
Program pre chov ošípaných  bez  preventívneho  podávania 

antibiotík s použitím probiotík a podporných prípravkov 
 

● Probiotický prípravok PROPIG sa odporúča podávať už pripusteným prasniciam 

minimálne 14 – 21 dní pred očakávaným pôrodom a  až do odstavu do zmesi  PKK      

Dávka:          500 g - 1 kg na 1 tonu KZ 

           - Princíp účinnosti: probiotický kmeň Lactobacillus plantarum obsiahnutý 

v prípravku adheruje a množí sa na sliznici čreva ošípaných, čím bráni adherencii 

patogénnych, resp. podmienečne patogénnych mikroorganizmov, a zároveň podporuje 

množenie ďalších mikroorganizmov prirodzenej flóry čriev. Trus ošetrených matiek je 

zdrojom mikrorganizmov zdravej mikroflóry pre  ciciaky hneď po narodení. 

Prírodný detoxikačný dietetický prípravok HUMAC Natur - stimulátor rastu  
         - Dávka:   500 g na 100 – 200 kg krmiva  PKK mesiac pred a po oprasení 

         - Princín účinku: Humac Natur je 100% prírodná látka s obsahom humínových kuselín, 

ktoré viažu na seba všetky toxické látky v tráviacom systéme zvierat, zároveň stabilizujú pH, 

stimulujú trávenie a podporujú množenie prospešnej črevnej mikroflóry. Odporúča sa 

podávať PROPIG a Humac Natur spolu – podpora účinku. 

HUMAC Natur odporúčame podávať preventívne vo všetkých kritických fázach chovu, 

hlavne pri podozrení na prítomnosť mykotoxínov v krmive! 

 

Prípravok CARNIFARM sol. odporúčame podať 7 dni pred  pôrodom a  3 – 7 dní  po  

pôrode.  

- Dávka: 1 ml na 5 kg ž.hm.  

- Princíp účinnosti: Tento prípravok reguluje výmenu energie v pečeni. Počas 

záťaže pomáha lepšie využiť energiu, chráni pečeň pred stukovaním a pôsobí 

preventívne proti syndrómu  MMA. Zvyšuje množstvo a kvalitu mlieka prasníc. 

Prípravok CITROENZYMIX sol.   sa odporúča prasniciam  podávať  po oprasení v prípade 

nechutenstva. 

             -    Dávka:  2 – 5 ml na prasnicu. 

 -    Princíp účinnosti:  Podpora  chuti do žrádla a  zlepšenie trávenia. 

 

●  Počas odstavu  -  asi 5 dní pred a 5 dní po odstave odporúčame preventívne podávanie 

prípravku CITROENZYMIX sol. a.u.v.   Dávka: 1 liter na 1000 litrov vody. 

a prípravok  PROPIG    Dávka  2 g na kus a deň 

- Princíp účinnosti: V období odstavu v tráviacom trakte mláďat dochádza k zmenám 

potreby tráviacich enzýmov. Následkom  nedostatočného trávenia živín (hlavne 

bielkovín),  ktoré sú obsiahnuté v novom krmive, dochádza k zvýšeniu pH v tráviacom 

trakte a následne  rozvoju patogénnych, resp. podmienečne patogénnych 

mikroorganizmov. Prípravok CITROENZYMIX podporuje trávenie bielkovín už v 

žalúdku (pepsín) a zároveň udrží nízke pH v črevách, čím podporuje činnosť črevných 

proteáz. Laktobacily tiež podporujú trávenie bielkovín. Účinok prípravkov sa 

vzájomne podporuje. 

 

● Počas prechodu z predštartérovej KZ na ČOS 2  odporúčame preventívne podávanie 

prípravku  HUMAC NATUR, ako prevenciu hnačiek, na podporu trávenia a podporu imunity.            

Dávka:  0,5 % do KZ. 

CARBO fito  - prvá voľba pri výskyte hnačky!        Dávka:  1 kg na 200 kg KZ 

SUIFERM Plus – rehydratácia a stabilizácia črevnej mikroflóry pri hnačkách  

VITAMINUM B complex – podpora rastu, pri nervových symptómoch 



●   V KZ ČOS 2  odporúčame pokračovať v  podávaní  probiotického  prípravku  PROPIG  

     -     Dávka: 1 - 2 kg na 1 tonu KZ. 

●   Do KZ A1  sa probiotický prípravok PROPIG pridáva       

           v dávke: 1 - 2 kg na 1 tonu KZ, individuálna dávka je 2 g na kus  

Súčasne odporúčame postupné pomalé prechody na nové kŕmne zmesi. V kritických fázach 

výkrmu sa odporúča podávanie prípravku HUMAC Natur v dávke 500 g na 100 kg krmiva. 

Pri prechode na nové krmivo, zvlášť  s vysokým obsahom bielkovín sa odporúča podávanie 

prípravku CITROENZYMIX sol. 

Podávanie probiotického prípravku PROPIG a prípravku HUMAC Natur je účinnou 

prevenciou  hnačkových ochorení prasiat,   a zároveň  posilňuje imunitu zvierat,  čo 

výrazne prispieva k prevencii infekcií dýchacieho systému, syndrómu  chradnutia ošípaných 

a syndrómu dermatitídy  a  nefropatie. 

 

Počas intenzívneho výkrmu, po liečebe antibiotikami, chemoterapeutikami, v období 

rekonvalescencie, pri výskyte toxínov ( mykotoxínov a pod.)  v  krmive, po zvýšenej 

fyziologickej záťaži,  odporúčame podávať  SILIVET sol.,  ktorý má regeneračné účinky na 

pečeň, urýchľuje  proces  uzdravenia, zlepšuje  celkovú kondíciu a zdravie zvierat a  

- Dávka: 1 – 2  litre na 1000 litrov vody, 4 – 5 dní.  Prípravok odporúčame podávať aj  

                    preventívne v každej vývojovej etape života. 

HUMAC Natur sa odporúča podávať na podporu rastu a  zlepšnie kvality mäsa výkrmových 

zvierat, podporuje účinok symbiotickej mikroflóry – PROPIGu. 

      -    Dávka: 500 g / 100 – 200 kg krmiva v kritických fázach výkrmu a mesiac pred  

porážkou 

 

Prevencia a  podpora liečby cirkovírusovej infekcie -  NEFROVET sol. a u.v. – podporuje 

činnosť  obličiek a  prevenciu ich zlyhania.  

     -    Dávka:  1 – 2 litre na 1000 litrov vody po dobu  3 – 7 dní. 

 

Veterinárny liek ASA plv. sol. – antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum 

a  antitrombotikum  odporúčame použiť  pri podpornej liečbe  pri  horúčkových 

ochoreniach, MMA syndróme, PRRS a ako prevenciu  teplotného stresu pri vysokých 

teplotách prostredia a pred prevozom.  Liek nemá ochrannú lehotu na mäso. 

      -  Dávka:   50 g na 100 litrov vody po dobu 3 – 5 dní,  maximálna dĺžka podávania lieku  

                         je  10 dní.  Individuálna dávka je  5 g lieku na 50  kg ž.h. 

Na podporu dýchania  a  trávenia,  na zníženie tepelného stresu a  pri vysokej prašnosti 

prostredia sa odporúča  použiť prípravok   MENTOVET sol.  obsahuje éterické oleje 

a vitamín A, ktoré podporujú regeneráciu slizníc. 

      - Dávka:  do pitnej vody:  200 ml na 1000 litrov vody 

                         pri  rozprašovaní:  200 ml na 10 litrov  teplej  vody 

VITAMINUM A protect podporuje liečbu zápalov všetkých slizníc.   

        -  Dávka 1 ml na 100 kg ž.h. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informácie:   VETSERVIS, s.r.o., Kalvária 3, 949 01 Nitra.  Tel./ fax: 037 /  656 23 90, 

mobil:    0905 748 041,  0905 748 042,  0905 336 943 


