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PROBIOTIKUM + EGYEDÜLÁLLÓ  
MANNÁN-OLIGOSZACHARID ÉS  
BÉTA-GLÜKÁN FORRÁS SZINBIOTIKUM

PREMIUM

LAKTO
IMMUNO VITAL

LAKTO IMMUNO VITAL

  LEGERŐSEBB BIOLÓGIAI IMMUN AKTIVÁTOR 
  PATOGÉN GYÉRÍTŐ
  BIOAKTÍV TOXINKÖTŐ
  PONTOS ÖSSZETÉTEL, MEGBÍZHATÓ HATÁS

A probiotikumok alkalmazásával megelőzhetőek az emésztő-
rendszeri megbetegedések, javíthatóak a takarmány- 
értékesülés mutatói, a betegségekkel szembeni ellenálló- 
képesség, hatékonyan csökkentik az elhullások számát.

Magyar 
Állattenyésztésért 
Termékdíj Pályázat 

2022

III. 
helyezett

I
DÉLELŐTT 

ANTIBIOTIKUM

DÉLUTÁN 

SZINBIOTIKUM
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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

  Nyugat-Magyarország Fekete János   +36 (30) 631-2908   fekete.janos@alpha-vet.hu
  Kelet-Magyarország Dencsák Mihály   +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

  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
  Békés, Csongrád, Bács-Kiskun Szegedi Erika +36 (30) 456-3725 szegedi.erika@alpha-vet.hu

  Dél-kelet Magyarország Bittner Tamás   +36 (30) 574-4693   bittner.tamas@alpha-vet.hu
  Kelet-Magyarország Máté Nikolett   +36 (30) 925-9121   mate.nikolett@alpha-vet.hu
  Közép-Magyarország Koczor Ákos   +36 (30) 400-2110   koczor.akos@alpha-vet.hu
  Kelet-közép Magyarország Tóth István   +36 (30) 500-4384   toth.istvan@alpha-vet.h
  Nyugat-Magyarország Varga Tamás   +36 (30) 400-2104   varga.tamas@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 időd 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

https://alphaportal.hu/
https://www.alphavet.hu/


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

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

3  MÁ JUS

Bőszen tervezgettem a jö-
vőmet és két dologban biztos 
voltam: érdekel a mezőgaz-

daság, ebbe az irányba fogok 
továbbtanulni, ebben akarok 
dolgozni! A másik, hogy bol-
dog és nagy családot sze-
retnék! Talán mostanra már 
mindkettőt elértem... 

Akkor fogalmam sem volt 
arról, hogy épp megalapí-
tottak egy vállalkozást, amit 
meghatározó eleme lesz az 
életemnek. Ebben az évben 
vette át Dr. Móré Attila az Al-
pha-Vet Állatgyógyászati Kft 
vezetését.

1972-ben épült fel és 
kezdte meg működését Dr. 
Lanczné Schubert Zsuzsanna 
vezetésével a Székesfehérvá-
ri  állatkórházh, amely azóta 
is töretlenül, a hét minden 
napján 24 órájában várja a ki-
sállatokat. A fenti számokból 
könnyen kiszámolható, hogy 
ekkor még nem éltem, úgy is 
fogalmazhatnék, hogy még 
kósza gondolat se voltam. Az 
állatkórházból indult és nőtt 
ki vállalatunk, és a kórház az-
óta is fontos szervezeti egy-
ségünk. Hiszünk benne: „aki 
tudja, csinálja....”

1912-ben indult útjára 
a Phylaxia Szérumterme-
lő Részvénytársaság, mely a 
megalakulásától kezdve ket-
tős feladatot látott el, egy-
részt tudományos műhely 
volt, másrészt termelőtevé-
kenység, ahol előállították az 
oltóanyagot. Ennek a nagy 
múltú és patinás cégnek a 
szellemi örököségét visszük 
tovább gyógyszergyártó és 
laboratóriumi formában. Ek-
kor még a szüleim sem él-
tek...

2022-ben e három, meg-
határozó állomás jubileumát 
ünnepeljük! Büszke vagyok 
rá, hogy egy olyan vállalatnál 
dolgozhatom, melynek neve 
összeforrt az állategészség-
üggyel, és ami mára megke-
rülhetetlen szereplője lett a 
magyar mezőgazdaságnak!

Tóth András 
Állategészségügyi 

Kereskedelmi Divízió 
Igazgató

BEVEZETŐ

Kedves 
Olvasó!

1992-ben az érettségire 
készültem. Az akkori infor-
mációszerzési lehetőségek 
elenyésztek a mostanihoz 
képest. 

 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!



Kiemelt termékeink:
VÍZOLDÉKONY ANTIBIOTIKUMOK

CITRAMOX
1000 mg/g 1 kg

Amoxicillinre 
érzékeny 

kórokozók okozta 
fertőzések 
kezelésére 

házityúkban, 
kacsában és 

pulykában. Sertés: 
Pasteurellosis 

gyógykezelésére
Hatóanyag: amoxicillin 

ÉEVI: 2 NAP

Kiemelt termékeink:
GYÓGYSZERES PREMIXEK

PHARMASIN
10% gyógypremix  

20 kg
Lawsonia intracellularis 

okozta proliferatív 
enteropathia gyógykezelésére 

és megelőzésére.
Hatóanyag: tilmikozin

VETMULIN
10% premix 20 kg

Sertésdizentéria gyógykezelésére és megelőzésére. 
Kolitisz, ileitisz, enzootiás pneumonia kezelésére. 

Házityúk: krónikus légzőszervi betegség kezelésére 
és metafilaxisára. Pulyka: fertőző szinuszitsz és 
légzsákgyulladás kezelésére és metafilaxisára. 
Házinyúl: enzootiás enterokolitisz kezelésére és 

metafilaxisára.
Hatóanyag: tiamulin

KLORINVET
500 mg/g gyógypremix 25 kg

Sertés: Pasteurella multocida. 
Pulyka: Pasteurella multocida és 

Clostridium perfringens okozta 
fertőzések kezelése

Hatóanyag: klórtetraciklin hidroklorid

TILMOVET
20% premix 20 kg

Sertések és házinyulak  tilmikozinra 
érzékeny baktériumok által okozott 

légzőszervi megbetegedések 
gyógykezelésére és metafilaxisára.

Hatóanyag: tilmikozin  

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

TRISULMIX
Liquide 1 liter

Házityúk és házinyúl 
kokcidiózisának, 

valamint házityúk 
baromfikolera 

és nátha 
gyógykezelésére
Hatóanyag: szulfadimetoxin, 

trimetoprim 

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 ÉEVI: TOJÁS 0 NAP

Házityúkok 
Clostridium 

perfringens törzsek 
okozta elhalásos 

bél-gyulladásának 
megelőzésére

Hatóanyag: kálium-
fenoximetilpenicillin

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!

1 ÉS 5 LITERES KISZERELÉSBEN IS!
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https://alphaportal.hu/termekek/cit1-citramox-1000-mgg-1-kg
https://alphaportal.hu/termekek/huv35-apravet-552-nemg-ws-18-kg
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=doxylin
https://alphaportal.hu/termekek/huv1-tilmovet-25-oral-sol-960-ml
https://alphaportal.hu/termekek/2851-neo-te-sol-1-kg
https://alphaportal.hu/termekek/5518-trisulmix-liquid-1-liter
https://alphaportal.hu/termekek/prim011-phenoxypen-1-kg
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=pharmasin%20WSG
https://alphaportal.hu/termekek/parooralsz-parofor-crypto-140-000-neml-belsoleges-oldat-szarvasmarha-1-liter
https://alphaportal.hu/termekek/huv2-tilmovet-20-premix-20-kg
https://alphaportal.hu/termekek/kl02-klorinvet-granular-500-mgg-gyogypremix-sertesek-es-pulykak-reszere-a-u-v-25-kg
https://alphaportal.hu/termekek/huv8-pharmasin-10-gyogypremix-20-kg
https://alphaportal.hu/termekek/huv5-vetmulin-10-premix-20-kg


Kiemelt termékeink:
ANTIBIOTIKUM INJEKCIÓK

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

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  

ALAMYCIN
200 LA injekció 100 ml
Alábbi megbetegedések 
kezelésére: szarvasmarha: 
tüdőgyulladás, pasteurellosis, 
panaritium, interdigitális 
necrosis, anaplasmosis. 
Sertés: tüdőgyulladás, torzító 
orrgyulladás, panaritium. 
Juh: enzootiás vetélés, 
panaritium, tüdőgyulladás.
Hatóanyag: 
oxitetraciklin 

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

ceftiofur 

FORESPIX
100 mg/ml injekció 100 ml
Sertések, szarvasmarhák, 
juhok tulatromicinre 
érzékeny kórokozók 
okozta légzőszervi 
megbetegedések 
kezelésére és 
metafilaxisára. 
Hatóanyag: 
tulatromicin 

BETAMOX
LA injekció 250 ml
Szarvasmarha, sertés, 

juh: amoxicillinre 
érzékeny kórokozók 
(Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, 
Proteus spp., Salmonella 
spp., Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp.) 
által okozott gyomor-
bélfertőzések, légzőszervi 
betegségek, urogenitális 
fertőzések, bőr- és 
lágyszöveti fertőzések 
kezelésére. 

Kutya: műtét utáni 
fertőzések megelőzésére, 
perioperatív kezelésre, E. 
coli ill. Proteus mirabilis 
okozta bélgyulladások 
kezelésére
Hatóanyag: amoxicillin 

Kiemelt termékeink: 
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 

CORTEXONAVET
injekció 100 ml 
Gyulladással járó vagy allergiás 
betegségek kezelésére Szarvas-
marha: Elsődleges ketózis 
kezelésére. Ellés 
megindítására. 
Ló: Artritisz, 
burzitisz vagy 
tenoszinovitisz 
kezelésére.
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
20 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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akció!
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https://alphaportal.hu/termekek/dun01-ceftiomax-injekcio-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/g21000114-forespix-100-mgml-oldatos-injekcio-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/szb318-alamycin-200-la-injekcio-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/syva1-marbosyva-injekcio-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/szb1734-dofatrim-injekcio-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/doph4-flordofen-300-mgml-injekcio-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/beta2-betamox-la-injekcio-250-ml
https://alphaportal.hu/termekek/cortex-cortexonavet-injekcio-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/syva2-meganyl-50-mgml-oldatos-injekcio-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/dop11-ketodolor-injekcio-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/dop9-melovem-20-mgml-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/carp1-carprodolor-50-mgml-50-ml


Kiemelt termékeink:
ANTIPARAZITIKUMOK

AMPROLINE
400 mg/ml oldat 
5 liter
Eimeria fajok 
által okozott 
intesztinális 
kokcidiózis 
kezelésére.
Hatóanyag: amprolium-
hidroklorid
ÉEVI: 0 NAP

GALLIFEN
szuszpenzió  
200 mg/ml 1l
Kifejlett stádiumú 
Heterakis 
gallinarum vagy 
Ascaridia galli 
fertőzés kezelésére.
Hatóanyag: fenbendazol

IVERVETO
2mg/g gyógypremix  
10 kg
Sertések gasztro-
intesztinális fonál-, 
tüdő-, veseférgessége, 
tetvessége 
valamint 
rühössége 
kezelésére.
Hatóanyag: 
ivermektin 

LEVAVETO-75
por 1 kg
Sertések orsóféreg 
(Ascaris suum L3, L4, L5 
és érett 
alakok) 
okozta 
fertőzés 
kezelésére.
Hatóanyag: 
levamizol

ALPHAFLUBEN
50 mg/g 
gyógypremix  12 kg 
A.U.V
Fonalférgek 
okozta fertőzések 
kezelésére (pl. 
Ascaris suum, 
Hyostrongylus 
rubidus,
Ascaridia galli,stb.).
Hatóanyag: marbofloxacin 

DOZURIL
25 mg/ml 1 liter 
Jércék és broiler 
szülőállományok 
kokcidiózisának 
gyógykezelésére.
Hatóanyag: toltrazuril

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 

FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ
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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
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Hatékonyság és kényelem
 Új, deltametrin tartalmú pour-on készítménycsalád

 Olajos vivőanyag: alacsony dózisban is hatékony

 Innovatív kiszerelés: Flexibag®

 Nagyon hosszú eltarthatóság

 Tej esetében nincs élelmezés-egészségügyi
    várakozási idő

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE: Deltanil 10 mg/ml ráöntő oldat szarvasmarha és juh részére. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE :1 ml tartalmaz:Hatóanyag:Deltametrin 10 mg Enyhén sárga, átlátszó, olajos oldat. JAVALLAT(OK): helyileg alkalmazható készítmény szarvas-
marhánál tetvek és legyek; kifejlett juhoknál kullancsok, tetvek, paklincsok és légylárvák; bárányoknál tetvek és kullancsok okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Szarvasmarha: Szőrtetvek és vérszívó tetvek (Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli és Haematopinus eurysternus) 
által okozott fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Vérszívó és nyugtalanító legyek (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca fajok és Hydrotaea irritans) elleni kezelés és védekezés támogatására.Juh: Kullancsok (Ixodes ricinus), tetvek (Linognathus ovillus, Bovicola ovis), paklincsok (Melophagus 
ovinus) és légylárvák (általában Lucilia fajok) okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Bárányok: Kullancsok (Ixodes ricinus) és tetvek (Bovicola ovis) okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. ELLENJAVALLATOK: Nem alkalmazható lábadozó vagy beteg állatoknál. Nem alkalmazható a 
hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. CÉLÁLLAT FAJ(OK): Szarvasmarha és juh. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT: kizárólag külsőleg alkalmazható! Adagolás: Szarvasmarha: 100 mg deltametrin / állat, ami 10 ml készítménynek felel meg 
állatonként. Juh: 50 mg deltametrin / állat, ami 5 ml készítménynek felel meg állatonként. Bárány (10 ttkg vagy 1 hónapos kor alatt): 25 mg deltametrin / állat, ami 2,5 ml készítménynek felel meg állatonként. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 17 
nap Tej: 0 óra Juh: Hús és egyéb ehető szövetek: 35 nap Tej: 0 óra

Shaping the future of animal health

https://alphaportal.hu/termekek/amp400-amproline-400-mgml-oldat-5-liter
https://alphaportal.hu/termekek/aflu-alphafluben-50-mgg-gyogypremix-12-kg-a-u-v
https://alphaportal.hu/termekek/galf10-gallifen-200-mgml-1l
https://alphaportal.hu/termekek/levavet1-levaveto-75-por-1-kg
https://alphaportal.hu/termekek/chas1-animec-super-250-ml
https://alphaportal.hu/termekek/szb2051-iverveto-2mgg-gyogypremix-sertesek-reszere-10-kg
https://alphaportal.hu/termekek/dpo2-dozuril-25-mgml-1-liter-baromfi
https://alphaportal.hu/termekek/359-lotagen-360-mgml-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/359-lotagen-360-mgml-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/g2100070-locatim-60-ml
https://alphaportal.hu/termekek/gar80-uraksha-mehtabletta-80x
https://alphaportal.hu/termekek/doph8-dophexine-20-mgml-1-kg
https://alphaportal.hu/termekek/vmd9-ctc-1000-mg-mehtabletta-100x
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Hatékonyság és kényelem
 Új, deltametrin tartalmú pour-on készítménycsalád

 Olajos vivőanyag: alacsony dózisban is hatékony

 Innovatív kiszerelés: Flexibag®

 Nagyon hosszú eltarthatóság

 Tej esetében nincs élelmezés-egészségügyi
    várakozási idő

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE: Deltanil 10 mg/ml ráöntő oldat szarvasmarha és juh részére. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE :1 ml tartalmaz:Hatóanyag:Deltametrin 10 mg Enyhén sárga, átlátszó, olajos oldat. JAVALLAT(OK): helyileg alkalmazható készítmény szarvas-
marhánál tetvek és legyek; kifejlett juhoknál kullancsok, tetvek, paklincsok és légylárvák; bárányoknál tetvek és kullancsok okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Szarvasmarha: Szőrtetvek és vérszívó tetvek (Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli és Haematopinus eurysternus) 
által okozott fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Vérszívó és nyugtalanító legyek (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca fajok és Hydrotaea irritans) elleni kezelés és védekezés támogatására.Juh: Kullancsok (Ixodes ricinus), tetvek (Linognathus ovillus, Bovicola ovis), paklincsok (Melophagus 
ovinus) és légylárvák (általában Lucilia fajok) okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Bárányok: Kullancsok (Ixodes ricinus) és tetvek (Bovicola ovis) okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. ELLENJAVALLATOK: Nem alkalmazható lábadozó vagy beteg állatoknál. Nem alkalmazható a 
hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. CÉLÁLLAT FAJ(OK): Szarvasmarha és juh. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT: kizárólag külsőleg alkalmazható! Adagolás: Szarvasmarha: 100 mg deltametrin / állat, ami 10 ml készítménynek felel meg 
állatonként. Juh: 50 mg deltametrin / állat, ami 5 ml készítménynek felel meg állatonként. Bárány (10 ttkg vagy 1 hónapos kor alatt): 25 mg deltametrin / állat, ami 2,5 ml készítménynek felel meg állatonként. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 17 
nap Tej: 0 óra Juh: Hús és egyéb ehető szövetek: 35 nap Tej: 0 óra

Shaping the future of animal health
7

https://alphaportal.hu/termekek/mpx11-deltanil-10-mgml-raonto-oldat-25-liter
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Magyarország egyik piacvezető 
állatgyógyszer- és állateledel forgalmazó 
vállalata, a 100%-ban magyar tulajdonú Alpha-
Vet Állatgyógyászati Kft. pályázatot hirdet 
csapatbővítés céljából kereskedelmi képviselő 
pozícióba.

Az Alpha-Vet nem csak egy munkahely, 
hanem egy életérzés: családbarát légkör, 
innovatív cégkultúra, szakértő csapat vár!

Partner 
látogató 

kereskedelmi 
képviselő

Várjuk a fényképes önéletrajzok megküldését:      hr@alpha-vet.hu

Jelentkezz még ma és csatlakozz a 
csapatunkhoz, ha

  szeretsz dolgozni, motivál a siker

  szeretsz vezetni, úton lenni

  feldobja a napodat, ha megoldasz egy nehéz 
esetet (új partneri kapcsolatok kialakítása)

  akkor érzed magad sikeresnek, ha a hét végére 
eredményesebben értékesítettél, mint a 
kollégáid vagy előző héten Te magad 

  a kapcsolattartás, új emberek megismerése a 
lételemed

  szívesen pezsegsz szakmai kiállításokon, 
rendezvényeken is

  szakmai tudásoddal szívesen támogatod az 
állatgyógyászat szereplőit,

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

  sikeresen átlendülsz a napi nehézségeken 
és nem omlasz össze, ha valami nem sikerül 
elsőre,

  mindenkivel szót értesz,

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

  nem vagy átutazó/ jobjumper Amit 
kínálunk:

•  alapbér + jutalék: rajtad múlik mennyi a vége 
•  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. Sportrendezvények
2. Számos dolgozói kedvezmény biztosítása
3. Dolgozói bankszámla vezetés
4. Rendszeres csapatépítési lehetőségek
5. Nyaralási lehetőség
6. Egészségmegőrzés
7.  Alapítványi segítség
8. Céges családi nap
9. Jubileumi elismerés (5, 10, 15, 20...
 év munkaviszony elismeréséül)

Az álláshoz tartozó elvárások:
•  siker és teljesítmény orientált hozzáállás,
•  kiváló kommunikációs képesség,
• kitartás,
• EQ, IQ
• jogosítvány

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
A munka során nagy előnyt jelent az 
állatgyógyászati gyakorlat, vagy gyógyszer 
termékek értékesítése terén szerzett tapasztalat.
Előnyt jelent továbbá állatorvosi, orvosi, 
gyógyszerészi, állattenyésztési vagy 
mezőgazdasági felsőfokú végzettség

Állás, munka területe(i):

• Egészségügy, Gyógyszeripar

• Orvoslátogató, Patikalátogató

Bővebb információ állásainkról: www.alphakarrier.hu

Megtalálsz minket a facebookon is: AlphaKarrier

https://www.alphakarrier.hu/
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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 paraméterek ismertek, az újszü-
löttkori hasmenés még mindig gyakran előfor-
dul a szarvasmarhatelepeken." A hasmenéses 
a borjaknál már évek óta 10% körüli az átlagos 
elhullási arány. A közvetlen veszteségek mellett, 
a kezelési költségek, a többletmunka, a tenyész 
anyag elvesztése és az elhullott borjak elszállí-
tási költségei, stb közvetett károk is keletkeznek 
amelyek hatása adott esetben még jelentősebb 
lehet.

"A kolosztrum kulcsszerepet játszik az újszülöttkori hasmenés kezelésé-
ben." A kolosztrum tartalmazza az összes olyan tápanyagot és antitestet, 
amelyre a borjúnak szüksége van, ezért döntő fontosságú. A megfelelő vé-
dettség érdekében elengedhetetlen, hogy a borjú megfelelő minőségű és 
mennyiségű ellenanyagot vegyen fel a kolosztrummal, így ellenálló lehet az 
élete első heteiben a lehetséges korokozókkal szemben.

"A tehén vakcinázása fontos, de az, hogy a 
vakcinázási stratégia működik-e, számos té-
nyezőtől függ." Talán túl kevés figyelmet fordí-
tunk arra, hogy a tehén immunállapota részben 
meghatározza a termelődő kolosztrum minősé-
gét és mennyiségét. Az oltás időpontja is meg-
határozza, hogy ennek megfelelően történik-e 
az ellenanyagok átadása. Ezután a kolosztrum 
mennyisége, a felvétel gyakorisága és időpontja 
fontos az újszülöttkori hasmenés elleni passzív 
immunitás felállításában.

"Az újszülöttkori hasmenés mindig is létezni 
fog, de a természetnek segítséget nyújtha-
tunk." A jó higiénia, a megfelelő minőségű táp-
lálék és különösen a helyes kolosztrum adagolás 
elengedhetetlen a borjú jó egészségéhez és fejlő-
déséhez. A gyakorlatban azonban gyakran nehéz 
mindezt jól megoldani. Ezért vagyok meggyőződ-
ve 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 tör-
ténő megelőzés bármilyen okból nem sikerül, 
akkor megoldás lehet Locatim." Egy szupportív 
immunológiai kezeléssel, egyszeri szájon át tör-
ténő beadással ellenőrzött, specifikus dózisú im-
munglobulinokat adhatunk a borjúnak az újszü-
löttkori hasmenés ellen. Ez lehet megelőző 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 időtar-
tamát és súlyosságát. 

TULATROMICIN 100 mg/ml
Oldatos injekció

Légúti betegségek 
kezelésére

 9 Egyetlen adag
 9 Gyors felszívódás
 9 Magas biológiai 

hozzáférhetőség
 9 Hosszú hatóidő

Szarvasmarha: Tulatromicinre érzékeny Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni és Mycoplasma bovis törzsek okozta szarvasmarhák légzőszervi 
megbetegedése (BRD) kezelésére és metafilaxisára. A készítmény alkalmazása előtt a betegség jelenlétét az állományban igazolni kell. Tulatromicinre érzékeny Moraxella bovis 
okozta szarvasmarhák fertőző keratokonjuktivitiszének (IBK) kezelésére. Sertés: Tulatromicinre érzékeny Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma 
hyopneumoniae, Haemophilus parasuis és Bordetella bronchiseptica törzsek okozta sertések légzőszervi megbetegedése (SRD) kezelésére és metafilaxisára. Metafilaxisra csak 
akkor alkalmazható, ha a betegséget az állományban már megállapították. A készítmény csak akkor alkalmazható, ha a sertéseknél a betegség kialakulása 2-3 napon belül 
feltételezhető. Juh: Szisztémás kezelést igénylő a Dichelobacter nodosus virulens törzsei okozta fertőző pododermatitisz (panarícium) korai stádiumában történő kezelésre.

"Az újszülöttkori hasmenés kialakulása több-
tényezős probléma." A hasmenést okozhatják 
baktériumok (E. coli, Salmonella), vírusok (rota, 
corona) vagy paraziták (cryptosporidiosis, coc-
cidiosis). Gyakran egyszerre több fertőzés is 
előfordulhat. Azonban a takarmányozási hibák 
és a nem megfelelő higiénia is vezethet hasme-
néshez. A kolosztrum kulcsszerepet játszik az 
újszülöttkori hasmenés kezelésében! 

"Minden a jó diagnózissal kezdődik, mégpedig 
minél hamarabb." Csak a bélsár színe és állaga 
alapján nem lehet jó diagnózist felállítani. A ke-
zelés megkezdése előtt fontos ismerni a kóroko-
zót. A gyorstesztek alkalmazása mindenképpen 
segíthet ebben. A gyógyszeres kezelés mellett 
ugyanilyen fontos a kiegészítő folyadékterápia, 
a jó minőségű táplálék, az extra energiapótlás és 
a megfelelő környezet.

ÚJ!

https://alphaportal.hu/termekek/g2100070-locatim-60-ml
https://alphaportal.hu/termekek/g21000114-forespix-100-mgml-oldatos-injekcio-100-ml
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  40% huminsav tar talom

A MEGOLDÁS!

AlphaWeaner 
Plus pulvis®

AlphaWeaner 
Plus pulvis®

2017.06.26. EU Bizottság 
határozata szerint 2022. 
június 26-tól csak erősen 
csökkentett adagban 
alkalmazható.*

ZnO felhasználás tilalma:!

Felkészül t  a közeljövõ
jogszabály vál tozásaira? EU

RÓ
PA

I SZABADALOMMAL VÉDETT TERMÉK

https://alphaportal.hu/termekek/30100045-alphaweaner-plus-pulvis-25-kg
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  40% huminsav tar talom

AMR ÉS 
HASMENÉS 
MEGELÕZÉSÉRE!

*Az antibiotikum felhasználást a kiadott rendeletek erősen korlátozzák és szigorított 
adminisztrációs kötelezettséget írnak elő: 2019/4 EU rendelet a gyógyszeres takar-
mányok előállításáról és felhasználásáról és a 2019/6 EU rendelet az állatgyógyásza-
ti készítményekről. Alkalmazás: 2022. január 28-tól kötelező.

Mikroelem előkeverék. Malacok választás 
körüli takarmányváltásának segítésére. 

A szopós és a választott malacok hasmenéses megbetegedéseinek pre-
venciójára a sertéstenyésztéssel foglalkozó vállalatok szinte mindegyike 
dolgozott ki menedzsment, technológia, állategészségügyi és takarmá-
nyozási stratégiákat.

A Vitapol Alphaweaner  fejlesztésünk célja ismert antibakteriális és anti-
virális tulajdonságokkal rendelkező huminsavak és ismert hatékonyságú 
mikroelemek megfelelő kombinációban, illetve megfelelő alkalmazási dó-
zisban történő rögzítése volt.

Az így nyert  termékkel polifaktoriális kóroktanú illetve környezeti eredetű 
malac-hasmenések prevencióját kívántuk elérni.

Megállapítottuk, hogy az utónevelő fázisban elért malac-teljesítményt és 
az állategészségügyi állapotot tekintve a Vitapol Alpha Weaner termék a 
cink-oxidos kezelés alternatívája lehet. 

A választás utáni malac-hasmenések előfordulási gyakorisága az átlagos 
nagyüzeminek tekinthető körülmények között nem különbözött szignifi-
kánsan a cink-oxid és az Alphaweaner hatására.

7,0 kg/tonna malactáp dózisban alkalmazva is a cink-oxidhoz hasonló pre-
venciós és annál kedvezőbb hozamfokozó hatást érünk el, szerény tech-
nológiai adottságú, állategészségügyi szempontból terheltnek tekinthető 
telepen is.

10.-60. életnapok között a termék a cink-oxidos medikációval megegyező 
klinikai hatékonyságot és termelési mutatókat eredményez. 
7,0 kg/tonna malactáp dózisban alkalmazva a 10.-60. életnapok között a 
termék a cink-oxidos medikációval azonos klinikai hatékonyságot eredmé-
nyez, nagyobb hozamfokozó hatékonysággal, ami nagyobb hízóba állítási 
súlyt eredményez!

A választási hasmenés kivédésére az antimikrobiális anyagok mellett a ha-
zai és az európai sertéstelepeken technológiaszerűen cink-oxidos takar-
mánymedikációt alkalmaznak. Az ismert és tapasztalt preventív hatások 
mellett a cink-oxidos medikáció alkalmazása jelentős aggályokat vet fel 
mind környezetvédelmi, mind élettani szempontból.

A sertéstrágyából a talajba jutó cink talajbeli akkumulációja már a 70-es 
években is aggasztó probléma volt, ugyanakkor a 2000-3000 ppm arányú 
cink-oxidos medikáció a 90-es évektől technológiává vált a választott ma-
lacok esetében.

Garantált beltartalom: Nedvesség: max. 20,00%; Nyers hamu: min. 
33,00%; Humin- és fulvosavak: min. 40,00%; Cink (Zn): 13 000 mg/kg; Réz 
(Cu): 15 000 mg/kg. 

Felhasználási javaslat: Szopós- és elválasztott malacok takarmányába ke-
verve legfeljebb az elválasztás utáni 4. hétig. Maximális bekeverési arány a 
teljes értékű tápra vonatkoztatva (12% nedvességtartalom mellett): 0,7 %.

Adagolás: 7 kg/takarmány tonna, a választás előtti héttől 2-4 héten át 
takarmányba keverve. Gazdaságosan alkalmazható, ROI: 5:1 
ÉEVI: 0 nap

https://alphaportal.hu/termekek/30100045-alphaweaner-plus-pulvis-25-kg
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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.

https://alphaportal.hu/termekek/biov21-moraxebin-neo-vakcina-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/v003-trichoben-vakcina-40-ml


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

13

https://alphaportal.hu/termekek/5339157-shotapen-injekcio-100-ml
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14   MÁ JUSA Kexxtone, az Elanco és az átlós sáv logó az Elanco vagy társult vállalkozásai védjegyei.
©2022 Elanco Animal Health. PM-HU-22-0103

1. Raboisson et al. (2015) ‘The economic impact of subclinical ketosis at the farm level:  
Tackling the challenge of over-estimation due to multiple interactions’, Prev Vet Med. Dec 1;122(4):417-25.

 

Orális alkalmazásra
bendőbe

1
intraruminális

kapszula/
tehén

Az ellés várható időpontja  
előtt kell beadni

3 tól 4 
hétig

Energia

95 
napig

0 
nap

Élelmezés egészségügyi  
várakozási idő

Hogyan 
adjuk be  

 a KexxtoneTM-t?
Tekintse meg  
a videónkat

A KETÓZIS KÖLTSÉGES
- as átlag kiesés ketózis miatt 257 € / tehén.1

AZ ÖN PREVENCIÓS
MEGOLDÁSA
RIZIKÓS TEHENEKNÉL

Tk.sz. KexxtoneТМ 32,4 g folyamatos hatóanyag-leadású intraruminális készítmény szarvasmarhák 
számára: EU/2/12/145/001-003. A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbH. Alkalmazás 
előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Elanco képviseletét: 
Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: 
allatgyogyszer@elancoah.com

https://alphaportal.hu/termekek/kexx01-kexxtone-bolusz-5x1


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

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

15  MÁ JUS

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

https://alphaportal.hu/termekek/norfeed3-norponin-xo-5-l
https://alphaportal.hu/termekek/norfeed4-durelax-liquid-5-l
https://alphaportal.hu/termekek/norfeed2-citronin-xo-5-l
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www.ameheszet.hu
MÉHÉSZETBŐL JELES

9ÁLLAMILAG 
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

9ÁLLAMILAG 
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.

9ÁLLAMILAG 
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.

9ÁLLAMILAG 
TÁMOGATOTT 

TERMÉK!

VARROMED 

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

9ÁLLAMILAG 
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.

BAROMFI 
ÉS SERTÉS 

VÍRUSFERTŐZÉSEINEK 
KIVÉDÉSÉRE

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.

BORJAK VÍRUSOS 
LÉGZŐSZERVI 

BETEGSÉGEINEK 
KIVÉDÉSÉRE

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

Köszönöm, hogy adód 1 %-val az ASKA menhelyet  támogatod.
 Én nekik köszönhetem az életem.

Villám
1%

Támogassa adója 1%-val
a Székesfehérvári ASKA Menhelyet!

18494644-2-07

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=antivir
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=bactrill%20l
https://alphaportal.hu/termekek/g2100090-pulmo-calf-fecskendo-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/g2100091-calcio-gel-fecskendo-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/g2100092-hydro-calf-gel-fecskendo-100-ml
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Kern ORA 3SA 
refraktométer 
 » Fő felhasználási területek: 

Mezőgazdaság, boripar, 
gyümölcstermesztés, 
állattenyésztés.

 » Mérési tartomány: 0-32%
 » Brix, oszátköz: 0,2%.
 » ATC Automatikus 

hőmérséklet kompenzáció.

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.

Dräger X-am 5600 
gázérzékelő

Astori Quick Afla M1 
gyorsteszt

Milkotronic Lactoscan SCC
szomatikus sejt analizátor

Lactoscan Combo
tejanalizátor

Lactoscan SCC KIT
Lactochip fogyóanyag  Lactoscan 
Scc szomatikus sejtszámmérőhöz, 
és a Lactoscan Combo műszerhez.

 » 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). 

 » Közvetlen számlálás
 » Tehén, juh, kecske és bivalytej 

vizsgálati lehetőség
 » Egyszerű használat
 » Színes kijelzős képernyő
 » 4 minta azonos idejű vizsgálata
 » Vizsgálati idő: kb. 1 perc

 » Szomatikus sejtszámláló és beltartalommérő 
egyben: beépített Windows 10 tablet billentyűzettel 
és egérrel, wi-fi, bluetooth csatlakozással

 » Beltartalommérés tejben 1 perc alatt: Zsír, 
fehérje, zsírmentes szárazanyag, laktóz, sűrűség, 
idegen víz, fagyáspont, sótartalom. Tisztítás 
perisztaltikus szivattyúval.

 » A kit tartalma 400 mérés elvégzéséhez elegendő
 » 1 készlet a következő eldobható elemekből áll: 

- 100 db LACTOCHIP
 - 400 db SOFIA GREEN liofilizált festék
 - 800 db pipettahegy az automatikus pipettához

 » 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.

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

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Dömötör Szilveszter: +36-30/460-5934

Thermailite 2
kalibrált maghőmérő
 » Élelmiszeripari felhasználásra.
 » Mérési tartomány: -39.9 C ...+149,9 C között
 » Mérési pontosság: +0,5
 » Felbontás: 0,1 C
 » A védőtok megrendelhető 1.700 Ft+ Áfa áron

Kern DAB 100-3
szárazanyag tartalom analizátor

 » Felbontás 1 mg
 » maximális mintaméret: 110 g
 » 400 W halogén kvarcüveg fűtőbetét
 » német minőség

385.000 Ft 
+ Áfa

Kikkoman Luminometer
SMART
 » A legújabb japán higiéniai műszer, amely az 

egyedülálló A3 mintavevővel nemcsak ATP-t, 
de egyidejűleg ADP-t és AMP-t is mér.

 » Rendkívül egyszerúű használat, a felhőben 
tárolt eredmények bárhonnan hozzáférhetőek.

450.000 Ft 
+ Áfa

1.400.000 Ft 
+ Áfa

50.000 Ft + 
Áfa

https://shop.anitech.hu/#
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A SERTÉS ÁLLOMÁNYOK VÉDELME ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI 
SZOLGÁLTATÁSOKAT AJÁNLJUK:

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

Parazitológiai vizsgálatok

Elváltozott szervekből kórokozók kitenyésztése rezisztencia vizsgálatai

SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁSOK 
AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI DIAGNOSZTIKÁTÓL AZ 
ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIÁIG

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

148-as vizsgálatok: Juh, kecske brucellózis, bluetongue ellenanyag 
vizsgálata. Szarvasmarha: ELISA szerológiai vizsgálatok (Brucellosis, 
Leucosis, IBR, PTBC, Kéknyelv)

Szarvasmarha BVD ELISA vizsgálat

Elváltozott szervekből kórokozók kitenyésztése rezisztencia vizsgálatai

Parazitológiai vizsgálatok

Mastitis diagnosztikaka

+36-30-990-7140

MINTAKÜLDÉS EGYEZTETÉSÉVEL 
KAPCSOLATBAN HÍVJON TELEFONON:

Mintaszállítást az egész ország területéről 
biztosítani tudjuk!

Vizsgálatok akkreditált laboratóriumban!
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

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

VIZSGÁLATOK

TAKARMÁNY-
MIKROBIOLÓGIAI

VIZSGÁLATOK

VÍZ-
MIKROBIOLÓGIAI

VIZSGÁLATOK

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI
DIAGNOSZTIKAI

SZOLGÁLTATÁSOK

KLINIKAI
BAKTERIOLÓGIAI

ÉS PARAZITOLÓGIAI
VIZSGÁLATOK

KÖRNYEZET-
HIGIÉNIAI

VIZSGÁLATOK

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

SZEROLÓGIAI
VIZSGÁLATOK

https://www.phylaxialabor.hu/


PRAXISSZOFTVER ÁLLATTARTÓ TELEPEKNEK
Gondoskodj okosan!

Hatalmas újítások
a Doki for Farmban!

Jelenleg is gőzerővel dolgozik szakmai csapatunk a NÉBIH-kel és az 
ENAR-ral való összekötések véglegesítésén, hogy a hatósági kötelezettség 
minden formában megfeleljen és egyszerű legyen!

Az Online rendelés felületünk 
gyorsabb és praktikusabb

Több tenyészetre való rendelés esetén a rendszer szétválogatja  
az emaileket az alapján, hova rendeltük a terméket.
Ez a funkció akkor is működik, ha a sima rendelési felület van használatban.

ÚJ!

Egy meglévo" állományban 
most már pár mezo" kitöltésével 
létrehozhatók új egyedek

Akár egyesével, akár száz egyedet akarunk egyszerre hozzáadni az 
állományhoz, a művelet mindössze pár percet vesz igénybe.

Cikktörzsünket a Farmban 
folyamatosan bo"vítjük, de ez 
miért is olyan fontos?

A cikkeink mögötti adattartalom részletes hatóanyag és adagolás 
információkkal segíti a tenyészet és az állatorvos munkáját.
A rendszer egy bizonyos cikk felhasználása után az állat fajától és a 
termék beadási módjától függően más-más adagolás javaslatokat ad.

Leheto"ség van gyors és részletes 
adatimportálást is kérni

Egy új rendszerre átállás magában hordozza a legfontosabb kérdést: 
Mi lesz a meglévő, több évnyi adattal?
A Farmba való importálási munkát, fejlesztő kollegáinkkal való 
egyeztetéssel a lehető leggyorsabban végezzük.

A legfrissebb fejlesztésünk 
az automatizált bevételezési 
funkció 

A megrendelt termékeket azonnal készletre lehet venni az Alpha-Vet-es 
bizonylatszám beírásával, amivel szintén csökken a száraz adminisztratív 
munkával eltöltött idő.

dokiforfarm.com

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

https://dokiforfarm.com/



