
Bemutatjuk az ELSŐ és EGYETLEN vakcinát, amely védelmet nyújt a nyulak 
három, legsúlyosabb és legszélesebb körben előforduló, vírusok által okozott 
betegsége ellen – a myxomatózis és a házi nyulak vérzéses betegségének 
(RHD) klasszikus (RHDV1) és újonnan felbukkant (RHDV2) törzsei ellen.

A hirdetés és termékleírás nem teljes körű. Alkalmazás előtt, kérjük olvassa el a készítményhez mellékelt használati utasítást.  
Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra! Kizárólag állatorvosi vényre adható ki!
© 2020 Intervet International BV, also known as MSD Animal Health. All rights reserved. HU-NOV-200300011

Háromszoros védelem

Egyetlen vakcina

AZ ÚJ VAKCINÁNK

Protection unites us.

A Nobivac  
család  

legújabb  
tagja!
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Baycox® + Vas 
egy injekcióban

Kettő
az egyben

Baycox® Iron 36 mg/ml + 182 mg/ml szuszpenziós injekció malacok részére. Hatóanyagok: 36,4 mg/ml toltrazuril, 182 mg/ml vas (III) (484,7 mg/ml gleptoferron formában) 
Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a  Bayer Hungária Kft. képviselőjét: Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@bayer.com. 

 Kevesebb munka1

 Egyszerűbb1

 Hatékonyabb munkaidő kihasználás1

 Rövidebb ideig kell kézben tartani a malacot1 
A kokcidiózis és az anémia egyszerre előzhető meg2 

 Kedvező súlygyarapoás1 

Ettől lesz vidám az állatorvos.Ettől lesz vidám a kismalac.

Szakirodalom: 1. Eckhardt OH, Lecznieski LF, Streyl K, Klein S, Pollmeier M, Mundt HC, Joachim A. Effi cacy of an injectable combination of toltrazuril and iron against experimental infection with Cystoisospora suis in suckling 
piglets. Submitted for publication in proceedings of the 2019 Asian Pig Veterinary Society Congress; 2019 Aug 25-28; Busan, South Korea. 2. Baycox® Iron Injection - Summary of Product Characteristics (SPC). 

BABIHA2006_Bayer_Baycox_Iron_200x295_hirdetes_v1.indd   1 2020. 06. 15.   13:13
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Tisztelt Olvasó!
elenlegi számunkban dr. Zsoldos István baromfi szaktanácsadó tollából olvashatnak hasznos 
gondolatokat az ampróliumról – a téma aktualitását az adja, hogy bevezettük az Amprol 
és az Amproline oldatot, mindkettő alkalmazható árutojó állományokban.

Ismét elérhető a Trisulmix oldat, potencírozott szulfonamid készítmény házityúk és házinyúl számára. 
Kiemelném a nyulat, mivel számukra elég kevés törzskönyvezett készítmény érhető el.

Figyelmükbe ajánlom a sertés és szarvasmarha vakcináinkat – a Biobos IBR vakcináinkból immár 
az inaktivált és az élő, attenuált forma egyaránt elérhető. A Biobos Respi 3 és a Biobos Respi 4 al-
kalmazását már vemhes állatokban is jóváhagyták, a Biobos Respi 2-nek pedig 
fontos előnye, hogy egyetlen, intranazálisan beadott adaggal elvégezhető az 
immunizálás.

Új takarmány kiegészítő készítményünk a gyógynövény hatóanyagú Bronchimax 
oldat, amely sertések, házityúk és borjú ivóvizébe keverve támogatja a légutak 
működését, ezzel javítja a termelési eredményeket.

Jó olvasást kívánok!

J

Dr. Tilly Péter főszerkesztő

Tartalom
4. oldal Területi képviselőink, termékmenedzsereink

5. oldal Új termékeink

6. oldal
Vigyázunk állataira! A telepi helyzethez igazított védelem borjaknak és felnőtt 
állatoknak

8. oldal Antibiotikumaink

10. oldal Féreghajtás sertéseknek

14. oldal Lehetőség az antibiotikumok kiváltására

15. oldal Az amprólium helye a kokcidiózis elleni védekezésben

16. oldal Takarmány-kiegészítő alkalmazási javaslatok tojótyúkok részére

18. oldal Állatállományok vizsgálata Akkreditált laboratóriumunkban

21. oldal Új! Illovit folyékony kiegészítő takarmány termékcsalád

27. oldal Intézményhigiéniai és humán higiéniai termékek a Hygitech-től

28. oldal Műszerajánlatunk

30. oldal Köszönet az újabb könyvadományért!
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  Dél-kelet Magyarország Bittner Tamás   +36 30 574-4693   bittner.tamas@alpha-vet.hu

  Észak-kelet 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.hu

  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

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 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

Gyógyszeres területi képviselők

Elérhetőségeink
Forduljon bizalommal területi képviselőinkhez, szaktanácsadóinkhoz

tel.:06305744693
tel.:06302674697
tel.:06306312908
tel.:06304002104
tel.:06308233949
tel.:06307542006
tel.:06305004384
tel.:06305936345
tel.:06304002110
tel.:06305614412
tel.:06306639786
tel.:06309761362
tel.:06301619538
tel.:06301619539
tel.:06304605934
tel.:06301718962
tel.:06301620151
tel.:06304201221
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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
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.

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.

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 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

Glükóz 
40%

AnyAgforgAlomrA hAtó szerek

Új termékeink haszonállatok számára

Euthoxin 500 mg/ml 
oldatos injekció A.U.V.
Euthanázia céljára
Hatóanyag: pentobarbital

Hatóanyag: vas-dextrán

Hatóanyag: paromomicin

Hatóanyag: buzerelin

Hatóanyag: butorfanol

Hatóanyag: levamizol

Hatóanyag: flunixin

Hatóanyag: amprólium

AnyAgforgAlomrA 
hAtó szerek

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 
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/takarmanykiegeszitokkozvetlenul-etetheto-takarmanykiegeszitok/vitny26-zen-nyalotomb-25-kg
https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokvizben-oldhato-takarmanykiegeszitok/2sahu7k-versal-liquid-30-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/chae1-euthoxin-50-mgml-injekcio-100-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 3Biobos Respi 2

Trichoben vakcina

Biobos Respi 4

VEMHES 
ÁLLATOKNAK 

IS ADHATÓ!
VEMHES 

ÁLLATOKNAK 
IS ADHATÓ!

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

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

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biosuis&skat=372
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Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

Kiszerelés: 1kgHatóanyag: tiamulin

• Sertés, házityúk (árutojó állományok is) és 
pulyka Mycoplasma fertőzések gyógykezelésére 
és metafilaxisára.

• Sertésdizentéria gyógykezelésére.

VETMULIN 450 MG/G
ivóvízbe keveréshez sertések, házityúkok és pulykák részére A.U.V.

Hatóanyag: Tilmikozin Kiszerelés: 960 ml

• Állományszinten diagnosztizált légzőszervi és légúti 
fertőzések kezelésére és megelőzésére

koncentrátum belsőleges oldathoz sertés, házityúk, pulyka 
és szarvasmarha (borjú) részére

TILMOVET 250 MG/ML

Hatóanyag: Szulfadimetoxin Kiszerelés: 1 l, 5 l

• Házityúk és házinyúl coccidiózisának, házityúk 
Pasteurella multocida okozta baromfikolera- és 
Haemophilus paragallinarum okozta haemophylus 
náthájának gyógykezelésére. 

Belsőleges oldat A.U.V. házityúk és házinyúl részére 
TRISULMIX

https://www.alphaportal.hu/termekek/huv1-tilmovet-25-oral-sol-960-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/5518-trisulmix-liquid-1-liter
https://www.alphaportal.hu/termekek/huv4-vetmulin-45-vizoldekony-por-1-kg
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Kiszerelés: 1 literHatóanyag: Enrofloxacin

• Enrofloxacinra érzékeny baktériumok
okozta fertőzések kezelésére

oldat ivóvízbe keveréshez sertések, házityúkok és pulykák részére A.U.V.
ENROVETO 200 mg/ml

Kiszerelés: 1 liter

Kiszerelés: 50 g, 1 kg

Hatóanyag: Amitráz

Hatóanyag: Oxitetraciklin, neomicin

• Ektoparaziták
(rühatka, szőrtüszőatka, kullancs, tetvek, paklincsok)
okozta fertőzés kezelésére

• A tojótyúkok antibiotikuma
• Tojásra 0 nap ÉEVI!

oldat ivóvízbe keveréshez sertések, házityúkok és pulykák részére A.U.V.

belsőleges por házityúkok részére A.U.V.

SCABATOX 125 mg/ml

NEO-TE-SOL

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/2851-neo-te-sol-1-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/enroveto-enroveto-20-1-liter
https://www.alphaportal.hu/kartevok-elleni-szerekegyeb-kulso-parazitaellenes-szerek/scaba-scabatox-125-mgml-1-liter
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Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

Hatóanyag: Flubendazol Kiszerelés: 5 kg

Hatóanyag: Ivermektin Kiszerelés: 50 ml, 250 ml, 500 ml és 1000 ml.

Hatóanyag: Szulfadimetoxin Kiszerelés: 1 l, 5 l

• Féreghajtó fonálférgek és galandférgek ellen
• Hosszan eltartható, gazdaságos! 

• Gátolja az ingerület átvitelét a fonalférgek 
idegsejtjei között. Sertések gyomor-bélférgei, 
tüdőférgek valamint orsóférgek ellen.

• Itatórendszeren keresztül adagolható 
fenbendazol szuszpenzió sertéseknek

szuszpenzió ivóvízbe keveréshez sertések számára A.U.V.

50 mg/g gyógypremix sertések, házityúkok és fácánok számára 

10 mg/ml oldatos injekció A.U.V.

KÉNYELMES HASZNÁLAT 
Gyorsan elkeveredik

NANOSZUSZPENZIÓ 
A legkorszerűbb formuláció, biztonságos adagolás

Pigfen

Fludoprex

Noromectin

Hatóanyag: levamizol Kiszerelés: 100 g, 1 kg

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

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

Levaveto

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/pigf10-pigfen-szuszpenzio-200-mgml-1l
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/flud5-fludoprex-premix-5-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/levavet1-levaveto-75-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszeles-spektrumu-kulso-es-belso-parazita-ellenes-szerek/szb2789-noromectin-injekcio-250-ml
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szilárdabb
tojáshéj

Esszenciális 

aminosavak, 

vitaminok

Komplex 

B-vitamin 

KOLINNAL

nagy töménységű A, D, 
és E-vitamin

A májműködés                                                                                                                                            segítésére

Antioxidáns 
szelén és 

E-vitamin 

Kombinált 

 multivitamin 

 készítmény

Összetett 

mikroelem 

kiegészítés

P H YLAXI A
folyékony vitaminok

• Folyékony kalcium, foszfor 
és mikroelem kiegészítő 
oldat minden állatfaj részére

belsőleges oldat szarvasmarha, sertés, ló, kiskérődző, baromfi, nyúl részére

Caphos Pro erősebb 
csontozat

Kiszerelés: 1 liter, 5 liter
Hatóanyag: Kalcium-foszfát, magnézium-foszfát, magnézium-klorid, MSM, nátrium-foszfát

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoegyeb-takarmanykiegeszitok/caph01-caphos-pro-1-liter
https://www.alphafeed.hu/nepszeru-markaink/phylaxia/phylaxia-termekcsalad
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Shotapen injekció A.U.V. :
HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE 1 ml szuszpenzió tartalmaz: Hatóanyagok: Benzilpenicillin-benzatin: 100 mg, 
Benzilpenicillin-prokain: 100 mg, Dihidrosztreptomicin-szulfát: 200 mg JAVALLAT(OK): Penicillinre és dihidrosztreptomicinre érzékeny kórokozók okozta 
megbetegedések (légzőszervi és húgy-nemiszervi fertőzések, szeptikémia, mastitis) gyógykezelésére. CÉLÁLLAT FAJOK: Szarvasmarha, sertés ADAGOLÁS, 
ALKALMAZÁSI MÓD: Intramuscularisan vagy subcutan alkalmazható. Használat előtt felrázandó.
A készítmény általános adagja: 0,3-0,5 ml/10 ttkg. Szükség szerint a kezelés 3 nap múlva megismételhető ÉEVI: Szarvasmarha ehető szövetek: 49 nap Sertés ehető 
szövetek: 35 nap Tehéntej: 5 nap. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK: Gyermekek elől gondosan el kell zárni! Az eredeti csomagolásban, hűtőszekrényben 
(2-8ºC) tárolandó. Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

Első vonalbeli kezelés, reflex-szerűen

Szarvasmarha:•légzőszervi betegségek • ellés körüli fertőzések 

• tőgygyulladás •lábvég betegség •posztoperatív védelem  

• leptospirózis •aktinomikózis •köldökgyulladás
Sertés:•légzőszervi betegségek • PPDS (ellés utáni tejhiányos 
szindróma) •leptospirózis •streptococcus fertőzések  

•izületgyulladás •orbánc •kenőcsös bőrgyulladás  

•Glässer betegség

➤ Széles spektrumú antibiotikum 
➤ Baktericid hatás 
➤ 1 injekció 3 napos hatástartammal
➤ Alacsony kezelési költség

Főbb javallatok:

(70) 338-71-78 ∙ (70) 338-71-79 ∙ (70) 338-71-77
www.virbac.hu

10 millió sertést  
és több millió  

szarvasmarhát
 kezelnek  

Shotapen-nel

Közép-Európában évente
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Hazai nagylétszámú broiler pulyka és sertéstelepen kipróbálva a Bronchimaxot, az alábbi eredményeket 
kaptuk: Broilerpulyka utónevelés: 1200 db vegyes ivarú pulyka kapta a Bronchimaxot a 8. héttől, ugyanekkora  
kontroll csoport egy másik gyógynövényes takarmány kiegészítőt. A kontroll csoportnál szükség volt Amoxy-

cillin kezelésre. Az elhullás a Bronchimax esetében 3,5, a kontrollnál 9,57% volt. A súlygyarapodás a Bronchimax 
esetében jobb volt, mint a kontroll csoportnál.

A

Bronchimax hazai kipróbálási  
eredmények

Lehetőség az 
antibiotikumok 
kiváltására
Írta: Dr. Leitold József

Sertéstelepen a battérián folyt a kísérlet. A kontroll csoport más gyártótól származó gyógynövényes termékeket  kapott. 
A kísérleti csoportnál  az elhullás 3,9% volt, a kontrollnál 4,6%. A napi súlygyarapodás a kísérleti csoportnál 0,32 kg, 
a kontrollnál 0,31 kg. Antibiotikumos kezelésre egyik csoportnál sem volt szükség. Ezek alapján megállapítható, 
hogy az elhullási százalék és a súlygyarapodás is a kísérleti csoportban alakult kedvezőbben.

Átlagsúly tojó 

Átlagsúly bak

100% TERMÉSZETES 
GYÓGYNÖVÉNYI EREDETŰ KEVERÉK

Jobb 
oxigén 
felvétel

Jobb 
anyag-
csere

Gyorsabb 
növekedés 

Jobb 
takarmány-

hasznosulási 
érték 

• Hörgők feladatait segíti
• Növeli az étvágyat
•  Javítja a takarmány 

értékesülését

• Serkenti a növekedést
• Csökkenti a hízlalási időt
•  Csökkenti a felhasznált 

gyógyszerköltséget

Bronchimax
belsőleges oldat sertés, baromfi, borjú részére

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 
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agyüzemi broiler állományokban 
a kokcidiózis ritkán okoz problé-
mát, mert a tápok tartalmaznak 

kokcidiosztatikumot. A tenyészállomá-
nyokban, tojókban és a pulyka állomá-
nyokban azonban ismételten jelentkező 
probléma, az epésbélben és a vakbél-
ben kialakuló gyulladásos elváltozások 
miatt szubklinikai formában is rontja a 
tápanyagok felszívódását, a takarmány-
értékesítést, csökkenti a tojástermelést 
és a súlygyarapodást.

A tojóállományok számára gyártott tápok 
nem tartalmaznak kokcidiosztatikumot, 
a mélyalmos tartás pedig – különösen 
párás, nedves környezetben – kifejezet-
ten kedvez az oociszták feldúsulásának 
a környezetben. A sporulált oociszták 
köztudottan rendkívül ellenállók, az új-
rafertőződés szinte elkerülhetetlen.

Ezért ezeket az állományokat vakcinázzák 
az Eimeria fajokkal szemben, ezeknek a 
vakcináknak a hatékonysága azonban je-
lentős mértékben függ a telepi körülmé-
nyektől. Amennyiben a kokcidiumokkal 

szembeni relatív védettség és a fertőzés 
intenzitása közötti egyensúly felborul, 
szükség lehet a gyógyszeres kezelésre is.

Jelenleg az amprólium az egyetlen kokci-
diumellenes gyógyszer hatóanyag, amely 
jóváhagyott indikációval rendelkezik to-
jóállományok kezelésére, húsra és tojásra 
egyaránt 0 napos élelmezés-egészség-
ügyi várakozási idővel.

A gyógykezelés időtartama 5-7 nap 20 
mg/ttkg adagban, ivóvízbe keverve. Az 
újrafertőződés kivédése érdekében cél-
szerű a kezelést 5 mg/ttkg adaggal to-
vábbi 1-2 hétig folytatni. Az amprólium 
a kokcidiumok tiamin (B1-vitamin) felvé-
telének gátlása útján hat, ezért alkalma-
zása során kerülni kell tiamin tartalmú 
készítmények alkalmazást, mert azok 
csökkentik a hatékonyságát.

Az AlphaVet az Amprol 12,5 % oldat és az 
Amproline 400 mg/ml oldat formájában 
forgalmazza az ampróliumot – az utóbbi 
a nagy létszámú telepek számára kifej-
lesztett, kényelmesebben használható 
készítmény.

N

Az amprólium helye a kokcidiózis 
elleni védekezésben
Dr. Zsoldos István baromfi szakértő, HajduVet

A tojótyúkok kokcidiózisának kezelésére elérhető egyetlen 
gyógyszerhatóanyag tojásra 0 napos várakozási idővel

AMPROL 12% oldat Amproline 400 mg/ml

 Kiszerelés: 5 liter
Hatóanyag: amprólium-hidroklorid

Kiszerelés: 5 liter
Hatóanyag: amprólium-hidroklorid

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/9156-amprol-12-sol-5-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/amp400-amproline-400-mgml-oldat-5-liter
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avaslatok gyengülő tojáshéj-minőség
esetén

A héjminőség romlása általában a 45 élethét környékén 

következik be. Első jele, hogy a korábban normális felü-

letű tojáshéj „csiszolópapír”-szerűvé válik, tapintása nem 

sima. Ez esetben a tojók kapjanak 5 napon keresztül 
300 ml/1000 l ivóvíz adagban VITAPLAN DCP-t. Az első 

5 napos kezelést követően 2 hónapig a tojók kapják a 

VITAPLAN DCP-t a jelzett adagban heti egy alkalommal. 

Ezzel az alkalmazással visszatér a tojáshéj korábbi minő-

sége, amely hosszú időn keresztül megőrizhető. Fontos, 

hogy az első jelek (csiszolópapírra hasonlító felület) esetén 

el legyen kezdve a kezelés, ne várjunk a törött tojások 

megjelenéséig. 

Javaslatok a nevelőházból tojóházba beóla-
zás esetén

A beólazási stresssz negatívan befolyásolja a tojót takar-

mányfelvételét és teljesítményét. A nevelőházban töltött 

utolsó napon, illetve a tojóházba telepítést követően 2 
napig a tojók 2 napig kapjanak 500 ml/1000 l ivóvíz dózis-
ban AMINOVITAPLAN-t. Így a csökkent takarmányfelvétel 

esetén is biztosított a tojók megfelelő táplálóanyag-ellá-

tottsága, elkerülhető a telepítési stressz. 

Javaslatok hőstressz esetére

A tojókat érő hőstressz káros hatásainak kivédésére a 

kritikus napokon biztosítsunk a tojóknak 250 ml/1000 l 
ivóvíz dózisban VITAPLAN C Oral-t. A folyékony C vitamin-

készítmény 16 órán keresztül stabil az itatórendszerben, 

ellentétben a por alakú C-vitaminkészítményekkel, ame-

lyek stabilitása 3-4 óráig tart. A készítmény a felnevelés 

és a tojástermelés során előálló bármely stressz-helyzet, 

betegség alkalmával javasolt a jelzett dózisban C-vita-

minpótlásra. 

A Vitaplan C extra a C-vitaminon felül extra ásványi sókat 

is tartalmaz, mely a fokozott vízivás következményeként  

kialakuló ásványi anyag hiányt  is kivédi. Javasolt adagolása 

500 g/1000 liter itatóvíz.

A Norovit thermo vitamonokat, karnitint, szelént és extra 

aminosavakat is tartalmaz a hőstresszes időszak csök-

kent termelési eredményeinek kivédésére.  Adagja 500 

ml/1000 l itatóvíz.

Javaslatok a felnevelés és a tojástermelés 
során jelentkező egyéb problémák káros 
hatásainak csökkentésére

A VITAPOLAN C Oral alkalmazásán kívül egyéb készítmé-

nyekkel csökkenthető a tojókat érő, bármely a felnevelés 

vagy a termelés során környezeti stresszor hatása a követ-

kező módon: a takarmányfelvétel, a súlygyarapodás vagy a 

tojástermelési % csökkenésének első jeleinek jelentkezése 

esetén a tojók kapjanak 2 napon keresztül 500 ml/1000 l 
ivóvíz dózisban AMINOVITAPLAN-t. A készítmény együt-

tesen adagolható a VITAPLAN C oral-lal. A kezeléssel 

biztosítható a tojók megfelelő táplálóanyag-ellátottsága 

és C-vitamin-ellátottsága. 

Amennyiben a tojók takarmányfelvétele nagy mértékben 

lecsökkent (betegségek esetén) a madarak kapjanak 5 
napon keresztül VITAPLAN ESE készítményt 500 ml/1000 

liter ivóvíz dózisban. Így biztosítható a madarak antioxi-

J

Takarmány-kiegészítő alkalmazási 
javaslatok tojótyúkok részére Írta: Dr. Leitold József

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 
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dáns rendszerének megfelelő támogatása, kivédhető az 

oxidatív stressz káros hatása. 

Javaslatok a tojók sápadtsága esetére

A tojók leromlott általános állapotának, legyengült immun-

rendszerének tünete a sápadtság. Ilyenkor a madarak ta-

raja halvány, vérszegény. Sokszor gondolunk ilyen tünetek 

jelentkezése esetén vashiányra, azonban a baromfitápok 

mindig tartalmaznak elegendő vasat. A vasfelszívódás 

zavarai okozzák a tüneteket, illetve a csökkent termelést. 

A vasfelszívódás javítására a tojók kapjanak 4 napon ke-

resztül 200 ml/1000 liter ivóvíz dózisban MAGNOPLAN-t.  

A készítmény Cu, illetve Mg tartalma, valamint a citrom-

savtartalma révén javul a takarmányban található vas 

felszívódása. 

Javaslatok a tyúktetű által okozott káros 
hatások csökkentésére

A tojóházakban jelenlévő tyúktetű a vérszívás révén okozza 

a legfőbb károkat. A vérszívás miatt a madarak relatíve 

vashiányosak, vérszegények lesznek. A vérszegénység idézi 

elő a gyengülő takarmányhasznosítást, és az emiatt romló 

tojáshéj-minőséget. A tyúktetű által fertőzött állományok 

teljesítményének javítására a következőket ajánljuk: 

I.      A tojók kapjanak 5 napon keresztül 200 ml/1000 l ivóvíz dózisban MAGNOPLAN-t. A készítmény Cu, illetve Mg 
tartalma, valamint a citromsavtartalma révén javul a takarmányban található vas felszívódása.

II.     A MAGNOPLAN kezelést követően a tojók kapjanak 3 napon keresztül 500 ml/l ivóvíz dózisban AMINOVITAPLAN-t. 
Így extra táplálóanyagokkal tudjuk ellátni a tojókat. 

III.   Az AMINOVITAPLAN kezelést követően 5 napon keresztül a tojók kapjanak 200 ml/l ivóvíz dózisban VITAPLAN DCP-t. 
Így D3 vitaminnal, kalciummal, foszforral töltjük fel a tojók szervezetét. A kalcium és a foszforraktárak feltöltése 
önmagában nem elegendő, ugyanis a kalcium- és foszforhasznosítás limitáló tényezője a D3 vitamin-ellátottság.

IV.  Nor-mite alkalmazása tyűktetű fertőzöttség megelőzésére, és visszaszorítására. Egy hétig mindennap, következő 
héten kétnaponta, azután tartósan heti 1 napon át itatva 1 dl/1000 liter itatóvíz koncentrációban.

Javaslatok a növendékek gyenge súlygyarapodása esetén
A korszerű tojóhibridek kis testűek, azonban a felnevelés során megfelelő súlygyarapodást kell elérniük, ugyanis a 
beólazáskori megfelelő testsúly a hosszú hasznos élettartam záloga. Amennyiben a növendékek súlygyarapodása 
bármilyen okból elmarad a technológiailag kívánatostól, a madarak kapjanak 3 héten keresztül, hetente 2 alkalommal 

500 ml/l ivóvíz dózisban AMINOVITAPLAN-t. A készítmény extra táplálóanyag-ellátást jelent, ami csökkent takar-
mányfelvétel esetén is biztosítja a megfelelő súlygyarapodást. 

A kezelés kiegészítéseként az AMINOVITAPLAN adagolást követően, a 4. héten a madarak kapjanak 5 napon keresztül 

VITAPLAN DCP-t 500 ml/l ivóvíz dózisban. Így D3 vitaminnal, kalciummal, foszforral töltjük fel a tojók szervezetét. 

• Aminosavakat és vitaminokat tartalmaz. Az aminosavak 
a fehérjék építőkövei, ezért is segítik a gyenge növekedés 
kivédését

• Elősegíti a csontozat növekedését.
• Használható angolkór-szerű problémák esetén és a tojáshéj 
minőség fenntartására a tojóidőszak végéig. 

• Többféle komponens különleges kombinációja, amelyek 
szinergikus hatást fejtenek ki.

• A készítményben található réz az enzimatikus folyamatokat 
segíti elő és a növekedést serkenti. 

AMINOVITAPLAN

VITAPLAN DCP

MAGNOPLAN

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoaminosavak-es-nyomelem-kiegeszitok-vitaminok/zag1-aminovitaplan-1-liter
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoaminosavak-es-nyomelem-kiegeszitok-vitaminok/zag23-vitaplan-dcp-1-liter
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoaminosavak-es-nyomelem-kiegeszitok-vitaminok/zag20-magnoplan-5-liter
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PHYLAXIA
LABOR
ÁLLATÁLLOMÁNYOK 
VIZSGÁLATA AKKREDITÁLT 
LABORATÓRIUMUNKBAN

www.phylaxialabor.hu

ÚJ!  Vemhesség vizsgálatok vérből  és  tejből

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

Telefon: +36 30 990 7140   E-mail: labor@phylaxialabor.hu
 8200 Veszprém, Mártírok útja 11/A.   

www.phylaxialabor.hu  

https://www.phylaxialabor.hu/
tel.:06309907140
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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.

RÓLUNK
A Phylaxia Labor Kft. 2019-ben alakult. A munkatársak többsége klinikai 
és mikrobiológus szakállatorvos, illetve biológus, akik évtizedes tapasz-
talattal rendelkeznek élelmiszerek, takarmányok, vizek, klinikai minták 
mikrobiológiai és szerológiai vizsgálatában, illetve állategészségügyi 
tanácsadásban. Laboratóriumunk korszerűen felszerelt és könnyen 
megközelíthető. Munkatársaink közvetlen elérhetőséggel állnak tisztelt 
ügyfeleink szolgálatára.

+36-30-990-7140

Mintaküldés egyeztetésével 
kapcsolatban hívjon telefonon:

 „MÉRÉSSEL A VILÁG MEGISMERHETŐ – 
A KIÉRTÉKELÉST BÍZZA NYUGODTAN RÁNK”

Ingyenes mintaszállítás az egész ország 
területéről!
Korszerű reagensek, fals reakciók száma 
minimális!
Gyors vizsgálat és azonnali 
eredményközlés!
Igény esetén komplex szaktanácsadás 
szakértőkkel a telepi problémákra.
Mintaszállítás szervezése és konzultáció 
egyetlen telefonnal!

PHYLAXIA LABOR - Vizsgálatok akkreditált laboratóriumban!

tel.:06309907140
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Állataink megfelelő minőségű takarmánnyal való 
ellátása kulcskérdés az állattenyésztésben, az állatok 
egészségvédelmében, jóllétében és zálogát biztosítja 
a megfelelő minőségű élelmiszereinknek is. Ezek a 
mikrobiológiai vizsgálatok alkalmasak a takarmányok 
minőségének ellenőrzésére.

A vizek minősége, tisztasága stratégiai kérdés. Emberi 
közösségek, állatállományok megfelelő egészségi 
állapota csak egészséges ivó- és itatóvizeken 
keresztül biztosítható. A jelentős vízfelhasználók 
részére jogszabály a vizek minőségének ellenőrzési 
kötelezettségét írja elő.

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

TELEPI VISSZATÉRŐ MEGBETEGEDÉSEK VAGY 
KOMPLEX PROBLÉMÁK ESETÉN SZAKÉRTŐI TELEPI 
SZAKTANÁCSADÁS

TAKARMÁNY-MIKROBIOLÓGIAI
VIZSGÁLATOK

VÍZ-MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

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.

MUNKATÁRSAK
Dr. Gyetvai Béla PhD
Címzetes egyetemi docens
Állatorvos, mikrobiológus szakállatorvos 
Cégvezető
gyetvai.bela@phylaxialabor.hu

Bereczné Dr. Scheily Éva
Állatorvos, mikrobiológus szakállatorvos 
Laboratóriumvezető
scheily.eva@phylaxialabor.hu

Dr. Molnár Tamás
Címzetes egyetemi docens 
Állatorvos, állategészségügyi 
diagnosztikai szakértő 
molnartamas43@gmail.com

Dr. Leitold József
Haszonállat üzletfejlesztési igazgató 
Igazgatási és járványügyi szakállatorvos 
leitold.jozsef@phylaxialabor.hu

A SZARVASMARHA ÁLLOMÁNYOK VÉDELME ÉRDEKÉBEN 
AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKAT AJÁNLJUK:

 148-as vizsgálatok: ELISA szerológiai vizsgálatok 
(Brucellosis, Leucosis, IBR, PTBC, Kéknyelv)

Szarvasmarha BVD ELISA vizsgálat

Elváltozott szervekből kórokozók kitenyésztése 
rezisztencia vizsgálatai

Parazitológiai vizsgálatok

Mastitis diagnosztika
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Folyékony kiegészítő takarmány 

Vitaminok és illóolajok hozzáadásával
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

https://www.alphafeed.hu/nepszeru-markaink/illovit/illovit-termekcsalad
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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 

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

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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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, 
erősíti az immunrendszert.

VITAPOL®

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitohuminsav-fulvosav-tartalmu-keszitmenyek/org42-uppetapol-25-kg
https://www.vitapol.hu/
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=vitapol&instock=1&skat=355
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A termék 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 növényi kivonatoknak köszönhetően 
javítja az állatok komfort-érzetét, mikor 
nagyszámú vérszívó rovar tartózkodik 
közelükben.
Összetett vitamin tartalmának 
köszönhetően erősíti az immunrendszert.
Riasztja a vérszívókat az állati 
testfelületről.
Segíti az állatokat a növekedés kritikus 
fázisaiban.

PHYSIOLICK®

FOKHAGYMÁS

NYALÓTÖMB
Peace

NYALÓTÖMB
PHYSIOLICK
VITAPOL

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/termekek/vitny25-vitapol-nyalotomb-25-kg
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/vitny27-physiolick-peace-fokhagymas-nyalotomb-25-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=nyal%C3%B3t%C3%B6mb&skat=372
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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 tet vesség és 
nyűvesség ellen

5+1
AKCIÓ!

Rabatt AKCIÓK!

BIOGAZDASÁGOKBAN 
is használható

PIGLET 
PROTECTOR
Biztonság a 
kezdetektől

9+1
AKCIÓ!

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

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.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/norfeed5-nor-mite-1-l
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoegyeb-takarmanykiegeszitok/4728huh-piglet-protector-80-ml
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Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

Kiszerelés: 1 kg

• Javítja a bélrendszer egészségét.
• Javítja a tápanyagok felszívódását.
• Fokozza a termelékenységet

Por orális oldat készítéséhez
FECINOR

Kiszerelés: 1 kg

• Széles felhasználhatóságú
probiotikum baromfifélék számára

Por orális oldat készítéséhez.
ECOBIOL Plus Soluble

Por takarmányba keveréshez
Fermacto

Kiszerelés: 1 kg

• Prebiotikus takarmány-kiegészítő
baromfi és sertés számára

https://www.alphaportal.hu/termekek/fecinor-fecinor-plus-soluble-1-kg
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitopre-es-probiotikumok/nn3-ecobiol-wx-1-kg
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitopre-es-probiotikumok/szb1768-fermacto-plus-kg
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SZEMÉLYI ÉS INTÉZMÉNYI 
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KÉZHIGIÉNIA TISZTÍTÓ ÉS FERTŐTLENÍTŐ SZEREK
FERTŐTLENÍTŐ SZOLGÁLTATÁS
RÁGCSÁLÓIRTÁS ESZKÖZÖK
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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

https://issuu.com/alpha-vet/docs/hygitech_human_katalogus_press?fr=sYTFkOTE5MDgzMDQ
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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


  29FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZvissza a tartalomhoz a termékképek illusztrációk

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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Dr. Kiss Csaba Balatonfüreden volt körállatorvos, 

majd a városi főállatorvosi tisztet is ellátta 1984-ben 

bekövetkezett haláláig. Könyvtárának egyik érdekes 

darabja a H. Hauptner műszergyár 1932-ben, Berlin-

ben kiadott jubileumi műszerkatalógusa. Egy 90 éves 

katalógus önmagában is érdekes, ennek azonban 

emeli az értékét, hogy első 116 oldalát az állatorvoslás 

történetének bemutatására szentelték az ókortól a 

20. századig.

Ahogy korábban is említettük, az Alpha-Vet könyv-
gyűjteménye nyilvános: előre egyeztetett időpontban 
megtekinthető a kollégák számára Székesfehérváron, 
a Homok sor 7. szám alatt.

Továbbra is várjuk a tisztelt Kollégáktól a régebbi, 
háború előtt kiadott állatorvosi szakkönyvek felajánlá-
sát: az AlphaVetnél biztosított ezeknek a műveknek a 
szakszerű megőrzése, szükség esetén a restaurálásról 
is gondoskodunk.

z AlphaVet könyvgyűjteménye egy újabb, értékes ajándékkal gazdagodott, ezúttal dr. Kis Csabáné, 

dr. Kis Csaba özvegye ajánlotta föl könyvtárunknak a férje hagyatékát – könyveit és állatorvosi 

eszközeit – ezért ez úton is kifejezzük őszinte köszönetünket!

Köszönet az újabb 
könyvadományért!
Dr. Tilly Péter

A




