
Neosztigmin alkalmazása  
tejelő tehenekben

A Septogut_B 
alkalmazásának előnyei

Javaslatok szintetikus szerek 
használatára a kokcidiózis 

elleni védekezésben



A LEGYET CSAPD LE, 
A TERMÉKRE CSAPJ LE!
Vásárolj 16 vagy 30 db ALBA légyirtó szert, gyűjtsd össze az ALBA visszaszedhető 
termékcímke első oldalán található légy ikont a gyűjtőlapra, fotózd le és küldd el 
nekünk e-mailben, majd válassz +10 Ft-ért az alábbi promóciós termékek közül!

ALBA 
AKCIÓ
Miért az ALBA légyirtó szer?

Mert:

• új hatóanyagú, erős és hatékony készítmény
• nincs ellene rezisztencia
• emésztőrendszeren keresztül és kontakt 

– érintés útján is ható készítmény
• azonnali és hosszantartó hatású (6-8 hét)
• szexuális vágykeltő tartalmú csalétek

FŐNYEREMÉNY

30 db gyűjtő matrica

GORENJE MO 17 MW mikrohullámú sütő, vagy

BOSCH TKA6A047 fi lteres kávéfőző (krém színű)

16 db gyűjtő matrica

REMINGTON D3190 hajszárító, vagy

PHILIPS HD 4646/00 vízforraló

HUAWEI P40 LITE 
4G 128 GB DualSIM Éjfekete 
Kártyafüggetlen Okostelefon

vagy

vagy

A LEGYET CSAPD LE, 
A TERMÉKRE CSAPJ LE!

A Promóció időtartama: 2020. április 20. - szeptember 30. 
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A BENDŐATÓNIA KIALAKULÁSA, 
KÖVETKEZMÉNYEI ÉS KEZELÉSE

A kérődzők bendőjének zavartalan 
működése, és a benne zajló biokémiai 
folyamatok legalább olyan fontosak, 
mint az oltógyomor és bélrendszer 
emésztő tevékenysége. A jó emész-
téshez alapvetően hozzátartozik a 
kiegyensúlyozott előgyomor motorika, 
hiszen ahhoz, hogy a bendőtartalom 
megfelelően keveredjen, az ott lévő 
nagyszámú mikroorganizmus tevé-
kenységét optimálisan kifejtse, szük-
ségesek az élénk előgyomor mozgások 
is. Sajnálatos, egyben közismert tény, 
hogy az előgyomrok motoros műkö-
dését számos közvetlen (elsődleges, 
takarmányozási eredetű bendőemész-
tési zavar: pl. takarmányminőségi, 
-kiosztási zavarok, bendőacidózis, 
bendő rothadás) és közvetett (másod-
lagos, következményes bendőemész-
tési zavar: pl. hőstressz, tőgy gyulladás, 
méhgyulladás, csülökbetegség, álta-
lános lázas megbetegedés) tényező 
képes hátrányosan befolyásolni, a 
motorikát lassítani. Akár egy enyhe 
fokú motilitás csökkenés is képes a 
folyamatot tovább súlyosbítani, a 
bendő homeosztázisát felborítani és 
végső esetben ténylegesen leállítani, 
ezáltal bendőatóniát előidézni.

A nagy termelésű, relatíve kevés 
szárazanyagfelvételre képes, a terme-
lés és a tápanyagbevitel „pengeélén 

táncoló” tejelő tehenek szinte kivétel 
nélkül valamilyen fokú bendőemész-
tési zavarban szenvednek. Ezt tetézik 
még – főleg az ellést követő időszak-
ban gyakran előforduló – anyagfor-
galmi és nemiszervi megbetegedések, 
továbbá a tőgy- és csülök gyulladásos 
betegségei. A bendőmotorika elmara-
dásának leggyakoribb jele a takarmány 
részbeni, vagy teljes visszautasítása és 
a kérődzés elmaradása, vagy akár ben-
dőfelfúvódás kialakulása.

A bendőmiliő helyreállítása, -opti-
malizálása (pl. vitaminok, nyomelemek, 
kobalt), bendőfauna- és flora helyreállí-
tása (élesztők, bendőtartalom kivonat), 
annak szubsztrátokkal való ellátása 
(cukrok, propiánátok), habrombolás, 
gázeltávolítás elősegítése, májműkö-
dés támogatás, epehajtás (menbuton) 
mind-mind közvetett emésztésjavító 
eljárások. A kereskedelmi forgalomban 
kapható különféle paszták, drenchek, 
porok, vagy injekciók – bár alkalmazá-
suk hasznos és sok esetben nélkülöz-
hetetlen – csupán a bendőmiliőre, vagy 
az emésztőcső következő szakaszára 
fejtik ki hatásukat. 

A bendő simaizomrétegére, így 
a motilitás fokozására nincsenek 
befolyással, tehát a folyamat lénye-
gét biztosító bendőmozgásokra, így 
a kérődzésre sem hatnak. Való igaz, 
hogy a megfelelő bendőmozgások 
esetén is szükséges  a bendőtartalom 

ideális miliője, de anélkül nem törté-
nik meg a tartalom keveredése, a falat 
újrarágása, és a megemésztett táplá-
lék továbbjuttatása.

A neosztigmin az előzőkkel ellen-
tétben éppen a bendő simaizomműkö-
désének direkt stimulálása révén képes 
az egész folyamatot fokozni, illetve 
beindítani,  továbbá a nyálelválasztás 
stimulálásával a kérődzés mechaniz-
musát is jelentősen támogatni.

GYAKORLATI TAPASZTALATOK A 
MÉHGYULLADÁSOK TERÉN

Tejelő tehenekben az Atonyl injek-
ció egyéb paraszimpatikus izgató 
hatásai is megfigyelhetőek. Ez külö-
nös jelentőséget nyer a méhfal kont-
rakciójára kifejtettet hatását tekintve, 
ugyanis jelenleg nincs olyan állatgyó-
gyászati készítmény a piacon, amit 
közvetlen méhösszehúzó szerként 
tudunk az involúció alatt alkalmazni. 
Ugyan az oxitocin ilyen, de sajnos 
hatása a méhre – élettani, hormonális 
okok miatt - csak az ellés utáni napok-
ban kielégítő. A prosztaglandinok ese-
tében a hatás ugyan megfigyelhető, 
de igen nagy dózisok esetén, és több 
napon keresztül alkalmazva, többször 
ismételve megfelelő. Mindkét ható-
anyagra igaz az a megállapítás, hogy 
hatásuk rövid ideig, esetenként csak 
10-15 percig érvényesül.

A neosztigmin (Atonyl) ezzel szem-
ben direkt, méhizomzat összehúzó 
hatással rendelkezik, ami ráadásul 
hosszú ideig fennáll. Ennek is köszön-
hetőek azok a hazai, gyakorlati megfi-
gyelések, melyek szerint az ellés után 
15 nappal alkalmazott egyszeri Atonyl 
injekciós kezelés hatására akár 10 liter 
mennyiségű kóros méhtartalom is tel-
jesen kiürül 2-3 nap alatt. Így a keze-
lést az esetek döntő többségében nem 
kell megismételni. Mindemellett ellés 
után alkalmazva a magzatburok eltá-
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PÖRGESSE FEL 
AZ EMÉSZTÉST!
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I D Őatonyl
1,5 mg/ml oldatos injekció A.U.V.

NEOSZTIGMIN TARTALMÚ OLDATOS INJEKCIÓ 
SZARVASMARHA, JUH, KECSKE ÉS LÓ SZÁMÁRA

HIÁNYPÓTLÓ KÉSZÍTMÉNY:
direkt motilitásfokozó hatás / több órás hatástartam 

www.vitamed.hu

AZ ATONYL EDDIGI 
ELÉGEDETT FELHASZNÁLÓI, 
REFERENCIA PARTNEREINK:

Agrárgazdaság Kft. 
Debreceni szarvasmarha-telep
Dr. Kovács Barnabás

Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.
Dr. Szabó János

Veritas 99 Kft., Hajdúnánás
Nagy Imre

Enyingi Agrár Zrt.
Dr. Bartyik János

Nemesszalóki Mg. Zrt.
Dr. Feczkó Péter

Dunakiliti Agrár Zrt.
Dr. Kóródi Péter

Solum Zrt.
Dr. Vágó Éva
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Talán nem vagyok egyedül azzal, hogy a szarvasmarha praxis régóta 
várt már egy olyan készítményre, amivel újra közvetlenül képes beavat-
kozni a bendőműködés, és méhfal kontrakciók serkentésére. Az Atonyl 
injekció hatóanyagának, a neosztigminnek aktivitása közvetlenül a sima-
izom működésére irányul, igy direkt módon stimulálja azt. Paraszimpati-
kus idegrendszeri izgató szerként, a szervezet több pontján is érvényesül: 
fokozza a mirigyek esetében a szekréciót, a bélrendszerben a perisztalti-
kus mozgásokat, valamint az egyéb szervek (például húgyhólyag, méh) 
simaizomzatának kontrakcióját.  A neosztigmin tartós és erős kovalens 
kötéssel kapcsolódik, így hatása akár 6 órán keresztül is fennállhat.
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vozása is gyorsabb és tökéletesebb. 
Szintén fontos megfigyelés, hogy a 
nemi ciklus ellés után a szokásosnál 
még korábban is indul el.

Az első ilyen jellegű üzemi tesztek 
kecsegtető tapasztalatokat adtak, és 
a kipróbáló telepek azóta is eredmé-
nyesen alkalmazzák az Atonylt méha-
tónia megszüntetésére és kivédésére 
az ellés utáni időszakban, programsze-
rűen az ellés utáni napon, majd ellés 
után 7-10 nappal adagolva; továbbá 
méhgyulladások kiegészítő terápiájá-

ban a kóros méhtartalom eltávolítá-
sára. 

Célszerűen minden olyan takar-
mányfelvétel csökkenéssel, kérődzés 
elmaradásával, a bendőmotorika akár 
csak enyhe fokú gyengülésével járó 
állapotban megfontolandó az Atonyl 
kiegészítő kezelésként történő alkal-
mazása, mint például a bendőacidó-
zis, a gyulladásos kórképek, a lázas 
állapotok, a hőstressz, a takarmány-
váltás. Mindemellett az ellést követő, 
programszerű alkalmazás egy kvázi 

kombinált direkt kezelés, mivel jóté-
konyan hat úgy a bendőmozgásokra 
(étvágyra), mint a méhtartalom (mag-
zatburok) kiürülésére. 

Kranjec Ferenc
állatorvos, kérődző-egészségügyi 

szakállatorvos, szaporodásbiológiai 
szaktanácsadó

Vitamed Pharma Kft.
kranjec.ferenc@vitamed.hu

+36-20-363-4811



Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: enrofloxacin 200 mg

cenflox 200 mg/ml
belsőleges oldat ivóvízbe keveréshez házityúk, pulyka és házinyúl részére A.U.V.

vitamed.hu

A szokásoshoz 
képest kétszeres 
koncentrációjú 
enrofloxacin 
tartalmú, itatható 
készítmény

Strapabíró 
csomagolás, 
gazdaságos, 
5 l-es kiszerelés

Kiváló ár- 
érték arány

Széleskörű 
alkalmazhatóság: 
tyúk, pulyka, házinyúl

HÁZITYÚK 

Az alább felsorolt, enrofloxacinra 
érzékeny baktériumok által okozott 
fertőzések kezelésére:

• Mycoplasma gallisepticum,

• Mycoplasma synoviae,

• Avibacterium paragallinarum,

• Pasteurella multocida.

PULYKA 

Az alább felsorolt, enrofloxacinra 
érzékeny baktériumok által okozott 
fertőzések kezelésére:

• Mycoplasma gallisepticum,

• Mycoplasma synoviae, 

• Pasteurella multocida.

HÁZINYÚL 

Pasteurella multocida által okozott 
megbetegedés, valamint az 
E.coli által okozott bélgyulladás 
gyógykezelésére.

JAVALLAT:

ENROFLOXAC
IN

K
O

N
C

ENTRÁCIÓBAN!

DUPLA 
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CÉL: AZ ANTIBIOTIKUM-
HASZNÁLAT VISSZASZORÍTÁSA

A nagyüzemi állattartás számára 
az egyik legnagyobb feladatot az anti-
biotikumok használatának visszaszo-
rítása jelenti. Jelenleg az állományok 
antibiotikum-mentes felnevelése 
számtalan kihívást tartogat, sokszor 
csak komoly kiesések árán lehetsé-
ges. Az uniós szabályozás és a nyu-
gat-európai vásárlók a termelőket az 
antibiotikum-használat teljes vagy 

nagymértékű visszaszorítása irányába 
ösztökélik, ők azonban a hús árában 
a drágább előállítási költségeket nem 
tudják érvényesíteni.

HOGYAN CSÖKKENTHETJÜK 
MÉGIS AZ ANTIBIOTIKUM-
FELHASZNÁLÁST 
GAZDASÁGOSAN?

Mára jól ismert, hogy a rövid- és 
közepes láncú zsírsavak észterei haté-
konyan használhatók a nagyüzemi 

állattenyésztésben. A részletes elem-
zések megmutatták, hogy közülük a 
vajsav és a laurinsav észtereinek kom-
binációja a leghatékonyabb. 

Ahogy egy 2014-ben megjelent 
cikkben olvasható, kísérleteket végez-
tek annak feltérképezésére, hogy 
különböző zsírsav-észterek milyen 
hatékonysággal tudják jótékonyan 
befolyásolni broiler csirkék bakteriá-
lis bélgyulladását. Az állatokkal magas 
energia- és nem-keményítő típusú 
poliszacharid-tartalmú tápot etettek, 
majd az így kísérletesen előidézett 
bakteriális bélgyulladás során vizsgál-
ták a főbb termelési paramétereket 
és az állategészségügyi mutatókat. 
A vajsav-észtert és laurinsav-ész-
tert tartalmazó táppal etetett cso-
port eredményei nem csak a kezeletlen 
kontrollcsoport, hanem az antibioti-
kummal kezelt kontrollcsoport (0,04 
mg/ml tilvazolin, ivóvízben itatva) 
eredményeinél is jobbak voltak (faj-
lagos takarmányértékesítésük 3,6%-
kal javult, átlagos végsúlyuk 8,5%-kal 
nőtt). 

Ezeknek a zsírsav-észtereknek a 
pozitív hatását vizsgálta egy másik 
belga felmérés is, melybe 300.000 
broiler csirkét vontak be: 5,7%-kal nőtt 
átlagos végsúlyuk, 2,1%-kal javult faj-
lagos takarmányértékesítésük.

A ZSÍRSAVAK ÉSZTEREZÉSE
Számos előnnyel jár: az észterek 

pH-semlegesek, védettek, így a zsírsa-
vak változatlanul juthatnak a gyomron 
át egészen a bélcsatornáig. Emellett 
nem korrozívak, hőstabilak, szaguk 
és ízük nem kellemetlen, így az álla-
tok takarmányba keverve szívesen 
fogyasztják őket. Ahogy egy 2012-es 
kutatásból kiderült, a laurinsav ész-
terének antibakteriális hatékonysága 
legalább hússzorosa a sima laurinsa-
vénak.1

A Septogut_B  
alkalmazásának előnyei

Csökkenti a bélrendszeri megbetegedések előfordulását, javítja a táp-
anyagok emészthetőségét, segíti a jótékony bélflóra fenntartását, gátolja 
a patogén baktériumok megtelepedését és szaporodását. 
Redukált antibiotikumfelhasználású, biztonságosan alkalmazható pre-
venció és terápia.
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Felhasznált irodalom:
1: Schlievert, P., Peterson, M. (2012): Glycerol Monolaurate Antibacterial Activity in Broth and Biofilm Cultures
2: Pásztiné Gere Erzsébet et al. (2012): A nátrium-n-butirát hatásának in vivo és in vitro vizsgálata oxidatív stressz okozta bélgyulladásokban;
MÁL 134. 726-732., 2012/12.
3: Ewa Hanczakowska (2016): The Use of Medium-Chain Fatty Acids in Piglet Feeding – A Review, Department of Animal Nutrition and
Feed Science, 32-083, Kraków, Poland
4: A. Ben Arfa et al. (2016): Antimicrobial activity of carvacrol related to its chemical structure; Letters in Applied Microbiology
5: J. R. Knowles et al. (2004): Antimicrobial Action of Carvacrol at Different Stages of Dual-Species Biofilm Development by
Staphylococcus aureus and Salmonella enterica Serovar Typhimurium

• a vajsav barriert képez a bélhám-
sejtek felszínén, ezzel megaka-
dályozza a patogén baktériumok 
megtapadását

• kiemelten fontos energiaforrás a 
bélfal epithel sejtjei számára -táp-
lálja a bélhámsejteket, mellyel 
segíti az egész bélrendszer fejlődé-
sét

• mivel csökkenti a pH-t, preven-
tív antibakteriális hatással bír (pl.  
Salmonella, Coli)

• a coliform baktériumok szaporo-
dásának visszaszorításán keresz-
tül a bélrendszert érintő fertőzéses 
állapotok kialakulásának megelő-
zésében és legyőzésében is haté-
konyan alkalmazható2

• növeli a bélbolyhok hosszát, ezáltal 
növeli a felszívódási felületet

• ezzel javítja a fajlagos takarmány-
felhasználást, így segíti a termelés 
hatékonyabbá tételét

• a laurinsav a patogén baktériu-
mok sejtfalán áthatolva károsítani 
képes azok belső struktúráit3

• antibakteriális hatása a legerősebb 
a kis- és közepes szénláncú zsírsa-
vak között

• hatásspektruma a Gram-pozitív 
baktériumok nagy részére kiterjed 
– többek között a Clostridiumokra is

• a Gram-negatív anaerob baktériu-
mok egy része, a mikoplazmák és 
a mikobaktériumok is érzékenyek 
hatására1

• savas környezetben a Gram-nega-
tív aerob baktériumok (E. coli, 
Salmonella, Klebsiella) is érzékeny-
nyé válnak rá (a pH-csökkenés ezen 
baktériumoknál egységenként 
500-szoros hatékonyság-növeke-
dést idéz elő a laurinsav-észterre)

• a karvakrol az oregánóolaj fő kom-
ponense

• fenolszármazék, mely kiemelke-
dően erős antimikrobiális hatásá-
ról ismert4 (CID hatású5)

• széles baktérium- és gombaellenes 
spektrummal bír

• a SEPTOGUT_B előállítása során 
tisztán szintetikus, standardi-
zált, feed-minősítésű alapanyagot 
használunk, ezzel biztosítva a ter-
mékben az állandó karvakrol-kon-
centrációt

VAJSAV- 
ÉSZTER

LAURINSAV-
ÉSZTER

KARVAKROL – 
A RÁADÁS
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B1 CSOMAG
Nettó 70 000 Ft értékű
vásárlás esetén 1 kanna 
Calphovet folyékony kiegészítő 
takarmányt adunk +10 Ft-ért

B2 CSOMAG
Nettó 250 000 Ft értékű vásárlás 
esetén 35 000 Ft értékű 
Vitamed Árengedmény a 
következő vásárlás összegéből*

NAGY CSOMAG
Minimum rendelési mennyiség:
3 kanna Antiox + 4 kanna Calphovet + 1 kanna Hepa Total

Vásároljon a táblázatban található termékekből az akció időtartama 
alatt legalább 250 000 Ft értékben, mely tartalmaz minimum 3 
kanna Antiox + 4 kanna Calphovet + 1 kanna Hepa Total terméket. 
A teljesülés esetén a következő vásárlásból 35 000 Ft értékű 
árengedményt biztosítunk (a megrendelés összege minimum 
nettó 35 000 Ft értékű kell legyen).

A ’kis csomag’ és ’nagy csomag’ nem összevonható, azaz kis csomag (+1 kanna Calphovet) választása esetén a csomaghoz 
tartozó vásárlási összeg az adott időszakban már nem számíthat bele a nagy csomag értékébe.

A Vitamed Árengedmény 2020. december 31-ig használható fel.

KIS CSOMAG
MINIMUM RENDELÉSI MENNYISÉG:
2 kanna Antiox + 1 kanna Calphovet

Vásároljon a táblázatban található termékekből 
egyszerre legalább 70 000 Ft értékben, mely 
tartalmaz minimum 2 kanna Antiox + 1 kanna 
Calphovet terméket, és + 10 Ft-ért 1 kanna 
Calphovet folyékony kiegészítő takarmányt 
adunk.

Az akció időtartama: 2020.04.15- 09.30.

BAROMFI 
VITAMIN ÉS 
KIEGÉSZÍTŐ 
AKCIÓ

www.vitamed.hu

 *RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT „BAROMFI VITAMIN ÉS KIEGÉSZÍTŐ AKCIÓ” PROMÓCIÓ
A Vitamed Pharma Kft. (6720 Szeged, Széchenyi tér 2/A. a továbbiakban: “Szervező”) által szervezett promócióban (“Promóció”) azon telepek, állatorvo-
sok (“Résztvevő”) vehetnek részt, akik a promóció ideje alatt a Vitamed Pharma Kft.-től vagy annak továbbforgalmazó partnerétől rendelnek a promóci-
ós csomagokból, továbbá elfogadják és teljesítik a jelen szabályzatban leírt valamennyi feltételt. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze! 
Az akcióban szereplő csomagok nem vonhatóak össze. Nagykereskedők és viszonteladók a promócióban nem vehetnek részt. A promóció a 2020. 
április. 15 - szeptember 30. közötti időszakban leadott megrendelésekre vonatkozik. A Résztvevőknek az adott időtartam lejárta után nem áll módjuk-
ban promóciós termékekhez jutni. A promóció zárásának határidejét a Szervező egyoldalúan meghosszabbíthatja, melyről a Résztvevőket megren-
deléskor tájékoztatja. Amennyiben a számla pénzügyi teljesítése a kiállítástól számított 90 napon belül nem történik meg (a rajta szereplő fi zetési 
határidőtől függetlenül), akkor a vevő nem jogosult az árengedményre vagy a kedvezményes árú termékre!
Promóciós termék átvétele: a promóciós termék átvétele a csomagok átvételétől eltérő időben, a Vitamed Pharma Kft. kollégáinak személyes 
látogatásával vagy postai úton történik. A Vitamed Árengedmény 2020. december 31-ig használható fel és kizárólag a Vitamed Pharma Kft. ál-
tal forgalmazott termékekre váltható be, a Vitamed Pharma Kft-től történő közvetlen (minimum nettó 35 000 Ft értékű) megrendelés esetén. 
A Szervező vállalja, hogy a tőle megrendelt csomagok megrendelőinek biztosítja a promóciós termékeket a csomagok értékének pénzügyi 
teljesítését követő 6 héten belül.
A szervező a változtatás jogát fenntartja, de az eredetivel megegyező értékű terméket biztosít. A képek csak illusztrációk.

Chick’Boost granulátum 5 kg

B-Act® wsp 2 kg

Az akcióban részt vevő termékek árlista szerinti áron:

Calphovet 5 liter

Vitaherb Antiox Se 5 liter

Lavital Forte 5 liter

Hepa-Total 5 liter

Vitaherb Digest 5 liter

Immuno-Life 5 liter

vitamed_akcio.indd   1vitamed_akcio.indd   1 2020. 06. 22.   10:472020. 06. 22.   10:47



 

Javaslatok szintetikus szerek 
használatára a kokcidiózis elleni 
védekezésben

A kokcidiózis mindenhol előfor-
dul, ezért a mentesítés nem meg-
oldható gyakorlati körülmények 
között, a védekezést így antikokcidiá-
lis készítmények és/vagy kokcidiózis 
elleni vakcinák alkalmazásával kell 
megoldani. 

A kokcidium-ellenes szerek közül 
először a szintetikus szerek kerültek 
forgalomba. Leland Grumbles publi-
kálta az első cikket a kokcidium-ellenes 
szerek profilaktikus célú alkalmazá-
sáról 1948-ban, ebben a szulfaquino-
xalin folyamatos alkalmazását írja le 
baromfinál. 

A szintetikus szerek hatékonynak 
bizonyultak és piacra kerülésük után 
hamar népszerűvé váltak. Egészen 
1971-ig ezek a vegyületek jelentették 
az egyetlen lehetőséget a kokcidiózis 
elleni védekezésben, az ionoforok csak 
a ’70-es években kerültek forgalomba.

EGYRE NAGYOBB
AZ ÉRDEKLŐDÉS 
A SZINTETIKUS SZEREK IRÁNT 

Az utóbbi években egyre nagyobb 
az érdeklődés a szintetikus szerek 
iránt, főként az USA-ban. Ez elsősor-
ban annak köszönhető, hogy csök-
kent az ionoforok használata, mivel 
ezeket antibiotikumnak tekintik vagy 
akként sorolták be, és ezért nem hasz-

nálhatóak olyan termelési rendszerek-
ben, amelyek „antibiotikum-mentes” 
vagy „antibiotikum-mentes felneve-
lés” jelöléssel ellátott csirkehúst állí-
tanak elő. Ezeken a piacokon egyre 
gyakrabban használnak kokcidiózis 
elleni vakcinákat a brojlereknél, gyak-
ran szintetikus szerekkel kombinálva.

A szintetikus kokcidium-ellenes 
szerek kifejezetten hatékonyak, erő-
sen csökkentik a paraziták számát. 
Szintetikus készítmények használatá-
val kisebb lesz az oociszta ürítés, ami 

kedvezően befolyásolja a fertőzési 
nyomást az állományban.  

Ez különösen akkor előnyös, ha a 
rotációban a vakcina előtt használják. 
A parazita populáció erős csökkentése 
kompetitív előnyhöz juttatja a vakci-
natörzseket, ami különösen attenuált 
törzsek használatakor nagy segítség.  

Ha nincs is vakcinázás, évente egy-
szer szükséges egy ún. „szintetikus 
szünet” az ionofor kezelés során elke-
rülhetetlenül felerősödő fertőzési nyo-
más csökkentése érdekében. 

Kokcidiózis vakcinák
• E. acervulina 
• E. maxima 
• E. tenella 
• E. mitis 
• E. necatrix 
• E. brunetti 
• E. praecox

Ionoforok 
• szalinomicin 
• monenzin 
• narazin 
• maduramicin 
• szemduramicin 
• lazalocid

Szintetikus szerek
• diklazuril 
• nikarbazin 
• halofuginon
• amprólium 
• klopidol 
• dekokvinát 
• metil-benzokvát 
• robenidin

A  rotációs program során felváltva kell használni szintetikus szereket, 
ionoforokat és a vakcinázást. Ezen felül az adott csoporton belül is 

érdemes rotációban használni a hatóanyagokat.

1. ábra Oociszta-ürítés (teoretikus ábra) csak ionoforok 
használata esetén. Az oszlopok jelzik a várható oociszta-ürítést, 

a vonal egy standard brojler növekedési görbét mutat.

2. ábra Oociszta-ürítés (teoretikus ábra) csak szintetikus készít-
mények használata esetén. Az oszlopok jelzik a várható oociszta-

ürítést, a vonal egy standard brojler növekedési görbét mutat.

Életkor (nap)
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OOCISZTA-ÜRÍTÉS 
Ha megfigyeljük az oociszta-ürí-

tést, az ólban egyre magasabb és 
magasabb oociszta számot fogunk 
tapasztalni, ahogy az állományok jön-
nek egymás után, ha kizárólag ionofor 
kezelést alkalmazunk (1. ábra).

Egy teljes szintetikus program erő-
sen csökkenteni fogja az oociszta-ürí-
tést egy teljes ionofor programhoz 
képest, ezzel gyakorlatilag „kisöpri” az 
ólat (2. ábra). 

A fordított shuttle programban 
ionofort használnak az indító és a 
nevelő fázisokban, majd ezt követi 
egy szintetikus hatóanyag a befe-
jező fázisban. Ezzel változik a fertőzés 
dinamikája, az oociszta-ürítést a fel-

nevelés végén csökkentik jelentősen 
(3. ábra).

Egyes szintetikus készítmények 
nulla napos várakozási idővel vannak 
törzskönyvezve, például a Coxiril® (dik-
lazuril) Európában, így használhatóak 
a kokcidiózis elleni védekezésben egé-
szen a vágásig.

Akkor érdemes fordított shuttle 
programot alkalmazni, amikor az elvál-
tozások javarésze a felnevelés végén 
(35 napos kor körül) jelentkezik. 

A szintetikus vegyületek hatás-
mechanizmusa eltérő, ezért közöt-
tük nem áll fenn a keresztrezisztencia 
kialakulásának kockázata.

Az ionoforokkal ellentétben a szin-
tetikus kokcidium-ellenes szerek nem 

rendelkeznek antimikrobiális hatás-
sal és közvetlenül nem befolyásolják 
a Gram-pozitív baktériumok, például a 
Clostridium perfringens szaporodását. 

Ugyanakkor közvetett hatásuk van, 
mivel a szubklinikai és klinikai kokcidi-
ózissal szembeni erős hatékonyságuk 
miatt megszüntetik az elhalásos bél-
gyulladás és a dysbacteriosis egyik leg-
fontosabb hajlamosító tényezőjét.

A szintetikus vegyületek általá-
ban igen biztonságosak. Ezzel szem-
ben az ionoforok esetében a terápiás 
sáv szűkebb és toxicitási problémák is 
jelentkezhetnek bekeverési hibák vagy 
kereszt kontamináció esetén. 

A szintetikus szerek nagyon erős 
parazitaellenes hatékonyságának 

6. ábra Teljesítmény vizsgálata, egy szintetikus vegyület (Steno-
rol) és egy probiotikum (B-Act) kombinációjának előnyös hatá-

sának igazolására. A különböző betűk statisztikai különbséget 
jeleznek, P<0,05.

3. ábra Oociszta-ürítés (teoretikus ábra) fordított shuttle prog-
ram (ionofor után szintetikus készítmény) használata esetén. Az 
oszlopok jelzik a várható oociszta-ürítést, a vonal egy standard 

brojler növekedési görbét mutat.

Életkor (nap)
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köszönhetően a parazita populációban 
a csökkenő érzékenység gyorsabban 
alakul ki, mint az ionoforok eseté-
ben. A hatóanyagra érzékeny paraziták 
száma jelentősen csökken, így ha van-
nak rezisztens paraziták, azok köny-
nyebben el tudnak szaporodni és 
dominánssá válhatnak a populációban 
(4. ábra).

Ezért általánosságban a kokci-
dium-ellenes szereket, de főként a 
szintetikus vegyületeket körültekin-
tően kell használni a csökkent érzé-
kenység elkerülése érdekében.

A rendelkezésre álló lehetőségek 
(ionoforok, szintetikus szerek, vakci-
nák) váltogatásával optimális, hosz-
szú távú kokcidium-elleni védekezést 
lehet megvalósítani a rendelkezésre 
álló eszközök hatékonyságának meg-
óvásával.

Az egyes eszközök előnyeinek 
és hátrányainak, illetve a gyakorlati 
tapasztalatok figyelembe vételével 
dolgozták ki a védekezési irányelveket.  

Általános alapelv a rotáció alkalma-
zása: egy hatóanyag túlhasználatával 
csökken annak hatékonysága. Ezért 
nem szabad ugyanazt a hatóanyagot 
túl sokáig használni és elegendő pihe-
nőidőt kell biztosítani, mielőtt újra 
bevetnénk őket (5. ábra). 

ÖKÖLSZABÁLY A SZINTETIKUS 
KÉSZÍTMÉNYEK OKOS 
ROTÁCIÓJÁHOZ
Szintetikus „takarítás”  
évente egyszer 

Ideális esetben szintetikus szere-
ket évente egyszer kell használni (ún. 
„takarító program”) shuttle program 
során egy, legfeljebb két turnusban.  

Egy ionoforos shuttle program elő-
nye, hogy ki lehet használni az iono-
forok mikrobiotára gyakorolt jótékony 
hatását a több kihívással tarkított 
nevelési fázisban. Ha a szintetikus 
készítmény alkalmazására a turnus 
elején kerül sor, akkor kevesebb para-
zita-hatóanyag kontaktus jön létre és 
ez biztonságosabb, mintha a fordított 
shuttle programban használnák a befe-
jező fázisban a szintetikus szereket. 

A fordított shuttle program során 
viszont a turnus végén csökken a para-
zitaterhelés, ami a következő turnus 

számára jelent alacsonyabb fertőzéses 
nyomást. Miután használt egy adott 
szintetikus vegyületet, azt abban az 
évben már ne használja újra!  

Más szintetikus vegyületeket lehet 
használni, mivel nem alakul ki köztük 
keresztrezisztencia. Ha átmenetileg 
szükség van az ionoforok használatá-
nak teljes beszüntetésére, a szinteti-
kus szereket lehet önállóan is használni 
egy program során. A „szintetikus szü-
netet” általában az év kevésbé terhelt 
időszakában alkalmazzák, pl. Európá-
ban ez a nyári időszak.  Ezt azonban 
ne tekintsük korlátozó jellegűnek.  

Probiotikumokkal kombinálva 
Mivel a szintetikus szerek nem hat-

nak a Gram-pozitív baktériumokra, 
mint pl. a Clostridium perfringens, a 
szintetikus programot ajánlott kiegé-

szíteni egy hatékony probiotikummal. 
Összehasonlították brojlerek tel-

jesítményét kísérletes körülmények 
között Stenorol® (halofuginon) és 
B-Act® önálló vagy kombinált alkal-
mazása mellett, és a tendencia egy-
értelműen jobb teljesítményt igazolt 
a szintetikus szer és a B-Act együttes 
alkalmazása esetén (6. ábra). 

Fontos megjegyezni, hogy az iono-
fort és szintetikus szereket tartalmazó 
kombinált készítmények esetén az 
alkotóelemek eltérő hatásmechaniz-
musa miatt csak lassabban alakul ki a 
csökkent érzékenység. Ez magyarázza, 
hogy miért lehet ezeket hosszabb időn 
keresztül használni, mint a kizárólag 
szintetikus vegyületeket tartalmazó 
készítményeket.

Ezeket a kombinált készítménye-
ket akár egy évben 9 hónapig is lehet 

Ionofor

Szintetikus Szintetikus

Ionofor

= rezisztens parazita = érzékeny parazita

= „A” kokcidium-ellenes szerre rezisztens, de „B”-re érzékeny parazita 

Antioccidial A Antioccidial B

= érzékeny parazita

4. ábra A szintetikus szerekkel ellentétben az ionoforok mellett a paraziták valameny-
nyire képesek szaporodni. Emiatt több érzékeny parazita fog ürülni, ezek pedig verseny-

társat fognak jelenteni a rezisztens parazitáknak. Ennek következtében az ólat nem 
fogják ellepni a rezisztens törzsek.

5. ábra A rotáció hatása a rezisztencia kialakulására Egy rotációs program során az 
első használt kokcidium-ellenes szerre rezisztens paraziták el fognak pusztulni a ható-

anyagváltást követően.
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használni, mivel lassabb a rezisztencia 
kialakulása. Használat után érdemes 
legalább 3 hónapos pihenőidőt adni a 
készítménynek.

Alkalmazás pulykáknál
Az utóbbi években a pulykatar-

tók számára egyre fontosabbá váltak 
a szintetikus vegyületek a kokcidiózis 
elleni védekezésben.

Mivel csak korlátozott számban áll-
nak rendelkezésre kokcidium-ellenes 
szerek pulykák számára és egyre nehe-
zebbé válik kokcidiumok elleni védeke-
zés, a pulykatartók shuttle programok 
részeként vagy önálló programban 
használják a szintetikus szereket.

Európában nincs vakcina forgalom-
ban, ezért még inkább korlátozott a 
védekezés eszköztára pulykáknál, itt 
még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 
meglévő lehetőségek kiaknázására.

Következtetés
A szintetikus szerek fontos elemei 

a kokcidiózis elleni védekezés eszköz-
tárának. Az elmúlt években jelentő-
ségük nőtt az antibiotikum-mentes 
felnevelés térhódítása miatt, illetve 
mert használhatóak a más kokcidium-
ellenes szerekkel szembeni rezisz-
tencia elleni küzdelemben. Ugyanúgy, 
mint minden más kokcidium-elleni 
készítményt, a szintetikus szereket is 
felelősen kell alkalmazni.

A hagyományos termelési rendsze-
rekben (ahol engedélyezik az ionoforok 
használatát) javasolt legalább évente 
egyszer egy shuttle program részeként 
szintetikus vegyületet alkalmazni a 
fertőzéses nyomás csökkentése érde-
kében.

Alternatív termelési rendszerek-
ben (antibiotikum-mentes felnevelés) 
a szintetikus vegyületek hozzáadott 
értéket jelenthetnek a bio-shuttle, a 
gyógyszeres indító-nevelő és a shuttle 
szintetikus programokban, javítva a 
teljesítményt. Ezek az erős antikokci-
diális készítmények stratégiai jellegű 
alkalmazásuk révén hozzájárulhatnak 
a kokcidiumok elleni védekezés haté-
konyságához.

 Huvepharma NV 
Szakértői csoport

 Belgium, www.huvepharma.com 



Szakmai programok

ECAR 2020 SZIMPÓZIUM 
Az ÁTE Szülészeti Tanszék és Haszonállat-gyógyászati 
Klinika szakmai konferenciája

2020. augusztus 6-8.
Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
+ 89 továbbképzési pont

XXIX. KÖVES NAPOK 
2020. szeptember 7-8.
Hotel Füred**** Spa & Conference

SZARVASMARHA ÁGAZATI SZEMINÁRIUMOK
Az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. 
szarvasmarha-egészségügyi rendezvénye

2020. szeptember 16-17.
Debreceni Egyetem Szolnok Campus, Szolnok

Program:
A borjúnevelés takarmányai a gyakorlatban: folyékony 
takarmányok, A borjúnevelés takarmányai a 
gyakorlatban: szilárd takarmányok a 180. életnapig, A 
borjú- és növendéknevelés gazdasági kérdései, Tejpiaci 
kilátások, Helyettesítő termékek a tejpiacon, Az 
antibiotikumok és a fertőtlenítőszerek
használatáról, A borjúnevelés állategészségügyi 
kihívásai, Két kísérlet a szürkemarha megmentésére
+ 35+23 továbbképzési pont

XXVIII. DERZSY NAPOK
2020. október 5-6.
Hotel Füred**** Spa & Conference

ELŐZETES BEJELENTÉS
VII. CSERKE-VITÉZ KONFERENCIA
A MÁOK Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetének 
kétnapos konferenciája 

2020. október 10-11.
Aqua Spa Wellnes Hotel és Konferencia Központ, 
Cserkeszőlő

Témakörök: lógyógyászat, méhészet, aktuális 
járványvédelem, kisállat ortopédia és 
bőrgyógyászat, fertőző sertésbetegségek 
diagnosztikája
+ később kerül meghatározásra továbbképzési pont

További információk: http://vetmedlabor.hu/

A helyes megfejtők között az alábbi 
nyereményeket sorsoljuk ki: 

3 db pendrive és 
3 db Vitamed törülköző

A megfejtés mellé kérjük, adja meg címét 
és telefonszámát is, hogy értesíteni 
tudjuk!

Beküldési cím:
Vitamed Pharma Kft.  
1096 Budapest, 
Vendel u. 7-9. fszt. 1. 
Fax:  +36 1/29-909-28.  
E-mail:  marketing@vitamed.hu

Beküldési határidő:  
2020. július 31.

Kereszt
rejtvény • egy egyedülálló probiotikum törzset tartalmazó kiegészítő takarmány

• megvédi a gyomor-béltraktust a káros mikroorganizmusoktól, ráadásul direkt   
 antagonizmussal bír a clostridiumokkal szemben

• az antibiotikum mentes felnevelés, a korszerű fogyasztóbiztonság,

 és a magas teljesítmény lehetőségét rejti magában

• a pelletálás és az emésztés során is stabil marad
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Haszonállatoknak
Terméknév Felhasználás Fő hatóanyagok Kiszerelés

Acifoam hosszantartó tapadást biztosító savas habtisztítószer ortofoszforsav
5 l

25 l

Alba ® légyirtószer klotianidin, (Z)-9 trikozén 500 ml

Amoxyn 1000 mg/g por  
ivóvízbe keveréshez

antibiotikum sertésnek, pulykának, baromfinak amoxicillin 1 kg

Atonyl  injekció

szarvasmarha, juh, kecske részére bendőatónia és 
bélatónia kezelésére, lónak bélatónia és hólyagatónia 
esetén alkalmazható paraszimpatomimetikum, simaizom 
stimuláns

1,5 mg/ml neosztigmin 40 ml

B-Act® 100 WSP egyedülálló hatékonyságú és ellenálló-képességű bélflóra 
stabilizáló készítmény, takarmányba keverhető és 
vízoldekony formában is. Kompetitiv módon gátolja a Cl. 
perfringens bélbeli elszaporodását

bacillus licheniformis spórák
2 kg

B-Act® premix 20 kg

Boosty’Vo energiapaszta borjaknak

közepes szénláncú zsírsavak, glükóz, 
kolosztrum, tejsavbaktériumok, A, D, B

1
, B

2
, 

B
6
, B

12
, PP, C-vitaminok, növényi kivonatok 

(kóla, gvarana), vas-szulfát, ízesítő (édes ízű).

15 ml

60 ml

Calphovet oldat 
baromfifélék és egyéb állatfajok csontképződéséhez, 
energiafolyamataihoz, az emésztés és az immunrendszer 
támogatására

makro- és mikroelemek,  
szerves és szervetlen savak

5 l

Cenflox injekció
Tüdőgyulladás és kolimasztitisz (MMA) kezelésére szolgáló, 
egyszeri kezelésre alkalmas készítmény  
sertés és szarvasmarha részére.

enrofloxacin 100 ml

Cenflox 20% oldat antibiotikum házityúknak, pulykának, házinyúlnak enrofloxacin
1 l

5 l

Cenmicin oldatos injekció
szarvasmarhák, sertések és juhok 
gyógykezelésére

linkomicin és spektinomicin 100 ml

Chick’boost
gyorsan hasznosuló energiaforrás naposcsibéknek, 
pulykapipéknek és kiskacsáknak

glükóz, koncentrált fehérje, MOS, vitaminok 5 kg

Colicin 2400 por  
belsőleges oldathoz 

antibiotikum sertésnek, házityúknak kolisztin 1 kg

Colicin 2400 gyógypremix antibiotikum sertésnek kolisztin 10 kg

Coxidin® 200
mikrogranulátum

kokcidiosztatikum tojójércék, brojlercsirkék és hízópulykák 
részére

monenzin – nátrium 20 kg

Coxiril® 0,2% 
mikrogranulátum

kokcidiosztatikum, broiler csirke, pulyka, gyöngytyúk, nyúl 
részére

diklazuril 20 kg

Dila-Part oldatos injekció
ló, sertés, szarvasmarha, 
kiskérődzők ellése során alkalmazható

oxitocin 250 ml

Doxyprim 400 mg/g por 
ivóvízbe keveréshez

antibiotikum sertésnek, pulykának, házityúknak doxiciklin
1 kg

5 kg

Ecofoam adv.
extra hatékonyságú, hosszantartó tapadást biztosító lúgos 
habtisztítószer

nátrium-hidroxid
5 l

25 l

Doxyprim 400 mg/ml oldat 
ivóvízbe keveréshez

antibiotikum pulykának, házityúknak enrofloxacin 1 l

Hepa Total oldat komplex májvédő készítmény 5 l

Hostazym® X6000
mikrogranulátum

multienzim komplex xylanáz enzim 20 kg
Hostazym® X30000 
mikrogranulátum

Hydraboost Piglet oldat
malacok rehydrálására, elektrolit-egyensúlyuk 
helyreállítására stresszhelyzetekben

dextróz, nátrium-klorid, kálium-citrát,  
kálium-foszfát, laktóz, cukornád melasz

5 l

Ketoprocen 100 mg/ml  
oldatos injekció

gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, lázcsillapító lovak, 
szarvasmarhák, sertések részére

ketoprofen 100 ml

Kilcox Extra 5 L extra hatékonyságú fertőtlenítőszer, mely a baktériumok, 
vírosok, gombák mellett féregpeték, kokcídium és 
cryptosporidium oociszták ellen is hatékony.

kolokrezol, glutáraldehid és kvaterner 
ammónium vegyületek egyedülálló keveréke

5 l

Kilcox Extra 25 L 25 l

K-Flor 100 mg/ml oldat 
ivóvízbe keveréshez

antibiotikum sertéseknek florfenikol 1 l

Vitamed terméklista Magyar termék Ezen termékeink vénykötelesek
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Ladoxyn 100 mg/g 
mikrogranulált gyógypremix 

antibiotikum sertésnek doxiciklin 25 kg

Ladoxyn 500 mg/g  
mikrogranulátum belsőleges 
oldathoz

antibiotikum sertésnek, házityúknak, pulykának doxiciklin 5 kg

Lamboost paszta energiapaszta bárányoknak

közepes szénláncú zsírsavak, glükóz, koloszt-
rum, tejsavbaktériumok, A, D, B

1
, B

2
, B

6
, B

12
, 

PP, C-vitaminok, növényi kivonatok (kóla, 
gvarana), vas-szulfát, ízesítő (édes ízű).

100 ml

Lamox 200 mg/g 
mikrogranulált gyógypremix 

antibiotikum sertéseknek amoxicillin 10 kg

Lamox 800 mg/g por ivóvízbe 
keveréshez

antibiotikum házityúknak, sertéseknek amoxicillin 1 kg

Lavital Forte oldat

a hazai forgalomban kapható egyik legtöményebb 
vitamin koncentrátum, kiegészítve a baromfi számára 
nélkülözhetetlen pantoténsavval és aminosavakkal, 
baromfinak, nyúlnak, sertésnek, szarvasmarhának, lónak, 
juhnak

A-, D-, E-, B-, C-, K-vitaminok, aminosavak 5 l

Lamulin 81 mg/g 
mikrogranulált gyógypremix 

antibiotikum sertésnek tiamulin-hidrogén-fumarát 25 kg

Lamulin 364.2 mg/g 
granulátum belsőleges 
oldathoz

antibiotikum sertésnek tiamulin-hidrogén-fumarát 1 kg

Linco-Feed 110 mg/g 
mikrogranulált gyógypremix 

antibiotikum sertésnek linkomicin 25 kg

Linco-Sol 400 mg/g por 
ivóvízbe keveréshez

antibiotikum brojlercsirkéknek, sertésnek linkomicin 1,5 kg

OptiPhos® 2500 CT
fitáz enzim fitáz enzim 20 kg

OptiPhos® 5000 CT

Piggyboost paszta energiapaszta újszülött malacoknak

közepes szénláncú zsírsavak, glükóz, 
kolosztrum, tejsavbaktériumok, A, D, B1

, B
2
, 

B
6
, B

12
, PP, C-vitaminok, növényi kivonatok 

(kóla, gvarana), vas-szulfát, ízesítő (édes ízű).

250 ml

Sacox® 120 mikrogranulátum
kokcidiosztatikum tojójércék 
és brojlercsirkék részére

szalinomicin – nátrium 20 kg

Septogut_B premix

Csökkenti a bélrendszeri megbetegedések előfordulását, 
javítja a tápanyagok emészthetőségét, segíti a jótékony 
bélflóra fenntartását, gátolja a patogén baktériumok 
megtelepedését és szaporodását

glicerollal észterezett vajsav és laurinsav és 
karvakrol

20 kg

Stenorol® 0,6 % 
mikrogranulátum

kokcidiosztatikum broilercsirkék és pulykák részére  halofuginon 20 kg

Tilmicosol 250 mg/ml 
koncentrátum belsőleges 
oldathoz

antibiotikum sertésnek, házityúknak,
pulykának, szopós borjúnak

tilmikozin 1 l

Toltramax 50 mg/ml belsőleges 
szuszpenzió sertések részére 

kokcidiosztatikum malacok részére toltrazuril
250 ml

1 l

Vetrisulf pulvis por ivóvízbe 
keveréshez

a magyar szulfonamid szulfaklórpiridazin-Na, trimetoprin
100 g

1 kg

Virofoam hosszantartó tapadást biztosító lúgos habtisztítószer nátrium-hidroxid
5 l

25 l

Viroguard 5 L
fertőtlenítőszer

glutáraldehid, formaldehid és kvaterner 
ammónium

5 l

Viroguard 25 L 25 l

Vitaherb Aero
gyógynövények illóolajait és lándzsás útifű-kivonatot 
tartalmaz a légzőszervi megbetegedések tüneteinek 
enyhítésére

kakukkfű illóolaja, eukaliptusz illóolaja, fahéj 
illóolaja, ausztrál teafa illóolaja, lándzsás 
útifű kivonata

5 l

Vitaherb Digest
illóolajok és B12-vitamin a takarmányfelvétel növelésére, 
valamint az emésztőszervi rendellenességek megelőzésére 
és tüneteinek enyhítésére

oregano illóolaja, rozmaring illóolaja, 
fokhagyma illóolaja, B12

-vitamin
5 l

Vitaherb Antiox SE
komplex antioxidáns rendszer a szabadgyökök okozta 
elváltozások kivédésére

E-vitamin, szelén, vörös szőlőhéj kivonat, 
U-vitamin, réz, cink

5 l

Vitaminas TT + elektrolitok
ásványi só- és vitamintartalmú készítmény gazdasági 
haszonállatok részére

vitaminok és ásványi sók
1 kg

100 g

Ziad táplálkozásfiziológiai adalékanyag 75% elemi cink 5 kg



E-mail: iroda@vitamed.hu


