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BEMUTATKOZÁS

Tisztelt Partnerünk!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy ezzel az elsõ lapszámmal
indítjuk útjára a Vetasa Magazint.
Negyedévente megjelenõ kiadványunkban szakmai cikkeket, esettanulmányokat, termékismertetõket, piaci
híreket, újdonságokat és aktuális kedvezményes ajánlatainkat olvashatja. Bízunk benne, hogy szaktanácsaink
és a különbözõ állattartó telepek sikereinek bemutatásán keresztül olyan hasznos információkhoz jut, melyet
saját munkája során is kamatoztathat.
A Vetasa Kft.-t a nicaraguai születésû Carlos Samayoa alapította 1999-ben. UNESCO ösztöndíjjal érkezett és tanult
a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemen, ahol 1994-ben
végzett. Spanyolországban sajátította el azokat a sertés
mesterséges termékenyítési technikákat, melyek Magyarországon ekkor még nem voltak elterjedtek telepi szinten.
Aktív munkájával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a
magyar sertéstelepeken meghonosodott a sperma
professzionális és részletes laboratóriumi vizsgálata.
Mindig nyitott volt az új ismeretekre, és a mai napig a
legfontosabbnak a folyamatos fejlõdést tartja, mind
egyéni, mind vállalati szinten.
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FOGÓT AJÁNDÉKBA ADUNK !

A közölt árak nem tartalmazzák az Áfa-t és az utánvétes kiszállítás költségét. Amennyiben megadja telefonos vagy e-mail elérhetõségét, szállítás
elõtt értesítjük.
A sertés ENAR-ban használható füljelzõk a sertésszállítás céljának megfelelõen 2 csoportba sorolhatók:
• MS vágóhídi mûanyag füljelzõ (FEHÉR): Hazai vágóhídra történõ szállítás esetén.
• MS továbbtartási mûanyag füljelzõ (SÁRGA): Az önálló tenyészetbõl egy
másik tenyészetbe, piacra, kiállításra, állategészségügyi intézménybe
illetve exportra történõ szállítás esetén.

1. év – 1. szám / 2014. február

Bemutatkozás

3. oldal

Fõ profilunk a „sertés lakberendezés”
Állattartó telepi rekonstrukció
Ormándlakon
4-5. oldal
Tartástechnológia
választékunk új elemei
Ventillátorok, kürtõk,
etetõk, válaszfal

6-7. oldal

Divatba jött
az egészséges táplálkozás
Ultrafed takarmánykiegészítõ esettanulmány
Hajdúböszörményi Mg. Zrt.
8-9. oldal
Aktuális ajánlataink

10-11. oldal

A cég vezetõ üzletága a sertés tartástechnológia forgalmazása, teljes körû beszerelése, kulcsrakész kivitelezése
a rekonstrukciótól a zöldmezõs beruházásokig. Berendezéseink, gépeink megfelelnek az Európai Unióban elõírt
magas minõségi követelményeknek, melyek megújított
beszállítói körbõl holland, német, olasz, spanyol gyártók
termékei. Lehetõséget adunk a jó minõséget garantáló,
beszállítóként mûködõ magyar kisvállalkozóknak is.

Fõbb termékcsoportjaink: általános telepi fogyóeszközök, a sertés mesterséges termékenyítéséhez szükséges
laboratóriumi berendezések és eszközök, takarmánykiegészítõk, higiéniai termékek. Számos sertéstelepen szereltünk fel komplett laboratóriumot, az egyszerûtõl a
legmodernebb számítógépes spermaelemzés és vizsgálat végzésére alkalmasig.

Fogyóeszköz divíziónk a sertéstelepek minden eszközszükségletét ki tudja szolgálni, raktárkészletrõl 24 órán
belül, egyedi igények esetén is rövid beszerzési határidõvel. Több beszállítónk magyarországi képviseletét
látjuk el: a holland MS Schippers, a spanyol Isidro Sobrino
és Importvet kizárólagos képviseletét, valamint a spanyol Rotecna, az olasz AZA és Siroplast gyártókét.

Szaktanácsadó kollégáink széleskörû ismereteikkel folyamatosan segítik az állattartó telepek munkáját, az adott
telep problémáinak felmérése alapján adnak javaslatot
azok kiküszöbölésére, javítására, legyen szó szaporodásbiológiáról, tartástechnológiáról, takarmányozási
problémákról.
Keresse õket bizalommal!

Szaktanácsadó kollégáink elérhetõségei:
Dél-Magyarország:

Tiszántúl:

Dunántúl:

Közép-Magyarország:

Albert László

Dr. Nagy Zoltán

Pászti Zoltán

Teisenhoffer Lajos

+36-30-4620-355
albert.laszlo@vetasa.hu

+36-30-4620-388
nagy.zoltan@vetasa.hu

+36-30-4620-282
paszti.zoltan@vetasa.hu

+36-30-5394-414
vetasa@vetasa.hu

A szimpla füljelzõket az állatok jobb fülébe kell behelyezni!

Gödöllõi Központ, termékinformáció és megrendelés:

A megrendeléshez szükséges nyomtatvány a NÉBIH-tõl igényelhetõ illetve
elektronikus formában is letölthetõ. Megrendelését postai úton a kitöltési
útmutatásban megadott címre kell beküldeni.

Vetasa sertés ENAR ügyfélszolgálatunk elérhetõségei:
Telefon: +36-28-416-788
E-mail: info@vetasa.hu

TARTALOM

Tóth Péter
+36-30-3868-589 • toth.peter@vetasa.hu; info@vetasa.hu

Legyen malaca!
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ÁLLATTARTÓ TELEPI
REKONSTRUKCIÓ ORMÁNDLAKON

Elsõ megvalósítási szakasz: 2 épületben 750+500
férõhelyes süldõ - és kocaszállás és 72 emelhetõ
hátfalú egyedi állás kiépítése a Göcsej Pig Kft.
sertéstelepén

A Göcsej Pig Kft. számára 2000. óta szállítjuk a mesterséges termékenyítéshez szükséges eszközöket, berendezéseket és telepi higiéniai termékeket.
A szaporodásbiológiai eredmények javítása céljából vált
szükségessé, hogy a sertéstelepen megfelelõ számú
egyedi és csoportos férõhely kerüljön kialakításra a
fiaztató rész bõvítésével együtt. Nagy elkötelezettséggel vállaltuk a technológiai beruházáshoz a berendezések leszállítását és a beszerelési munka kivitelezését.
Id. Radics Sándor és ifj. Radics Sándor tulajdonosokkal
alapos tervezés elõzte meg a munkálatok megkezdését.
Ehhez hasznos tapasztalatokat szereztek a spanyol
referencia telepeken, ahova Carlos Samayoa kezdeményezésére látogattak el. Példaértékû a tulajdonosok
hozzáállása, az aprólékos, újító és gazdaságos, valamint a helyi igényekre szabott megoldások keresése.
Mivel részben uniós forrásból valósul meg a beruházás,
elvárás volt az uniós normáknak megfelelõ modern
gépek, berendezések beszerelése. A tulajdonosok
hosszútávra terveznek, így elsõdleges szempont volt az
anyagok kiválasztásánál, azok idõtállósága.
Az elsõ két épületben összesen 750+500 férõhelyes
süldõ - és kocaszállás és 72 emelhetõ hátfalú egyedi
állás került kialakításra.
A süldõszálláson mûanyag padozat, német gyártmányú,
50 mm vastag 1 méter magas mûanyag válaszfalak,
Rotecna önetetõk, szopókás itatástechnológia került beépítésre, valamint Multifan típusú, vezérelt szellõzéstechnika
D:510-es, fordulatszám-szabályozott kürtõs ventillátorokkal és motoros pillangószeleppel ellátott kürtõkkel.

A folyton változó piaci feltételek, az egyre nehezedõ
gazdasági versenyhelyzet megköveteli a folyamatos
fejlesztést, az újabb technológiák alkalmazását a
hatékonyság javítása céljából. Ennek szellemében,
cégünk, a Vetasa Kft. újonnan átgondolt, megbízható termékeket gyártó beszállítói körrel frissítette
sertés tartástechnológiai termékeinek választékát.

Az egyedi állás teremben német betonpadozat, egyedileg legyártott horganyzott, emelhetõ hátfalú egyedi
állások, polimerbeton etetõvályúk, szopókás itatástechnológia, Multifan típusú, vezérelt szellõzéstechnika
D:510-es fordulatszám szabályozott kürtõs ventillátorokkal és motoros pillangószeleppel ellátott kürtõk
kerültek kialakításra.
A 2x82 fh.-es fiaztató, és 360 fh. egyedi állás épületek
komplett technológiája 2015-ig valósul meg.

Az emelhetõ hátfalú egyedi állások alkalmazása lehetõvé teszi, hogy az épületrész egyedi állásként és csoportos kocaszállásként is üzemeljen. Az egyedi állások
tömör vasból, egyedi megrendelésre készültek, az állatokkal érintkezõ horganyzott felületei megfelelõen tisztíthatók, fertõtleníthetõk, sérüléseket nem okoznak.
Az állatok kitörését kizáró, megfelelõ szilárdságú
karámelemeket és rögzítési megoldásokat alkalmaztunk. A fali és válaszfal csatlakozók, erõsítések rozsdamentesek.
A trágya a rekeszek alatti lagúnából csõvezetéken keresztül van elvezetve a gyûjtõaknába. A medencék
ürítésére trágyadugókkal lezárt csõhálózat szolgál,
amely a hígtrágyát az épületbõl a központi hígtrágya
tárolóhoz vezetõ csatornába juttatja.
A szellõzés egyrészt kívülrõl szabályozható levegõkamrás ablakokon bevezetett friss levegõvel, másrészt
egyfázisú kürtõs ventillátorokkal lett megoldva. A kürtõk motoros zsaluval felszereltek, a ventillátorok
fordulatszám szabályozása frekvenciaváltóval történik.
Ezek mûködését teszi kényelmesebbé és gazdaságosabbá a vezérlés, valamint az egytengelyû központi
ablakmozgató automatika.
A szükséges ventillátorkapacitás kiszámítását
az alábbiak szerint határoztuk meg:
A kocák légmennyiség igénye 350-400 m3/h
36 koca egy falkában: 36 x 375 m3/h = 13 500 m3/h
Két D:510-es egyfázisú kürtõs ventillátor került beépítésre, melyek együttes teljesítménye 15.720 m3/h, így
kielégítve a szükséges igényt, jelentõs tartalékkal.
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Az egyfázisú ventillátorok elosztása egyenletes, ezért
ha mindegyik mûködik, akkor a szellõztetés az egész
légtérben egyenletes lesz. Lehetõség van ún. téli
szellõztetésre is, amikor csak bizonyos mennyiségû
egyfázisú kürtõs ventillátor mûködik folyamatosan.
A hõmérséklet tartásán alapuló szellõztetési rendszerek akkor mûködnek megfelelõen, ha egyfázisú ventillátorokat is használnak, melyek fordulatszám-szabályozással alkalmazkodnak a beállított hõmérséklethez. Ha
alacsony a hõmérséklet, csökken a fordulatszám és vele
együtt arányosan a légteljesítmény, de a ventilláció
folyamatos marad és kiegyenlített az istálló egészében.
A fokozatmentes szabályozásra képes berendezéseken
a minimális frisslevegõ-szállítás alapszellõzésként
beállítható. Ez azt jelenti, hogy az oxigénellátáshoz
szükséges legcsekélyebb mértékû légcsere akkor is
fennáll, amikor a hõmérséklet a komfortzóna alsó határértéke
alá esik. Ha a hõmérséklet a komfortzóna
fölött van, a ventillátorok automatikusan több
levegõt szállítanak, amivel együtt a felesleges
hõ is távozik.
A sikeres beruházás
a további együttmûködés biztos alapját jelenti
a jövõben is.
KÉRJEN AJÁNLATOT TERVEZETT
TARTÁSTECHNOLÓGIAI BERUHÁZÁSÁRA!
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MULTIFAN VENTILLÁTOROK

ROTECNA ETETÕK

A Multifan ventillátorok már bizonyították tartósságukat és megbízhatóságukat az állattartó telepeken. Kiváló
minõségû alapanyagokból a Vostermans hollandiai gyárában készülnek, rövid határidõvel. Kiemelkedõ garanciális
feltételeket nyújtunk: 3 év garanciát vállalunk az általunk leszállított és beüzemelt Multifan típusú szellõzõ berendezésekre. Bizonyos típusok raktárkészletrõl azonnal elérhetõk, nagyobb megrendelés esetén egyedi ajánlatunk
MULTIFAN: 3 ÉV GARANCIA,
EURÓPAI ALKATRÉSZEKBÕL EURÓPÁBAN GYÁRTVA .
alapján is rövid határidõvel vállaljuk szállításukat.

FALI VENTILLÁTOROK

MÛSZAKI ADATOK :
• Átmérõ választék: D300 mm - D920 mm-ig
• Egyfázisú és háromfázisú kivitel (230V, 400V)
• Légszállítási kapacitás 0 Pa esetén 650 m3/óra és
24.700 m3/óra között

KÜRTÕBE ÉPÍTHETÕ VENTILLÁTOROK

A felfogató fülek és a lapátátmérõ legyártható az adott
kürtõ belsõ átmérõhöz, így a 300-920 mm közötti átmérõ tartományon belül a rugalmasság biztosított.
Légszállításuk típustól, légnyomástól és mérettõl függõen akár 21.000 m3/óra is lehet.

TPI KÜRTÕK
A TPI szellõztetõ kürtõk kiváló minõségû poliuretánból készülnek a gyártó hollandiai gyárában, és kialakításuk
révén optimális szellõzési jellemzõket biztosítanak. Az anyag kiváló hõszigetelési tulajdonságai miatt a páralecsapódás kizárt, ez különösen alkalmassá teszi a TPI kürtõk használatát hûvösebb területeken, ezért hazánkban is.
A gyártási technológia révén a poliuretán hab külsõ rétege olyan keménységet ér el, hogy magas nyomású
mosóval is tisztítható (kemény külsõ héj és puha belsõ).
A poliuretán gyártmányok igény esetén kiegészíthetõk egyéb polietilén elemekkel, pl. tetõlemez, pillangószelep,
kürtõkalap, esõgyûrûk, valamint rozsdamentes alkatrészekkel pl. függesztõk, rögzítõ gyûrûk és konzolok.
A teljes szellõzõkürtõ poliuretán fala 25 mm vastag, a következõ átmérõkben rendelhetõ: 404, 520, 640, 720, és 820 mm.
A kürtõk félhéjakból építhetõk össze. Szellõzõkürtõ elemeink
standard mérete 1 m illetve 0,5 m hosszúságú tagokból épül
fel. Szorító gyûrûk segítségével egyszerûen és gyorsan,
bármilyen kívánt hosszúságú szellõzõkürtõ összeállítható.
A tetõlemezek kiváltására flexibilis tetõ tömítés alkalmazása
javasolt. Így mindenféle átmérõjû kürtõhöz, tetõ dõlésszöghöz és tetõformához vízzáró, precíz illesztés valósítható meg.

KÉT ALKALMAZÁS:

ELSZÍVÓ KÜRTÕ
a belsõ levegõ
elvezetéséhez

LÉGBEEJTÕ
KÜRTÕ
a külsõ levegõ
bejuttatásához

A kürtõk mellett fali és mennyezeti légbeejtõk széles választékát is kínáljuk. A légbeejtõk többségének alapanyaga a kürtõjével azonos keményített héjas poliuretán hab, ugyanakkor
szigetelõ-hatás nélküli polietilén légbeejtõk is kaphatók,
egyes típusok átlátszó terelõlapos változatban is elérhetõk
ablakfunkciót is ellátva egyben.
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SWING R3 DUO SERTÉSETETÕ

TR2 SERTÉSETETÕ

100 liter térfogatú tartályos,
rozsdamentes acél vályúval
és két szopókával rendelkezõ
malac- és hízó etetõ malacnevelõbe/hízlaldába.
Önállóan és válaszfalba építve
is alkalmazható.
30-50 állat ellátására alkalmas.

Falhoz rögzíthetõ sertés etetõ hízók
(18-120 kg) számára, 20-22 állat
ellátásához. Két, egymástól kissé
elfordított etetõállással.
Szabályozható adagolás (teli tartálynál is állítható), könnyen tisztán
tartható, strapabíró kialakítás.

Mérete: 55 x 45 x 13 cm
Ûrtartalom: 100 liter

Méret: 110x60x40 cm;
Vályúmagasság: 16 cm
Ûrtartalom: 130 liter

TR4 SERTÉSETETÕ

TR5 SERTÉSETETÕ

Falhoz rögzíthetõ etetõ 25
db 6-40 kg közötti malac
ellátásához, 4 etetõállással. Teli tartály esetén is
könnyû mennyiségszabályozással, könnyen tisztán
tartható, strapabíró kialakítás.

Falhoz rögzíthetõ etetõ
battériára (6-30 kg), 25 állat
ellátásához, öt etetõállással. Teli tartály esetén is
könnyû mennyiségszabályozással, könnyen tisztán
tartható strapabíró kialakítás.

Magasság: 70 cm, szélesség: 80 cm, mélység: 30 cm
Ûrtartalom: 120 liter

Magasság: 70 cm, szélesség: 80 cm, mélység: 30 cm
Ûrtartalom: 120 liter

MSW NÉMET VÁLASZFALAK
Magas minõségû, ugyanakkor kedvezõ árfekvésû egyedi válaszfal megoldások német gyártótól. Anyaga: Korszerû extrudálási eljárással
készített kiváló minõségû, nagy keménységû
vegyszerálló PVC.
MSW válaszfal a következõ színekben rendelhetõ: fehér, szürke és a feláras RAL színskála
szerinti színekben

Referencia: Göcsejpig Kft., Ormándlak

Legyen malaca!

Legyen malaca!
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ULTRAFEDDEL OLCSÓBB - esettanulmány
A Hajdúböszörményi Mg. Zrt. sertéstelepének elõdje
az 1950-60-as években épült, az akkor szokásos hagyományos szerfás rendszerrel. A 80-as évek közepén az
akkori vezetõség kocalétszám bõvítés mellett döntött,
akkor épültek a ma is meglévõ hízlaldák. 2009-ben
teljes rekonstrució történt, ekkor épült ki a lagúnás
rendszer az egész telepen, teljesen új technológia lett
beépítve a felújított istállókba, elkészültek az egyedi
állások a vemhesítõ istállóban, és ekkor tértek át a
moslékos etetésre is.
A telep ma 893 kocával üzemel, klasszikus árutermelõ
telep, elsõsorban hízót értékesítenek. A régi Hungahyb
koca vonalról jelenleg térnek át Topigsra, míg a végtermékre 2010. óta Topigs spermát használnak. A termékenyített kocák és kocasüldõk 25-30 napig vannak
egyedi állásban, majd a csoportos tartást követõen
105 -110 naposan hajtják fel õket a fiaztatóra. Választás
28 naposan, a malacok átlag 8 kg-osak. Utónevelõn
80 - 85 (néha 90) napos korig tartják a malacokat,
ahonnan a 80 naposak 35 kg, a 90 naposak 40 kg feletti

súllyal települnek a hízlaldára. A hízlaldán átlagosan 95
napot töltenek az értékesítésig.
Aujeszky-féle betegségtõl, brucellózistól és PRRS-tõl
mentesek.
Mind a telepi rekonstrukciótól, mind a fajtaváltástól,
mind az új takarmányozási rendszertõl azt várták, hogy
javuljanak a termelési paraméterek, elsõsorban a napi
testtömeg gyarapodás és a takarmányértékesítés. Ennek
részeként a korábban használt két különbözõ hatásmechanizmusú toxinkötõ közül az egyiket Ultrafedre
cserélték 2012. júniusában. Az Ultrafed egy komplex
takarmánykiegészítõ, mely rendelkezik toxinkötõ hatással is. Más jelentõs változás nem történt, a 2012-es
receptúrát használják azóta is, az Ultrafed a technológia
részévé vált.
Alkalmazott adagolás: 4 kg/takarmány tonna a kocatápban (vemhes és szoptató is), a malac 1-ben (55
napos kortól) és a malac 2-ben (hízlaldába telepítéstõl
45 kg-os korig), 2 kg/takarmány tonna a hízó 1 (70 - 80
kg-os korig) és a hízó 2-es tápokban.

További eredmény a választott kocák jelentõs kondíció
javulása, a korábban gyakori „teljesen lezsarolt” kocákat már nem látni a telepen. Ennek is következménye,
hogy a kocák jobban ivarzanak.

Általánosságban elmondható tehát, hogy a technológiai problémák megoldása és az Ultrafed technológiába
illesztése révén a telep gazdaságossági mutatói jelentõsen javultak.

A battériás elhullás 2013-ban 1,96% volt, míg 2012-ben
2,7 %, 2011-ben 3,5 %. A hízlaldai elhullás fõleg a zsúfoltság és az ebbõl adódó felerõsödõ technológiai hiányosságok miatt 3,5% ami soknak mondható. 2012-ben
2,3 % (nem volt zsúfoltság), 2011-ben 4,17 %.

Kérdés esetén a telepvezetõ a Vetasa Kft. kapcsolattartóján keresztül szívesen ad tájékoztatást.

További javulást várnak a hízlaldán a vályúk hosszának
megduplázásától, ill. a zsúfoltság megszüntetésétõl.

Kérje egyedi telepi javaslat kidolgozását kollégáinktól
az Ön telepére is.

A DÚSÍTOTT ATTAPULGIT HATÁSA / AZ ULTRAFED® ÖSSZETEVÕI

Aminosavak
DL-Metionin, L-Lizin
(Pozitív nutritív hatás)

Enzimek
Endo-1,4 â-Glükanáz, Endo-1,4 â-Xylanáz
(Elõsegítik a szénhidrátok optimális lebontását.
Javítják a takarmány hasznosulását.)

Dúsított attapulgit

Vitaminok - Mikroelemek Makroelemek - Elektrolitok
Vitaminok: A, D3, E/Cu, Se, Zn kelát,
Mn kelát/MgO, Ca, P/Na, Dextróz
(Erõsítik az immunrendszert, javítják az emésztést és
a metabolizmust, stabilizálják a bélben a Ph értéket.)

Számszerû eredményeiket az elõzõ éviekkel összevetve a következõkben közöljük, többet mond mindennél:

2011

2012

2013

10,73 db

10,83 db

10,93 db

2011

2012

2013

Utónevelõ

382 g/nap

420 g/nap

436 g/nap

Hízlalda

659 g/nap

691 g/nap

709 g/nap

Élve született malacok száma

TESTTÖMEGGYARAPODÁS
A KÖVETKEZÕKÉPPEN ALAKULT

(A hízlaldában állandó a túlzsúfoltság. Télen jelentõs a pára kicsapódás, a légzõszervi megbetegedések is felerõsödnek.)

A legszembetûnõbb a battériás malacok testtömeg gyarapodásának javulása.

TAKARMÁNY ÉRTÉKESÜLÉS VÁLTOZÁSA
Hízlalda

2011

2012

2013

3,40 kg/kg

3,34 kg/kg

3,18 kg/kg

A Vetasa Kft. kapcsolattartói:
Dr. Nagy Zoltán: +36-30-462-0388
Albert László: +36-30-462-0355
Pászti Zoltán: +36-30-462-0282
Teisenhoffer Lajos: +36-30-539-4414

Élesztõgomba
Saccharomyces cerevisiae
(Elõsegíti a bélflóra mûködését)

Az ULTRAFED® fõ hatásai
Jobb bélflóra
mûködés

Jobb általános egészségi állapot
Erõteljesebb növekedés
Csökken vagy megszûnik
a toxin szennyezettség

Csökken vagy
megszûnik a hasmenés

Alacsonyabb
takarmány felhasználás

ez 5 %-os javulás
az elõzõ évihez képest.

Telep

3,61 kg/kg

3,56 kg/kg

ULTRAFED REFERENCIA TELEPET KERESÜNK!
Olyan sertéstelepek jelentkezését várjuk, akik az Ultrafed bevezetésével és
folyamatos használatával Referencia telepként mûködnének velünk együtt.

3,33 kg/kg
ez 7 %-os javulás
az elõzõ évihez képest.

A hízlaldán töltött idõ

Értékesítési életnap és
testtömeg

2011

2012

2013

115 nap

97 nap

95 nap

2011

2012

2013

200 nap

186 nap

179 nap

103 nettó kg

102 nettó kg

105 nettó kg

Referencia Telepeinknek kiemelt partneri szolgáltatásokat, kedvezményes
üzleti kondíciókat biztosítunk.
Az Ultrafed már számos magyar telepen bizonyított, gazdaságossági mutatóik
jelentõsen javultak.
LEGYEN AZ ÖN TELEPE IS A SIKER RÉSZESE!
Bõvebb információ: Vetasa Ügyfélszolgálat
Telefon: +36-28-416-788 • E-mail: info@vetasa.hu • www.vetasa.hu

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

Tehát 21 nappal hamarabb készülnek el a hízók nagyobb nettó súllyal.
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AKTUÁLIS AJÁNLATAINK
VETASA INFRAIZZÓ

AKTUÁLIS AJÁNLATAINK
VETASA ROZSDAMENTES
CSEPEGÉSMENTES CSÉSZÉS ITATÓ

Erõs kivitelû, kitûnõ hõleadással
rendelkezõ izzóink 150W vagy
250W teljesítménnyel, fehér és
piros kivitelben, 20 db-os csomagolásban kaphatóak.
Becsült élettartamuk 5.000
üzemóra.

HÍZÓKNAK, KOCÁKNAK, MALACOKNAK (SZOPÓKÁVAL)

AKCIÓS CSOMAGÁRAINK:
20 db fehér 150 W infraizzó
20 db piros 150W infraizzó
20 db fehér 250W infraizzó
20 db piros 250W infraizzó

Jelentõs árengedménnyel, akciós nettó áraink:
17.000 Ft (850 Ft/db) + Áfa
17.800 Ft (890 Ft/db) + Áfa
19.000 Ft (950 Ft/db) + Áfa
19.800 Ft (990 Ft/db) + Áfa

Kiszerelés: 20 db-os csomagban.
Az akciós csomag nem bontható.
(Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.)
Fenti akciós ajánlatunkhoz még a következõ
engedményt adjuk:
10 db akciós infraizzócsomag
(10 x 20 db) vásárlása esetén
15 % árengedményt adunk
minden infralámpabúra árából!

ROBSET RÚD ÖSZTÖKE

ALZOGUR 20 LITER
Az Alzogur biocid termék az állattartó épületek és kifejezetten sertés istállók
trágyacsatornáinak kezeléséhez. Az Alzogur képes elpusztítani a trágyában lévõ
sertésdizentéria kórokozóját és a trágyában tenyészõ légylárvákat. Mivel a hatóanyaga 10 nap alatt teljesen lebomlik, ezért a kezelt trágya a 10 napos várakozási idõ letelte után korlátozás nélkül felhasználható.
A földekre kijutva nitrogénben gazdag tápanyagot biztosít a növényeknek.
AKCIÓS AJÁNLAT:
39.000 Ft/ kanna helyett nettó 33.150 Ft/kanna

50 db - malacoknak

275.000 Ft (5.500 Ft/db) helyett
210.000 Ft (4.200 Ft/db)
100 db - malacoknak 550.000 Ft (5.500 Ft/db) helyett
400.000 Ft (4.000 Ft/db)
50 db - hízóknak
340.000 Ft (6.800 Ft/db) helyett
260.000 Ft (5.200 Ft/db)
100 db - hízóknak
680.000 Ft (6.800 Ft/db) helyett
500.000 Ft (5.000 Ft/db)
50 db - kocáknak
375.000 Ft (7.500 Ft/db) helyett
310.000 Ft (6.200 Ft/db)
100 db - kocáknak
750.000 Ft (7.500 Ft/db) helyett
600.000 Ft (6.000 Ft/db)
100 db-ot meghaladó igény esetén
kérje egyedi ajánlatunkat!

Kiszerelés: 20 literes kannában

HYDRO TABLETTA 48 DB
Pezsgõtabletta, amellyel a hasmenésben szenvedõ állatokon segíthetünk.
1 liter langyos vízbe dobjunk 1 tablettát, az így kapott izotónikus oldatot itassuk
meg az állatokkal napi két részletben. Egy alom egy liter oldatot kapjon naponta.
AKCIÓS AJÁNLAT:
18.300 Ft helyett nettó 15.550 Ft

PROFESSZINÁLIS MALACKEZELÕ KOCSI
• Rozsdamentes kocsi,
• Tû nélküli automata oltóberendezés: MS Pulse 250: 0,5-2,5 cc adagolásához*
MS Pulse 50: 0,1-0,5 cc adagolásához*
* az adagoló cilinder mérete befolyásolja a felszívott folyadék mennyiségét, így korlátozza
az egyszerre adagolható mennyiség felsõ határát is.

ALGA B2A

• Automata drencspisztoly
• MS Smart, elektromos farokvágó állomás,
• Tagmatic, automata füljelzõbehelyezõ gép
AKCIÓS AJÁNLAT:
90 cm hosszú
11.500 Ft helyett nettó 10.700 Ft
70 cm hosszú
10.500 Ft helyett nettó 8.925 Ft
Szervesanyag (trágya) lebomlását elõsegítõ enzimes
aktivátor.
Megkönnyíti a hígtrágya áthaladását a csõrendszereken,
csökkenti illetve kiküszöböli azok eldugulási lehetõségét. Megelõzi a kellemetlen szagok kialakulását és a
legyek elszaporodását. Biológiailag lebomlik. Termõföldre kijuttatva lúgosító hatású.
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MS Pulse 250 tû nélküli oltórendszer (1,0 cc)
MS Pulse 50 kiegészítõ 0,1-0,5 cc adagoláshoz
Kézi pisztoly 20 napos malacok oltásához
MS Smart farokvágó
MS Drencsautomata
Összesen:

1.476.000 Ft
715.200 Ft
289.000 Ft
99.800 Ft
379.300 Ft
2.959.300 Ft

MIXRITE 2,5 GYÓGYSZERADAGOLÓ

AKCIÓS AJÁNLAT:
148.000 Ft/ kanna helyett nettó 125.800 Ft/kanna

A MixRite vízárammal hajtott gyógyszeradagoló berendezés, mely minimális
nyomásveszteséget okoz a rendszerben. A belsõ vízmotor hajtja az adagoló
egységet, így nem igényel külsõ erõforrást. Arányos mennyiségû folyékony
vegyszert pumpál közvetlenül a motoron áthaladó vízhez.

Kiszerelés: 25 literes kannában

AKCIÓS AJÁNLAT: 84.900 Ft helyett nettó 75.000 Ft
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