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SWING R3 DUO ETETÕ
100 liter térfogatú tartályos rozsdamentes acél vályúval és két szopókával rendelkezõ malacés hízó etetõ malacnevelõbe/hízlaldába.
Önállóan és válaszfalba építve is alkalmazható. 30-50 állat ellátására alkalmas.
Mérete: 55 x 45 x 13 cm
Ûrtartalom: 100 liter

GROW MAXI ETETÕ
Kombinált etetõ hízóknak (15-120 kg), 10-15 állat ellátásához. A szopóka mindkét oldalon
bevezethetõ. Robosztus és könnyen tisztítható. Szabályozható adagolás: 13 fokozat
Mérete: 107 x 37 cm
Ûrtartalom: 60 liter

GROW MIDI/MINI ETETÕ
Kombinált etetõ utónevelõbe (6-30 kg), 10-15 állat ellátásához. Szabályozható adagolás,
robosztus és könnyen tisztítható.
Mérete: 90 x 26 cm
Ûrtartalom: 30 liter

TR2 ETETÕ
Falhoz rögzíthetõ hízó etetõ (18-120 kg), 20-22 állat ellátásához. Két egymástól kissé elfordított
etetõállással. Szabályozható adagolás, teli tartálynál is könnyedén állítható, strapabíró kialakítás, könnyen tisztítható.
Mérete: 110 x 60 x 40 cm
Vályúmagasság: 16 cm, Ûrtartalom: 130 liter

TR4, TR5 ETETÕ
Falhoz rögzíthetõ etetõ 25 db 6-40 kg közötti malac ellátásához, 4 illetve
5 etetõállással. Teli tartály esetén is könnyû mennyiségszabályozás, strapabíró kialakítás, könnyen tisztítható.
Mérete: 70 x 80 x 30 cm
Ûrtartalom: 120 liter

MINDEN KORCSOPORTNAK
További információért keressen minket
a +36-28-416-788-as telefonszámon,
vagy a info@vetasa.hu e-mail címen!

KÖSZÖNTÕ
TARTALOM

Kedves Olvasóink!

1. év – 2. szám / 2014. július

Köszöntõ
Második lapszámunk megjelenése elõtt 2 hónappal ért
véget az ország egyik legnagyobb szabású mezõgazdasági kiállítása Hódmezõvásárhelyen. Reméljük, személyesen is ellátogatott a Vetasa Kft. kiállítói standjára, és
a kellemes vendéglátás mellett számos újdonságunk
felkeltette érdeklõdését.
Bemutattuk sertés tartástechnológia termékeink új
választékát, kitüntetett figyelmet szentelve a professzionális légtechnika területének. Új holland beszállítóinktól kiváló minõségû ventilátorokat, zsalugátereket,
vezérlõket, kürtõket és légbeejtõket állítottunk ki.

3. oldal

Velünk csak nyerhet!
Termékdíjon egyik elismert termékünk
Légkondás Malacmentõ fúvóberendezés
megtérülési kalkulációval

4. oldal

Fõ profilunk a „sertés lakberendezés”
Újdonságunk,
a chipes önetetõ berendezés

5. oldal

A tisztaság több, mint fél egészség
az állattenyésztésben
PRRS tisztítás-fertõtlenítés javasolt protokoll
PRRS mentesítõ programban
6-10. oldal
ajánlott termékeink

Legyen malaca!
A termékenyítés sikere nem a szerencsén múlik
Megfontolandó tanácsok a sertés mesterséges
11-15. oldal
termékenyítéséhez - I. rész

Ne legyen legye!
Vendégeink megismerhették a malacgondozás két forradalmian új eszközét, a tû nélküli oltóberendezéssel
ellátott malackezelõ kocsit és a malacmentõ fúvóberendezésünket. Mindkét termékünk a Magyar Állattenyésztésért Termékdíj 2014-es pályázatán kiemelt
eredményt ért el, elismerésben részesült.

Tanácsok a hatékony
LÉGYKONTROLL eléréséhez

16-17. oldal

Aktuális ajánlataink ajándékokkal
Akciós csomagajánlatok PRRS mentesítésre
18-19. oldal
ajánlott termékeinkbõl

Az érdeklõdõknek bemutattuk az Ultrafed takarmánykiegészítõnket használó magyar telepek esettanulmányait, és ismertettük az Ultrafed Referencia Telep
programunkat.
Részletesen beszéltünk a PRRS mentesítési programról, és javaslatokat tettünk a hatékonyan felhasználható termékekre.
Magazinunkban részletesen olvashat a kiállításon bemutatott új termékválasztékunkról, aktuális ajánlatainkról, és az itt látható képek segítségével felidézzük
a Vetasa standjának vendégmarasztaló hangulatát.
Várjuk érdeklõdését régi vagy új termékeinkrõl, szolgáltatásainkról a központi ügyfélszolgálatunkon.

Legy en malaca!
Vetasa központi ügyfélszolgálat:
Tel./fax: +36-28-416-788
E-mail: info@vetasa.hu
www.vetasa.hu

Legyen malaca!

VETASA KFT. – Telephely: 2100 Gödöllõ, Kenyérgyári u. 2.
Telefon: +36-28-416-788 • E-mail: vetasa@vetasa.hu • www.vetasa.hu
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VELÜNK CSAK NYERHET

„TERMÉKDÍJ A MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTÉSÉRT” PÁLYÁZATÁN
EGYIK ELISMERT TERMÉKÜNK
LÉGKONDÁS - MS MALACMENTÕ FÚVÓBERENDEZÉS
Probléma
Sok telepnél a fajta, a technológia, a takarmányozás miatt a kocák túl mozgékonyak, idegesek, izgágábbak, így az
elletõbeni kiesés magas a nyomási veszteség miatt. Az agyon nyomott malacok általában a fejlett, vitális malacok
közül kerülnek ki.
Megoldás
A LÉGKONDÁS - MALACMENTÕ
FÚVÓBERENDEZÉS
Mûködése
A szerkezetet az izgáza, sokat
mozgó koca box-ába javasolt elhelyezni. A berendezés szárán lévõ
állítható magasságú fotocellát úgy
kell beállítani, hogy az a fekvõ koca
felett „átlásson”. Mikor a koca
feláll, a fotocella beindítja a nagyteljesítményû ventillátort és a padozat felett lapos szögben levegõt fúj.
A malacok azonnal a szerkezet mögé
bújnak, menekülve a légáram elõl,
ezzel biztosítva, hogy mikor a koca
visszafekszik, nincs alatta malac.
Így a nyomási veszteség kiküszöbölhetõ. Mikor a koca visszafeküdt, a fotocella a
ventillátort leállítja. Alkalmazása egyszerû, a szerkezet
könnyen mozgatható.
Hatékonysági, megtérülési számítás
Egy telep hatékonyságának legfontosabb mérõszáma, hogy hány hízót tud kocánként, évente leadni. A legegyszerûbb, legolcsóbb módszer e mutató javítására a kiesések csökkentése, különös tekintettel az élve született vitális
malacok megmentésére. Olyan telepen, ahol az elletõbeni veszteség magas a kocák nyomásvesztesége miatt, redukálni tudjuk a berendezés segítségével. A beruházás megtérülése gyors, egy átlagos magyar telep számára is elérhetõ
technika, mely azonnal mérhetõ gazdaságossági javulást biztosít.
Számítási példa
Olyan telepen, ahol izgágák a kocák az elletõben, egy-egy koca átlagosan két
malacot agyon nyom. A veszteség általában a születés utáni elsõ két hétben
következik be, így a malacmentõ berendezést 2 hétig érdemes az izgága koca
elletõboxában tartani. Ha egy berendezés 2 hét alatt 2 malacot ment meg,
úgy egy év alatt 52 malacot ment meg a továbbnevelés és hízlalás számára.
52 malac értéke 52x5000, azaz 260.000 Ft.
A berendezés bekerülési költsége nettó 105.000 Ft, megtérülési ideje 5 hónap.
Amennyiben a berendezés csak 1 malacot ment meg 2 hét alatt, akkor is
kevesebb, mint 1 év, csupán 10 hónap a berendezés megtérülése.
4
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TECHNIKAI ADATOK:
A készüléket a fiaztató kerettõl
kb. 35 cm-re kell elhelyezni, arra
gondosan ügyelve, hogy a malacok a malacfúvó mögé tudjanak
kerülni.
A szenzor hatósugara: 1 méter
220 V / 80 W
Rozsdamentes kivitel
Cikkszám: 0705335

Legyen malaca!

FÕ PROFILUNK A „SERTÉS LAKBERENDEZÉS”

CHIPES ÖNETETÕ ÁLLOMÁS
Ivarzásfigyelõ, azonosító modullal és válogató folyosóval
egyedi takarmányozási rendszert biztosít a kocáknak
„Tartsa teljes kontroll alatt az állományt
a vemhesség idõszakában”
Erõs, tartós kialakítás
• minden fém tartozék rozsdamentes
• oldalsó panelek alapanyaga polikarbonát,
egyszerûen szétszerelhetõ, könnyen
tisztítható
Egyedi takarmányozási rendszer
• etetõnként 50-60 koca takarmányozása
• állatonként beállítja a szükséges etetési
mennyiséget,
a takarmánykiegészítõk adagolásának módját
és gyakoriságát, a vemhességi periódus
függvényében
Automata ivarzásfigyelõ modul (opcionális)
• regisztrálja a koca kan iránti érdeklõdésének
gyakoriságát és idõtartamát
• tárolja az adatokat és informálja a telepvezetõt
az ivarzó kocákról és leválogatja azokat
Adatok összegzése és feldolgozása
• könnyen, gyorsan hozzáférhetõ adatok
• közvetlen kommunikáció az önetetõ állomással
• elvégezhetõ az állatok rutin mérése
Elektronikus azonosítási rendszer RFID
• felismeri a kocát és beállítja az elõre
meghatározott takarmányadagot
• végrehajt különbözõ elõre meghatározott
feladatokat is, úgy mint jelölés, elkülönítés
Önállóság, hozzáférhetõség
• minden állomás képes automatikusan mûködni
• távoli hozzáféréssel interneten keresztül is
vezérelhetõ

Legyen malaca!

Összeállítások egyedi igény szerint!
Bõvebb információ:
Vetasa Ügyfélszolgálat
Telefon: 28-416-788 • E-mail: info@vetasa.hu
VETASA KFT. – Telephely: 2100 Gödöllõ, Kenyérgyári u. 2.
Telefon: +36-28-416-788 • E-mail: vetasa@vetasa.hu • www.vetasa.hu
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A TISZTASÁG TÖBB, MINT FÉL EGÉSZSÉG AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

JAVASOLT TELEPI HIGIÉNIA PROTOKOLL PRRS MENTESÍTÉSRE
Idén január 31-én lépett hatályba a Vidékfejlesztési
Minisztérium rendelete, a sertésállománynak a reprodukciós zavarokkal és légzõszervi tünetekkel járó
szindrómájától (PRRS) való mentesítésrõl. A mentesítés lépcsõzetesen zajlik, fokozatosan újabb területeket
bevonva. Cél a kórokozóktól való teljes mentesség elérése,
hiszen a klinikai tünetek valamint a betegséget
hordozó állomány, komoly gazdasági kártételt eredményez.
A betegség tüneteinek kialakulásának és terjedésének
megfékezésére az egyik legfontosabb tényezõ a megfelelõ telepi higiéniai protokoll követése.
Tisztítás-fertõtlenítés:
A munkafolyamat területi kiterjedése:

teljes telep
A munkafolyamat rendszeressége:

minden állományváltás elõtt
A munkafolyamat által érintett felületek:

a teljes istálló beleértve az etetõ- és itatórendszerek, padozat, válaszfalak, oldalfalak

6. Magasnyomású mosóval nedvesítsük be a felületeket!
7. Alaposan kezeljünk le minden felületet egy alkalmas
habtisztító szerrel. Ügyeljünk a megfelelõ kémhatásra:
Lúgos: szerves eredetû (trágya, takarmány, stb.)
szennyezõdés feloldásához.
Savas: szervetlen eredetû (vízkõ, rozsda, stb.)
szennyezõdés feloldásához.
A magasnyomású mosó vagy a habosító pisztoly tartályába öntsük bele a tömény készítményt! Az
adagolási arányt a címkérõl vagy a technikai adatlapról tudjuk leolvasni. Minden esetben ellenõrizzük a
kifújt hab minõségét: ne legyen túl „kemény”, azaz
száraz és ne legyen túl „folyós”, azaz nedves, mert
mind a két véglet csökkenti a hatékonyságot.
Legalább 30 perc (ideális esetben akár 1-1,5 órás)
behatási idõ szükséges a szennyezõdések feloldásához.
A hatóidõ letelte után magas nyomású tiszta vízzel
öblítsük le a szermaradékot és a feloldott szennyezõdést!
Habosító készítmények:

A munkafolyamathoz szükséges védõfelszerelés:

A legjobb eredmény elérése érdekében hosszú
tapadási idejû (long-cling, LC) habosító-tisztító szert
használjunk!
A rövid tapadási idejû habok (15-30 perc)
meglehetõsen gyorsan lefolynak a falakról, így a
rövid kontaktidõ miatt nem tudnak alaposan
tisztítani. A tisztító gélek tapadása megfelelõ,
viszont szerkezetüknél fogva nem rendelkeznek
aktív tisztító képességgel.
A legjobb választás a hab és gél elõnyeit ötvözõ (LC)
készítmények.

vízhatlan overál, gumicsizma, védõszemüveg,
arcvédõ maszk, gumikesztyû.
A használandó készítmények biztonsági adatlapjain
ellenõrizzük a szükséges védõfelszerelések listáját!
A munkafolyamat javasolt irányai:

bentrõl kifelé és felülrõl lefelé
A munkafolyamat lépései:
1. Gondoskodjunk az eszközökrõl, védõfelszerelésekrõl
és készítményekrõl. Legyen minden kéznél!
2. Áztassuk fel a trágyát, a letapadt, beszáradt területeket.
3. Hordjuk ki a trágyát az istállóból, majd a teleprõl is!
Eszköze: trágyatoló, talicska, lapát, esetlegesen
rakodó, trágyatoló gép
4. Ürítsük le a takarmánybehordó rendszereket és az
etetõket!
5. Seprûvel, lapáttal távolítsuk el a megszáradt trágyát,
takarmánymaradékot. A berendezéseket portalanítsuk!
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8. Ellenõrizzük, és ha szükséges, kézi tisztítással javítsuk
az eredményt! Ne feledjük, hogy a szennyezõdés
eltávolításával a kórokozók száma nagyjából 80%-kal
csökkenthetõ!
9. Ellenõrizzük a mosás után a felületek kémhatását,
aminek lúgos habosítás után 7,0 - 8,0 közt kell
lennie, mert a fertõtlenítõ szerek pH-ja savas.
10.Ha szükséges, akkor a falakon lévõ hibák (repedések,
lyukak, stb.) és a berendezések javítását ekkor végezzük el!

VETASA KFT. – Telephely: 2100 Gödöllõ, Kenyérgyári u. 2.
Telefon: +36-28-416-788 • E-mail: vetasa@vetasa.hu • www.vetasa.hu

Legyen malaca!

A TISZTASÁG TÖBB, MINT FÉL EGÉSZSÉG AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN
Jótanácsok a tisztításhoz és a fertõtlenítéshez:
• A tisztítás-fertõtlenítési munkafolyamat javasolt
irányai: bentrõl kifelé és felülrõl lefelé.
• Ügyeljünk a fertõtlenítõszer helyes koncentrációjára!
• Tisztítás és fertõtlenítés után lehetõleg hagyjuk
teljesen megszáradni a termet.
• A fertõzések terjedésének korlátozása érdekében
vezessünk be színkód alapú rendszert: Az egyes
istállókban azonos színû vagy azonos színnel
megjelölt eszközöket használjunk!
• A fertõtlenítést lehetõleg sima talpú gumicsizmában
végezzük, hogy a lehetõ legkevesebb koszt vigyük be
a terembe!
• A gyártóknál gyõzõdjünk meg arról, hogy a használt
készítmények biológiailag lebomlanak-e!

11.A teljes száradást követõen elkezdhetjük a fertõtlenítést. A nedvesen maradt felületen hígul a fertõtlenítõ
oldat és romlik a hatásfoka! A fertõtlenítésre engedélyezett, virucid, baktericid és fungicid hatásvizsgálattal egyaránt rendelkezõ fertõtlenítõszert használjunk! Figyelem, fokozottan ügyeljünk a biocidok
felhasználására vonatkozó személyvédelmi és biztonsági elõírásokra!

Kijuttatása az alábbi módszerekkel történhet:
Ködképzéssel:
Nagyon alacsony koncentráció mellett a lehetõ legjobb eredményt ezzel a módszerrel érhetjük el. Köd
formában a fertõtlenítõszer a nehezen hozzáférhetõ,
szûk helyeket is eléri.
Permetezéssel:
A magasabb vegyszerfelhasználással járó módszer
elõnye a hosszabb kontaktidõ.
Habosítással:
A habosító tartályba lehetõleg vízzel higított
munkaoldatot öntsünk! A habosítással könnyedén
ellenõrizhetõ a fertõtlenítés alapossága!

Ha betartjuk a személyes higiéniai elõírásokat, megelõzhetjük az újrafertõzõdést. Ezt a célt szolgálják a
bejáratnál elhelyezett fertõtlenítõ szõnyegek, kádak.

Hatóideje: A fertõtlenítõ szerek hatóidejét a címkérõl
olvashatjuk le! A fertõtlenítõ szert ne mossuk le, így
hatását hosszabb ideig megtartja!
Hatóanyagok
hatóköre és
erõssége
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Legyen malaca!
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A TISZTASÁG TÖBB, MINT FÉL EGÉSZSÉG AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

PRRS MENTESÍTÉSI PROGRAMBAN AJÁNLOTT TERMÉKEINK
Tisztítás - Fertõtlenítés
Az MS

TOPFOAM habosítóban sikerült ötvözni a hab és zselés tisztítószerek elõnyeit (1. táblázat).

A kijuttatott habréteg 1-1,5 órán keresztül megmarad a
függõleges felületeken (munkaszervezés szempontjából is kedvezõbb, ha az egész terem habosítása után
kell csak az öblítést elkezdenünk). Az MS Topfoamra
szinte mondhatjuk, hogy elvégzi helyettünk a munkát:

MOSÓSZER FORMULÁJA

hiszen az aktív formulának és a hosszú kontaktidõnek
köszönhetõen jóval kevesebb élõmunkára, energiára
és vízre van szükségünk a takarítás során. Utóbbi a telep
hígtrágyakezelése miatt is kiemelkedõ jelentõséggel
bír.

HABTISZTÍTÓSZER

ZSELÉS TISZTÍTÓSZER

MS TOPFOAM

Kontaktidõ (függõleges felületen)

+

+++

+++

A szennyezõdés belsõ rétegét
fellazító képessége

+

-

++

+++

++

+++

Leöblíthetõség

1. táblázat

MS TOPFOAM LC ALK HABOSÍTÓ
Lúgos kémhatású, ezért szerves
eredetû szennyezõdés (istállótrágya,
takarmánymaradék, stb.) tisztításához alkalmas.
ÖSSZETÉTEL:
Lúg: Nátrium-hidroxid.
Felületaktív anyagok: A felületaktív
anyagok csökkentik a víz felületi
feszültségét, így a víz még inkább

Cikkszám: 2509933

„folyékonnyá” válik és nagyobb felületet elér. Ezt a
hatást megfigyelhetjük, ha zsíros felületen lévõ vízcseppre csepegtetünk felületaktív anyagot: a vízcsepp
elveszíti a felületi feszültségét és szétterül az olajos
felületen is.
Inhibitor: Fémionok pótlásával megakadályozza a fém
felületek korrodációját, elszínezõdését.
Adagolás: 1-2 %
Kiszerelés: 22 kg

MS TOPFOAM LC ACID HABOSÍTÓ
Savas kémhatású, ezért alkalmas
szervetlen bázisú szennyezõdések
(pl. vízkõ, fémes lerakódások, stb.)
tisztításához.
ÖSSZETÉTEL:
Sav: Foszforsav, salétromsav.

HABOSÍTÓ PISZTOLY
Kétliteres tartállyal, állítható adagolás.
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Cikkszám: 2509936

Felületaktív anyagok: AA felületaktív anyagok csökkentik a víz felületi feszültségét, így a víz még inkább
„folyékonnyá” válik és nagyobb felületet elér.
Inhibitor: Fémionok pótlásával megakadályozza a fém
felületek korrodációját, elszínezõdését.
Adagolás: 1-2 %
Kiszerelés: 12 kg
Cikkszám: 0807076

Csatlakozás:
1/4" belsõ menet

VETASA KFT. – Telephely: 2100 Gödöllõ, Kenyérgyári u. 2.
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A TISZTASÁG TÖBB, MINT FÉL EGÉSZSÉG AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

MS MEGADES FERTÕTLENÍTÕSZER

Cikkszám: 2509984

Fungicid és yeasticid hatás: 2,0 %-°C-on 5 perc behatási idõ
Virucid hatás: 0,5 - 2,0 % terheléstõl függõen

Hatóanyagok
(kilogrammonként)::
367 g glutáraldehid,
108 g Kvaterner-ammónium
vegyületek
Alkalmazási koncentrációk,
behatási idõ:
Baktericid hatás: 0,25 % (V/V)
10 °C-on, magas terhelésnél 30
perc, vagy 0,5 % 15 perc,
Brachyspira hyodysenteriae ellen
10 °C-on 2 % 60 perc behatási idõ.

Adagolás:
Ködképzéssel: 0,5 %. Powermister ködképzõ használatakor a fertõtlenítés ideje alatt zárjuk be a termet.
Permetezéssel: 1,5 %
Habosítással: 1 : 3 arányú munkaoldatot öntsünk a habosító pisztoly tartályába!
NE mossuk le!
Kiszerelés: 21 kg

Habosító és fertõtlenítõ készítményeink - a megadott koncentrációban használva - biológiailag lebomlanak. A trágyacsatornába kerülõ maradékanyagok a biogáztermelést nem befolyásolják, és korlátozások nélkül felhasználható a trágya!

POWERMISTER FERTÕTLENÍTÕ/KÖDKÉPZÕ ÁGYÚ
STANDARD PUMPÁVAL ÉS/VAGY TÖMLÕ PUMPÁVAL
A fertõtlenítés és légnedvesítés
ideális eszköze:
• az apró folyadékcseppekbõl álló
ködöt nagy területen (60 méter)
képes szétoszlatni
• csekély vízfelhasználás
• az apró folyadékcseppek
(20-40 µm) óránként fél méteres
sebességgel süllyednek
• alkalmas portalanítására vagy
a fertõtlenítõ szer optimális
kijuttatására
• a vízhasználat egyszerûen
beállítható: egy kar segítségével
szabályozható
0 és 45 liter/óra között.

NILFISK-ALTO MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ BERENDEZÉS

Cikkszám: 0809955

Technikai adatok:
Víztartály térfogata: 60 liter
Vízfogyasztás: 0 - 45 liter/óra
Hatótávolság: kb. 60 m
Áramfelhasználás:
ventillátor: 300 W
Áramfelhasználás: tárcsa: 300 W
Átmérõ (ventilátor): 560 mm
Átmérõ (ködképzõ ház): 610 mm
Nettó tömeg: 50 kg
Összes tömeg: 70 kg
Méretek (sz/h /m):
550/650/1500 mm

Cikkszám: 0809910

• szilárd és erõs kivitel, 30mm fémkerettel
• optimális tárolás és szállítás, összecsukható fogantyúval és
könnyû emelõpontokkal
• nagyfokú mozgékonyság nagyméretû hátsó kerekekkel és elülsõ kerékkel
• könnyû hozzáférés a szivattyúhoz, optimális szervízkoncepció
• ergonomikus tartozékok

Legyen malaca!

VETASA KFT. – Telephely: 2100 Gödöllõ, Kenyérgyári u. 2.
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A TISZTASÁG TÖBB, MINT FÉL EGÉSZSÉG AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

FERTÕTLENÍTÕ SZÕNYEG
Több méretben:
180 x 90 x 3 cm

Cikkszám: 2509755

85 x 60 x 3 cm

Cikkszám: 2509949

FERTÕTLENÍTÕ KAPU

Cikkszám: 2509973

Fertõtlenítõ kapu 15 fúvókával.
Vezérlõ egység (szivattyú, víztelenítõ ventilátor,
idõzítõ szerkezet, jelzõtömlõ, tároló doboz), tartály és
alsó fertõtlenítõ egység külön kapható.
Technikai adatok:
Magasság: 436 cm
Szélesség: 400 cm
Hosszúság: 210 cm
Vízszállítása (vízszükséglet): 58 liter/perc.
(Alsó fertõtlenítéssel 70 liter/perc.)

Ivóvíz tisztítás
TWINOXID - IVÓVÍZ FERTÕTLENÍTÉSRE ÉS VÍZVEZETÉK TISZTÍTÁSRA
• A klórral ellentétben a TwinOxid
nem lép reakcióba az ammóniával, vagy más organikus anyagokkal (így veszélyes THM-et sem
képez!)
• A TwinOxid nem klórozza a szerves
anyagokat (nincs AOX képzõdés)
• A TwinOxid csökkenti a trihalometánok és haloecetsavak számát,
valamint más rákkeltõ organikus
anyagokat

Cikkszám: TW0005

• Hatékony profilaxis biofilm eltávolítására (nem bekeményíti, hanem ténylegesen eltávolítja a biofilmet a csõfalról, így kicsi a visszafertõzõdés veszélye)
• Állandó baktériumölõ hatás széles pH és hõmérséklet
skálán (pH 4-tõl 10-ig és a jeges víztõl 98°C-ig), ezért
nem kellenek egyéb vegyszerek a pH beállításhoz sem
• A mikroorganizmusoknál nem alakul ki ellenálló
képesség
A TwinOxid-dal kezelt víz színtelen, szagtalan lesz,
nincsen mellék(klóros)íze, nem okoz elszínezõdést.

SZÍNKÓD RENDSZER
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LEGYEN MALACA! A TERMÉKENYÍTÉS SIKERE NEM A SZERENCSÉN MÚLIK

MEGFONTOLANDÓ TANÁCSOK A SERTÉS MESTERSÉGES TERMÉKENYÍTÉSÉHEZ
cikksorozat 1. rész

1. Spermavétel
1.1. A kanok hozzánk, illetve fantomra szoktatása

1.2. Spermavétel

A kan gondozója a még karanténban lévõ kanikat naponta keresse fel, ha lehetséges ugyanabban a ruhában, hogy jelenlétét megszokják. Ne csak az etetés,
itatás, takarítás idejére korlátozódjék a látogatás.
A jó kapcsolat ember és állat között hosszú távú hasznot hoz.

Az ugrató helyiségben állítható magasságú stabil fantomot használjuk csúszásgátló gumiszõnyeggel, elkerülendõ a láb, illetve a gerincsérüléseket a kanoknál.
Az állítható magasságot kihasználva minden egyed az
optimális spermaleadást tudja hozni.

Javasolt, hogy hetedik hónapos életkortól kezdjük a
fantomra szoktatni. Ez az elején egy hordozható fantom
legyen. Ezt célszerû a ketrec egyik sarkában elhelyezni.
Így esetleges rosszindulatú fellépés alkalmából könnyen
kitérhetünk a lehetséges támadások elõl.
spermavételi zacskó

spermavételi zacskó
beépített szûrõvel

Amikor a kan felugrik a fantomra, tisztítsuk meg egyszer
használatos törlõkendõvel a tasakot és annak környékét, amely elég nagy baktériumforrás lehet.
A tasakot nyomjuk ki, távolítsuk el a maradék vizeletet,
mert ez spermicid.

egyoldalas gumi bevonatú fantom

A kan libidójának fokozása érdekében locsoljuk körül,
illetve a fantomot le, az ivarzó koca vizeletével. A fantomra szoktatást konzekvensen naponta kell ismételni. Igyekezzünk minden olyan tárgyat eltávolítani a
helyiségbõl, ami a kan figyelmét elvonná a fantomról.
Amikor sikerült elõször leugratni 3 naponta kétszer ismételjük meg.

spermavételi
pohár

spermaszûrõ

A spermavételhez használjunk spermavételi termoszt a
hõstressz kivédésének érdekében.
A termoszt aluról csavarjuk szét és töltsük fel 55 °C-os
melegvízzel, a termosz anyaga felveszi a hõt és a belsejét 37°C-osan tartja. A spermavételhez használjunk
steril 400 ml magas fõzõpoharat, vagy egyszer használatos mûanyag poharat.

Fontos:
Kerüljük a dohányzást
az ugratás alatt. Az elsõ
három nehezen megnyert ejakulátumot ne
használjuk fel.
Ezt követõen állítsuk be
a 4-6-4 napos rotációt.
kétoldalas mûanyag
bevonatú fantom

Legyen malaca!

termosz

A pohárra helyezzünk szûrõpapírt, amit gumigyûrûvel
tudunk rögzíteni. A poharat helyezzük a termoszba.
A jól vett ondó mennyiség 50-120 ml között lehet.
Kantól, évszaktól, kortól függõen. Ez a mennyiségû ejakulátum tartalmazza a legkevesebb baktériumot.
VETASA KFT. – Telephely: 2100 Gödöllõ, Kenyérgyári u. 2.
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A spermavételhez használjunk egyszer használatos
nem talkumos gumikesztyût. Kezünk bõre porózus,
ami megszámlálhatatlan kórokozó forrása lehet, ezért
csak kesztyûvel fogjuk meg a péniszt.
Az ugratásnál csak a „gazdag részt” fogjuk fel.
A „kenõcs”, illetve a „dugó” károsan hat az ejakulátum
eltarthatóságára, hiszen „hajtóanyagot” és rengeteg
baktériumot tartalmaznak, ami lerövidíti a sejtek
életidejét. Jó kannal, megfelelõ hígítással 7 napig is
eltartható az anyag. Ettõl függetlenül használjuk fel az
anyagot 72 órán belül.
Minden ugratás után tisztítsuk meg a fantomot és környékét!

2. Laboratórium

binokuláris mikroszkóp

2.1. Labormunkák

A labor ne legyen a telep klubja. Ott csak az oda beosztottak tartózkodjanak. Maximálisan ügyeljünk a tisztaságra, a higiéniának laboratóriumi szintûnek kell
lennie! Csizmával ne közlekedjünk benne!

digitális tárgyasztal
melegítõ

A laborba érkezve kapcsoljuk be a szükséges berendezéseket: mikroszkóp, tárgylemez melegítõ, vízfürdõ.

Igyekezzünk elérni, hogy a labor levegõjének hõmérséklete télen- nyáron 23-24 °C-os legyen.

Ezeknek optimálisan 20 perc szükséges az üzemi hõmérséklet eléréséhez.

Az ugratás elõtt helyezzük a tárgylemez elõmelegítõre
a szükséges anyagokat: tárgylemez, pasztõr pipetta,
hogy megfelelõ hõfokúak legyenek.

Ejakulátumonként készítsünk Erlenmeyer (steril) lombikban min. 2 liter hígítót. Ehhez a legalkalmasabb a mágneses folyadék-keverõ melegítõ. Mérjük meg a levett
sperma hõmérsékletét, majd ennek megfelelõen a kész
hígítót állítsuk vízfürdõbe. A vízfürdõ 37°C-os javasolt
hõmérséklete helyett helyesebb a sperma aktuális hõmérsékletét figyelembe venni, mely nyilvánvalóan
télen és nyáron is ettõl eltérõ lehet.

Célszerû az ugrató helyiség és a laboratórium között
egy kettõsfalú, elhúzható ablakot beiktatni, hogy a labor és
az ugrató helyiség levegõje csak minimálisan érintkezzék.
A levett anyagot a lehetõ legrövidebb idõ alatt javasolt
a laborba vinni.
sejthártya
akroszóma
sejtmag

fej

sejtközpont
mitokondrium
nyak

ostor

rozsdamentes vízfürdõ
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LEGYEN MALACA! A TERMÉKENYÍTÉS SIKERE NEM A SZERENCSÉN MÚLIK
2.2. Spermabírálat

Az egészséges ondó fehér, illetve kissé szürkés.
Idõnként találkozhatunk elszínezõdött ejakulátummal.
• Rózsaszín: vér
• Barna: genny
• Sárga: vizelet
Ezeket az ejakulátumokat nem szabad felhasználni.
Motilitás:
1 csepp ejakulátumot tegyünk a tárgylemezre, helyezzünk rá fedõlemezt és vizsgáljuk meg a csoportos,
illetve az egyéni motilitást a mikroszkópban 10 x illetve
40 x-es nagyítású objektívvel.
A motilitás bírálata 5-1-ig terjedhet.
A kiváló anyag egyenes irányban- gyorsan mozog és
szinte „kijön” a fedõlemez alól. A felhasználható anyag
min. 80% motilitású kell, hogy legyen. Kevésbé jó, de
felhasználható a körkörös mozgású. Ugyanennél a vizsgálatnál megnézhetjük az agglutinációt is. Ez azt jelenti,
hogy a tárgylemezen csoportokba verõdnek a sejtek és
szigeteket alkotnak. Ez lehet hõstressz miatt, de az is
okozhatja, hogy a sejtek öregek.
Elõfordul, hogy az agglutinált ondó hígító hatására felhasználható állapotba kerül.

lemezt helyezzük a mikroszkóp OIL feliratú objektíve alá.
Cseppentsünk rá 1 csepp immerziós olajat és kezdjük
meg a vizsgálatot.
Nem minden sejt egészséges, amit az ejakulátumban
találunk.
Négyfajta anomáliát különböztetünk meg:
• Fej anomáliák: ez a legsúlyosabb anomália.

2.3. Morfológia
Egy csepp ondót helyezzünk a tárgylemezre és tegyünk
rá 1 csepp Nigrosin festéket, egy másik tárgylemez
segítségével készítsünk kenetet. Az elkészült kenetet a
tárgylemez elõmelegítõn szárítsuk be. A beszáradt tárgy-

Legyen malaca!

Megengedett határ max. 2%
Felismerhetõsége: nyitott membránú sejt, illetve
teljesen sötét fej, ez azt jelenti, hogy a spermium
élettelen.

VETASA KFT. – Telephely: 2100 Gödöllõ, Kenyérgyári u. 2.
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• Farok anomáliák: Megengedhetõ max. 3%
Felismerhetõségük:
• villás farok
• tûhegyû farok
• lasszószerû farok
• tört farok
A farok anomáliákat elsõsorban stressz okozza, pl. nem a
megszokott helyen volt ugratva, nem a megszokott ember végezte az ugratást, megzavarták az ugratást, stb.

• Citoplazmatikus cseppek, melyek lehetnek közeliek
- proximálisak, illetve távoliak - disztálisak.
Megengedhetõ max 5%.
A közeli cseppek kialakulásán az összes sejt átesik a
spermagenezis utolsó fázisában, ez kb. 15 napig tart.
Ez azt jelenti, hogy a sperma éretlen. Ennek elkerülése érdekében be kell tartani a 4-6-4 napos ugratási
idõt. Legkiélezettebb helyzetben sem szabad a kant
4 napnál hamarabb ugratni.
Látható, ha az anomáliás sejtek meghaladják a
10 %-ot, az ejakulátumot nem szabad felhasználni.
Hibás sejtekkel nem tudjuk az optimális alomszámot
elérni, illetve nem jön létre a vemhesség.
Tárgylemezenként 50 sejtet kell megvizsgálnunk, az
anomáliákat jegyezni kell. A kapott eredményt 2-vel
szorozzuk és kész a 100%-os eredmény.
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• Akroszóma eltérések: az akroszóma a spermium
csúcsán helyezkedik el, hidrolitikus enzimjei (galaktozil transzferáz) feloldják a petét körülvevõ burkokat (zona pellucida). Hibás akroszóma esetén ez a
folyamat nem következik be. Csak komputeres
elemzéssel vizsgálható.
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2.4. Sûrûség vizsgálatok

2.4.1. Koloriméterrel

2.4.2. Sûrûség vizsgálat Bürker kamrával

Ennél a vizsgálatnál megengedhetõ, hogy a laborba
hozott ejakulátumot a vevõpohárban teletöltjük a
37°C-os hígítóval.
A kolorimétert bekapcsoljuk, és 5 percig melegítjük.
A kapcsolót a T állásra Transmitancia állítjuk.
1 küvettát megtöltünk háromnegyedig desztillált
vízzel, és finombeállítóval 10-re szabályozzuk.
Ezzel megtöltünk 1 küvettát.
A készüléket kikapcsoljuk, a kapcsolót az ABS (absorbancia) mezõre állítjuk. Behelyezzük a sperma-hígító
elegyet tartalmazó küvettát és bekapcsoljuk a
készüléket. Egy törtszámot kapunk, pl. 0,68

Dózis=

Törtszám X ejekulátum ml

1 ml tömény spermát elvegyítünk 99 ml 3 %-os sósformalin illetve, 12 % fiziológiás sóoldatban.
A Bürker kamrát lefedjük a hozzátartozó 24 x 24 mmes fedõlemezével, a fedõlemez felett elhelyezünk a
pasztör pipettával 1 csepp elegyet, amely végigfolyik
a kamrák ferde falán. A sejtek fennakadnak a kamrákban. A Bürker kamra 13 x 13 kamrából áll. Ezekbõl
mikroszkóp alatt 3 x 13+1 kamrát kell leszámolnunk.
A számolást végezhetjük horizontálisan, vagy vertikálisan, egy a lényeg, hogy 3 egymás mellett lévõ sor
összeredményét + az 1 kamráét adjuk össze.
Itt a számolás szubjektívre sikeredhet. Csak a kamrákban lévõ sejteket vehetjük számolási alapnak.
Dózis=

300
32 dózis=

300

0,68 X 160

20,8 dózis=

300

Tegyük fel, hogy adott ejakulátum vizsgált sejtjei
10%-os morfológiai hibát adnak, vagy a 32 dózist 28-ra
redukáljuk, hogy a megfelelõ mennyiségû fekundáns
sejtet a dózisokban tudhatjuk.
Ma már rendelkezünk olyan koloriméterrel, amelynél nem kell használni segédeszközöket.

Legyen malaca!

39 X 160
300

A dózisok elkészítésénél figyelembe kell venni a morfológiai vizsgálat %-os arányát.

spermasûrûség-mérõ
készülék

Sejtek száma X ejekulátum ml

A Bürker kamra alkalmazásakor a morfológiai vizsgálat
hibaszázalékát ugyanúgy figyelembe kell venni, mint
ahogy azt a koloriméteres vizsgálatnál tettük,
20-10%!=18 dózis.
Teisenhoffer Lajos
szaktanácsadó
VETASA KFT.

…Folytatás következõ
lapszámunkban,
melyben a dozírozás, kerestetés és
termékenyítés témákban olvashat hasznos
tanácsokat.
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NE LEGYEN LEGYE!
Tanácsok a hatékony LÉGYKONTROLL eléréséhez
Javasolt módszereink segítségével - mely során a le gyeket már lárva korban elpusztítjuk - akár negyedéves légymentesség is elérhetõ a telepen. A környezet
jóval kisebb terhelése mellett, a társadalmi nyomás
sem nehezedik a telepekre.
Az elmúlt idõszakban, a legtöbben a széles spektrumú
adulticid szerek (kifejlett egyedet irtó szer) használatában bíztak a legyek szaporodásának megfékezésére.
Azonban az e kártevõkrõl megszerzett alapos ismereteknek köszönhetõen, ma már nem a kifejlett egyedek
irtása a leghatékonyabb megoldás. Sõt, az adulticid
szerek használatát egyre komolyabb környezetvédelmi
aggályok övezik. Ne felejtsük el azt a tényt sem, hogy a
rovarok egyre ellenállóbbak lettek ezekkel a vegyi
anyagokkal szemben.
Mindezek jóval célzottabb, kifinomultabb légyirtó
eljárások kifejlesztéséhez vezettek.
A holland MS Schippers cég olyan un. Légy-Stop Programot dolgozott ki, mellyel nagyobb hatékonysággal, ugyanakkor alacsony költséggel valósulhat meg a légykontroll.
Állattartó telepekre kidolgozott Légy-Stop Program
3 alapvetõ fontosságú elembõl áll:

1. Megismerés
Ahhoz, hogy legyõzhessük, elõször is jól
kell ismernünk az ellenségünket.

veszélyes fertõzést terjesztenek, köztük a tífusz, vérhas,
kolera, gyermekbénulás, frambõzia - szifilisz szerû bõrbaj, lépfene, nyúlpestis, lepra, tuberkulózis (Greenberg,
1965) betegségek kórokozóit.
A csípõ legyek pedig még ennél is nagyobb irritációt
jelentenek az állatok számára és mivel vérrel táplálkoznak, vérszegénységet és túlérzékenységet is okozhatnak.
A nagyszámban elõforduló légypopulációk szinte az
összes tenyészállat növekedését és teljesítményét hátrányosan befolyásolják. A fertõzött állatok zaklatottak, és
takarmányfelvételük drasztikusan csökken (Stork, 1979).
Az eredmény: jelentõs visszaesés a hús, tej és tojástermelésben és ezáltal komoly anyagi veszteségek.
A legyek bizonyos mértéken túli elszaporodása, különösen lakott településekhez közel már nemcsak a
telepen dolgozókra, hanem a szomszédos helyi közösségekre nézve is komoly veszélyt jelentenek. Az emiatt
megnövekvõ társadalmi nyomás és az egészségügyi
hatóság fokozott ellenõrzései még a telep esetleges
bezáratásához is vezethetnek.
A leggyakoribb legyek által terjeszett betegségek emberek és háziállatok körében a különbözõ bélfertõzések és
szemgyulladások. Szintén a legyek számlájára írható a
marhák járványos tõgygyulladásának terjesztése.
A LEGYEK KÖZEL 100 FÉLE BETEGSÉGET
ADHATNAK TOVÁBB

Legfontosabb légyfajok és szaporodásuk:
Több ezer légyfaj létezik, de az állattartó telepek
számára a legkártékonyabbak, a házi légy (Musca
domestica), a kis házi légy (Fannia canicularis) és az
istálló légy (Stomoxys calcitrans).
Faj:
Család:

Musca domestica (L.)
Muscidae

Tények és azok gazdasági hatásai:
A legyek túl azon, hogy rendkívül kellemetlenek, rengeteg fertõzést terjesztenek, mely komoly egészségügyi kockázatot jelent mind az emberek, mind az állatok számára. Az állattartásban világszerte több milliárd
eurora becsülik a legyek okozta károkat.
A nem csípõ legyek nem köztigazdái a fertõzõ organizmusoknak, azonban táplálkozási és szaporodási
szokásaik, valamint lábaik és szájszervük felépítése
miatt mechanikusan terjesztik a kórokozók teljes körét,
a vírusoktól a férgekig. Csak az emberekre közel 65 féle
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A LEGYEK
BETEGSÉGEK FORRÁSAI!

AZ EMBERNEK ÉS AZ ÁLLATOKNAK .

Légy - szaporodása:
• A kifejlett legyek 7 nappal a pete lerakása után
kikelnek.
légy
• A nõstény már
néhány nappal
kikelése után
peték
4 héten belül
képes petéket
2 légybõl
rakni.
1
.
0
00.000 légy
báb
• 120 petét rak
lesz!
hetente.
• Élettartam
lárva
2 héttõl 2
hónapig.
• Életciklus 1 héttõl 1 hónapig.
• Akár 30 generáció egy év alatt.
• 2 áprilisban párosodott egyed augusztusra
191'000'000'000'000'000'000 egyedet hoz létre!
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Legyen malaca!

NE LEGYEN LEGYE!
Legyek a sertéstelepeken:
A sertéstartásban különösen komoly problémát jelentenek, hiszen a legyeket kifejezetten vonzzák a fiaztatók,
ahol a koca tõgye, az állatok szemei és a nyílt sebek körül
rajzanak. Az általuk okozott kellemetlenség és a terjesztett betegségek mind a kocát, mind a malacokat érintik.
A teljesség igénye nélkül, néhány legyek által
terjesztett betegség:
• Helicobacter pylori emberben (Grubel, 1997).
• Aujesky féle betegség (Medveczky, 1988).
• Cryptosporidium parvum szarvasmarhában
(Grazyk, 1999).
• Ragadós száj és körömfájás hasított körmûeknél
(Greenberg, 1973).
• Mycobacterium fertõzések szarvasmarhánál és
sertésnél (Fischer, 2001).
• Lépfene (Turell, 1987).
• Szarvasmarhák fertõzõ rhinotracheitise
(Lancaster, 1986).
Számos betegség esetében a legyek köztigazda szerepe
tudományosan igazolt, más esetekben tapasztalati
tények támasztják alá. Mivel a légypopuláció óriási méretû, szerepük járványügyi szempontból nem elhanyagolható. A megfelelõ légykontroll közegészségügyi és
gazdasági szempontok alapján is indokolt.
Légyirtás = Lárvairtás

Az ízeltlábúak változatos heterogén faunája fejlõdik a
hosszabb ideje felhalmozódott trágyában, köztük olyan
atka és rovarfajok, melyek légypetékkel és lárvákkal
táplálkoznak. Szintén számos parazita keresi fel a trágyát
és rakja le petéit a légylárvákba. A paraziták a légy lárvájában fejlõdnek, elpusztítva ezzel a legyeket. Leginkább
akkor mûködik jól ez a természetes folyamat, ha a trágya
száraz. Ezért a légy szaporodásának csökkentésére gyakorlattá vált a trágya kiszárítása, mely a fent leírt módon
támogatja a légykontrollt, ráadásul még a légy fejlõdésének korai szakaszában.

3. Vegyi eszközök
A kívánt eredmény eléréshez a biológiai módszerek
hatékony alkalmazásán túl rendszerint rovarirtó szerek
alkalmazása is szükséges. A biológiai módszerek felerõsítik a rovarirtó szerek hatékonyságát, valamint csökkentik a szer iránti rezisztencia kialakulását.
A rovarirtószer lehet adulticid vagy larvicid szer.

Lárvairtó szerek:
A trágya és egyéb légy költõhelyek lárvairtása a permetezési munkák során használt eszközökkel végezhetõ.
Erõs permet és magas nyomás szükséges. Csak olyan területekre juttassuk ki a szert, ahol bõven található légylárva. Még így is a teljeskörû trágya és egyéb potenciális
költõhelyek kezelése igen költséges. További probléma a
trágya kezelésével, hogy a rovarirtószer áthalad az
emésztõszerveken, így a széklet mérgezõvé válik a légylárvák számára, azonban szintén mérgezõ hatású a trágyában légyre vadászó rovarevõkre, így elpusztítva õket.

A MEGOLDÁS: cyromazin tartalmú szerek
Az erõs, hosszú hatóidejû lárvairtó szer fõ alkotóeleme
a cyromazin, ami egy un. rovar-növekedésszabályzó
szer. A légy természetes ellenségei (pl.: bogarak, parazita darazsak, atkák) és a cyromazin tartalmú szer
együttesen akadályozzák meg a lárvák további fejlõdését, megelõzve az újabb kifejlett egyedek kikelését.
Az ilyen szerek kiváló oldódásuknak köszönhetõen, jól
elegyednek a trágyában vagy takarmányban. A lárvák
képtelenek ellenállóképességet kialakítani, ezért erre a
szerre világszinten ismeretlen a rezisztencia.
A biocid anyagokat használjuk elõvigyázatosan.
Mindig olvassuk el a címkét és a termékre vonatkozó
információkat.

2. Biológiai módszerek
Biológiai Légy-Stop módszereknek nevezzük azokat,
melyek támogatják és megvédik a természetben elõforduló legyekkel táplálkozó és legyeken élõsködõ
populációkat.

Legyen malaca!

Szaktanácsadásért, konkrét javaslatokért
forduljon Tóth Péter termékmenedzserhez.
Telefon: 28-416-788 • E-mail: info@vetasa.hu
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AKTUÁLIS AJÁNLATAINK

PRRS MENTESÍTÉSHEZ JAVASOLT TERMÉKEINKHEZ
A J Á N D É K O T ADUNK
Vásárlása megtervezéséhez segítségül az alábbi kalkulációt készítettünk. A kocaszámok alapján látja, hogy
melyik termékünkbõl milyen mennyiséget ajánlunk
egy egyszeri teljes körû tisztító-fertõtlenítõ munka elvégzéséhez.

Minden csomag vásárlásához A J Á N D É K O T adunk!
Ajánlatunk kizárólag az alábbiakban összeállított csomag(ok) megvásárlásakor érvényes!
A csomag nem bontható, tartalma nem változtatható.
Egyszerre több csomag is vásárolható.
A vásárláshoz járó ajándékot 4 héten belül
eljuttatjuk Önhöz.

AJÁNLOTT HIGIÉNIAI CSOMAGOK KOCALÉTSZÁM ALAPJÁN
CSOMAG 1
100 kocás telep

Cikkszám

Megnevezés

Nettó ár
(Ft/db)

2509933

Topfoam
habosító

2509984

Csomag
tartalma
(db)

Érték
(Ft)

CSOMAG 2

CSOMAG 3

500 kocás telep

1000 kocás telep

Csomag
tartalma
(db)

Érték
(Ft)

Csomag
tartalma
(db)

Érték
(Ft)

24 420 Ft

1

24 420 Ft

2

48 840 Ft

3

73 260 Ft

Megades
fertõtlenítõ

68 985 Ft

1

68 985 Ft

1

68 985 Ft

2

137 970 Ft

5601900

Mosóruha

15 200 Ft

1

15 200 Ft

1

15 200 Ft

2

30 400 Ft

2109103

Védõszemüveg

2 600 Ft

1

2 600 Ft

1

2 600 Ft

2

5 200 Ft

3609550

Fali adagoló

10 500 Ft

1

10 500 Ft

4

42 000 Ft

6

63 000 Ft

Kézfertõtlenítõ
oldat

1 300 Ft

1

1 300 Ft

8

10 400 Ft

12

15 600 Ft

Lábfertõtlenítõ
szõnyeg

10 700 Ft

1

10 700 Ft

4

42 800 Ft

6

64 200 Ft

2509949

Csomag nettó értéke
összesen:

133 705 Ft

1 db
strandszõnyeg
1 db strandlepedõ

Áraink nettó árak,
a szállítási költséget nem tartalmazzák.
18

VETASA KFT. – Telephely: 2100 Gödöllõ, Kenyérgyári u. 2.
Telefon: +36-28-416-788 • E-mail: vetasa@vetasa.hu • www.vetasa.hu

230 825 Ft

1 db strandszõnyeg
1 db strandlepedõ
1 db összecsukható
strandszék

389 630 Ft
1 db strandszõnyeg
1 db strandlepedõ
1 db összecsukható
strandszék
1 db napernyõ
1 db termoszbögre

Legyen malaca!

AKTUÁLIS AJÁNLATAINK

Amennyiben csak vegyszerek beszerzését tervezi, készítettünk egy szûkített csomagot, melyben ajánlott vegyszereink találhatóak:

AJÁNLOTT VEGYSZERCSOMAGOK KOCALÉTSZÁM ALAPJÁN
CSOMAG 4
100 kocás telep

Cikkszám

Megnevezés

Nettó ár
(Ft/db)

2509933

Topfoam
habosító

2509984

Csomag
tartalma
(db)

Érték
(Ft)

CSOMAG 5

CSOMAG 6

500 kocás telep

1000 kocás telep

Csomag
tartalma
(db)

Érték
(Ft)

Érték

Csomag
tartalma
(db)

(Ft)

24 420 Ft

1

24 420 Ft

2

48 840 Ft

3

73 260 Ft

Megades
fertõtlenítõ

68 985 Ft

1

68 985 Ft

1

68 985 Ft

2

137 970 Ft

Kézfertõtlenítõ
oldat

1 300 Ft

1

1 300 Ft

8

10 400 Ft

12

15 600 Ft

Csomag nettó értéke
összesen:

Áraink nettó árak,
a szállítási költséget nem tartalmazzák.

94 705 Ft

1 db strandlepedõ

128 225 Ft

1 db
strandszõnyeg
1 db
strandlepedõ

226 830 Ft

1 db strandlepedõ
1 db összecsukható
strandszék
1 db termoszbögre

Akciós Csomagajánlataink
2014. szeptember 30-ig érvényesek!

AJÁNDÉKAINK
Strandlepedõ
zöld színû,
kellemes,
puha 100 %
pamutból,
70 x 140 cm
méretben.

Összetekerhetõ,
vállra akasztható
strandszõnyeg.
Napimádók
nélkülözhetetlen
kelléke.

Napernyõ
hordozó táskával.
Rendkívül kellemes
árnyékot ad tûzõ
napsütésben.

Legyen malaca!

Összecsukható
strandszék
vállra
akasztható
táskában,
karfájában
italtartóval.

Rozsdamentes
acél termoszbögre
0,4 l folyadék
számára, zárható
tetõvel.
Hûvösen vagy
melegen tartja
italát.
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Légtechnika és egyéb
tartástechnológia
választékunkat, valamint
referencia munkáinkat
a www.vetasa.hu
weboldalunkon
tekintheti meg.

VEZÉRLÉS MIKROPROCESSZOROS KLÍMAVEZÉRLÕK

KL-6010 SOROZAT
• típustól függõen 2, 5 illetve 10 terem klimatizálása
• nagy, egyszerûen leolvasható grafikus kijelzõ
• két szellõzési csoport kezelése
• ecovent támogatás (központi elszívó rendszer)
• AQC támogatás (légszállítás mérõ rendszer)
• moduláris felépítés - könnyû bõvíthetõség
Gyártó: holland

CB-2000HU
• egy terem klímaszabályozása
• magyar nyelvû feliratok a kijelzõn
• kijelzõn leolvasható értékek:
- terem hõmérséklete (°C)
- szellõzési fokozat (%)
• hûtésrendszer kapcsolás jel
• riasztó jel
• két szellõzési csoport kezelése
• négy programozható hõmérsékleti pont

Tapasztalt mûszaki szakembereink felmérés alapján egyedi ajánlatot dolgoznak ki,
valamint megvalósítási és kivitelezési javaslatot adnak.
Pályázati anyagok összeállításában szívesen segítünk, szakértelmünkre számíthat.

