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TÖBB MINT 1,5 liter/kg NEDVESSÉGET KÉPES MEGKÖTNI

• nem porzik; 

• szórása nem igényel különleges eszközt, 

akár kézbõl is végezhetõ; 

• tartósabbá teszi az almot;

• nedvességgel érintkezve morzsalékos tömböket

képez, megkönnyítve a takarítást; 

• légtisztító hatású

- illóolaj tartalma megakadályozza az alomban 

fellelhetõ baktériumok szaporodását

- a jukka kivonat semlegesíti az ammóniát

• optimalizálja a trágya humusszá történõ 

átalakulását a szántóföldeken

• biológiailag lebomlik, foszformentes

• kocák és malacok komfortja higiénikus környezetben

- kifejezetten javasolt minden olyan felületre, 

mellyel az újszülött malac érintkezik

- kitûnõen alkalmas az újszülött malacok szárítására,

elõsegíti a köldökzsinórcsonk gyógyulását.

Bármilyen, almozást igénylõ gazdasági állatnál alkalmazható.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: 0 nap 

Tárolás: Hûvös, nedvességtõl és közvetlen napfénytõl védett, gyermekektõl elzárt helyen 

Minõségét bontatlan állapotban korlátlan ideig, egyébként felbontástól számítva 24 hónapig megõrzi. 

Származás: EU 

Forgalmazza: Vetasa Kft. – 2100 Gödöllõ, Kenyérgyári u. 2.

Paletta vásárlása esetén rugalmas szállítási feltételek, érdeklõdjön Szaktanácsadóinknál!

nettó ár / 1 kg 235 Ft

nettó ár / 1 zsák 5.875 Ft

nettó ár / 1 paletta 235.000 Ft helyett 223.000 Ft (5% eng.) 5.575 Ft/zsák 223 Ft/kg

nettó ár / 2 paletta 470.000 Ft helyett 432.400 Ft (8% eng.) 5.405 Ft/zsák 216 Ft/kg

nettó ár / 3 paletta 705.000 Ft helyett 634.500 Ft (10% eng.) 5.288 Ft/zsák 212 Ft/kg

Az árak a szállítási költséget és az Áfa-t nem tartalmazzák.

q  ásványi eredetû összetevõk 

q  növényi eredetû összetevõk 

q  tengeri eredetû összetevõk

q  illatanyag (citrom)

q  jukka kivonat (Schidigera)

ÖSSZETÉTEL:

Mennyiség Javasolt felhasználási mód

Vemhes koca 65 g Naponta a koca mögötti és a fialási területre.

Malac 70 g Szalma, vagy fûrészpor alomra, illetve minden olyan felületre, 

mellyel az újszülött malac érintkezik; közvetlenül alkalmazva, 

kiváló a születés utáni malacszárításhoz.

ADAGOLÁSA:

TISZTÁN+SZÁRAZON+HATÉKONYAN=

JÓL TARTÁS = JÓ TELJESÍTMÉNY

Kiszerelés: 25 kg-os zsák

1 paletta: 40 zsák

Cikkszám: DL25



KÖSZÖNTÕ

Kedves Partnerünk!

A tavasz elhozta Cégcsoportunk számára is a felfrissü-

lést, a megújulást.  

Tegyen egy kellemes sétát új honlapunkon, ismerked-

jen a felhasználóbarát, modern, friss környezettel és

kibõvített, informatív tartalmainkkal!

Weboldalunk bármilyen készüléken, akár mobiltele-

fonon, vagy tablet-en is kiválóan böngészhetõ.

Webáruházunk árajánlatkérés funkcióval bõvült, így

megrendelés elõtt csomagárak és egyedi árak kialakí-

tására is könnyen és gyorsan lehetõség van. Az új oldal

indulása mellett most már Facebookon is követhet

minket. Csatlakozzon kedvelõinkhez! 

A Hódmezõgazda kiállítói standunkon emlékezetes

élményben volt részük látogatóinknak! Megérezték

innovatív lendületünket, megismerték közvetlen,

rugalmas csapatunkat, és mindenki élvezte különleges

vendégszeretetünket. 

Lapozzon a 21. oldalra, 

a képek önmagukért beszélnek!

Legy en malaca!
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Legy en malaca!

Köszöntõ 3. oldal

Divatba jött az egészséges táplálkozás

Hosszútávú fejlõdés az ULTRAFED segítségével -

Hajdúböszörményi MgzRt. 

meggyõzõ eredmények 4-5. oldal

Fõ profilunk a „sertés lakberendezés”

Telephely korszerûsítés - 

új fiaztató kialakítása Gémes László 

szegvári gazdálkodó telepén 6-7. oldal

Legyen malaca! 

A termékenyítés sikere nem a szerencsén múlik 

A Kan sperma fertõzõdés lehetõségei 8-12. oldal

Dilufert, az új generációs spermahígító 13-15. oldal

Aktuális ajánlataink

légyirtás, szellõzés, 

higiénia termékek 16-20. oldal

Hódmezõgazda Kiállítás 

képekben 21-23. oldal

Tel./fax: +36-28-416-788 

E-mail: info@vetasa.hu

www.vetasa.hu

Vetasa központi ügyfélszolgálat:

TARTALOM 2. év – 1. szám / 2015. június
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Legy en malaca!

A Hajdúböszörményi MgzRt. Ultrafeddel elért eredmé-

nyeirõl már adtunk hírt egy évvel ezelõtt. A jó telepi

management és a - nehéz gazdasági helyzet ellenére -

javuló eredmények arra késztettek bennünket, hogy

megosszuk tapasztalatainkat. A Vetasa Kft. számára

mindig a legfontosabb a partnereink elégedettsége, így

természetes, hogy a telepek életét folyamatosan

nyomon követjük. Kiemelten így van ez az Ultrafedet

használó telepek esetében, ahol az enterális kórokozók

elleni eredményes védekezés antibiotikum mentesen

vagy jelentõsen csökkentett antibiotikum felhasználás-

sal valósul meg, javuló termelési paraméterek mellett.

A Ultrafed fõ hatása az egészséges bélnyálkahártya

megóvása, épen tartása. Fõ aktivitása az E. coli és a Cl.

perfringens baktériumok kolonizációjának megakadá-

lyozása és toxinjainak megkötése.

Ezt a hatást tapasztalja a Hajdúböszörményi MgzRt is,

akik 2012. júniusa óta folyamatosan etetik az Ultrafedet

minden korcsoportban. Az Ultrafed etetés hatásának

tulajdonítják, hogy az etetés megkezdése után fél évvel

az emésztõszervi problémák minimálisra szorultak vissza,

az ilyen célból felhasznált antibiotikumok használata is,

és ez az állapot hosszú távon fenntarthatónak bizonyul.

A telep 2014-ben már 874 kocával és 129 süldõvel

üzemelt. Klasszikus árutermelõ telep, melynek elõdje

az 1950-es 60-as években épült, majd 2009-ben esett

át jelentõs felújításon. Topigs genetikával dolgoznak,

Aujeszky betegségtõl, brucellózistól és PRRS-tõl

mentesek.

HOSSZÚTÁVÚ FEJLÕDÉS AZ ULTRAFED SEGÍTSÉGÉVEL - esettanulmány

A 2012/2013/2014 éves egyes termelési eredményeik a következõképpen alakultak:

2012 2013 2014

Élve született malac/fialás száma 10,85 db 10,96 db 11,51 db

Választási átlag életnap 27,0 nap 26,75 nap 25,3 nap

Utónevelõn töltött idõ 62 nap 64 nap 61 nap

(itt jelentõsen nõtt 

a zsúfoltság 

az elõzõ évhez képest)

Napi testtömeg gyarapodás az utónevelõn 420 g 436 g 417 g

(oka: zsúfoltság, 

rövidebb ott töltött idõ)

Hízlaldára telepítési életnap 89 nap 90 nap 86 nap

Hízlaldán töltött idõ 97 nap 95 nap 91 nap

Napi testtömeg gyarapodás a hízlaldán 691 g 709 g 721 g

Értékesítési nettó testtömeg 103 kg 105 nettó kg 104 nettó kg

Fajlagos takarmány felhasználás a véghízlaldán 3,34 kg/kg 3,18 kg/kg 3,02 kg/kg

Telepi fajlagos takarmányfelhasználás 3,36 kg/kg 3,13 kg/kg 3,09 kg/kg

Napi testtömeg gyarapodás 585 g 598 g 601 g

választástól értékesítésig 1400 db 16 kg-osan eladott

malac eredménye is benne van

Fajlagos takarmányfelhasználás 3,03 kg/kg 2,84 kg/kg 2,78 kg/kg

választástó értékesítésig

Elhullási százalék utónevelõben 2,72% 1,96% 1,84%

beállított darabra számítva

Elhullási százalék hízlaldában 4,17% 3,50% 3,17%

beállított darabra számítva
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A megnövekedett malaclétszám miatt a már 2013-ban

is jelentõs túlzsúfoltság tovább növekedett. 

Ennek tulajdonítják, hogy a három õszi hónapban az

APP oly mértékben felerõsödött, hogy az jelentõs

veszteségeket okozott. Így a termelési paraméterek

végül az egész évre vetítve nem javultak a tervezett

mértékben.

ÖSSZEFOGLALÁS: 

A folyamatos Ultrafed etetés hatására az emésztõ-

szervi problémák minimálisra szorultak vissza, így az

ilyen okból felhasznált antibiotikum felhasználás is.

2014-ben emésztõszervi eredetû elhullás nem volt. 

A termelési paraméterek folyamatosan javulnak a je-

lentõs túlzsúfoltság miatt jelentkezõ légzõszervi

megbetegedések idõszakonkénti felerõsödése ellenére.

Kérdés esetén a telepvezetõ a Vetasa Kft. képviselõjén

keresztül szívesen ad tájékoztatást.

A DÚSÍTOTT ATTAPULGIT HATÁSA / AZ ULTRAFED® ÖSSZETEVÕI

Aminosavak

DL-Metionin, L-Lizin 

(Pozitív nutritív hatás)

Élesztõgomba

Saccharomyces cerevisiae

(Elõsegíti a bélflóra mûködését)

Enzimek

Endo-1,4 â-Glükanáz, Endo-1,4 â-Xylanáz

(Elõsegítik a szénhidrátok optimális

lebontását. Javítják a takarmány

hasznosulását.)

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.)

Dúsított attapulgit

Jobb általános

egészségi állapot

Csökken vagy

megszûnik 

a toxin szennyezettség

Erõteljesebb

növekedés

Csökken vagy 

megszûnik a

hasmenés

Alacsonyabb 

takarmány

felhasználás

Az ULTRAFED® fõ hatásai

Jobb bélflóra

mûködés



Sertésbõl van magyar fehér és magyar lapály, amelyek

jó stressztûrõk, jól beváltak a Dél-Alföldön. A hús-

marhák egyenlõre elférnek egy karámban, az állomány

jó részét a magyar tarka és a Holstein teszi ki.  

A telep fejlesztésének egyik fontos állomása volt, hogy

2015. januárjában egy 12 férõhelyes fiaztató kialakítá-

sával, valamint egy 120 férõhelyes malacnevelõ (6 db

20 férõhelyes kutrica) korszerûsítésével bízták meg

cégünket, a VETAPIG Kft.-t. 

A fiaztató a legnagyobb körültekintést igénylõ egység,

mivel az újszülött malacok és a kocák igényeit

egyidejûleg kell kis helyen kielégíteni.

A kutricákat tömör PVC oldalfalakkal határoltuk. A fiaz-

tató keret kocaleszorító ráccsal kombinálva, megaka-

dályozza a malacok agyonnyomását. A kocák etetését a

kocaállás elején rozsdamentes kocaetetõ vályúval

oldottuk meg, a korlátlan vízellátását pedig az etetõ-

vályú fölé szerelt szopókás önitató biztosítja. A malacok

takarmányozását inox köretetõk, szopókás önitatók

látják el. 

FÕ PROFILUNK A „SERTÉS LAKBERENDEZÉS”
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ÚJ FIAZTATÓ KIALAKÍTÁSA ÉS MEGLÉVÕ MALACNEVELÕ

KORSZERÛSÍTÉSE GÉMES LÁSZLÓ SZEGVÁRI GAZDÁLKODÓ TELEPÉN

Gémes László délelõtt polgármester, délután pedig

mezõgazdasági vállalkozó. 

Közel 400 hektáron gazdálkodik, illetve sertést és

szarvasmarhát tart. „A gazdák, a sertéstartók

nagyon várják a kormányzati segítséget” - mondta

Gémes László, hiszen Magyarország számára kitö-

rési pont a mezõgazdaság, fõként, ha a takarmányt

„bõrbe csomagolják”.

VETAPIG válaszfalak, VETAPIG fiaztató keret kocaleszorítóval, VETAPIG kocaetetõ vályú, VETAPIG inox szopóka



FÕ PROFILUNK A „SERTÉS LAKBERENDEZÉS”

A malacok hõigényét igen korszerû megoldással, azaz

válaszfalakra rögzített, dupla fedelû búvóláda és

elektromos melegítõlap kombinációjával elégítjük ki. 

A búvóláda rendkívül energiatakarékos megoldást

nyújt, hiszen megakadályozza a huzatot és segít lokali-

zálni a melegítõlapok által kibocsátott meleget, csök-

kentve ezzel a hõveszteséget és az energiafogyasztást a

fiaztatóban. A búvóláda szükség esetén melegítõlám-

pával is felszerelhetõ.

A malacnevelõben a karámrendszer szintén VETAPIG

PVC válaszfalakkal készült. A keletkezõ pára és káros

gázok eltávolításáról 2 db 35 cm átmérõjû nagy teljesít-

ményû VETAPIG ventillátor, valamint 6 db légbeejtõ

gondoskodik, ezzel egyidõben biztosítva az egyenletes

légelosztást, valamint a hideg- és huzathatás megszün-

tetését. A tömör padlón almozással történik a malacok

utónevelése, hogy száraz, tiszta, meleg pihenõhelyük

legyen. A malacok etetése önetetõbõl, ivóvíz ellátásuk

pedig állítható szárú szopókás önitatóval történik.
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Legy en malaca!

VETAPIG búvóláda, VETAPIG elektromos melegítõlap

VETAPIG fiaztatókeret

Tapasztalt mûszaki szakembereink felmérés alapján

egyedi ajánlatot dolgoznak ki, valamint kivitelezési

javaslatot adnak. Pályázati anyagok összeállításában

szívesen segítünk, szakértelmünkre számíthat.

Referencia munkáinkat 

a www.vetapig.hu 

weboldalunkon tekintheti meg.



A VÉR:

Tekintettel arra, hogy immuntesteket tartalmaz, sper-

micid anyagként tartják számon.

Kutatás igyekezett kideríteni, hogy milyen vérkoncent-

ráció az, ami befolyásolja a motilitást és a morfológiai

vizsgálatot. Az sem köztudott, hogy a vértestek

esetleges minimális jelenléte mennyiben befolyásolja a

vemhesülést ill. a vehem nagyságát.

A vérkoncentráció, ha eléri a 0,1%-ot, láthatóvá válik.

Ezeket az ejakulátumokat ki kell önteni, hacsak nem

vagyunk szorult helyzetben. Ekkor az ejakulátumból

nyert dózisokat 24 órán belül fel kell használni.

A „Kék-szem” ill. a PRRS által fertõzött telepeken észlel-

ték a vértest jelenlétét az ejakulátumokban. A rossz

spermavétel is eredményezhet vérkoncentrációt az 

ejakulátumban. Valamint vértestet találhatunk a „dugó”

ill. a „tápiókának” is nevezett ejakulátum végében.

A staphylococussal fertõzõdött ondó szintén tartalmaz

vértesteket. 

A leptospirózis képes az ejakulátumot húggyal fertõzni.

Az ejakulátum morfológiai vizsgálatánál talált citoplaz-

mikus cseppek, degenerált sejtek, éretlen sejtek vagy

óriás sejtek szintén befolyásolják a dózisok eltartható-

ságát.

Amennyiben az ejakulátum mikotoxinokkal, pl.: zeara-

lenonnal fertõzött, láthatóan befolyásolja a mennyisé-

get és a minõséget. Kevesebb a koncentráció, rövidebb

ideig eltartható és mennyiségben anomális sejteket

tartalmaz.

LEGYEN MALACA! A TERMÉKENYÍTÉS SIKERE NEM A SZERENCSÉN MÚLIK
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Legy en malaca!

A KAN SPERMA FERTÕZÕDÉS LEHETÕSÉGEI

Az egész processzus sok apró összetevõbõl áll. Minden egyes összetevõ befolyásolja az anyag eltarthatóságát.

Elsõsorban vizsgálni kell, hogy mi okozhatja a fertõzést. Lehet baktérium, vírus, vértest, genny cseppek,

vizelet stb.



LEGYEN MALACA! A TERMÉKENYÍTÉS SIKERE NEM A SZERENCSÉN MÚLIK

A bakteriális fertõzés minden egyes spermavételnél

megismétlõdik. Ez kikerülhetetlen. Rossznak minõsít-

hetõ az az ejakulátum, amely 10 000 feletti baktériu-

mot tartalmaz ml-enként.

Több mint 4000 baktériumtörzset állapítottak meg,

amelyek képesek néhány sejtet, esetenként az összest

megölni. Az ejakulátumban található baktériumok

mennyisége 1 000- 100 000 között is lehet ml-enként.

Elõfordulhat, hogy a baktériumos fertõzést a belsõ

nemi szervek fertõzése okozza. 

A bakteriális fertõzésnek számos oka lehet:

• bõr (úgy állaté, mint emberé),

• fekália,

• légzõszervi megbetegedések (emberi-állati),

• építmények,

• spermavételi felszerelések, anyagok, eszközök,

• hígítási eljárás, dozírozás,

• desztillált víz,

• rossz hígító-készítési eljárás stb.

Figyelembe kell venni, hogy a baktériumok életképe-

sebbek mint a vírusok, a spermahígítók pedig rend-

kívül jó életfeltételeket biztosítanak az elõzõek

túléléséhez. A nem megfelelõ spermatárolási hõfok is

elõsegíti a baktériumok túlélését, szaporodását.

Bizonyos baktériumok savat termelnek, amely sper-

micid. 

Minden egyes ejakulátumban fellelhetõ baktériumok:

Staphilococus Aureus

• forrás: 

- a kan reprodukciós szervei, 

- fertõzés.

• következményei:

- sérülés a reproduktív szervekben,

- vér az ejakulátumban, 

- az állat impontessé válik.

Leptospirózis

• forrás:

- környezet

• következmény:

- ha a baktériumok száma magas, 

meddõséghez vezet.

Esherichia coli

• forrás:

- környezet (általában az állatok bõrén él 

rezisztens a Gentamicinre.)

• következmények: 

- megfigyelhetõ, hogy spermicid hatású, 

legfõképp toxintartalma miatt 

elsõsorban agglutinációt okoz.
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Lehetetlen elérni, hogy az ejakulátum steril legyen, de

arra van lehetõség, hogy a baktériumterhelését

csökkenteni tudjuk. Ennek érdekében csak a középsõ

frakciót fogjuk fel. Mint már említettük, a kenõcs és a

dugó is spermicid anyagokat, vizeletet, vért és baktéri-

umokat tartalmaznak.

Itt is érvényes a mondás: a kevesebb több és biztonsá-

gosabb, pedig itt is pénzrõl és nem kevésrõl szól a

történet.

A baktériumokkal terhelt ejakulátum kevésbé tartható

el. Max.1-2 nap és a vehem nagyságát is befolyásolja.

Ezért ajánlatosnak tartjuk betartani a spermavételnél

az alábbi minimális eljárásokat:

• Minden egyes ugrás elõtt nyomjuk ki a tasakot,

környékét egyszer használatos anyagokkal, törlõ-

kendõ, papírvatta, fizikálisan tisztítani kell. Rend-

szeresen nyírjuk rövidre a szõrzetet a pénisz körül.

• Mindezt a dupla kesztyû elvével oldjuk meg

(tisztítás után az elsõ kesztyût húzzuk le és dobjuk

el, igen illatos a tasak és környéke) 

• Minden egyes ugratásnál új, steril eszközöket

alkalmazzunk.

• Tartsuk a péniszt közel 90°-os szögben ahhoz, hogy

elkerüljük a bakteriális fertõzések nagy részét.

• Csak gazdag frakciót fogjunk fel.

• Ne vigyük be a laborba a termoszt, csak a sperma-

vételi poharat.

• Háromhavonta javasolt az ejakulátumok bakteriá-

lis vizsgálata.

• Ne használjuk azokat a kanokat, amelyeken

gyulladás tünetei látszanak.

• Kizárólag fantomon ugrassunk. (nem láttam még

kantelepet, ahol ivarzó koca lett volna!)

• Olyan fantomot használjunk, ami nem porózus,

könnyen tisztítható. Minden ugratás után mossuk

le nem spermicid neutrális mosószerrel. A fantom

állítható nagyságú legyen.
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spermavételi zacskó

kétoldalas mûanyag bevonatú fantom

egyoldalas gumi bevonatú fantomspermavételi zacskó beépített szûrõvel
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• Használjunk a fantom mögött, könnyen tisztítható

csúszásmentes gumiszõnyeget.

• A két ugratás között keletkezett vizeletet, ill.

fekáliát minden alkalommal távolítsuk el.

• A kanok szállását úgy alakítsuk ki, hogy minden

kannak egyedi állása legyen

• Igyekezni kell, hogy a laboratóriumban LABORA-

TÓRIUMI KÖRÜLMÉNYEK LEGYENEK!

• Ne érintkezzen a labor levegõje az ugrató-

helyiségével!

• A laboratórium dolgozói a lehetõ legtisztább

ruhát viseljék!

• Lehetõség szerint egyszer használatos anyagokat

használjanak az ugratásoknál.

• Abban az esetben, ha többször-használatos

anyagokat alkalmaznak, azok minden esetben

kerüljenek elmosásra, neutrális mosószerrel,

folyóvizes öblítés után, desztillált vízzel is öblítsük

át, úgy helyezzük be a hõlég-sterilizálóba 150°C-ra.

• A laboratóriumban használt eszközöket zárt

konténerekben, plasztik-zacskókban ill. jól záródó

fiókban kell tárolni.

• A laboratórium berendezését, munkapadjait rend-

szeresen mossuk le 70 %-os denaturált szesszel,

különösen azokat a részeket, amelyek a spermá-

val érintkeznek.

• A napi munka befejezése után alkalmazzunk fer-

tõtlenítõ fölmosást.

• A laboratóriumban használt desztillált víz minõsé-

gére, frissességére nagyon ügyeljünk. Ajánlott

dez-ionizált bi-desztillált vizet használni, olyat,

amilyet UV-sugárzással is kezeltek. Ajánlott a

desztillált vizet sötétben +4°C-on tartani, hûtõben.

• Sokan hiszik, hogy megfelelõ fertõtlenítést tudnak

elérni az UV ill. Germicid lámpák használatával. 

A feltevés igaz, de csak akkor hatnak megfelelõen,

ha erejük jó és megfelelõ ideig használják õket.

Erre, pedig nagy figyelmet kell fordítani.

Leginkább ajánlottak, mint kiegészítõ sterilizáló

berendezések.

A legjobb eredményt akkor érjük el, ha a sperma-

vételnél minden alapvetõ higiénés szabályt betartunk:

• tiszta fantom, tiszta ugratóhely

• kinyomott tasak, fizikálisan a tasak ill. környéké-

nek tisztítása egyszer használható kendõvel.

• kizárólagosan a „gazdag” frakció felfogása

• csak steril eszközöket használjunk, kivétel a vételi

kesztyû, amely okvetlen talkum mentes kell, hogy

legyen (már gyártáskor sem steril)

• a kanfejõ ugyanabban a ruhában ne menjen be 

a laborba, különösen ne csizmában!
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binokuláris mikroszkóp



Sokan feltételezik, hogy a kansperma-hígítóban levõ

antibiotikum meg is öli a baktériumokat. Merõ

tévedés!

Jobbára arra alkalmasak, hogy az optimálisan levett

anyagban (baktériumszám min. 1.000-10.000/ml) a

baktériumok további szaporodását meggátolja.

Tehát nem mások, mint tartósítószerek.

Teljesen mindegy, hogy a hígító elõállításakor, vagy

dozírozáskor kerülnek e bejutásra. 1968 óta folynak

vizsgálatok, hogy mely baktériumtörzsek váltak

rezisztenssé a különbözõ hatóanyagokra. Mint köz-

tudott a kereskedelmi forgalomban lévõ kansperma-

hígítók javarészt tartalmaznak gentamicint, általában

250 mg/ l arányban. 

A Gentamicinre rezisztens törzsek:

• Esherichia Coli

• Serratia SPP

• Enterobacter SPP

• Acinetobacter SPP

• Alcaligeners SPP

A vizsgálatok kiderítették, hogy vannak rezisztens

törzsek a penicillinre, a streptomicinre, valamint a

lincomicinre és az espectinomicinre, vagy az utóbbi

kettõ kombinációira is.

Specialisták azt javasolják, hogy kantelepek havonta,

termelõtelepek negyedévente végeztessék el kanon-

ként az ejakulátum bakterológiai vizsgálatát. Ennek

tudatában meg tudják határozni a legmegfelelõbb

szert ill. összetételét.

Antibiotikumok használatánál a megfelelõ elõvigyáza-

tosságot kérik a kutatók. Nem javasolják a penicillin

használatát olyan dózisoknál, amelyeket a vételtõl

számított 48 óra elteltével szeretnének felhasználni.

Tárolás alatt radikálisan megváltozhat azok PH értéke,

így lerövidítik a tárolási idõt.

Nagy gondot jelent még az ejakulátumok vírusfertõ-

zöttsége. Vannak vírusok, amelyek befolyásolják a

vemhesülést, vannak olyanok, amelyek klinikai tünetet

okozva megfertõzik a kocát. A sperma vírusfertõzését

elsõsorban a herék, ill. a mellékherék gyulladása

okozhatja. Vírusfertõzést okozhat továbbá a fejés alatti

befertõzõdés: fekália, vizelet, szõr, fertõzött levegõ,

gyulladt bõr. Nem tanácsos a klinikai tüneteket mutató

kanok ejakulátumának felhasználása. A PRRS, Aujeszky,

Parvo-vírusok tovább terjednek a spermával. Más

vírusok, mint Adenovírus, Citomegalovírus, Entero-

vírus, Varán Encefalitis B stb. megfertõzik a kan ivar-

szervét, és erõsen befolyásolják az ejakulátum minõsé-

gét. A legjobb elkerülni a befertõzés lehetséges

okozóit. Javasolt egy bio-biztonsági szabályzatot

kidolgozni, kiegyensúlyozott oltási programot végre-

hajtani. Konzekvensen megejteni a szerológiai vizsgála-

tokat.

Figyelmet kell fordítani az inszeminátorok, laboránsok

továbbképzésére, hogy ismereteik tudatában elkerül-

hessék a sperma befertõzõdését.

Teisenhoffer Lajos

szaktanácsadó

VETASA KFT.
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LEGYEN MALACA! A TERMÉKENYÍTÉS SIKERE NEM A SZERENCSÉN MÚLIK

Tárolás során a kan sperma számos hatásnak van

kitéve, aminek következtében:

• csökken a spermium mozgékonysága

• csökken a spermium vitalitása

• megváltozik a sejt membrán áteresztõképessége

A grafikon a sperma motilitásának változását mutatja be 

különbözõ Dilufert higítók alkalmazásakor 1-tõl 10 napig terjedõ tárolási idõszakokban.
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MS DILUFERT – AZ ÚJ GENERÁCIÓS SPERMA HÍGÍTÓ

sejthártya

fej

nyak

farok

ostor

akroszóma

sejtmag

sejtközpont

mitokondrium



TERMÉK ELTARTHATÓSÁG ANTIBIOTIKUM KISZERELÉS JELLEMZÕK

(NAP)* SZINT MÉRETE (L)

A kan sperma különösen érzékeny az oxidatív károso-

dásra, mely a sejt membrán relatív magas, több-

szörösen telítetlen zsírsav tartalmának, valamint az

ondó alcsony anti-oxidációs kapacitásának köszönhetõ. 

Az oxidatív károsodásnak számos következménye van:

• A spermium membránjának károsodása. A sejtek

túlzott vízfelvételkor kidurranhatnak („felrobban-

hatnak”), illetve vízvesztés hatására összeeshet-

nek.

• A sejtlélegzés gátlása. A magas koncentrációban

kialakuló reakcióképes oxigén gyökök csökkentik a

rendelkezésre álló oxigén mennyiségét, akadá-

lyozzák a sejtmûködést, végsõ soron tönkre is te-

hetik a sejtet. 

• Fehérje, zsírsav és DNS károsodás.

• A mitokondriális membrán szerkezetének oxidatív

károsodása megváltoztathatja a spermium motili-

tását, mely végsõ soron a fertilizációs ráta csökke-

nését eredményezi.

Az MS Dilufert kiváló tulajdonságokkal rendelkezõ,

magas minõségû sperma higító, mely eltérõ körül-

mények között is biztosítja az optimális termékenyítési

arányt.
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MS Dilufert 3 3 + 1; 5; 25 Használható: optimális 

egészségügyi és higiéniai 

MS Dilufert 6 6 ++ 1; 5; 25 körülmények között

MS Dilufert Plus 6 6 +++ 1; 5; 25 Használható: kevésbé optimális 

egészségügyi és higiéniai 

körülmények között

MS Dilufert Plus 10 10 +++ 1 Használható: 

különleges körülmények között

• Nagy távolságra szállítás

• Magas minõségû sperma

*Az eltarthatóság 2.5 milliárd ondósejt/100 ml dózis alapján számítva.

• Az eltarthatóság magasabb sûrûségû vagy szennyezett dózisok esetén csökken

• Az eltarthatóság növekszik 2.5 milliárd ondósejtszám alatt és/vagy elenyészõ szennyezettség esetén

ELÕZZE MEG AZ ESETLEGES SPERMA KÁROSODÁST

MS DILUFERT HASZNÁLATÁVAL!

Az MS Dilufert különbözõ típusokban és kiszerelésekben kapható. 

Az alábbi táblázat bemutatja az egyes típusok jellemzõit. 
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A legfontosabb tulajdonságok, mely a sperma hígítókat

megkülönbözteti egymástól:

• az antioxidánsok jelenléte melyek a sejt membránt

védik az oxidációtól

• a védõágens összetevõ, mely elõsegíti a tápanyag

felvételt az ondósejtek számára

• a hígítóban lévõ antibiotikumok mennyisége és hatás

spektruma a bakteriális fertõzések megelõzésére 

Az MS Dilufert ideális környezetet biztosít a sper-

miumok számára, mert tartalmaz:

• tápanyagot a spermiumok számára (glükóz)

• ozmotikus nyomást szabályzó sókat

• puffert

• pH szabályzó anyagot

• fémion kötõanyagot

• antibiotikumokat

Kiemelt figyelmet fordítunk a kocák reprodukciós

szervrendszerét érintõ negatív hatások elkerülésére, a

higiéniára és a biztonságra. Az MS Dilufert higító nem

tartalmaz semmilyen állati eredetû fehérjét, így

kizárható minden fertõzés. 

Minõség-ellenõrzés

A sperma higítóknak döntõ szerepe van abban, hogy a

spermiumok életképesek maradnak a hím szaporító-

szervein kívül is. Az alábbi kritikus paraméterek

folyamatos ellenõrzésével biztosíthatjuk a minõséget:

Hõmérséklet

A kan ondósejtjeinek egyedülálló sejt membránja van,

amely rendkívül érzékeny az oxidációra, melyet a

magas koncentrációjú telítetlen zsírsavak okoznak.

Emiatt a higított sperma tárolása 15-17°C fok közötti

hõmérsékleten javasolt. Alacsonyabb hõmérsékleten a

sperma károsodik.

pH

Az optimális pH biztosítása létfontosságú feltétele a

spermák életben maradásának. A pH szabályzó

összetevõ garantálja a semleges pH-t 6,9-7,6 közötti

tartományban, toxikus hatás nélkül a tárolás során.

Ozmolaritás

A kan sperma ozmolaritása 290-300 mOsm

(toleranciahatár 240-380 mOsm). Az MS Dilufert

megfelelõ só összetételének köszönhetõen biztosítja

az optimális ozmolaritást a spermiumok megfelelõ

mûködésének és életben maradásának érdekében.

Ezen felül elõsegíti sejtfalon keresztül a tápanyag

transzportot valamint a toxinok eltávolítását.  

Vezetõképesség

A vezetõképesség lehetõvé teszi a megfelelõ ion

tartalom értékelését az oldatban, mely a sperma

higítók egyik minõségi mutatója. Egy milliliter oldat

átlagosan 100-300 millió iont tartalmaz.

Hatékonysági tesztet végzünk minden

egyes hígító tételnél, hogy garantáljuk a

legjobb minõséget. Az eredmények

igazolják, hogy az MS Dilufert megfelel a

legmagasabb biológiai minõségnek.

VETASA KFT. – Telephely: 2100 Gödöllõ, Kenyérgyári u. 2.

Telefon: +36-28-416-788 • E-mail: vetasa@vetasa.hu • www.vetasa.hu

15

Legy en malaca!

További információkért keressen minket!



Javasolt módszerünk segítségével - mely során a legye-

ket már lárva korban elpusztítjuk - akár negyedéves

légymentesség is elérhetõ a telepen.

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 terjeszett beteg-

ségek mind a kocát, mind a malacokat érintik. 

Az erõs, hosszú hatóidejû lárvairtó szer fõ alkotóeleme

a cyromazin, ami egy un. rovar-növekedésszabályzó

szer. A légy természetes ellenségei (pl.: bogarak, para-

zita darazsak, atkák) és a cyromazin tartalmú szer

együttesen akadályozzák meg a lárvák további fejlõdé-

sét, 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 elõvigyá-

zatosan. Mindig olvassuk el a címkét és

a termékre vonatkozó információkat. 

AKTUÁLIS AJÁNLATAINK
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LÉGYIRTÁS

légy

peték

4 héten belül 

2 légybõl 

1.000.000 légy lesz!

lárva

báb

MEGOLDÁS: CYROMAZIN tartalmú szerek

Légyirtás = Lárvairtás

Szaktanácsadásért, konkrét javaslatokért forduljon

Tóth Péter termék menedzserhez. 

Telefon: +36-28-416-788

E-mail: vetasa@vetasa.hu

AA LEGYEK

BETEGSÉGEK FORRÁSAI!



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

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

Gyártó: holland

Tapasztalt mûszaki szakembereink felmérés alapján egyedi ajánlatot dolgoznak ki,

valamint megvalósítási és kivitelezési javaslatot adnak. 

Pályázati anyagok összeállításában szívesen segítünk, szakértelmünkre számíthat.

VEZÉRLÉS MIKROPROCESSZOROS KLÍMAVEZÉRLÕK

Légtechnika és egyéb

tartástechnológia

választékunkat, valamint

referencia munkáinkat 

a www.vetapig.hu

weboldalunkon 

tekintheti meg.



Ugyanúgy mint az embereknél, a sertések esetében is

igaz, hogy 30-40 °C-os  hõségben csökken a táplálékfel-

vételük, súlycsökkenés léphet fel. 

Ahogy a hõmérséklet növekszik, fiziológiai változások

tapasztalhatóak a sertéseken, beleértve a növekvõ

légzés- és pulzus számukat, valamint növekvõ belsõ

hõmérsékletüket. Sajnos a nyarak gyakran melegeb-

bek, mint a sertések hõoptimum értéke. Mivel a lég-

kondíciós megoldások költségesek, a vízköd képzéses

hûtés jó megoldást jelenthet az állatállományt érõ

hõstressz csökkentésére.

A vízködképzés valamint a vízpermet használata közvet-

lenül a sertés nedvesítésével fejti ki hatását, a párolgás

miatt jobb a hûtési hatásfok, hiszen az egész folyamat

az állat bõrfelszínén történik. Így jobb hatásfok érhetõ

el, mintha közvetlenül a levegõréteget hûtenénk. 

Bizonyított tény, hogy az étkezés és párásítás összehan-

golása kihatással van a táplálék felvételére és a táplálko-

zás idejére. Az etetés elõtti párásítás esetén jelentõsen

több táplálékot vesznek magukhoz az állatok, valamint

jóval hosszabb a táplálkozásra fordított idõ. 

A Powermister ködképzõ ágyú az apró folyadék-

cseppekbõl álló ködöt nagy területen (60 méter) képes

szétoszlatni. Ráadásul mindezt igen csekély vízfelhasz-

nálás mellett. A folyadékcseppek olyan aprók (20-40 µm),

hogy óránként fél méteres sebességgel süllyednek. Ez a

különlegesen lassú sebesség teszi alkalmassá az MS

Powermistert termek, istállók, raktárak portalanítására

vagy a fertõtlenítõ szer optimális kijuttatására, illetve

hûtésre. 

(Vízhasználat 0 és 45 liter/óra között.)
Kérje szaktanácsunkat és ajánlatunkat!
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Legy en malaca!

POWERMISTER FERTÕTLENÍTÕ/KÖDKÉPZÕ ÁGYÚ

A fertõtlenítés, légnedvesítés és hûtés ideális eszköze

Cikkszám: 0809955





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!

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. 

MS TOPFOAM használata esetén a legjobb minõségû habot 1-2%-os koncentrációval tudjuk elõállítani, azaz 

1-2 liter MS TOPFOAM-ot kell 100 liter vízhez felhasználni.

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!

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!

11. A teljes száradást követõen elkezdhetjük a fertõtlenítést. A nedvesen maradt felületen hígul a fertõtlenítõoldat 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 történhet: ködképzéssel, permetezéssel, habosítással. 

A fertõtlenítõ szerek hatóidejét a címkérõl olvashatjuk le!

MS MEGADES vagy MULTIDES adagolása: ködképzéssel: 0,5%; permetezéssel: 1,5%; habosításkor 1:3 arányú munka-

oldatot öntsünk a habosító pisztoly tartályába. Kézi kijuttatás esetén ügyeljünk arra, hogy minél apróbb cseppekbõl

álló felhõt képezzünk. Hatóideje: legalább 5 perc. Utána NE mossuk le, így hatását hosszabb ideig megtartja!

TIPP! VASTAG TRÁGYA ÉS TAKARMÁNYMARADÉK ELTÁVOLÍTÁSA ÁZTATÁSSAL:

• Néhány órán keresztül áztassuk a felületet sok vízzel.

• Magas nyomású mosó lándzsájára szerelt szennymaró fejjel távolítsuk el a lehetõ legtöbb szennyezõdést.

• 2,5%-os Topfoam oldattal áztassuk fel ismét a felületet.

• 40-50 perc hatóidõt követõen teljesen eltávolíthatóvá válik a felületi szennyezõdés.

AKTUÁLIS AJÁNLATAINK
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Legy en malaca!

TISZTÍTÁS - FERTÕTLENÍTÉS LÉPÉSRÕL LÉPÉSRE

A munkafolyamat rendszeressége: minden állományváltás elõtt

A munkafolyamat által a teljes istálló beleértve az etetõ- és itatórendszerek, 

érintett felületek: padozat, válaszfalak, oldalfalak

A munkafolyamathoz szükséges vízhatlan overál, gumicsizma, védõszemüveg, arcvédõ maszk, gumikesztyû

védõfelszerelés: A használandó készítmények biztonsági adatlapjain ellenõrizzük 

a szükséges védõfelszerelések listáját!

A munkafolyamat javasolt irányai: bentrõl kifelé és felülrõl lefelé
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Legy en malaca!

HÓDMEZÕGAZDA KIÁLLÍTÁS KÉPEKBEN

Nyitásra készen!

Virágfüzér minden Vetasa Partnernek!

Carlos Tonival, a kubai DJ-vel
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Legy en malaca!

Jó hangulatban beszélgettünk

Etetõ-itató csendélet

A ködképzõ ágyú 

jó szolgálatot tett a standon is!
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Legy en malaca!

Multi malackezelõ kocsinkra 

nagy az érdeklõdés

Kollégák a krotália csillár fényében

Profi fotóssá válás útján....



ELÉRHETÕSÉGEINK: 

Telephely: 2100 Gödöllõ, Kenyérgyári u. 2.

Tel.: +36-28-416-788 

E-mail: vetasa@vetasa.hu

www.vetasa.hu


