minden oldalán. 

Szükséges kitölteni minden rubrikát! Telefonálhat, 
segítünk. Amennyiben nem jelöli meg a vizsgálat 
irányát, a laboratórium nem fogja tudni, hogy milyen 
vizsgálatot végezzen. 

Laboratóriumunk munkatársai készséggel segítenek 
minden problémás esetben. Kérem, telefonáljanak, 
akár aktuálisan a mintavétel közben is, mert egyez-
tetéssel megelőzhető, hogy meg kelljen ismételni 
a mintavételt.

Elérhetőségek:  
Bereczné dr. Scheily Éva lab.vez.: +36 (30) 937-8721 •  scheily.eva@phylaxialabor .hu 
dr. Szita Éva helyettes vez.: +36 (70) 436-5074 •  szita.eva@phylaxialabor.hu 
Titkárság/mintaátvétel: +36 (30) 990-7140 •  labor@phylaxialabor.hu

Szaktanácsadónk:  dr. Leitold József: +36 (30) 993-4676 • leitold.jozsef@phylaxialabor.hu 

Phylaxia labor szolgáltatások minden állatfajnak

tel.:06309378721
tel.:06704365074
tel.:06309907140
tel.:06309934676
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 „MÉRÉSSEL A VILÁG MEGISMERHETŐ – 
A KIÉRTÉKELÉST BÍZZA NYUGODTAN RÁNK”

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI DIAGNOSZTIKAI 
SZOLGÁLTATÁSOK

Segítségnyújtás állományszintű betegségek 
felderítésében, a diagnózis felállításában, illetve 
javaslattétel a megfelelő terápia kiválasztására és a 
betegség megelőzésre.

SZEROLÓGIAI VIZSGÁLATOK

Állatok vérszérumából, vérplazmájából esetenként 
egyéb szöveteiből, testfolyadékából, bélsarából, 
vizeletéből történő ellenanyag, vagy – ritkábban 
– kórokozó kimutatása állatok, állatállományok 
betegségben való érintettségének megállapítására, 
kizárására, illetve a kórokozók kimutatására.

KLINIKAI BAKTERIOLÓGIAI ÉS 
PARAZITOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

Baktériumok, gombák, vagy paraziták által okozott 
betegségek kórokozóinak kimutatása. Kórokozók 
kimutatása sok esetben alapját képezheti a diagnózis 
felállításának. A kórokozó baktériumok kimutatása 
mellett az antibiotikum rezisztencia vizsgálat elvégzése  
a terápia meghatározásának nélkülözhetetlen része.

KÖRNYEZETHIGIÉNIAI VIZSGÁLATOK

148/2007.(XII.8.) FVM RENDELET HATÁLYA ALÁ 
TARTOZÓ VIZSGÁLATOK

Élelmiszerek, takarmányok előállításának, gyártásának, 
állatok tenyésztésének környezet-higiéniai ellenőrző 
vizsgálatai. Ideértve falak, berendezések, gépek, 
eszközök, illetve dolgozói kéz felületének mikrobiológiai 
vizsgálata, vágóhídra beszállítás előtti szalmonella 
vizsgálat.

E rendeletben meghatározott állatbetegségek 
előfordulásának ellenőrzése, állomány szintű felmérése 
alapját képezi bizonyos állami támogatások igénylésének. 
Részben tenyésztéses bakteriológiai, részben 
ellenanyagot kimutató szerológiai vizsgálatok tartoznak 
ide.

 A SERTÉS ÁLLOMÁNYOK 
VÉDELME ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI 
SZOLGÁLTATÁSOKAT AJÁNLJUK:

RÓLUNK
A Phylaxia Labor Kft. 2019-ben alakult. A munkatársak többsége klinikai és 
mikrobiológus szakállatorvos, illetve biológus, akik évtizedes tapasztalattal 
rendelkeznek élelmiszerek, takarmányok, vizek, klinikai minták mikrobioló-
giai és szerológiai vizsgálatában, illetve állategészségügyi tanácsadásban. 
Laboratóriumunk korszerűen felszerelt és könnyen megközelíthető. Mun-
katársaink közvetlen elérhetőséggel állnak tisztlelt ügyfeleink szolgálatára.

Mintaszállítást az egész ország területéről biztosítani tudjuk!

Vizsgálatok akkreditált laboratóriumban!

+36-30-990-7140Mintaküldés egyeztetésével 
kapcsolatban hívjon telefonon:

148-as vizsgálatok: „négyes 
mentesség” szerológiai vizs-
gálatok (Brucellosis, Aujeszky 
betegség, PRRS, Leptospiro-
zis)

Elváltozott szervekből kór-
okozók kitenyésztése rezisz-
tencia vizsgálatai

Parazitológiai vizsgálatok

tel.:06309907140
https://www.phylaxialabor.hu/
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LACTADE 
GEL
Ellés utáni Ca 
hiány kezelésére

10+5
AKCIÓ! PIGSTART

PLUS

4+1
AKCIÓ!

A természetes 
védekező- 

képességért

NOR-MITE 
LIQUID
Természetes 
hatékonyság 
a t yúktet vek és 
légyinvázió ellen

5+1
AKCIÓ! BIOGAZDASÁGOKBAN 

is használható

PIGLET 
PROTECTOR
Biz tonság a 
kezdetektől

9+1
AKCIÓ!

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

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

Válassza az eredetit!

Antitox 
Kiüríti a szervezetből a toxikus 
nehézfémeket, hatástalanítja a 
mikotoxinokat.

Liquid 
Támogatja az immunrendszert, növeli 
a termelési eredményeket.
Az itatórendszeren keresztül 
könnyen adagolható. 

Pulvis 
A termékben található huminsavaknak, 
a termék egyedülálló összetételének 
köszönhetően jótékony hatást fejt ki 
az élő szervezetekre. Toxinkötő. 
Erősíti az immunrendszert.

VITAPOL®

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoegyeb-takarmanykiegeszitok/4728huh-piglet-protector-80-ml
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/norfeed5-nor-mite-1-l
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoegyeb-takarmanykiegeszitok/pigstart-pigstart-plus-250-ml
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoegyeb-takarmanykiegeszitok/gar69-lactade-gel-300-g
https://www.vitapol.hu/
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ILLAT ÉS ÍZFOKOZÓ TAKARMÁNY 
ADALÉK HUMINSAVAKKAL

k i e g é s z í tő  t a k a r m á ny  s z a r v a s m a r h á k  r é s z é r e
UPPETAPOL

A csodálatos étvágyjavító: Uppetapol Dr. Leitold József

A szarvasmarhatartás legnagyobb költségtétele a takarmányozás, ugyanakkor a kellő szintű tej,- illetve 
hústermelés a genetika mellett döntően a szakszerű táplálóanyag ellátás függvénye. Az állatokkal 
rendkívül sokféle takarmányt etethetünk, azonban a technológiai és gépesítési szempontból egy 

időben viszonylag kevés takarmányféleséget használunk, azt azonban huzamos ideig (szilázs, szenázs, szé-
nafélék, abraktakarmány). Ha bármelyik összetevő minősége kifogásolható, ezt a monodiétát állataink előbb 
utóbb megunják, a felvett takarmány mennyisége nem éri el a magas termelés fokozásához szükséges napi 
mennyiséget.

Új takarmány-kiegészítőnkkel ezt a problémát kí-
vánjuk csökkenteni. A termékünk illat és ízfokozó, 
ízesítő takarmány adalék, mely elfedi a kellemetlen 
ízeket, szagokat. Ezáltal elérhetjük, hogy állataink 
szívesen elfogyasztják adagjukat.

Vizsgálatok alapján az ízesítő takarmány adalékkal ete-
tett szarvasmarhák hús és tejtermelése szignifikánsan 
emelkedik. Alkalmazása különösen javasolt azokban 
az időszakokban amikor az étvágy az élettani állapot, 
vagy környezeti tényezők hatására lecsökkent, különö-
sen ellés utáni időszakban, nyári hőstressz idején, stb. 
Az Alpha-Vet saját előállítású terméke az Uppetapol 
az EU 1334/2008/EK rendeletében meghatározott illat 
és ízfokozó anyagok oltalommal védett ízanyagából 
és huminsavak keverékéből álló kiegészítő.

Az illat és ízfokozó adalékanyagok közismerten illé-
konyak, és ezért jól záródó csomagolásban kerülnek 
forgalomba, melyek biztosítják az egy éven át történő 
felhasználhatóságot.

A termék adagja 10 dkg/ állat/nap tejelő tehenek és 
húsmarhák számára. Nagyon fontos, hogy ezt a kis 
mennyiséget a napi takarmányba egyenletesen be-
keverve adjuk állatainknak. Erre a mixerkocsiban való 
bekeverés megfelelő homogenitást ad gyakorlati ta-
pasztalataink alapján. Az ízesített keveréktakarmányt 
állataink örömmel fogyasztják, de ha elhagyjuk, akkor 
a takarmányfelvétel a kevésbe kellemes íz miatt csök-
kenni fog. Ezt a használat során vegyük figyelembe!

Megtérülés: eddigi vizsgálatok szerint a termék hasz-
nálatával öt-nyolcszoros megtérüléssel számolhatunk.  
A tehenek tejtermelése növekszik, a súlygyarapodás nő. 

A Uppetapol kedvező hatását kifejti a jó érzékszervi tu-
lajdonságokkal rendelkező, illetve kismértékben hibás 
takarmányok esetében is. A termelésben javító hatása 
néhány hét után már megbízhatóan jelentkezik.

Kiszerelése: 25 kg-os aromazáró zsákban. További 
információkért keresse takarmányos képviselőinket!

Eddigi kipróbálási eredményeink szerint termelés-
re gyakorolt hatása az alábbiakban nyílvánul meg:

• A takarmányfelvétel 10-15%-kal emelkedik és fel-
gyorsul

• Nő a kérődzésszám és a pihenőidő,

• Javul a kondíció,

• Javul az egészségi állapot, csökken a gyógyszerfel-
használás

• Az ellés utáni 50 napos időszak kiesései 50-75%-kal 
csökkentek a fogadócsoportokban

• Akár 20-30%-kal javul a spermaindex 

• Aaz előző évekhez hasonlítva a vemhes egyedek 
száma 20-40%-kal magasabb

• A 2 ellés közti idő is csökken, akár 20-30 nappal

• 1 kg tej előállítására felhasznált nagytejű TMR 
fajlagosan 10-15%-kal csökken, ami tejtermelés 
önköltségének 7, 5 -9 %-os javulását eredményezi

• Állományszintű etetés esetén jellemző, hogy 
takarmányváltáskor és az időjárás változáskor fellépő 
tejtermelés visszaesés, ingadozás elmarad.

Idei Praxismenedzsment Konferenciánkat nem az Állatorvostudományi Egyetemen, 
hanem Online Webináriumok formájában rendezzük meg. 
Bővebb információ itt: www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitohuminsav-fulvosav-tartalmu-keszitmenyek/org42-uppetapol-25-kg
https://www.praxismenedzsmentkonferencia.hu/
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KG Group az Alpha-Vet Kft. litván part-
nere a balti régió legnagyobb késztáp, 
koncentrátum, takarmány kiegészítő és 

premix gyártója. Európa és Ázsia számos országába 
exportálja kiváló minőségű termékeit. Minden kifej-
lesztett termék hátterében komoly kutatói munka 
és laboratóriumi háttér áll. A magas minőségű ter-
mékek színvonalát az élelmiszer biztonsági irányítási 
rendszerért felelős HACCP valamint az ISO 22000 
rendszerek garantálják.

A sertés késztápokat, koncentrátumokat, és komp-
lett premixeket a legújabb tudományos eredmé-
nyeknek megfelelően állították össze. Ezek közös 
jellemzője a magas esszenciális aminosav szint (lizin, 
metionin, treonin) annak érdekében, hogy a keverék 
takarmányok nyersfehérje szintjét - elsősorban a 
szójabevitelt -csökkenteni lehessen, ezzel is segítve 
a jobb emésztést és felszívódást a gyomorban és 
a béltraktusban.

Rendkívül magas E-vitamin-, és szelén tartalommal 
készülnek a takarmány kiegészítők kihasználva 
ezek kedvező antioxidáns, és stresszre gyakorolt 
hatását. Magas a termékek A- és D-vitamin tartal-
ma, mint ahogyan a B vitaminok és a mikroelemek 
szintje is, az állatok fejlődési stádiumainak megfe-
lelően. A cink-oxid baktericid hatása régóta ismert, 
mennyisége a takarmány kiegészítőkben a magyar 
szabványnak megfelelő. Rendkívül fontos a késztá-
pokban, koncentrátumokban, premixekben találha-
tó emésztésjavító enzimek szerepe. A legfontosabb 
a fitáz enzim, melynek szerepe a fitin kötésben lévő, 
egyébként az emésztőrendszer számára nehezen 
hozzáférhető foszfor felszabadításában van.

De ugyanilyen fontos a különböző keményítő és  
cukortartalmú láncok feldarabolásában segédkező 
béta-glükanáz és béta-xilanáz enzim, melyek szintén 
nagy mennyiségben vannak jelen a premixekben. 

A premixekben rendkívül fontosak még az anti- 
oxidáns csoportok, mint a Capsquin és BHT. Ezek 
mind az emésztési folyamat során keletkezett sza-
badgyökök semlegesítésében játszanak szerepet, 
és fontos egészségvédő hatásuk van. 

Gyakorlatban így bizonyított

Egy 1400 kocás telep a malacoknak 10 kg-os kortól 
20 kg-ig adja a VitaPrem BabyGold 25%-os malac 
koncentrátumot 5% tejpor kiegészítéssel. 

Az etetés időszaka alatt a fajlagos takarmány fel-
használás 1,4 kg, a napi súlygyarapodás 470g/nap.

A malacok általános egészségi állapota jobb mint 
más, eddig kipróbált termékeknél. Az állatok tiszták, 
hasmenés nem fordult elő.

A VitaPrem BabyGold 25% malac koncentrátum na-
gyon ízletes, segíti a malacok takarmányfelvételét. 
Segíti a hasmenések elkerülését, növeli a súlygya-
rapodást, a takarmányértékesítés kedvezően alakul.

A VitaPrem etetés kedvező hatásai Írta: Kaszap Erika
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Premium Feedstuff for Piglets

Kiem
elkedően m

agas esszenciális am
inosavszinttel

M
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m
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észtést javító enzim

ekkel

Antioxidáns csoportokkal a szabadgyökök sem
legesítéséért 

Jobb em
észtést és felszívódást biztosít

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=vitaprem&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=vitaprem&skat=372
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Nyalótömb szarvasmarhák és kiskérődzők részére

Összetétel: vitaminok, nyomelemek
Kiszerelés: 25 kg

ZEN PHYSIOLICK

A Speciális növényi kivonatok segítik  
megelőzni a légzőszervi problémákat

Összetett vitamin tartalmának 
köszönhetően erősíti az állatok 
immunrendszerét

Segíti az állatokat a növekedés 
kritikus fázisaiban

100% természetes gyógynövényi eredetű keverék sertés, baromfi, borjú részére

Támogatja az immunrendszert, 
növeli a termelési eredményeket 
Az itatórendszeren keresztül 
könnyen adagolható

Jobb 
oxigén 
felvétel

Jobb 
anyag-
csere

Gyorsabb 
növekedés 

Jobb 
takarmány-

hasznosulási 
érték 

Bronchimax

Javuló 
súly- 

gyarapodás

Összetétel: növényi kivonatok, gyógynövények és szerves savak keveréke.
Kiszerelés: 25 l

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/termekek/dec6-bronchimax-25-l
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/vitny26-zen-nyalotomb-25-kg
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SZEMÉLYI ÉS INTÉZMÉNYI 
HIGIÉNIA KATALÓGUS

KÉZHIGIÉNIA TISZTÍTÓ ÉS FERTŐTLENÍTŐ SZEREK
FERTŐTLENÍTŐ SZOLGÁLTATÁS
RÁGCSÁLÓIRTÁS ESZKÖZÖK

ANITECH
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HIGIÉNIA KATALÓGUS

KÉZHIGIÉNIA TISZTÍTÓ ÉS FERTŐTLENÍTŐ SZEREK
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HIGIÉNIA KATALÓGUS

KÉZHIGIÉNIA TISZTÍTÓ ÉS FERTŐTLENÍTŐ SZEREK
FERTŐTLENÍTŐ SZOLGÁLTATÁS
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ANITECH

SZEMÉLYI ÉS INTÉZMÉNYI 
HIGIÉNIA KATALÓGUS

KÉZHIGIÉNIA TISZTÍTÓ ÉS FERTŐTLENÍTŐ SZEREK
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Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. higiéniai üzletága a 
Hygitech új ágazattal indul a magyar piacon.

A Hygitech eddig elsősorban az állattartás és az élelmi-
szeripar kiszolgálására specializálódott, innentől kezdve 
azonban elérhetőek a humán kórház- és intézményhigiéniai 
termékek is.

Mivel mindenképpen tartani szeretnénk az eddig megszo-
kott minőséget ezért a Magyarországon jelenleg elérhető 
legjobb minőségű termékekből állítottuk össze az új ága-
zatunk termékportfólióját.

A  fő beszállítóink az Ecolab Hygiene, az Allegro Kft. (a Shül-
ke termékek magyarországi forgalmazója) és a Florin Kft. 
(a Brado termékcsalád gyártója) mely cégek a nevükben 
hordozzák a kimagasló minőséget.

Mellettük elérhetőek több világszínvonalú gyártó termékei 
és adagolói is.

Intézmény- és humán 
higiéniai termékek 
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TEKINTSE MEG KATALÓGUSUNKAT ITT: 
www.hygitech.hu/kiadvanyaink




