
                       EMANOX
  Nový přípravek proti KOKCIDIÓZE,
    vyrobený z výtažků léčivých rostlin
     (oregáno, mateřídouška, máta, rozmarýn, majoránka, česnek apod.)

EMANOX se používá proti kokcidióze u všech druhů zvířat,
zejména však králíků, drůbeže a malých přežvýkavců – telat,
jehňat a kůzlat.

EMANOX se vyrábí a dodává v tekuté nebo práškové formě 
Tekutá forma EMANOXU, označená PMX, se podává ve vodě k napájení nebo 
u mláďat přežvýkavců v mléce při výskýtu i prevenci kokcidiózy. 
Práškový přípravek pod názvem PROBIOSTAN E10, představuje kombinaci 
EMANOXU a krmiva probiotického charakteru PROBIOSTAN a je vhodný 
především k prevenci kokcidiózy jako komponent zamíchaný v krmné směsi. 

Výhody EMANOXU pro chovatele:
- vzhledem ke svému pestrému složení (směs rostlinných extraktů) je 

odolnější ke vzniku rezistence jako klasická chemická kokcidiostatika.
- nemá ochrannou lhůtu, a proto se může používat bez ohledu na dobu 

porážky zvířat.
- jedná se o přirozený produkt, a proto je možné ho bez omezení používat i 

při produkci bio a eko produktů.
- podle dávky může být použit jak k prevenci tak i při výskytu pžíznaků 

kokcidiózy u různých druhů a kategorií zvířat.

Výhody pro výrobce krmných směsí:
- Emanox není zařazen mezi léčiva, proto se na něj nevztahují předpisy o 

medikaci a používání léčiv v krmivech.
- nepatří mezi látky sledované z hlediska reziduí a kontaminace.
- EMANOX je možné použít jako jediný univerzální přípravek k prevenci 

i k potlačení příznaků kokcidiózy u všech druhů a kategorií zvířat.
- Kombinace Emanoxu s Probiostanem v přípravku PROBIOSTAN E10 

vzájemně zesiluje jejich antikokcidický a probiotický účinek

Výhradním dodavatelem obou forem EMANOXU  pro Českou republiku je :
BIOKRON  s.r.o., Kolperky  č. p. 635/A

664 56  BLUČINA
Tel.: 547 235 615                Tel. Fax : 547 235 556

www.biokron.cz

http://www.biokron.cz/


          EMANOX PMX -  BALENÍ A DÁVKOVÁNÍ 
CHARAKTERISTIKA:
       EMANOX PMX představuje přírodní krmivový doplněk, sloužící k lepšímu zvládnutí
parazitárních  problémů  u  různých  druhů  a  kategorií  zvířat.  Je  vyroben  z  výtažků
léčivých  rostlin  jako  je  oregáno,  mateřídouška,  máta,  rozmarýn,  majoránka,  česnek
apod.  Jeho  účinek  byl  prokázán  především  proti  kokcidiím  a  toxoplazmě,  která  je
přenosná i na člověka, kde nejčastějším zdrojem přenosu jsou králíci z drobnochovů,
krmení senem a trávou znečištěnou kočičími výkaly.  
     EMANOX PMX  nemá ochrannou lhůtu, a proto se může používat bez ohledu na
dobu porážky zvířat. Protože se jedná o přirozený produkt je možné ho používat i při
produkci bio a eko produktů. U EMANOXU nejsou známé žádné nežádoucí  vedlejší
účinky.
BALENÍ A DÁVKOVÁNÍ PRO DROBNOCHOVY:
Balení: 50 ml nebo 25 ml v kapací lahvičce
50 ml - vystačí při dávce 0,25 ml k přípravě 200 l napájecí vody k prevenci nebo při
dávce 0,5 ml na 100 l napájecí vody k odstranění kokcidiózy králíků.
25 ml – vystačí při stejném dávkování na přípravu 100 l napájecí vody k prevenci nebo
50 l napájecí vody k tlumení kokcidiózy králíků.
Stejným způsobem v 2krát až 3krát vyšších dávkách je EMANOX PMX možné použít i
k prevenci nebo potlačení kokcidiózy drůbeže.
Při těžkém průběhu kokcidiózy je možné opakovaně nakapat několik kapek neředěného
EMANOXU přímo do tlamy nebo zobáku.
BALENÍ A DÁVKOVÁNÍ PRO VELKOCHOVY:
POUŽITÍ  EMANOXU   PŘI  KOKCIDIÓE  TELAT  
Balení 1 l nebo 5 l v originálním kanistru   
       Podle našich zkušeností je tekutá forma EMANOXU PMX vysoce účinná k prevenci
i potlačování kokcidiózi u telat. V chovech s trvalým výskytem kokcidiózy je nejlepšího
efektu dosaženo podáváním EMANOXU PMX v dávce  5  až 7 ml na kus a den v nápoji
hned od 2. napití, rozdělené podle počtu napájení (zpravidla 2 až 3 ml na jedno napojení
telat) po dobu 7 až 14 dnů podle závažnosti zdravotních problémů. Současně je vhodné
používat starterovou směs obsahující PROBIOSTAN E10 nebo A10 v preventivní dávce
2 až 3 kg na tunu směsi. Při těžkém průběhu kokcidiózy je možné Emanox použít  přímo
individuálním opakovaným podáním až 20 ml na kus a den do vymizení příznaků. 
V trvale problematických chovech výrobce doporučuje podávání EMANOXU i u dojnic
7 dnů před porodem v dávce 20 ml na kus a den.
Skladování: zamezit působení tepla a vlhkosti
CENÍK:
Balení 25 ml: Doporučená cena 80 Kč včetně DPH (drobnoprodej firma)
 Prodejci: minimální odběr 5 ks  - 56 Kč/kus včetně DPH (sleva 30 %)
                  odběr nad 50 ks  - 52 Kč/kus včetně DPH (sleva 35 %)
                  odběr nad 100 ks  - 48 Kč/kus včetně DPH (sleva 40 %)
Balení 50 ml: Doporučená cena 120 Kč včetně DPH (drobnoprodej firma)
 Prodejci: minimální odběr 5 ks  - 84 Kč/kus včetně DPH (sleva 30 %)
                  odběr nad 50 ks  - 78 Kč/kus včetně DPH (sleva 35 %)
                  odběr nad 100 ks  - 72 Kč/kus včetně DPH (sleva 40 %)
Balení v kanistrech 1050 Kč za 1l bez DPH
Při větším odběru je možné dodat požadované množství v balení a ceně dle dohody.



                EMANOX PMX -  PŘÍBALOVÝ  LETÁK
       EMANOX PMX představuje přírodní krmivový doplněk, sloužící k lepšímu
zvládnutí parazitárních problémů u různých druhů a kategorií zvířat. Je vyroben
z  výtažků  léčivých  rostlin  jako  je  oregáno,  mateřídouška,  máta,  rozmarýn,
majoránka, česnek apod. Jeho účinek byl prokázán především proti kokcidiím a
toxoplazmě, která je přenosná i na člověka, kde nejčastějším zdrojem přenosu
jsou králíci z drobnochovů, krmení senem a trávou znečištěnou kočičími výkaly.  
     EMANOX PMX nemá ochrannou lhůtu, a proto se může používat bez ohledu
na  dobu  porážky  zvířat.  Protože  se  jedná  o  přirozený  produkt  je  možné  ho
používat i při produkci bio a eko produktů. U EMANOXU nejsou známé žádné
nežádoucí vedlejší účinky.
Balení: 50 ml nebo 25 ml v kapací lahvičce
 Balení 50 ml -  vystačí při preventivní dávce 0,25 ml na litr k přípravě 200 l
napájecí vody nebo v dávce 0,5 ml na litr při výskytu kokcidiózy králíků vystačí
na přípravu100 l napájecí vody.
25 ml – vystačí při stejném dávkování na přípravu 100 l napájecí vody k prevenci
nebo 50 l napájecí vody při výskytu kokcidiózy králíků.
Stejným způsobem v 2krát až 3krát vyšších dávkách je EMANOX PMX možné
použít i k prevenci nebo i k potlačení kokcidiózy drůbeže.
Při  těžkém  průběhu  kokcidiózy  je  možné  opakovaně  nakapat  několik  kapek
neředěného EMANOXU přímo do tlamy nebo zobáku.
Skladování: zamezit působení tepla a vlhkosti

Výhradním dodavatelem EMANOXU pro Českou republiku je :
BIOKRON  s.r.o., Kolperky  č. p. 635/A

664 56  BLUČINA
Tel.: 547 235 615                Tel. Fax : 547 235 556

www.biokron.cz

              EMANOX PMX
   Přípravek z rostlinných extraktů     
         proti kokcidióze králíků
   DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ: 
   PREVENTIVNĚ 0,25 ml (10 kapek)
   Při kokcidióze 0,5 ml (20 kapek) na litr
   vody k napájení po dobu 5 až 10 dnů
Balení: 50 ml
Expirace:
Dodává:BIOKRON s.r.o. 664 56 Blučina
  



  POUŽITÍ  EMANOXU   PROTI  KOKCIDIÓE  TELAT 
  
       Podle zkušeností  našich odběratelů je tekutá forma EMANOXU PMX
vysoce  účinná  k  tlumení  kokcidiózi  telat.  V  chovech  s  trvalým  výskytem
kokcidiózy je  nejlepšího efektu  dosahováno podáváním EMANOXU PMX v
dávce  5 až 7 ml na kus a den v nápoji hned od 2. napití, rozdělené podle počtu
napájení (zpravidla 2 až 3 ml na jedno napojení telat) po dobu 7 až 14 dnů podle
závažnosti  zdravotních  problémů.  Současně  je  vhodné  používat  starter  směs
obsahující PROBIOSTAN E10 nebo A10 v dávce 2 až 3 kg na tunu při dávce
starterové směsi 2 kg na kus a den. Při těžkém průběhu kokcidiózy je možné
Emanox použít přímo individuálním opakovaným podáním v dávce až 20 ml na
kus a den do vymizení  příznaků.  V trvale problematických chovech výrobce
doporučuje podávání EMANOXU i u dojnic 7 dnů před porodem v dávce 20 ml
na kus a den.

CENÍK:
Balení 25 ml: Doporučená cena 80 Kč včetně DPH (drobnoprodej firma)
 Prodejci: minimální odběr 5 ks  - 56 Kč/kus včetně DPH (sleva 30 %)
                  odběr nad 50 ks  - 52 Kč/kus včetně DPH (sleva 35 %)
                  odběr nad 100 ks  - 48 Kč/kus včetně DPH (sleva 40 %)
Balení 50 ml: Doporučená cena 120 Kč včetně DPH (drobnoprodej firma)
 Prodejci: minimální odběr 5 ks  - 84 Kč/kus včetně DPH (sleva 30 %)
                  odběr nad 50 ks  - 78 Kč/kus včetně DPH (sleva 35 %)
                  odběr nad 100 ks  - 72 Kč/kus včetně DPH (sleva 40 %)

Při větším odběru je možné dodat požadované množství EMANOXU PMX 
v balení a ceně dle dohody.

PROBIOSTAN E10  balení pytle 25 kg nebo dle dohody, 
                                    cena za 1 kg 180 Kč bez DPH

PROBIOSTAN A10  balení pytle 25 kg nebo dle dohody, 
                                    cena za 1 kg 140 Kč bez DPH

Uvedená cena je včetně dopravy k zákazníkovi v celé ČR a  nezahrnuje DPH.
Za platbu při odběru je poskytována sleva 5 % ze základní ceny (bez DPH).
U velkoodběratelů při jednorázovém odběru PROBIOSTANU E10 nebo A10
v základní ceně nad 50 000,- Kč je poskytována sleva 2,5 %, nad 100 000,-
sleva 5 %.  Pokud je zákazník odběratelem krmné směsi vyráběné f. BIOKRON
a má zájem tuto směs obohatit  PROBIOSTANEM E10 je  mu tento účtován
v ceně s 30% slevou.
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