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FELKÉSZÜLT 
A KÖVETKEZŐ 

VÁLTOZÁSOKRA?
Tisztában van ön azzal, hogy a 
2017. 06. 26. EU Bizottság határozat 
szerint 2022. június 26-tól csak 
erősen csökkentett adagban 
alkalmazhatóak a ZnO tartalmú 
készítmények?

EU
RÓ

PA

I SZA BADALOMMAL VÉDETT TERMÉK

Alpha
Weaner 

Plus pulvis®

A MEGOLDÁS!



FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ
a termékképek illusztrációk

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

2   JÚLIUS

Az újságban megjelenő termékek tájékoztató jellegűek, a készeltek és az árak napi szinten változhatnak! Az akciós árak csak az akció 
idejére, illetve az akciós készlet erejéig érvényesek! A kiadványban szereplő adatokat gondosan ellenőriztük, de esetleges helyesírási, 
jelölési, számítási, szerkesztési vagy nyomtatási hibákért, a forgalmazók által rendelkezésre bocsátott adatokért, illetve magától értetődő, 
nyilvánvaló tévedés miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni. Az újságban található fotók csak illusztrációk, a termékek színben és 
méretben eltérhetnek a fényképeken látottaktól.

  Igazgató Kincses Nándor +36 (30) 267-5427 kincses.nandor@alpha-vet.hu
  Értékesítési vezető Jánosa Tibor +36 (30) 357-8873 janosa.tibor@alpha-vet.hu

Hygitech értékesítőink

Fekete János Kereskedelmi vezető   +36 (30) 631-2908 fekete.janos@alpha-vet.hu
Dencsák Mihály Értékesítési vezető - Kelet-Magyarország   +36 (30) 593-6345 dencsak.mihaly@alpha-vet.hu

Régióvezetők

Forduljon hozzánk bizalommal!
  Tóth András Állategészségügyi Kereskedelmi Divízió Igazgató +36 (30) 279-3492 toth.andras@alpha-vet.hu
  Dr. Hella Barnabás Kereskedelmi igazgató - Állatgyógyszer-üzletág +36 (30) 651-3091 hella.barnabas@alpha-vet.hu

Varga Tamás +36 (30) 400-2104 varga.tamas@alpha-vet.hu
Szabó András +36 (30) 976-1362 szabo.andras@alpha-vet.hu
Greiner Dávid +36 (30) 161-9539 greiner.david@alpha-vet.hu

Koczor Ákos +36 (30) 400-2110 koczor.akos@alpha-vet.hu
Kaszap Erika +36 (30) 161-9538 kaszap.erika@alpha-vet.hu
Szegedi Erika +36 (30) 456-3725 szegedi.erika@alpha-vet.hu

Bittner Tamás +36 (30) 574-46903 bittner.tamas@alpha-vet.hu
Tóth István +36 (30) 500-4384 toth.istvan@alpha-vet.h
Máté Nikolett +36 (30) 925-9121 mate.nikolett@alpha-vet.hu

Gyógyszeres területi képviselők

Látja a terméket (termékfotó, termékinformációk, normál és akciós ár, készletLátja a saját 
áraitNincs időhöz kötve, akkor rendel, amikor csak szeretne!Ha nincs a keresett termékből készleten, 
a rendszer automatikusan ajánl helyettesítő terméketLáthatja a rendeléstörténetétElőző rendelések 
újrarendelésére is van lehetőségRendelés felvitele excell listábólVisszaigazolást ad a rendszer a 
rendelésekrőlBeállíthat kedvenc termékeketA dokumentumtárban minden információt megtalál 
a termékekrőlJegyzetfüzetként használhatja, a rendeléseket kiegészíthetiAz aktuális akciós 
kiadvány lapozható változata folyamatosan elérhetőAz akciós újságból rögtön a rendeléshez tudja 
adni a kívánt terméketA leadott rendelését azonnal feldolgozzák, rövidülhet a kiszolgálási időAz 
egyes termékek gyűjtőmennyiségét is láthatjaAz összes elérhető terméket közül választhat, 
lehetősége van böngészésreLáthatja a számláit fizetett, fizetetlen, soron következőTud 
keresni, hatóanyagra, állatfajra, ki tudja választani a legkedvezőbb árú terméketKevesebb 
adminisztráció, kevesebb hibalehetőség

nincs ideje napközben?
nálunk éjjel-nappal megrendelheti, 
amire szükséged van!

ÓR
ÁS0-24 rendelkezésre 

állás!

Anitech értékesítőink
  Műszer termékmenedzser Dömötör Szilveszter +36 (30) 460-5934 domotor.szilveszter@alpha-vet.hu
  Szaporodás biológia üzletág Pál Gábor +36 (30) 420-1221 pal.gabor@alpha-vet.hu 
  Szarvasmarha, juh, kecske ágazat Fülöp Szabolcs +36 (30) 357-2117 fulop.szabolcs@alpha-vet.hu
  Sertés és baromfi üzletág Kádár Bence +36 (30) 162-0151 kadar.bence@alpha-vet.hu 
  Sertés és baromfi üzletág Cseszkó Ferenc +36 (30) 267-4697 cseszko.ferenc@alpha-vet.hu

az alpahvet b2b üzleti portálja

Nyugat-Magyarország

Közép-Magyarország

Kelet-Magyarország
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Ülünk az autóban, irodá-
ban, telepen. Izzadunk, és az 
esti hideg innivalóra gondo-
lunk. A szerencsésebbeknek 
van légkondícionálójuk, vagy 
csak jobban bírják a meleget. 

Aki pedig nem, az szenved. 
Pont mint a felégett, térdig 
érő, de erőltetve címert hányó 
kukoricatábla, vagy az árnyék-
ban ziháló marha, a pihegő 
szárnyas vagy a lihegő koca.

Kár lenne meglepődni 
ezen, nyár van, mikor legyen 
meleg, ha nem most. Az el-
múlt hetek és az előttünk ál-
lóak is igazi „hőstresszes” na-
pokat hoznak. Régóta tudott 
ennek gazdasági kártétele, 
szerencsére megoldás is van 
rá. 

Az e havi kiadványunk je-
lentős részét ennek szentel-
tük, remélve, hogy kedves 
olvasóink találnak benne 
hasznosítható megoldásokat 
a munkájukhoz.

Tóth András 
Állategészségügyi 

Kereskedelmi Divízió 
Igazgató

BEVEZETŐ
Kedves 
Olvasó!

 A jubileumi évben emlékezzünk a 
dicső múltra és közben dolgozzunk 

együtt a még sikeresebb jövőért!

30 ÉVVEL EZELŐTT:
15.778.800 perce megszületett egy álom és az 
AlphaVet azóta épül,
262.980 óra teli hittel, szenvedéllyel és 
bátorsággal,
10957 nap szorgalmas munka, tervezés, fejlesztés, 
vezetés,
1565 hét a partnerekért,
360 hónap tanulás,
30 év partnerekkel és kollégákkal együtt, 
egymásért!

ÖNKORMÁNYZATI ÚJSÁG  I  NÉVJEGYKÁRTYA  |  SZÓRÓLAP
HAJTOTT SZÓRÓLAP  I  PLAKÁT  |  NAPTÁR  I  MAGAZIN  |  MAPPA

DOSSZIÉ  |  MATRICA  I  MOLINÓ  I  ROLL UP  |  VÁSZONKÉP
ARCULATTERVEZÉS  I  GRAFIKAI  TERVEZÉS

FŐBB TEVÉKENYSÉGEINK

+36 30 472 5797 AlphaPressHungary

alphapress.hu nyomda@alphapress.hu  

VÁLASSZON 
SZABADON
KÍNÁLATUNK-
BÓL!

SZÓRÓLAP

NÉVJEGY

MEGHÍVÓ
PLAKÁT

KATALÓGUS
PROSPEKTUS

BROSÚRA

MAPPA
JEGYZETTÖMB 
PAPÍRTÁSKA

MATRICA
KIRAKAT-
MATRICA
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VITAMIN ÉS NYOMELEM PÓTLÁSEGY INJEKCIÓBAN, AMELY SZÁJON ÁT IS ADHATÓ!A LEGKISEBBTŐL A LEGNAGYOBB HÁZIÁLLATIG 

Célállat fajok: Szarvasmarha, ló, juh, sertés, kecske, kutya, házityúk, pulyka, kacsa, liba, galamb és egzotikus madarak
Javallatok: Vitamin- és ásványianyag hiányos állapotok megelőzésére és kezelésére alkalmazható, különösen a betegségek alatt valamint a felépülés időszakában

VIGYÁZUNK  AZ ÁLLATAIRA!

ROKOVAC NEO
Hatóanyagok:

Rotavirus suis inact. OSU 6
Escherichia coli inact. O101:K99 (F5)
Escherichia coli inact. O147:K88 (F4)
Escherichia coli inact. O149:K88 (F4)
Escherichia coli inact. K85:987P (F6)

Escherichia coli inact. O101:K99:F41 (F5, F41)
Célállat faj: sertés (vemhes kocák és süldők)

Javallat(ok): Vemhes kocák és süldők rotavírusok 
és E. coli - okozta bélfertőzések elleni aktív 

immunizálására, kolosztrális és laktogén 
immunitás indukálására újszülött malacokban. A 

malacok a vakcina antigénjeivel szemben védettek 
az oltott anyaállattól történő szopás során.

ROKOVAC NEO
vakcina  25 adag 50 ml

emulziós in jekció
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80% WSP A.U.V.

SODIUM
SALICYL

LÁZ ENYHÍTÉSÉRE, 
GYULLADÁS CSÖKKENTÉSÉRE

Hatóanyag: 
Nátrium-szalicilát:  

800 mg/g  
(megfelel 690 mg 

szalicilsav  
nátriumsójának)

Célállat fajok: 
szarvasmarha,  

sertés

Javallatok: 
Gyulladás kezelésére, 

egyidejű antibiotikumos 
terápiával kombinálva

ALPHAFLOROSOL
100 MG/ML OLDAT

Széles spektrumú 
szintetikus antibiotikum 

E. coli

Actinobacillus 
pleuropneumoniae 

Pasteurella 
multocida 

Haemophilus 
parasuis 

Hatóanyag: Florfenikol 100 mg
Célállat fajok: Házityúk (brojler) és sertés

Javallatok: Házityúk: Florfenikolra érzékeny E. coli törzsek okozta 
fertőzések kezelésére. Sertés: Sertések florfenikolra érzékeny Actinobacillus 

pleuropneumoniae vagy Pasteurella multocida törzsek okozta légzőszervi 
megbetegedésének kezelésére. Florfenikolra érzékeny Haemophilus parasuis 

okozta Glässer-betegség kezelésére



VÍZOLDÉKONY ANTIBIOTIKUMOK

SZARVASMARHA EGÉSZSÉGÜGY

APRAVET
552 NE/mg por

Sertések, borjak, 
házityúkok 

és házinyulak 
apramicinre 

érzékeny enterális 
E. coli fertőzések 

kezelésére.
Hatóanyag: apramicin

ÉEVI: 0 NAP

PHARMASIN
100% WSG por 1,1 kg

Kolisztinre 
érzékeny 

nem invazív 
E coli okozta 

emésztőrendszeri 
fertőzések 

kezelésére.
Hatóanyag: tilozin

NEO-TE-SOL
1 kg

Az oxitetraciklinre és 
neomicinre érzékeny 

baktériumok 
által okozott 

megbetegedések 
gyógykezelésére.

Hatóanyag: oxitetraciklin-
hidroklorid, 

neomicin-szulfát
ÉEVI: TOJÁS 0 NAP

DOXYLIN
50% WSP 5 kg

Pasteurella m. és 
Bordetella b. által okozott 

torzító orrgyulladás, 
Pasteurella m., 

Streptococcus s. és 
Mycoplasma h. által 

okozott brochopneumonia, 
Actinobacillus p. által 

okozott pleuropneumonia 
kezelésére.

Hatóanyag: doxiciklin-hiklát

TILMOVET
25% oral sol. 960 ml

M. hyopneumoniae, 
Pasteurella 

multocida és 
Actinobacillus 

pleuropneumoniae 
által okozott 

légúti fertőzések 
kezelésére.

Hatóanyag: tilmikozin

PHENOXYPEN 
1 kg 

Házityúkok 
Clostridium 

perfringens törzsek 
okozta elhalásos 

bél-gyulladásának 
megelőzésére

Hatóanyag: kálium-
fenoximetilpenicillin

ÉEVI: TOJÁS 0 NAP

PAROFOR CRYPTO
belsőleges oldat, 1 liter

A szarvasmarha 
állományban 

diagnosztizált 
Cryptosporidium 

parvum okozta 
okozta hasmenés 

előfordulásának 
csökkentésére, 
megelőzésére.

Hatóanyag: paromomicin
110 G-OS KISZERELÉSBEN IS!
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VETMULIN
12,5%, 1l

Brachyspira 
hyodisenteriae 

okozta dizentéria, 
Mycoplasma 

hyopneumaniae 
okozta enzoociás 

pneumonia kezelésére. 
Vemhesség és laktáció 

idején alkalmazható.
Hatóanyag: tiamulin

VETMULIN
45%, 1 kg

Sertés, házityúk, 
pulyka tiamulinra 

érzékeny 
betegségek 
kezelésére.

Hatóanyag: tiamulin 

ALBIOTIC
tőgyinfúzió 24x
Staphylococcus aureus, Streptococcus 
agalactiae, S.uberis, S.dysgalactiae 
és E.coli törzsek és a 
készítmény iránt érzékeny 
baktériumtörzsek 
által okozott heveny 
tőgygyulladás kezelésére.
Hatóanyag: linkomicin, neomicin

CEPRITECT
250 mg intramammális szuszpenzió 24x
Szárazra állításkor a tehenek 
cefalonium 
iránt érzékeny 
mikroorganizmusok 
okozta mastitisének 
kezelésére és 
megelőzésére.
Hatóanyag: cefalonium 

LINEOMAM
tőgyinfúzió 24x
Tejelő tehenek 
tőgygyulladásának 
kezelésére.
Hatóanyag: linkomicin-
hidroklorid, neomicin-szulfát

BOVACLOX DC / DC EXTRA
tőgyinfúzió 24x
Szárazra állított tehenek számára. Hatásosak 
számos, a tőgygyulladással összefüggésbe 
hozható Gram-pozitív 
és Gram-negatív 
mikroorganizmussal 
szemben egyaránt
Hatóanyag: kloxacillin, ampicillin-
trihidrát

MAMIFORT LC
tőgyinfúzió
Ampicillinre és kloxacillinre érzékeny 
Staphylococcus aureus 
és Streptococcus 
spp. által okozott 
tőgygyulladás 
kezelésére.
Hatóanyag: ampicillin, kloxacillin

NOROSEAL
tőgyinfúzió 24x
A felszálló intramammális fertőzések 
megelőzésére a szárazonállási időszak 
alatt. A készítmény önmagában 
alkalmas lehet a szárazon állási időszak 
alatt a tőgygyulladás 
kialakulásának 
megelőzésére.
Hatóanyag: bázisos bizmut-nitrát

CTC 1000
1000 mg méhtabletta 100x
Klórtetraciklinre érzékeny Trueperella 
pyogenes okozta méhgyulladás kezelésére.
Hatóanyag: klórtetraciklin

URAKSHA
méhtabletta 80x
A visszamaradt méhlepény eltávolítására, 
a méh kiürülésének elősegítésére, a méh 
egészséges állapotának helyreállítására.
Hatóanyag: ayurvedikus



ANTIBIOTIKUM INJEKCIÓK

GYULLADÁSCSÖKKENTŐK, FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK

MEGANYL
50 mg/ml oldatos injekció 
100 ml
Gyulladás és fájdalom 
csökkentésére, 
lázcsillapítás, akut 
mastitis kiegészítő 
kezelésére, MMA 
szindróma és 
tejhiány kiegészítő 
kezelésére. 
Hatóanyag: flunixin

KETODOLOR
injekció 100 ml
Gyulladáscsökkentő 
és fájdalomcsillapító 
kezelés a vázizom-
rendszer és a tőgy 
megbetegedései 
esetén. Borjadzás 
során fellépő ellési 
bénulás támogató 
kezelésére.
Hatóanyag: ketoprofen 

DEXA-JECT
injekció 100 ml 
Gyulladással járó vagy allergiás 
betegségek 
tüneti 
kezelésére. 
Lovaknál 
intravénás vagy 
intramuszkuláris 
alkalmazásra.
Hatóanyag: Dexametazon    

CARPRODOLOR
50 mg/ml 50 ml

Antimikrobiális terápia 
kiegészítésére, a szarvasmarhák 

heveny fertőző légzőszervi 
megbetegedései és heveny 

tőgygyulladása esetén jelentkező 
klinikai tünetek enyhítésére.

Hatóanyag: karprofen  

MELOVEM
• 5 mg/ml 100 ml • 20 mg/ml 100 ml

• 30 mg/ml 100 ml
Akut légzőszervi fertőzéseinek 
kezelésére, akut tőgygyulladás 
kiegészítő terápiás kezelésére, 

sántaság és a gyulladás tüneteinek 
csökkentésére, fájdalom enyhítésére.

Hatóanyag: meloxikám 
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5+1
akció!

5+1
akció!

MARBOSYVA
injekció 100 ml
Szarvasmarha: 
Marbofloxacinra érzékeny 
kórokozók által okozta 
légzőszervi fertőzések 
kezelésére. Sertés: 
masztitisz-metritisz-
agalakcia (MMA) 
szindróma kezelésére.
Hatóanyag: marbofloxacin 

DOFATRIM
injekció 100 ml
Trimetoprim és szulfadoxin 
1:5 arányú kombinációjára 
érzékeny Gram-pozitív és 
Gram-negatív baktériumok 
által okozott elsődleges és 
másodlagos légzőszervi 
fertőzéseinek, emésztőszervi, 
húgy-ivarszervi, bőr és ízületi 
megbetegedések kezelésére.
Hatóanyag: 
szulfadoxin 
200 mg 
trimetoprim 
40 mg

ROXACIN
injekció 100 ml
Enrofloxacinra érzékeny 
légzőszervi fertőzések, 
coli-masztitisz, MMA, 
Mycoplasmák okozta 
ízületgyulladás, húgyúti 
fertőzések, emésztőszervi 
fertőzések, szeptikémia 
kezelésére.
Hatóanyag: enrofloxacin 

FLORDOFEN
300mg/ml injekció 100 ml
Florfenikolra érzékeny 
Mannheimia haemolytica, 
Pasteurella és Histophilus 
somni által okozott légúti 
fertőzések megelőzésére. A 
megelőző kezelés előtt meg 
kell állapítani a betegség 
jelenlétét az állományban
Hatóanyag: 
florfenikol  

CEFTIOMAX
Injekció 100 ml
Ceftiofurra érzékeny 
baktériumok által okozott 
légzőszervi fertőzések, 
büdös sántaság, 
posztpartum metritisz 
kezelésére.

Hatóanyag: ceftiofur 

NOROCLAV
140/35 mg/ml 
injekció 100 ml
Az amoxicillin széles 
spektrumú antibiotikum 
kombináció, amely a 
klavulánsavval kombi-
nációban még a penicillináz 
enzimet termelő baktéri-
umokra is hatékony.
Hatóanyag: 
amoxicillin-
trihidrát

BETAMOX
LA injekció 250 ml
Szarvasmarha, sertés, juh: 
amoxicillinre érzékeny 
kórokozók által okozott gyomor-
bélfertőzések, légzőszervi 
betegségek, urogenitális 
fertőzések, bőr- és lágyszöveti 
fertőzések kezelésére. 
Kutya: műtét utáni fertőzések 
megelőzésére, perioperatív 
kezelésre, 
bélgyulladás 
kezelésére
Hatóanyag: 
amoxicillin 

TILMISONE
30% injekció 100 ml
Tilmikozinra érzékeny 
Mannheimia haemolytica 
és Pasteurella 
multocida törzsek 
okozta tüdőgyulladás 
kezelésére. Interdigitális 
nekrobacillózis, büdös 
sántaság kezelésére.
Hatóanyag: tilmikozin  



ANTIPARAZITIKUMOK

KOKCIDIÓZIS ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK

PIGFEN ORAL
szuszpenzió A.U.V.
Sertések Ascaris 
suum (orsóféreg, 

kifejlett és 
vándorló alakok) 

fetőzésének 
kezelésére

Hatóanyag: fenbendazol

AMPROL
12% solution, 5 l

Baromfifajok Eimeriák okozta 
kokcidiózisának gyógykezelésére és 

megelőzésére. Házityúkban (brojlercsirke, 
tenyésztyúk, előnevelt jérce, tojótyúk): 

Eimeria tenella, E necatrix, E. acervulina, 
E, praecox. Mérsékelt hatás tapasztalható 

néhány Eimeria fajjal szemben: Eimeria 
maxima, E brunetti, E. mitis. Pulykában: 

Eimeria adenoides, E gallopavonis, E 
meleagrimitis

Hatóanyag: amprolium-hidroklorid

DOZURIL
25 mg/ml, 1 l

Jércék és broiler szülőállományok 
kokcidiózisának gyógykezelésére.
Élelmezés-egészségügyi várakozási 

idő: Hús és egyéb ehető szövetek: 
16 nap A készítmény alkalmazása 
emberi fogyasztásra szánt tojást 

termelő madarak kezelésére nem 
engedélyezett

Hatóanyag: toltrazuril 

AMPROLINE
400 mg/ml oldat, 5 l

Házityúk (árutojó is), pulyka Eimeria 
fajok által okozott intesztinális 

kokcidiózis kezelésére. 
Nem adagolható együtt komplex 

B-vitamint tartalmazó készítményekkel 
(tiaminnal), mert azok csökkenthetik a 

hatékonyságát.
Hatóanyag: amprolium-hidroklorid

ÉEVI: 0 NAP

TRISULMIX LIQUID
• 1 liter • 5 liter

Házityúk és házinyúl 
kokcidiózisának, valamint 

házityúk Pasteurella multocida 
okozta baromfikolera- és 

Haemophilus paragallinarum 
okozta haemophylus-náthájának 

gyógykezelésére.
Hatóanyag: szulfadimetoxin, trimetoprim

GALLIFEN
szuszpenzió  

200 mg/ml 1l
Kifejlett stádiumú 

Heterakis 
gallinarum vagy 

Ascaridia galli 
fertőzés kezelésére.

Hatóanyag: fenbendazol

ALPHAFLUBEN
50 mg/g 

gyógypremix  12 kg 
A.U.V

Fonalférgek 
okozta fertőzések 

kezelésére (pl. 
Ascaris suum, 

Hyostrongylus 
rubidus,

Ascaridia galli,stb.).
Hatóanyag: marbofloxacin 
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HATÉKONY KOMBINÁCIÓ 
EGY KÉSZÍTMÉNYBEN

ANIMEC SUPER
oldatos injekció 250 ml

Métely ellen 
is! Injekciós 

antiparazitikum. 
Gasztroi-ntesztinális 

fonálférgek, tüdő- 
és szemférgek, 

májmétely, 
bagócsok, rühatkák, 
szívó-tetvek okozta 

fertőzések kezelésére 
és visszaszorítására 

alkalmazható.
Hatóanyag: ivermektin, klorszulon

IVERVETO
2mg/g gyógypremix  

10 kg
Sertések gasztro-

intesztinális 
fonál-, tüdő-, 

veseférgessége, 
tetvessége 

valamint 
rühössége 

kezelésére.
Hatóanyag: ivermektin 

DYCOXAN
szuszpenzió 25 mg/

ml 1 liter
Az Eimeria 

crandallis és 
Eimeria ovinoidalis 
okozta coccidiosis 

megelőzésére. 
Borjakban: Az 

Eimeria bovis és 
Eimeria zuernii 

okozta coccidiosis 
megelőzésére. 

Hatóanyag: diklazuril
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Kiemelt termékeink

URAKSHA
méhtabletta 80x
A visszamaradt méhlepény 
eltávolítására, a méh kiürülésének 
elősegítésére, a méh egészséges 
állapotának helyreállítására.
Hatóanyag: ayurvedikus

CTC 1000
1000 mg 

méhtabletta 100x
Klórtetraciklinre 

érzékeny 
Trueperella 

pyogenes okozta 
méhgyulladás 

kezelésére.
Hatóanyag: klórtetraciklin  

DOPHEXINE
20 mg/ml 1 kg 

A nyák 
besűrűsödésével 

járó légúti 
betegségek 

nyákoldó 
kezelésére.

Hatóanyag: brómhexin 

K3-VITAMIN
injekció 50 ml

Széles spektrumú 
antibiotikumokkal 

végzett hosszantartó 
kezelés utáni 
alkalmazásra.
Hatóanyag: menadion

LOCATIM
60 ml

12 órásnál 
fiatalabb 

újszülött borjak 
E. coliF5 (K99) 

adhezin okozta 
enterotoxicosis 

miatti mortalitás 
csökkentése 

az első napon 
adott kolosztrum 
kiegészítéseként.

LOTAGEN
360 mg/ml 100 ml

Nehezen 
gyógyuló sebek 

és friss sérülések, 
valamint 

méhelváltozások 
kezelésére; 

antimikrobiális, 
hámosító és 

vérzéscsillapító 
készítmény.

Hatóanyag: Polikrezulén 

Tartsd távol a 

kokcidiózis
sötét fellegét!

Dycoxan
szuszpenzió

25 mg/ml

Tudtad, hogy a fertőzött 
szarvasmarhák és juhok  
csupán 4%-a mutat 
klinikai tüneteket?

Hatóanyag: Diklazuril

Célállat faj: juh, szarvasmarha

Javallatok: Az Eimeria crandallis és Eimeria 
ovinoidalis okozta coccidiosis megelőzésére. 

Borjakban: Az Eimeria bovis és Eimeria 
zuernii okozta coccidiosis megelőzésére.
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a termékképek illusztrációk

LOCATIM®
az első néhány óra 
egy életen át számít

Az egyszerű, 
hatékony megoldás 
az egészséges 
borjakért

A LOCATIM® (E. coli F5 (K99) adhezin 
elleni specifikus immunglobulin G-t 
tartalmazó koncentrált szarvasmarha 
laktoszérum) egy orális 
koncentrátum, amely specifikus 
védelmet nyújt az újszülött borjak 
bélgyulladása ellen.

Ebben az interjúban dr. Chris Cornelis 
válaszol néhány fontos kérdésre a borjak 
újszülöttkori hasmenésével kapcsolat-
ban. A szarvasmarha praxisban dolgozó 
állatorvosként Chris több mint 20 éve 
foglalkozik a borjú- és szarvasmarhatartók 
problémáinak megoldásával, útmutatással 
és problémák kezelésével. Mint ilyen, a 
borjak hasmenése fontos betegség, amely 
gyakran komplex megközelítést igényelt. 

Ön is szeretné 
egyszerű 

módon 
támogatni 

az ellenálló 
képességet? 

"Bár a borjak helyes neveléséhez szükséges legfontosabb para-
méterek ismertek, az újszülöttkori hasmenés még mindig gyak-
ran előfordul a szarvasmarhatelepeken."
A hasmenéses a borjaknál már évek óta 10% körüli az átlagos 
elhullási arány. A közvetlen veszteségek mellett, a kezelési költ-
ségek, a többletmunka, a tenyész anyag elvesztése és az elhul-
lott borjak elszállítási költségei, stb közvetett károk is keletkeznek 
amelyek hatása adott esetben még jelentősebb lehet.

"Az újszülöttkori hasmenés kialakulása többtényezős probléma."
A hasmenést okozhatják baktériumok (E. coli, Salmonella), vírusok 
(rota, corona) vagy paraziták (cryptosporidiosis, coccidiosis). Gyak-
ran egyszerre több fertőzés is előfordulhat. Azonban a takarmányo-
zási hibák és a nem megfelelő higiénia is vezethet hasmenéshez. 
A kolosztrum kulcsszerepet játszik az újszülöttkori hasmenés ke-
zelésében! 

"Minden a jó diagnózissal kezdődik, mégpedig minél hamarabb."
Csak a bélsár színe és állaga alapján nem lehet jó diagnózist fel-
állítani. A kezelés megkezdése előtt fontos ismerni a kórokozót. A 
gyorstesztek alkalmazása mindenképpen segíthet ebben. A gyógy-
szeres kezelés mellett ugyanilyen fontos a kiegészítő folyadékterá-
pia, a jó minőségű táplálék, az extra energiapótlás és a megfelelő 
környezet.

"A kolosztrum kulcsszerepet játszik az újszülöttkori hasmenés ke-
zelésében."
A kolosztrum tartalmazza az összes olyan tápanyagot és antites-
tet, amelyre a borjúnak szüksége van, ezért döntő fontosságú. A 
megfelelő védettség érdekében elengedhetetlen, hogy a borjú 
megfelelő minőségű és mennyiségű ellenanyagot vegyen fel a ko-
losztrummal, így ellenálló lehet az élete első heteiben a lehetséges 
korokozókkal szemben.

"A tehén vakcinázása fontos, de az, hogy a vakcinázási stratégia 
működik-e, számos tényezőtől függ."
Talán túl kevés figyelmet fordítunk arra, hogy a tehén immunál-
lapota részben meghatározza a termelődő kolosztrum minőségét 
és mennyiségét. Az oltás időpontja is meghatározza, hogy ennek 
megfelelően történik-e az ellenanyagok átadása. Ezután a koloszt-
rum mennyisége, a felvétel gyakorisága és időpontja fontos az új-
szülöttkori hasmenés elleni passzív immunitás felállításában.

"Az újszülöttkori hasmenés mindig is létezni fog, de a természet-
nek segítséget nyújthatunk."
A jó higiénia, a megfelelő minőségű táplálék és különösen a helyes 
kolosztrum adagolás elengedhetetlen a borjú jó egészségéhez és 
fejlődéséhez. A gyakorlatban azonban gyakran nehéz mindezt jól 
megoldani. Ezért vagyok meggyőződve arról, hogy újszülöttkori 
hasmenés mindig is létezni fog. De ha egy egyszerű alkalmazással a 
természetnek segítő kezet tudunk nyújtani, akkor már jó úton járunk. 

"Ha a vakcinázással vagy a kolosztrummal történő megelőzés 
bármilyen okból nem sikerül, akkor megoldás lehet Locatim."
Egy szupportív immunológiai kezeléssel, egyszeri szájon át történő 
beadással ellenőrzött, specifikus dózisú immunglobulinokat adha-
tunk a borjúnak az újszülöttkori hasmenés ellen. Ez lehet megelő-
ző vagy terápiás hatású. A születést követő 4 órán belüli megelőző 
alkalmazással biztosítja, hogy a bélben lévő hatalmas mennyiségű 
specifikus antitest a vérbe is átkerüljön. Az ilyen termék gyógyító 
használata erősen csökkenti a hasmenés időtartamát és súlyosságát. 
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A hazánkban jellemző nyári időjárás nem ideális a 
tejelő szarvasmarhák számára. A forró, légmozgás 
nélküli fülledt nyári nappalok mellett éjszaka sem 
csökken számottevően a hőmérséklet. A szarvasmar-
ha állománynál a hőstressz elsősorban a tejelő állo-
mánynál jelent problémát, a csökkenő tejtermelés 
miatt. Egy közepes méretű tejtermelő telep esetén a 
csökkent tejtermelés akár több millió forintos árbevé-
tel kiesést is eredményezhet. A hőstressz mértékének 
meghatározására a gyakorlatban THI-indexet hasz-
nálják, amelynek kiszámításakor a levegő páratartal-
mát és a hőmérsékletét veszik figyelembe. A 72 érték 
felett már fokozott hőstresszről beszélünk, ahol a tej-
termelés már látványosan csökken, az akár 15%-al ke-
vesebb szárazanyag-felvétel miatt. 80 feletti értéknél 
már súlyos hőstresszről beszélünk, amikor a rektális 
hőmérséklet növekszik, ennek következtében a ter-
mékenyülés esélye jelentősen csökken, az egyes be-
tegségek aránya nő, a termelési mutatók romlanak.
A hőstressz elleni védekezésben a tartás- és a takar-
mányozás technológiai elemeket komplex módon, 
okszerűen kell alkalmaznunk, annak érdekében, hogy 
az ebből eredő kártétel mértékét minimalizálni tudjuk.

Tartástechnológiai tényezők
A tejtermelő tehén hőmérsékleti igénye
A szarvasmarha homeotherm faj, vagyis testhő-
mérséklete egy szűk intervallumon belül mozog és 
viszonylag független a környezettől. Ez szükséges 
ahhoz, hogy a biokémiai reakciókon alapuló élettani 
folyamatok megfelelően működjenek. A homeot-
hermia fenntartásának alapvető követelménye, 
hogy a hőtermelés és a hőleadás egyensúlyban le-
gyen, melyet a különböző hőszabályozási mechaniz-
musok biztosítanak (Bárdos és mtsai, 2007). Az ál-
latban hő képződik a takarmány megemésztéséből 
és a metabolizmusból. 
Az alacsony hőmérsékletet sokkal jobban viselik a 
tehenek, mint a meleget, pont fordítva, mint az em-
bereknél. Az emberek 18-22°C – on érzik magukat a 
legjobban, a tejelő teheneknél ez a hőmérsékleti tar-
tomány 5-18 °C- között mozog (1. táblázat). Ennek az az 
oka, hogy az felvett takarmány emésztése során jelen-
tős a ruminális hőtermelés. Egy tehén „hőtermelése“ 
a takarmányfelvételtől és a takarmány összetételétől 
(emészthetőségétől) függően elérheti az 1,5 kW-ot is.
Ezt a hőt a testfelületén adja le a környezetébe. Emel-
kedő külső hőmérsékletnél egyre rosszabb a tehenek 
hő leadása és növekvő párologtatással, azaz megnö-
vekedett légzésszámmal és izzadással próbálják a 
meleget leadni. De a levegő páratartalma behatárolja 
a párologtatás által leadható hő mennyiségét.

Csökkentsük a

HŐSTRESSZ 
káros hatását a 
tejtermelésben!

A hőség stressz kialakulásához a levegő hőmérsék-
lete és a levegő páratartalma is hozzájárul. Minél 
melegebb és párásabb a levegő, annál magasabb a 
hőség stressz kialakulásának kockázata.
Miről ismerhető fel a hőstressz?
•  Az állatok keresik a huzatos helyeket, vagy ahol 

friss a levegő
•  Nyugtalanabbá válnak
•  Megnövekszik a vízfogyasztás
•  Megemelkedett testhőmérséklet: 38,3-38,8°C 

normál> 39°C kezdődő hőség stressz> 39,5°C erős 
hőség stressz.

•  Megnövekedett légzésaktivitás: zihálás, nyújtott 
nyak és fejtartás mellett lihegés

•  Csökkenő takarmányfelvétel (akár a 25%-ot is 
elérheti)

•  Tej mennyiség és tej zsírtartalma csökken, 
megemelkedik szomatikus sejtszám

A hőstressz erősen megterheli a tejelő tehenek 
anyagcseréjét. A megnövekedett állás fokozottan ter-
heli a körmöket. A csökkenő takarmányfelvétel ener-
gia hiányhoz vezet és gyengíti a tehén immunrend-
szerét, valamint csökken a tejtermelés is. Különösen 
hosszabb ideig fen álló hőség esetén megjelenhet-
nek a különböző betegségek, mint tőgygyulladás, 
anyagcsere- és szaporodásbiológiai zavarok (1. ábra).
Az istálló tervezése során megelőzhetjük a hőség 
stressz kialakulását, ha betartunk néhány alapvető 
szabályt:
Támogassuk a természetes szellőzés kialakítását: Az 
istálló épületet úgy kell kialakítani, hogy a fő szél-
irány átjusson rajta, alkalmazzunk nyitott oldalfala-
kat, ne legyen semmilyen építmény az istállóban, 
ami gátolja a szellőzést, mint pl.: beton lábazati falak, 
támfalak, a pihenőbokszokban ne legyenek zárt ré-
szek (1. és 2. kép).
A beszűrődő meleget csökkenteni kell világos, szigetelt 
tetőszerkezet és függőleges tetőgerinc alkalmazásával.
A tehénnek jól hidratáltnak kell maradnia, hogy 
hatékonyan tudja magát hűteni. A nagytejű tehén 
vízszükséglete hőstresszben akár 200 l is lehet. Az 
átlag tehén napi 10-15 alkalommal iszik 20 l/ perc 
sebességgel. Ezért a vízellátást biztonságosan kell 
beállítani, úgy, hogy az átfolyási érték legalább 20 l 
legyen percenként, a víz minőségére és a tisztaságra 
fokozottan kell ügyelni. Az itatók vízellátását és tisz-
taságát naponta kell ellenőrizni.

írta: Dr. Húth Balázs
Kutatás-fejlesztési és szaktanácsadási vezető

Állatgyógyszer Kereskedelmi Divízió

1. táblázat: A tejelő tehén klímaigénye 
(Gotschalk és mtsai, 1983 nyomán)

Optimális- hőmérsékleti zóna - 
páratartalom:

5-18°C
60-80 %

Minimális légtér 25 m3/tehén

Levegő szennyezőanyag-tartalmának 
maximális határértékei: CO2

3,5 l/m3

0,35 %
3500 ppm

NH3 
0,05 l/m3

0,005 %
50 ppm

H2S 
0,01 l/m3

0,001 %
10 ppm



FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ
a termékképek illusztrációk

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

13  JÚLIUS

Az axiális ventilátorokkal (2. kép) 30°C-os külső hő-
mérséklet és viszonylag páradús, 70%-os páratarta-
lom mellett, 2,5 m/s forgási sebesség esetén 6,1°C-os 
hűtő hatás érhető el. A tökéletes hatásfok eléréséhez 
a megfelelő magasságba kell az axiális ventilátort 
szerelni, az alsó éles ventilátort kb. 2,5-3,5 m ma-
gasságba kell felszerelni és 15-20°C-ban a padló felé 
döntve. A legnagyobb hűtő hatást úgy érhetjük el, 
ha a légáramlat oldalról éri az állat testét.
A ventilátorokat úgy kell beépíteni, hogy lehetőleg 
akadályoztatás nélkül tudják a friss levegőt szállítani. 
Arra is kell figyelni, hogy a ventilátor által az istállóba 
beszívott levegő az ellenkező oldalon akadály nélkül 
távozhasson és semmilyen akadály ne gátolja a légá-
ram útját. A felszerelt ventilátorokat láncokkal rög-
zíteni kell, ezzel megakadályozva a belengést. Hosz-
szan tartó hőséghullám esetén éjszaka is járassuk a 
ventilátort, ezzel is hűtve az állatokat.
A hőségtől a legjobban a zsúfoló térben, a szárazon 
állóban és a fejőállásban szenvednek az állatok. A 
ventilátorok által okozott légmozgás nagy előnye 
még, hogy a bogarakat is elűzi.
Tovább javíthatjuk az istálló mikroklímáját párásí-
tással. Ha használunk ilyet, magas nyomáson finom 
permet formájában kerüljön a levegőbe a víz, finom 
köd alakuljon ki, így nem lesznek vizesek a tehenek 
(kb. 2,5 dl/tehén).

Takarmányozástechnológia
A hőstressz hatására csökken a szárazanyag-felvé-
tel a tejtermeléshez hasonlóan. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a tejtermelés csökkenésének csak az 
50%-a magyarázható a szárazanyag-felvétel csökke-
nésével. 
A tejtermelés-csökkenés másik része a metaboliz-
mus változásának tudható be, a szövetek érzékeny-
ségének és a hormonális állapot megváltozásának. 
Miközben a takarmányfelvétel csökken, nő a létfenn-
tartás táplálóanyag-szükséglete, szaporább a pulzus 
és nagyobb a légzésszám, elsősorban a meghosz-
szabbodott ácsorgási idő miatt. Ez körülbelül 7-25%-
os növekedést jelent, ami 2,93-10,05 MJ NEL/nap 
növekedésnek felel meg. Ez az emelkedés az ener-
giaszükségletben egyenlő 1,0-3,4 kg tejtermeléssel 
(3,7% zsírtartalom).
A leírtak miatt különösen fontos a szárazanyag-fel-
vétel csökkenésének tompítása, amely íz és illatfoko-
zó takarmánykiegészítők TMR-be keverésével eny-
híthető. Az Alphafeed termékportfóliójában kínált 

UPPETAPOL takarmánykiegészítő a fenti hatások 
mellett huminsav tartalmának köszönhetően mik-
roelemeket, továbbá gyorsan lebomló szénhidrátot 
(keményítő) és az immunstátuszt javító anyagokat 
juttat az állat szervezetébe. 
A jó kérődzés fenntartásához, a bendőtartalom 
pufferolásához, és a hatékony tömegtakarmány és 
abrakkomponensek emésztéséhez nélkülözhetet-
len a strukturális rost biztosítása. Az energiatartalom 
növelése céljából az abrak emelése és a rosttartalom 
csökkentése kockázattal jár, mert ez tovább növeli az 
acidózis kialakulásának veszélyét. A túl sok rost (NDF) 
etetése ugyanakkor a tejelő tehénnel hőstressz ese-
tén hátrányos következménnyel jár. A magas NDF 
tartalmú tömegtakarmányok általában rosszabb 
minőségűek, és a bendőbeli fermentációjuk során 
több hő termelődik, melynek következményeként 
a tejelő tehénnek még több hőtől kell megszaba-
dulnia, mint abban az esetben, ha csak az optimá-
lis bendőműködéshez szükséges rostot tartalmazza 
az adag (D.M.Amaral-Phillips, 2019). A megoldás az, 
ha kiváló minőségű tömegtakarmányokat (tritikálé, 
rozs, olaszperje, stb.) etetünk, ami a jó rostemészthe-
tőség révén növeli az adag energiatartalmát és opti-
mális bendőműködést biztosít. 
A hőstresszes időszakban különösen nagy hangsúlyt 
kell fektetni a jászol menedzsmentre!
Fontos, hogy
•  Etessünk naponta többször kisebb adagokat, és 

használjuk ki, hogy a hűvösebb napszakokban 
szívesebben esznek az állatok.

•  A teheneket kiegyensúlyozottan takarmányozzuk, 
mindig ugyanabban az időpontban.

•  A takarmány nem melegedhet túl az 
etetőasztalon vagy a jászolban.

•  Az el nem fogyasztott takarmányt rendszeresen 
(naponta) el kell távolítani. A tejelő teheneket úgy 
kell etetni, hogy a naponta a kiosztott takarmány 
1-2%-a maradjon meg. A fogadó csoportnál ez az 
érték 5%.

•  A takarmányt az etető teljes hosszában, 
egyenletesen kell elteríteni. Gondoskodjunk 
a takarmány 2-3 (ideális a 2 óra) óránkénti 
visszatolásáról és átmozgatásáról 
(takarmányfeltoló robot).

A leírtak komplex alkalmazásával a hőstressz okozta 
tejtermelési és szaporodásbiológiai károk csökkent-
hetők, a veszteségek minimalizálhatók.

1. kép: Korszerű tejtermelő 
szarvasmarha istálló (Fotó: Húth Balázs)

2. kép: Axiális ventilátor 
(Fotó: Húth Balázs)

1. ábra: A külső hőmérséklet hatása a 
tejtermelésre és a takarmányfelvételre
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Az élettani szükségleteket jóval meghaladó 
ún. terápiás mennyiségben adott cink-oxidról 
(2.500-3.000 mg/takarmány kg) a világon el-
sőként Dániában mutatták ki, hogy hatékony 
eszköz a malacok elválasztás utáni hasmené-
sének megelőzésében. (Poulsen, 1989). A cink-
oxid (ZnO) szervetlen kémiai anyag, amelynek 
az a tulajdonsága, hogy gyengén szívódik fel 
a tápcsatornából és egy olcsó alternatíva a tá-
panyagban használt antibiotikum kiváltásra. A 
cink-oxidot Európa számos országában hasz-
nálják a választás utáni hasmenés és ödéma 
betegségek megelőzésére a malacok esetében. 
Azonban a nagy dózisú cink-
oxid alkalmazása befolyá-
solja a mikrobiális összeté-
telt (Lactobacillusok száma 
csökken, a Clostridiumok 
pedig felszaporodnak, Star-
ke, 2013), amely tartós hatá-
sokhoz vezethet a bél-mik-
robiom kialakulása során. 
Ez nem csak kedvez az an-
tibiotikum rezisztens bakté-
riumok túlélésének, hanem 
az antibiotikum rezisztencia 
kialakulásában is van szere-
pe. Mindeközben a ZnO kör-
nyezetszennyező anyagnak 
tekinthető, és ezért egész-
ségügyi veszélyt jelent. Mi-
vel metabolizmus nélkül 
áthalad a tápcsatornán és 
kiürülve a trágyával a termő-
földekre kerül, ahol a nagy 
mennyiségű ZnO ugyanazt 
a hatást fejti ki a talajban élő 
szaprofita baktériumokra, 
mint a bélcsatornában élők-
re, vagyis gátolja a szaporo-
dásukat, ezáltal tönkreteszi a 
talaj mikrobiomot. 

A terápiás hatású 
cink-oxid kivonása a 
sertéstenyésztésből:

MERRE 
TOVÁBB?

Untea és mtsai. (2011.) számításai szerint 
amennyiben a jelenlegi ütemben folytatódik a 
sertéstrágyából a talajba jutó cink talajban tör-
ténő akkumulációja, a termőréteg mintegy 50 
éven belül teljesen alkalmatlanná válik a me-
zőgazdasági termelésre. 

Az EU úgy döntött, hogy betiltja a cink-oxid 
gyógyászati felhasználását. A 2022. június 26-
án bevezetésre kerülő EU 2016/1095 bizott-
sági végrehajtási rendeletben a cink-oxid 
(ZnO) felhasználását a választott malacok ta-
karmányában terápiás dózisban (2500-3000 
mg/kg) megtiltja, a cink megengedett ma-
ximális szintje 150 mg/takarmány kg lehet 
a végső koncentrációban. Ezért alternatív 
megoldásokat kell keresni a magas szintű 
terápiás cink-oxid helyettesítésére, ami nem 
könnyű feladat elé állítja a termelőket és a 
takarmánygyártókat egyaránt.

Nincs olyan megoldás, amely minden gaz-
daságban ugyanolyan jól működne. A 
bél-mikrobiom összetételét a takarmányo-
zás mellett az állatokat körülvevő környezeti 
tényezők (pl. stressz, higiénia, technológia) is 

jelentősen befolyásolják. 

Referenciák:
Poulsen, H. D. 1989. Zinc oxide for 
weaned pigs. In: Proc. 40th Annu. Mtg. 
Eur. Assoc. Anim. Prod., Dublin, Ireland, 
pp 8–10.
Starke I.C., Pieper R., Vahjen W., Zentek 
J., 2014. The Impact of Dietary Zinc 
Oxide on the Bacterial Diversity of the 
Small Intestinal Micro Biota of Weaned 
Piglets. J Veterinar Sci Technol 5:171.
Untea et al.: Effect of dietary oregano 
(origanum vulgare) on Cu and Zn 
balance in weaned piglets. Journal 
of Trace Elements in Medicine and 
Biology 25S(2011)S35-40

AMR ÉS 
HASMENÉS 
MEGELÕZÉSÉRE!

írta: Pap Attila
Kutatásvezető | Innovációs Divízió
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Emiatt minden telepnek, állattartónak meg 
kell találnia, hogy melyik megoldás fog mű-
ködni a gazdaságában. Ezenkívül a megol-
dásnak költséghatékonynak is kell lennie.

Az AlphaWeaner 40% huminsav + CuZn 
por alternatív megoldást jelenthet a 
ZnO kiváltásában, a választás utáni 
hasmenés (PWD: post-weaning diarr-
hea) kialakulásának csökkentésére. 

A huminsav tartalom immunerősítő és toxin-
kötő tulajdonsága jótékonyan hat az állatok 
bélrendszerének egészségére, a réz és cink 
tartalom a huminsavval szinergista módon 
hatva gátolja a patogén baktériumok szapo-
rodását. A termékben lévő cink mennyisége 
0,7%-os javasolt bekeverési arány mellett 91 
mg/ takarmány kg, ami jelentősen a meg-
engedett határérték alatt van. Ráadásul a 
cink-szulfát könnyebben hasznosul is, így az 
ürülékbe is kevesebb cink kerül.

AlphaWeaner 
Plus pulvis®

A MEGOLDÁS!

40% huminsav tar talom

•  Malactakarmányozás 
cink-oxid mentesen

•  Segíti a bélrendszer 
és az immunrendszer 
hatékony mú́ködését

•  Támogatja a 
méregtelenítési 
folyamatokat

•  Javítja a  
takarmány 
hasznosulását
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IDŐBEN GONDOLJON A 
VÉDEKEZÉSRE!

BIOBOS L
vakcina 10 ml
Szarvasmarhák 
leptospirosis elleni 
inaktivált vakcinája
Hatóanyag: Leptospira canicola, Leptospira 
icterohaemorrhagiae, Leptospira 
grippotyphosae, Leptospira pomona, 
Leptospira hardjo

MORAXEBIN NEO
vakcina 100 ml
A szarvasmarha 
fertőző kerato-
konjunktiviszének
immunprofilaxisára 
1 hónapos kortól.
Hatóanyag: Moraxella bovis mln. 2,5x1010 TFE 
inaktiválva

TRICHOBEN
vakcina 40 ml
A szarvasmarha 
tarlósömörének 
megelőzésére és 
gyógykezelésére 
1 napos kortól.
Hatóanyag: Trichophyton verrucosum

A JÖVŐ 
VAKCINÁI! 
HA VALAMI 
ÚJDONSÁGOT 
KERESEL.
A Bioveta által gyártott 
Biobos vakcinák megfelelnek 
a legújabb gyártási trendek 
elvárásainak.

Bizonyosak vagyunk abban, 
hogy oltóanyagsorunk 
tagjai beilleszthetők 
az általad alkalmazott 
vakcinaprogramba.
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amit a 

takarmány-kiegészítőkről
NORFEED

MINDEN, 

TUDNI KELL

Segíti a kokcidiózis elleni védekezést, annak kártételeit csökken-
tő fitoterápiás készítmény. A bél természetes élővilágát szabá-
lyozása a szaponin tartalmú Mojave yucca (Yucca schidigera) 
és Görögszéna (Trigonella foenum-graecum) használatával.
A TERMÉK KIEMELT JELLEMZŐ
•  Számos állatfajnál hozzájárulhat a kokcídióczis kártételének 

megszüntetéséhez.
•  Jól használható az antibiotikum és gyógyszer mentes termelés-

ben alternatív lehetőségként, mivel élelmezés-egészségügyi 
várakozási ideje nincs.

• Alkalmazása gazdaságos (megtérülési mutató 3:1)
• Biogazdaságokban is használható.
SEGÍTI A KOKCIDIÓZIS MEGELŐZÉSÉT
•  A saponinok beépülnek a protozoák sejthártyájába, és azzal 

komplexet képeznek.
•  A komplexek hatására az egysejtűek sejthártyája meggyengül, 

destabilizálódik.
•  A  kokcídiumok ennek következtében feloldódnak és elhalnak.
Vízoldékony és takarmányba keverhető (rendelésre) kiszere-
lésben is hozzáférhető. Standardizált  készítmény,  bizonyított 
hatású.
Használja az alábbi állatfajoknál: Borjú, sertés, baromfifélék, 
kiskérődzők, nyúl, aquakultúra.
ALKALMAZÁSA
1-2 ml/ ivóvíz liter. Megelőzésre illetve a tünetek enyhítésére 
az állatfaji sajátságoknak megfelelő időszakban. Nyúl: 2 ml/
ivóvíz liter, egyéb fajok 1-2 ml/ivóvíz l.

Természetes úton nyugtatja a szervezetet. Megoldás a fokozott 
izgalommal járó helyzetekben: szállítás, csoportosítás, tehno-
lógiai változások, szexuális izgalmi állapotok, kannibalizmus, 
világítási programok változása, stb.
A citromfű (meliisa officinalis) és vízoldékony magnézium szi-
nergikusan fejti ki nyugtató hatását. 
A TERMÉSZET EREJÉVEL
• 100% természetes anyag
•  Segíti a kíméletes állattartást és az állatvédelmi szempontok-

nak való megfelelést.  
• Biogazdaságokban is használható
•  Vízoldékony és takarmányba keverhető (rendelésre) kiszere-

lésben is hozzáférhető

A DURELAX KETTŐS HATÁSÚ
•  A Durelax aktív komponense kombináltan tartalmazza a  cit-

romfű kivonatát és jól oldódó magnéziumot.
•  A Durelax kettős nyugtató hatású takarmány kiegészítő: A cit-

romfű aktiválja az idegrendszer gátló sejtjeinek (GABA recep-
tor) működését, a magnézium pedig csökkenti az idegsejtek 
(NMDA glutamát receptor) izgalmi állapotát a szinapszisokban.

Használja az alábbi állatfajoknál: Szarvasmarha, ló, kiské-
rődzők, sertés, baromfifélék, nyúl.
Vízoldékony takarmány kiegészítő. Standardizált  készítmény, 
számos állatfajnak adható, és bizonyított hatású.
ALKALMAZÁSA 
1-2 ml/ ivóvíz liter stressz időszakokban.

A mikrobiom egyensúlyának megőrzését elősegítő, annak kóros 
elváltozásának javítására szolgáló kiegészítő takarmány. Hely-
reállítja és stabilizálja bél-élővilág egyensúlyát. Hasmenéses 
megbetegedések megelőzését szolgáló fitoterápiás készítmény.
A bél természetes élővilágának szabályozása a citrusfélék (Citrus 
sp.) kivonatának és a szaponin tartalmú Mojave yucca (Yucca 
schidigera) és Görögszéna (Trigonella foenum-graecum) hasz-
nálatával
VÉDELEM A FERTŐZÉSEKKEL SZEMBEN
•  Pektin-oligoszaharidokat, citrus flavonoidokat és szaponinokat 

tartalmazó készítmény
•  Jól használható az antibiotikum és gyógyszer mentes terme-

lésben
• Biogazdaságokban is használható.

SERKENTI A HASZNOS BÉLFLÓRA SZAPORODÁSÁT
•  Prebiotikus hatású az összetett citroflavonoid és pektin oligo-

szacharid tartalmának következtében. A citrusfélék stimulálják 
a Lactobacillusok szaporodását, és gátolják a kórokozó bakté-
riumok megtelepedését. (Agnan Marie Combo et al. 2011, Unno 
et AL, 2015; Bei et al. 2015).

•  A szaponinok károsítják a kokcídiumok sejthártyáját, és ennek 
következtében azok feloldódnak és elhalnak.

Vízoldékony és takarmányba keverhető (rendelésre) kiszerelés-
ben is hozzáférhető. Standardizált  készítmény, számos állatfaj-
nak adható,  bizonyított kedvező hatású.
Használja az alábbi állatfajoknál: Borjú, sertés, baromfifélék, nyúl.
ALKALMAZÁSA
1-2 ml/ ivóvíz liter a megbetegedés megelőzésére, kivédésére. 
Nyúl: 2 ml/ivóvíz liter, egyéb fajok 1-2 ml/ivóvíz l.

Norponin XO - FOKOZZA A TERMELÉS BIZTONSÁGÁT

Durelax - TERMÉSZETESEN NYUGTAT, DE NEM KÁBÍT

Citronin XO - TERMÉSZETES ÚTON FOKOZZA 
A TERMELÉS BIZTONSÁGÁT, NÖVELI A HATÉKONYSÁGOT
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www.ameheszet.hu
MÉHÉSZETBŐL JELES

ÁLLAMILAG 
TÁMOGATOTT 

TERMÉK!

NAF OLDAT NONOSZ PLUSZ
IMMUNOBEE

 ✔ Ásványi takarmány, cukorszirupba. 
 ✔ Mézelő méhek immunrendszerének erősítésére, ásványi 

anyagok és mikroelemek pótlására.

TOXINKÖTŐ, IMMUNERŐSÍTŐ

FULVOBEE
 ✔ Ásványi takarmány, ivóvízbe vagy cukorszirupba. 
 ✔ Mézelő méhek immunrendszerének erősítésére, ásványi 

anyagok és mikroelemek pótlására.

TOXINKÖTŐ, IMMUNERŐSÍTŐ

ÁLLAMILAG 
TÁMOGATOTT 

TERMÉK! ✔ Serkenti a hordási készséget. 
 ✔ Serkenti a tisztogatási hajlamot.
 ✔ Gyéríti az atkát. Hatékony a nyúlós 

költésrothadás megelőzésében.

 ✔ Erősíti a gyenge méhcsaládot.
 ✔ Bizonyítottan hatékony a noszemózis 

 megelőzésében.

ÁLLAMILAG 
TÁMOGATOTT 

TERMÉK!

MÉHPATIKA  FORTE
 ✔ Serkenti a hordási készséget. 
 ✔ Serkenti a tisztogatási hajlamot.
 ✔ Nincs  költésmeszesedés. 
 ✔ Gyéríti az atkát.

APIS PLUS
 ✔ Növeli a méhek tisztálkodási ösztönét. 
 ✔ Természetesen véd a peszticidek mérgező hatásaival 

szemben. 
 ✔ Növeli a méz mennyiségét. 
 ✔ Megnöveli a méhek áttelelési arányát. 
 ✔ Teljesen természetes.

VÉD A NEONIKOTINOIDOK MÉRGEZŐ HATÁSÁTÓL

GREENMAN API ÉS APIBIOHERBS
 ✔ Megerősíti a legyengült méhcsaládok kondícióját. 
 ✔ Segíti a kaptárbelső higiéniájának fenntartását. 
 ✔ Meghosszabbítja a dolgozók élettartamát. 
 ✔ Stabilizálja a méhcsaládok egészségi állapotát. 
 ✔ Segíti az emésztést. 
 ✔ Erősíti a cukorszirup stabilitását a téli időszakban.

Greenman Api 
Probiotikus mikroorganizmusok felhasználásával készült állatgyógyásza-
ti gyógyhatású készítmény méhészeti alkalmazásra. 
Greenman ApiBioHerbs 
Probiotikus állatgyógyászati gyógyhatású termék gyógynövényekkel 
méhészeti alkalmazásra, természetes összetevőkből.

ÁLLAMILAG 
TÁMOGATOTT 

TERMÉK!

VARROMED 

 ✔ Oxálsav és hangyasav kombináció.
 ✔ Szinnergista hatás, kiemelt hatékonyság.
 ✔ Egész évben használható.
 ✔ Nincs várakozási midő.

ÁLLAMILAG 
TÁMOGATOTT 

TERMÉK!

A VarroMed® a méhcsaládok varroatózisának kezelésére 
szolgáló termék. Tavasszal, késő nyáron, ősszel és a tél 
folyamán, valamint fiasítás jelenléte mellett és fiasítás  
nélküli időszakban is használható.

MINDEN, 
AMIT A

ADHATUNK
MÉHÉSZEKNEK
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Antivir Kiegészítő takarmány 

Természetes növényi kivonatokból származó illóolajok 
keveréke, kiegészítve gondosan válogatott vitami-
nokkal, célzottan az immunrendszer erősítésre. Az 
aktív összetevők immunstimuláló hatásúak, többek 
között erősítik a T lymphocyták aktivitását – ezek 
a lymphocyták felelősek az immunválaszért a ví-
rusfertőzések esetén. A készítmény erősíti az im-
munrendszert a káros baktériumflóra gyérítése 
által, és támogatja a hasznos bélbaktériumok 
kolonizációját.

Bactrill L400 Kiegészítő takarmány 

A készítmény hagymafélék (Allium L) kivonatából ké-
szült egy szabadalommal védett eljárás során. Magas 
koncentrációjú, stabil készítmény széles hőmérsék-
leti és pH határok között is. A termék aktív össze-
tevői baktérium és gombaellenes hatással bírnak. 
Baromfiban klinikai tanulmányok során a készít-
mény gátló hatást mutatott a különböző termelő 
állományok klinikai eseteiből izolált baktériu-
mokra. Sertésen a készítmény megakadályozza 
a Salmonella és E. coli fertőzéseket, valamint 
csökkenti a kokcidium és kriptosporídium 
fertőzések előfordulását. Ideális a malac 
hasmenések megelőzésére és hozamfoko-
zásra.

Pulmo Calf
Kiegészítő takarmány 
A termék összetevői támogatják a 
szarvasmarha légző szervrendszerének 
hibátlan működését. Rendelkezik gyul-
ladáscsökkentő, fájdalom csillapító, láz-
csillapító és baktérium ellenes hatással 
is. Ezen felül megelőző, hűsítő-nyugta-
tó és nyálkaoldó hatású. Baktérium és 
gombaölő tulajdonságokkal is rendel-
kezik. Segít eltávolítani a hörgőkben 
képződött nyálkát, ezáltal biztosítva 
a szabad légutat. Csökkenti a nyál-
kahártya izgalmát, és általános 
nyugtató hatású.

Hydro Calf Forte
Kiegészítő takarmány 

Összetett termék víz és elektrolit pótlásra. 
Ideális összetételben tartalmazza a Na, Ca, K, 
Cl ionokat, segítve ezzel az exsiccalt borjak 
sav-bázis egyensúlyának stabilizálását, meg-
előzi a metabolikus acidózist. A hozzáadott 
vajsavak regenerálják a sérült bélbolyhokat, 
növelik azok magasságát, és a bélcsatorna fel-
szívóképességét. A propionátok a bélbolyhok 
hámsejtjeinek jó tápanyagai és erősítői. Az 
inozit mint a sejtmembránok és lipoprote-
in hártyák alkotórésze, segítik a megfelelő 
elektrolit felszívódást és és a tápanyagok 
bejutását a bélhámsejtekbe. A fekete 
bodza aktiválja a szervezet védekező 
rendszerét. Oregano kivonat fertőtle-
nítő és bakteriosztatikus hatású, így 
kíméletesen segíti a megbomlott 
bélflóra normalizálódását.

BORJAK 
REHIDRÁLÁSÁRA

Calcio Gel 
Kiegészítő takarmány 

A termék összetevői kalcium hiány ese-
tén támogatják a szervezetet és a csont-
rendszert. Kalcium, cink, réz és magné-
zium tartalma könnyen felszívódó kelát 
kötésben található, segítik visszaállítani 
a normál vérszintet. A termék csökkenti 
az ellési bénulás kockázatát.
Másik összetevője a triptofán: a se-
rotonin előanyaga, amely növeli a 
szervezet calcium szintjét. A specá-
lis összeállítású aromaanyagoknak 
köszönhetően az állatok szívesen 
fogyasztják és ezáltal pótlódik a 
szervezet ásványi anyag hiánya, 
és erősödik a csontrendszer is.

TEHÉN ELLÉSI 
BÉNULÁS 

MEGELŐZÉSE ÚJ 
FORMÁBAN

BAROMFI ÉS SERTÉS RÉSZÉRE 
BÉLGYULLADÁSOK MEGELŐZÉSÉRE

BAROMFI 
ÉS SERTÉS 

VÍRUSFERTŐZÉSEINEK 
KIVÉDÉSÉRE
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Egy stabil, több mint 30 éve sikeresen működő  
nagy-vállalathoz, az Alpha-Vet-hez keresünk 
elkötelezett, lojális munkatársat, akihez mi is lojálisak 
lehetünk!

Magyarország egyik piacvezető, többek között 
állatgyógyszerrel, állattartási technológiával, 
növényvédelemmel, állatorvosi műszerrel és 
állateledellel is foglalkozó vállalata, amely a jelenleg 
dinamikusan fejlődő Állatgyógyszer üzletágába új 
értékesítő kollégákat keres. A vállalat 100%-ban 
magyar tulajdonú, melyet munkavállaló központú 
légkör, elérhető, segítőkész vezetés jellemez.

Kérjük  jelentkezz, ha vágyaid és a tudásod 
harmonizál a mi elvárásainkkal!

Értékesítési 
képviselő

állatgyógyszer 
üzletág

Olyan embert keresünk, mint amilyenek 
Mi vagyunk! Ha szorgalmad, hozzáállásod, 
kitartásod és gondolkodásod egyezik a miénkkel, 
akkor együtt biztosan sikeresek leszünk!:
Olyan embert keresünk, aki...

 ...munkát keres nem állást
  ...munkamániás
  ...nem ijed meg az elképzelhetetlenül sok 

munkától
  ...nem a munkaidő végét várja, hanem a 

következő feladatot
  ...áldozatot hoz a céljaiért.

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
A munka során nagy előnyt jelent az agrár végzettség, 
haszonállat gyógyászati termékek értékesítése terén 
szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:
•  pénz, pénz, pénz: rajtad múlik mennyi a vége: alapbér 

+ jutalék
•  bejelentett teljes állás, nem kell vállalkozónak lenned
•  vírusálló, stabil, tőkeerős háttér
•  lendületes, motiváló csapat
•  céges autó
•  szakértő csapat
•  munkába állás akár 1 hónapon belül

További juttatások az Alpha-Vet Kft-nél:
1. Számos dolgozói kedvezmény biztosítása
2. Nyaralási lehetőség
3. Egészségmegőrzés
4. Alapítványi segítség
5. Céges családi nap

Főbb feladatok, munkák:
•  munkáddal a haszonállattartást, az állatok egészségét, 

és fejlődését szolgálod (főként haszonállattartók és 
állatorvosok lesznek a partnereid)

•  imádsz vezetni, úton lenni, kerülöd az irodát, mert 
ott bezárva érzed magad (partnerek látogatása)

•  feldobja a napodat, ha megoldasz egy nehéz esetet 
(partnerek szakmai támogatása)

•  akkor érzed magad sikeresnek, ha a hét végére 
többet adtál el, mint a kollégáid (termékértékesítés)

•  a kapcsolattartás, új emberek megismerése a lételemed
•  szívesen pezsegsz szakmai kiállításokon, 

rendezvényeken is szakmai tudásoddal szívesen 
támogatod az állatgyógyászat szereplőit.

Ezekből a tevékenységekből állnak a 
munkanapok:

•  partner látogatás, vevőkeresése, értékesítés,
•  termékek, szolgáltatások marketingje,
•  szakmai rendezvényeken a vállalat képviselete 

(megjelenés, kiállítás, előadástartás, stb.) a felettese 
által meghatározott módon,

•  kapcsolattartás partnerekkel, látogatások,
•  webes és írott katalógus elkészítése.

Az álláshoz tartozó elvárások:
•   minimum 3-5 év értékesítői tapasztalat
•  siker és teljesítmény orientált hozzáállás
•  megállíthatatlan, kiváló kommunikációs képesség, a 

témában nem jut más melletted szóhoz
•  partnerek napi lélekápolása, hogy éreztesd, valóban 

törődsz velük
Csapatunkban a helyed, ha:

•  képes vagy észrevenni olyan üzleti lehetőségeket, 
amik sikeresebbé teszik az értékesítést

•  becsületes vagy és figyeled a partnerek igényeit, 
kitalálod mire van szükségük

•  sikeresen átlendülsz a kitűzött célokon és képes 
vagy könnyedén teljesíteni azokat

•  mindenkivel szót értesz (kiemelkedő 
kommunikációs képesség)

•  agilis vagy és egy agilis vállalatnál, agilis csapatban 
közös célokért szeretnél dolgozni

•  Akkor leszel igazán sikeres, ha te is hasonlóan 
szorgalmas vagy, mint mi.

Rugalmas munkavégzési hely:

Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye, Fejér megye, Heves megye, 

Nógrád megye, Pest megye, Somogy 

megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye, Tolna megye, Vas megye, 

Zala megye

Jelentkezés módja:      www.alphakarrier.hu

Az Alpha-Vet nem csak egy munkahely, hanem 
egy életérzés, tele innovációval, fejlődéssel, 
kihívásokkal és mindezek mellett stabil és 
biztonságos vállalati háttérrel!

Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy Társaságunk 
már többedszer elnyerte a Szerethető munkahely, 
a K&H családi vállalatok kiválósági díjat és a 
Családbarát munkahely díjat.

Az AlphaVet küldetése: "Az agrárium jövőjéért, 
állataink jóllétéért"


