Riešenie najčastejších zdravotných problémov a podpora
úžitkovosti v chovoch hydiny
bez používania antimikrobiálnych liekov
DIAGNÓZA
PRÍSTUP - POSTUP
pomôcť organizmu ubrániť sa patogénom, nedovoliť
premnoženiu nežiaducich mikroorganizmov, podpora
obranyschopnosti a odolnosti zvierat,
podpora prirodzených vzťahov medzi
makroorganizmom a mikroorganizmami
prevencia kokcidiózy
vakcína LIVACOXR T, LIVACOXR Q
liečba kokcidiózy
CITROENZYMIX sol., PROPOUL, HUMAC Natur
prevencia infekcií (E.coli,
skoré podanie probiotík – prvé dni veku PROPOUL
salmonely, klostrídie...)
laboratórna diagnóza určenie prognózy v chove,
prevencia hnačiek
podpora iminity HUMAC Natur
salmonelová infekcia -liečba
probiotiká PROPOUL, ALHAMUNE TM G
vrodené nefropátie – chyby
rastlinné prípravky podporujúce činnosť obličiek
liahnutia, urikóza, prvé dni veku,
a vylučovanie infekčných zárodkov (vírusov, baktérií,
infekcie, pliesne
plesní z organizmu NEFROVET sol.,
CARNIFARM sol. – regulácia metabolizmu, podpora
rastu, HUMAC Natur
podpora rastu
Probiotiká - PROPOUL, HUMAC Natur, AMINOVIT
rastlinné extrakty SILIVET, CARNIFARM podpora
dýchania – cirkulácie krvi - ASA plv. sol.
prevencia a liečba nektorickej
prípravky upravujúce pH a podporujúce trávenie
enteritídy
bielkovín CITROENZYMIX sol.
probiotiká PROPOUL
mykotoxikózy, mykózy
rastlinné prípravky podporujúce regeneráciu a činnosť
pečene a obličiek SILIVET sol., NEFROVET sol.
neutralizácia toxínov - CARBO fito, HUMAC Natur
podpora imunity - ALHAMUNE TM G
podpora úžitkovosti
CARNIFARM sol., vitamíny AMINOVIT,
Vitaminum B complex, rastlinné extrakty SILIVET,
probiotiká PROPOUL
hnačka
prvá voľba - čierne uhlie CARBO fito, HUMAC Natur
probiotiká – PROPOUL
CITROENZYMIX
vírusové choroby
prípravky podporujúce činnosť obličiek, pečene
NEFROVET sol., SILIVET sol., ASA plv. sol.
podpora imunity - ALHAMUNE TM G, HUMAC Natur
vitamíny Vitaminum A protect , probiotiká PROPOUL
dýchacie problémy, infekčná
ASA plv.sol, CARNIFARM sol., MENTOVET
bronchitída, mykoplazma, horúčka inf. bronchtída - NEFROVET sol. vakcinácia,
asanácia chovu, Vitaminum A protect
ASA plv.sol. (450 g na 500 – 1000 litrov vody)
vysoká teplota prospredia,
prevencia stresu pred prevozom
CARNIFARM sol.
ASA plv.sol. (450 g na 2000 litrov vody 5 – 10 dní)
prevencia infarktov
vonkajšie parazity
EKOSIP
CIEĽ
- aktívne zdravie zvierat ale následne aj ľudí, zníženie
infekčnej záťaže a zlepšenie ekológie prostredia
v chovoch zvierat
- minimalne používanie liekov aj vakcín u zvierat
ktorých mäso a produkty sú určené na ľudský konzum
FILOZOFIA

Správna a včasná diagnóza zdravotných problémov

