
Termékek 
 S,B&T,S 

 SAVAK 

 BUTIRÁTOK&TOXINKÖTŐK 

 SPECIALITÁSOK 
1. TAKARMÁNYKEVERŐKNEK 

2. ÁLLATTARTÓKNAK 

 

  



SAVAK 
1. TESTRE SZABVA (TAILOR MADE): Ajánlhatunk vagy összeállíthatunk akármilyen összetételt 

folyékony és por formában is! 

2. Savanyítók nyersanyagokhoz (szemes terményhez, kész takarmányhoz): 
a) A takarmány gomba- és baktérium mentesítéséhez 

b) A gyomor pH csökkentéséhez 

 

Általában minden keverőüzem használ szerves savakat a nyersanyagainak és a technológiájának a 
gomba- és toxinmentesítésére. Ezt két módon teheti: 

a) por formában (kis/közepes telepek): itt ajánlatunk az andMOLD. (1 Kg/tonna) Összetevők: 
hangyasav, propionsav, citromsav, benzoesav, és foszforsav.  

b) folyékony  formában (nagy telepek és nagy keverőüzemek): FUNGIBACT60. (1 L /tonna). 
Összetevők: hangyasav, propionsav és ecetsav. 



SAVAK 
SZERVES SAVAK 

Csökkentik a takarmányok pH értékét. Csökkenti a 
gomba- és baktérium fertőzést az alapanyagokban 

Csökkentik az emésztő rendszer pH értékét 

Baktericid (baktériumölő) és bakteriosztatik  
(baktériumok szaporodását gátló) hatásukat 
használjuk ki 

Hangyasav, propionsav, citromsav, stb. 

 

CH3-CH2-CH2-COOH (propionsav) 

SZERVETLEN SAVAK 

Csökkentik a takarmányok pH értékét. 
Csökkentik  a gomba- és baktérium fertőzést az 
alapanyagokban 

Csökkentik az emésztő rendszer pH értékét.  

Bakteriosztatikus  (baktériumok szaporodását 
gátló) hatásuk miatt használjuk 

Foszforsav, kloridok 

  



VAJSAV TERMÉKEK 
A vajsav értékes beltartalmi összetevőkkel rendelkezik. Az állatok számára hasznos tápértéke van. 

Az and Nutrition széles termékpalettával rendelkezik ezen a területen: 

1. Kalcium butirát 

2. Nátrium butirát 

3. Egyedül alkalmazva 

4. A vajsav észtereimonobutyrin és tributyrin (vajsav és glicerol kötés) 

5. Kevert alkalmazás 

MINDEN ÁLLATFAJNÁL HASZNÁLHATJUK! 



A VAJSAV HATÁSA 
 BIOLÓGIAILAG 

a) A bélbolyhok erősítése és növekedésének 
serkentése  

b) Növeli az emésztőszervi enzimek 
aktivitását 

c) Előnyös a bél mikroflóra  kialakulásában 

 

        GAZDASÁGILAG 

1. Nő a takarmányfogyasztás 

2. Javul a takarmány fajlag 

3. Csökken a véres hasmenés 

4. Gyorsabban helyreáll a bélbolyhok 
egészsége antibiotikumos kezelések után 

5. Csökken a nedves alom kevesebb 
pododermatitis (talpfekély) a broilereknél 

6. Általánosan jobb termelési mutatók 



Védett butirátjaink: 
A sárga gyűrűk jelzik a zsíralapú 
burkolatot. A vékonyabb gyűrű 
kisebb védelmet ad, a 
gyomorban idő előtt lebomlik a 
védelem és erősebb a termék 
jellegzetes vajsav illata 



VAJSAV TERMÉKEK 
 PERFORMA40: védett 

 PERFORMA70: védett 

 andBUT95: nem védett (büdös) 

 andBUT54: védett 

 MONOandBUT 43 

 TRIandBUT: folyékony és por forma 

 ENTEROHELP DRY: monobutyrin + esszenciális 
   olajok 

A vajsav képlete 
C4H8O2 



TOXINKÖTŐK 
 A mikotoxinok mérgező anyagok, különféle 
gombák termelik. Lenyelve, porukat 
belélegezve, vagy akár bőrön keresztül is 
betegséget, nagy töménységben halált is 
okozhatnak. 

 A toxintermeléshez nedves, szellőzetlen és 
meleg körülmények kellenek.  

 - az egész világon megtalálhatóak 

 - 500 fajuk ismeretes  

  

 A toxinok szerves anyagokkal táplálkoznak, ahol 
a nedvességtartalom és a hőmérséklet számukra 
megfelelő  takarmány alapanyagok. 

 Nagyon nehéz besorolni, rendszerezni őket a 
különböző molekulasúlyuk és kémiai 
struktúrájuk miatt. 
 
 



1. MI IS AZ A MIKOTOXIN? 

HIBÁS FELTÉTELEZÉS ABBÓL KIINDULNI: „HA NINCS PENÉSZ, NINCS 
TOXINFERTŐZÉS SEM”. 

PÉLDA 

NINCS PENÉSZ 

VAN PENÉSZ 

Nincs toxin 

Nincs toxin 

Van toxin 

Van toxin 



MIKOTOXINOK VIZSGÁLATA 
 Nagyon nehéz biztos eredményt kapni. Akár kis mennyiségű mikotoxin is tud problémát okozni 
Mértékegysége ppb  (parts per billion) 

 1 ppb = 1 csepp 40 olimpiai úszómedencében = 1 másodperc 32 évben. 

      

 A mikotoxinok eloszlása a fertőzött terményben, takarmányban nem egyenletes! 



2. HOGYAN SEMLEGESÍTSÜK ŐKET? 

- POLARIS MIKOTOXINOK: AFLATOXIN….OCHRATOXIN? 
       * ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL      
- NEM POLARIS MIKOTOXINOK: 
ZEARALENON…OCHRATOXIN? 
       * SEJTFAL DERIVÁTUMOKKAL 



MEGOLDÁSOK 
 Különféle megoldások léteznek:  

◦ Folyamatos analitikus ellenőrzések (komplikált és drága) 

◦ A fertőzött anyag felhígítása nem fertőzöttel  (veszélyes) 

◦ Jó raktározási körülmények és ellenőrzések 

◦ Nem használunk problémás/fertőzött alapanyagokat 

◦ Ha baj van, használjunk toxinkötőt (= mikotoxin deaktivátort) minit például a mi ajánlatunk, az 

◦       andSORB MOS 

 Specifikus, erős, széles spektrumú toxinkötő a takarmányok és alapanyagok 
toxinmentesítésében.  

 Magas koncentrációban tartalmaz aktív hatóanyagokat.  

 Összetevők: klinoptilolit, bentonit, élesztő-sejtfal derivátum. 

 



Klinptilolit 
 

Bentonit 
 

 
Élesztő-
sejtfal  



Az and toxinkötői 
 andSORB MOS: PRÉMIUM MIKOTOXIN KÖTŐ. A legjobb választás. 

 andSORB MOS LC: Nagyon jó megoldás hízósertéseknek és szarvasmarháknak. Jó minőség. 

 andSORB: Ásványi toxinkötő. Alacsony toxinfertőzés és csak Aflatoxin esetén. 



Specialitások 
 Tudunk megoldást az (emésztőrendszerben használatos)  

 antibiotikumok csökkentésére, a baromfi és sertés telepeken: 
1. andCID PERFECT 

2. COLISTOP EVO 

3. COLICONTROL BLEND 

  



Jelenlegi helyzet(Spanyolországban) 
 Az antibiotikumok preventív (megelőző) használata be lesz tiltva 2020 –tól.  

 A    

                           AZ ÚNIÓBAN  FOLYAMATOSAN NŐ A TILTÓ RENDELKEZÉSEK SZÁMA 

  

                                             

                                           SPANYOLORSZÁG AZOK KÖZÖTT AZ ÁLLAMOK KÖZÖTT VAN                                                                                
   NYILVÁNTARTVA, AMELYIK ELŐSZERETETTEL HASZNÁL                  

MEGELŐZÉSKÉNT ANTIBIOTIKUMOT.  

              

                                      

AND NUTRITITON GROUP 



Célkitűzések 
Spanyolországban 

Alapos vevői érdekeltség  antibiotikum mentes 
húselőállítás. 

 Ilyen típusú hústermelésnél fő szabály, hogy antibiotikum 
csak terápiás céllal és nagyon indokolt esetben adható. 

 Ha olyan készítményeket használunk, amik gyógyszer nélkül 
is megoldják (prevencióban) az emésztőrendszeri 
betegségeket, akkor extra minőséget állítunk elő.  

 Antibiotikum mentes hús  nagyobb gazdasági érték. Már 
vannak olyan országok, amik az igazoltan ilyen áruért többet 
fizetnek.  

AND NUTRITITON GROUP 



Célok 

 Tovább csökkenjen a ZnO szintje a tápokban. Okai: törvényi 
előírások,rosszabb takarmányfelvétel.  

 Cél a gyógyszermentes termelés. A Colistin használatának 
csökkentése, megtiltása.  

 Jobb menedzsmenttel és természetes takarmány kiegészítő 
anyagokkal a Colistin ellen.  

 Csökkenteni kell a takarmányban és az ivóvízben is az 
antibiotikumok használatát.  

 Hatékonyabb termelés. 

 Fokozatos megvalósítás: lépésről lépésre. 

 

AND NUTRITITON GROUP 



andCID PERFECT 1. 
1.  Növeli a takarmányfelvételt, mert emlékezteti a fiatal állatokat az anyatej illatára.  

2.  Serkenti az emésztő enzimek működését. 

3. Elősegíti a jó bélflóra kialakulását azáltal, hogy gátolja a patogének (kórokozók) és káros 
gombafertőzések kialakulását. Kevesebb lesz az emésztőrendszeri probléma.  

4. Természetes energiaforrás az emésztőrendszer sejtjeinek. Hozamfokozóként működik. 

 



andCID PERFECT 2. 
◦ Fertőtleníti a takarmányt 

◦ Csökkenti a bélflórára káros baktériumokat: E.coli, Salmonella, Clostridium ... 

◦ Javítja az állatok teljesítményét: 

◦ Gátolja a baktériumok elszaporodását (baromfi és sertés) 

◦ Javítja az emésztést (egészséges bélbolyhok) 

◦ Csökkenti vagy megelőzi a véres hasmenést (gátolja az E.coli elszaporodását és csökkenti 
a bélsár víztartalmát) 

◦ Elősegíti a pozitív bélflóra kialakulását  (Lactobacillus, Bifidobacteriae) 

◦ Egészségesebbé teszi az emésztőtraktus sejtjeit (egészségesebb bélbolyhok) 

◦ Hozamfokozóként működik 

  



COLICONTROL 1. 
 Szerves savak   hatása bakteriosztatikus és baktericid (javítja az emészthetőséget) 

  

 Szabad és védett vajsavak   hatásukra nő a takarmányfelvétel, fokozzák az enzimaktivitást,  
    javítják  az emésztőrendszer mikroflóráját, prebiotikus* hatásuk van 

  

 Ásványi sók   az elektrolit pótláshoz és az egyensúly megteremtéséhez 

  

 Speciális rostanyag  takarmánykiegészítő és javítja a bélsár állagát (vízfelszívó képessége van) 

  

 Prebiotikum   tápláló értéke és bél mikroflóra javító hatása van 

 *Prebiotikum=a vastagbélbe eljutva serkentik a az ott élő hasznos baktériumok (probiotikumok) szaporodását 

    

  

  

  

  

  

  

 



COLICONTROL 2. 

 Élesztő sejtfal derivátum    immunstimulátor és prebiotikum 

  

 Esszenciális olajok   igen erős baktericid (baktériumölő)  hatás 



COLICONTROL 3.  
 Csökkenthető a gyógyszeres kezelés és/vagy a cinkoxid használata   

 Kevesebb emésztőrendszeri rendellenesség (diarrhea=véres hasmenés, lágy bélsár, ödéma…)  

 Gyorsan csökkenti a gyomor pH értékét (malacok leválasztásakor és stressz helyzetekben: 

takarmányváltáskor)  

 Kiváló lesz az emésztőtraktus működése (aktiválja az emésztő enzimeket). Kevesebb tápanyag távozik 

emésztetlenül a bélsárral, csökken a véres hasmenés, ezáltal az elhullás is javul  

  



COLICONTROL 4. 
 Nő a takarmányfogyasztás,  mert a fiatal állatokat az anyatej illatára emlékezteti  

 Prebiotikus hatása van  

 Immunerősítő 

 Javítja a hasnyálmirigy enzimaktivitását  

 Segíti és gyorsítja az egészséges bélflóra kialakulását, miközben gátolja a patogén (fertőző) 
baktériumok és gombák szaporodását. Csökken a véres hasmenés kialakulásának veszélye 

 Természetes energiaforrás az emésztőrendszer sejtjeinek. Hozamfokozóként működik.  



COLISTOP EVO: Összetétel 
 

 Védett cinkoxid 

 Hangyasav 

 Természetes fruktooligoszacharidok 

 Egyéb abszorbens (nedvszívó) anyagok  

  

Magas kereskedelmi minőségű alapanyagok, tudományos igényességgel összeválogatva! 



COLISTOP EVO: Megállapítások 
  

 - A védett cinkoszid csökkenti a véres hasmenés  esélyét 
 - A fruktooligoszacharidok tejsav termelő baktériumokat   
 állítanak elő  
 - A szerves savak (tejsav, hangyasav) megölik a takarmányon és  
 a bélflórában lévő káros baktériumokat  
 - Esszenciális olajok emésztésjavító hatás  
   
A négy összetevő szinergikus (egymást erősítő) hatása látványosan 
mérhető.  
A közeljövő sikerterméke! 

A 



Ha Ön sertéstápot gyárt… 
 S) Milyen savat használ? 

 B&T) Butirátok és toxinkötők 

◦   Butirátok: étrendi hatás 

◦ Toxinkötők: rendszeresen használják a 
gazdák. 

S) Speciális teremékeink: 

Csökkenthető velük az antibiotikum használat 

Colistop EVO 

Colicontrol Blend 

andCID Perfect 

  



Ha Ön baromfitápot gyárt… 
 S) Milyen savat használ? 

 B&T) Butirátok és toxinkötők 
◦   Butirátok: étrendi hatás 

◦ Toxinkötők: rendszeresen használják 
a gazdák. 

S) Speciális teremékeink: 

Ajánljuk az andCID Perfect terméket 
az antibiotikumok csökkentésére 

 Ismerje meg a Superacid poultry 
hatását az emésztő rendszerre 



Superacid Poultry 
 A glükonsavat az állagtok nem tudják 
megemészteni, de az emésztő rendszer 
baktériumai kiválóan bontják és hasznosítják.  

 Prebiotikumként adagoljuk, mert a 
vastagbélben fejti ki a hatását.   

 Ez a mikroflóra (Lactobacillus és 
Bifidobacteriae) szerves savakat (főleg tejsavat 
és vajsavat)  termel, ami elpusztítja a káros 
baktériumokat, de táplálja a bélflóra hasznos 
baktériumait. A keletkező vajsav  ugyancsak az 
emésztőrendszer bélbolyhainak tápláléka, 
elősegíti a jobb emésztést.  

  A korrekt dózisban adagolt benzoesav 
hozamfokozó hatása segíti a súlygyarapodást.  



Ha Ön szarvasmarha tápot gyárt… 
 S) Milyen savat használ? 

 B&T) Butirátok és toxinkötők 
◦   Butirátok: étrendi hatás 

◦ Toxinkötők: rendszeresen használják 
a gazdák. 

S) Speciális teremékek: 

Fókuszban a tejtermelés fokozása és a 
ketózis megelőzése.  

Repromix taste. 
 

  



Mi a ketózis 
 A ketózis emésztési rendellenesség, amikor a tejelő tehén 
energia igénye (főleg nagytejű egyedek esetén) meghaladja az 
energia bevitelt és negatív energia egyensúly alakul ki. A 
ketózisos tehenek vércukra alacsony.. 
 
Amikor nagy mennyiségű testzsír felhasználására kerül sor, a 
zsírmobilizáció néha gyorsabb, mint a máj metabolizációja. Az 
ilyen esetekben a a keton termelés nagyobb, mint a felhasználás 
a marha emésztésében és ketózis alakul ki.  

 Ez a szituáció leginkább a borjadzás utáni időszakban alakul ki, 
amikor a tehén étvágya a legkisebb, de a tejigény a borja részéről 
a legnagyobb.  

  
 

AND NUTRITITON GROUP 



REPROMIX TASTE 
 SZARVASMARHÁKNAK: 

1. A ketózis megelőzésére és a 
tejtermelés növelésére 

2. Növeli a cukorszintet a vérben.  

3. Gátolja a ketontestek káros 
szintre növekedését  

4. Magas vemhesedési és 
termelőképességet biztosít 



Összetétel 

 Glycerol (E422)  

 1,2 propanodiol (monopropilen 
glicol) (E490) 

 Kalcium propionát 

 Klinoptilolit 

 Növényi hordozó 

 Kalcium karbonát 

 Vitaminok:  A, D, E, Niacin 

 Kobalt 

AND NUTRITITON GROUP 



HATÁSMECHANIZMUS 

Monopropilénglikol 

Glicerol 
50 % átalakul a 

propionsavban 

 

50 % felszívódik 

Monopropilénglikol 

GLÜKÓZ 

 

VITAMIN B12 

NIACIN 

Máj 
 

GLÜCONEOGENESIS 

AND NUTRITITON GROUP 



A KOBALT SZEREPE 
 Hatékonysága a könnyen oldódó formulában rejlik.  A bendőben a kobalt segíti a glükóz 
prekurzor transzformációt.    

AND NUTRITITON GROUP 

Kobalt hiány részleges transzformációt eredményez.  
Metilmalonik sav (MMA) Methylmalonate              
ketontestek megjelenése a vizeletben 

A kobalt segíti a glükóz transzformációt 

Glükóz prekurzor 
1. Propilenglikol 

2. Glycerol 

• ketózis 



A NIACIN SZEREPE 
  

  

  Csökkenti a ketontestek számát a vérben és                  
a vizeletben 

 Növeli a zsír metabolizmus hatékonyságát a 
szervezetben 

 6-12 g naponta 

AND NUTRITITON GROUP 



HOGYAN HASZNÁLJUK? 
4 HÉTTEL ELLÉS ELŐTT - 4 HÉTTEL ELLÉS UTÁNIG 

AND NUTRITITON GROUP 

Napi adag Kezelés tartama 

Juh és kecske 30-40 g 6 hét 

Tejelő tehén 300-400 g 8 hét 



ÁLLATTARTÓ TELEPEK 

 Többféle ajánlat: 
◦ andCID WATER FLP 

◦ ZINCOLAC 

◦ ENTEROHELP LIQUID 

◦ TRIandBUT LIQUID 

◦ REPROMIX TASTE 

◦ andCOMFORT 

  



ANDCID WATER 1. 
 VÍZ: (tanuljuk meg) a víz a legfontosabb takarmánya a haszonállatainknak! 

  Minden állatfajnál és minden hízlalási fázisban a vízfelvétel többszöröse a takarmányénak. A 
beteg állatok takarmányfelvétele látványosan csökken, de vízfelvétele változatlan, sőt növekszik. 

  

Sertés: 3-szor több 

baromfi: 2-szer több 



ANDCID WATER 2. 
  Magas koncentrációjú vízsavanyító haszonállataink ivóvízébe.  Sertések és baromfi állományok 
részére. 

 CÉL: 

1. Jó minőségű ivóvíz.  

2. Hatékony pH csökkentés a gyomorban. (választáskor, más stresszes időszakokban, mint 
takarmányváltás süldő- és hízótáp esetében). 

3. Jobb emészthetőség (emésztő enzimek aktiválása). Kevesebb emésztetlen részecske a 
takarmányban és a bélsárban. Csökken az elhullás és a véres hasmenés (diarrhea).  

4. Egészségesebb, ellenállóbb emésztőrendszer, bélflóra. (gátolja a káros baktériumok és gombák 
fejlődését). Csökken a bélbetegségek száma (diarrhea).  

5. Csökkenti az antibiotikum használatot. 

 



andCID WATER FLP 
 Összetétel: 

 Hangyasav: 36% 

 Tejsav: 5% 

 Propion sav: 5% 

 Ammónium formiát: 23% 

 A három szerves sav szinergikus hatását jól jellemzi, hogy a három termék különböző pH értéken 
dolgozik.  

 Adag:   

  0,25 – 1 L per ezer liter ivóvíz, attól függően, hogy milyen alacsony pH értéket szeretnénk és 
mennyire kemény a vizünk.  



ZINCOLAC 1. 
 Különösen javasolt:  

 - Stresszhatás esetén (hő, betegség, stb.)   

 - A teremékben lévő nyomelemek hiánya esetén. 

 - Sertések véres hasmenése esetén. 



ZINCOLAC 2. 
 Javítja a bélflóra egészségét.  

  Segíti a gyógyulási folyamatot.  

  Növeli a takarmányfogyasztást.  

  Csökkenti az ivóvíz pH értékét.  

  Javítja a víz tisztaságát.  

  Nagy szerepe van az egészséges bélflóra 
kialakításában, mivel gátolja a káros 
baktériumok és gombák szaporodását. 

  Hozamfokozó hatása van.  

  

 Különféle stresszhelyzetekben: 
◦ takarmányváltáskor 

◦ Megelőzésre és utókezelésre 

◦ Környezeti stressz  oldására 

◦ Váratlan emésztőrendszeri rendellenességekre 

 


