
5 ok amiért megéri, hogy legyen egy partnere a sertés-egészségügyben 

A Boehringer Ingelheim három évtizede dolgozik együtt a sertéstartókkal, hogy innovatív, 

testreszabott állomány-egészségügyi megoldásokat nyújtson, támogassa a tudás és az 

egészségügyi protokollok fejlesztését, megossza a kulcsfontosságú híreket és újdonságokat a 

termelőkkel és így tovább. 

Büszkék arra, hogy a termelők, a mezőgazdasági dolgozók és az állatorvosok is bizalommal 

fordulnak feléjük, így sertés-egészségügyi partnerként szolgálnak vevőik számára. Mivel 

sikerük végső soron az ügyfelek sikerétől függ, elégedettségüket a jól elvégzett munka, jelen 

esetben a jól termelő állományok jelentik. 

Öt módon segítik a termelők és az állatorvosok fáradhatatlan munkáját, ami főleg az állomány 

egészségének javítására és fenntartása, valamint a jövedelmezőség növelése koncentrál. 

1. Rendszer szintű megközelítés a betegségek elleni küzdelemben 

Egy ötlépcsős folyamat lehetővé teszi, hogy együtt dolgozzanak a termelőkkel a betegségek 

elleni védekezési stratégiák kidolgozásában a termelés minden szakaszában. Állomány szintű 

megközelítést és az Infection ChainTM módszert alkalmazva meghatározható a vakcinázások 

és az egyéb kezelések megfelelő időpontja. Ezzel minimalizálható a kórokozók száma és 

átvitele, valamint optimalizálható az immunitás. 

2. Munkaerő képzése 

Az elkötelezett és jól képzett munkaerő fenntartása jelentős kihívás a mezőgazdaság minden 

ágazatában, különösen a sertésiparban. A Boehringer Ingelheim elősegíti a mezőgazdasági 

alkalmazottak képzését, ideértve a termékek megfelelő használatát, a betegségek kezelésének 

legjobb gyakorlatait és sok egyéb hasznos információt. 

3. Egy teljes csapat 

A kapcsolattartók, az állatorvosok, a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó tudósok, az 

epidemiológusok és az immunológusok is, akik a Boehringer Ingelheimnél dolgoznak mind a 

problémák megoldására törekednek. Ezen széleskörű csapat tudása és támogatása minden 

lépésben segítséget tud nyújtani, így egy magasabb szintre fejlesztve a sertés egészségügyet. 



4. Kiemelkedő vakcinázási technológia 

A Boehringer Ingelheim folyamatosan új antigéneket és adjuvánsokat fejleszt, amelyek újabb 

lehetőségeket eredményeznek a sertések egészségének védelmére. 

5. Eszközök az előrejelzéshez 

Az elkövetkező években szeizmikus változás várható a teljesítménycélok elérésének 

módjában. A célok maguk nem változnak, továbbra is az egészséges sertések nevelése, a 

biztonságos és egészséges sertéshús előállítása, valamint a profit megteremtése lesz fontos. A 

technológiák felhasználása és adaptálása a működő modellekből, azonban lehetővé teszi a 

gyorsabb, tájékozottabb és magabiztosabb döntéseket az istállóktól egészen a végső 

fogyasztókig. 

Boehringer Ingelheimnél már fejlesztik és tesztelik ezeket az új technológiákat, ideértve az 

olyan fejlesztéseket is, amelyek valós idejű, távoli megfigyelést tesznek lehetővé. Klinikai 

tünetek folyamatos észlelését és nyomon követését, nagy adathalmazok elemzését prediktív 

modellek készítéséhez, és ami a legfontosabb a termelők számára, az összes információ 

integrálását egyetlen, felhasználóbarát felületre. 

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy miként élvezheti egy valódi sertés-egészségügyi 

partner előnyeit, vegye fel a kapcsolatot a Boehringer Ingelheim képviselőjével. 
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