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A viszonylag enyhe tél 
és a sok csapadék - 

ami zömmel nem hó volt 
- különösen kedvezett a 
kullancsoknak, így már 
most fontos elkezdeni a 
kedvenceknél a megelőző 
védekezést a rovarok ter-
jesztette fertőzések ellen.

 Ribáry Zoltán

- Nálunk máris előfordult, 
hogy a kullancsok terjesztet-
te babeziózissal fertőzött ku-
tyát kellett kezelnünk. Er-
ről a megbetegedésről tudni 
kell, hogy nincs ellene védő-
oltás, vakcina. Viszont idő-
ben észlelve gyógyítható - 
jegyezte meg dr. Balogh Béla 
állatorvos, a Kedvenc Állat-
egészségügyi Központ tulaj-
donos-vezetője.

A szakember ugyanakkor 
felhívta a figyelmet, hogy 
más, a kullancsok és bol-
hák terjesztette betegségek-
kel szemben a megelőző vé-
dekezés a leghatékonyabb 
megoldás.

- A múlt évben megjelent 
egy teljesen új, rágótablet-
ta formájában beadható kul-
lancs elleni készítmény, szá-
mos egyed jutalomfalatként 
is könnyedén elfogadja. Ez 
a kórokozók olyan sejtszin-
tű életfolyamatait zavarja 
meg, amelyek az emlősöknél 
amúgy nem fordulnak elő, 
ebből következően a szer-
nek nincs mellékhatása. Rá-
adásul három hónap védett-
séget jelez a gyártó cég, és 
az elmúlt egy év tapasztala-
tai ezt vissza is igazolják. Én 
most leginkább ezt a védeke-

zési formát ajánlom a kutyu-
soknál. Megjegyzem, emel-
lett a Lyme-kór elleni vakci-
nát is fontos alkalmazni ki-

egészítésként - mondta az ál-
latorvos.

A macskákról szólva meg-
jegyezte: esetükben szintén 
van nagyon hatékony, teljes 
körű védettséget nyújtó ké-
szítmény.

- Viszont felhívom a fi-
gyelmet a rendszerességre, 
a cicák esetében havonta, a 
kutyusoknál az említett tab-
letta alkalmazásával három 
havonta újra és újra be kell 
juttatni a szervezetbe a meg-
előzést szolgáló készítményt 
- szögezte le a szakember.

Húsvét közeledtével az ál-
lategészségügyi központ ve-
zetője szót ejtett az ünnep 
kapcsán, ajándékként sok 
kisgyerekes családban befo-
gadott nyuszikról is.

- A legjobb megoldásnak 
azt tartom, ha csak néhány 
napra, hétre fogadnak be a 
családok a gyerekek örömé-

re nyuszikat, tehát ajánlatos 
olyan tenyésztőhöz fordul-
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Január a macskaivartalaní-
tás hónapja a KEDVENC-
ben! 40% kedvezménnyel 
végezzük a nőstény és a 
kandúr cicák ivartalanítá-
sát január 31-ig! Foglaljon 

időpontot a 27/501-720-as telefonszámon!

További információk

Vigyázat: már fertőznek a kullancsok
ni, aki aztán visszafogadja az 
állatot, és az átmeneti idő-
re érdemes tőle beszerezni 
azt a tápféleséget, amellyel 
takarmányozza a nyulait. A 
tartós nyúltartást jól meg 
kell fontolni, felkészülve rá 
megfelelő lakhely kialakítá-

sával, és a minden-
napi együttélés so-
rán különösen lé-
nyeges odafigyel-
ni, hogy mindig 
rendelkezésre áll-
jon a kedvencnek 
ivóvíz és széna, 
ami nem csupán 
takarmány, hanem 
más szempontból 
is nagy az élettani 
jelentősége a rágás 
révén. És hát senki 
ne feledkezzen el a 
mindenhova beju-
tó szúnyogok ter-
jesztette fertőzések 
elleni védőoltásról, 
ami már négy he-
tes kortól beadha-

tó - mondta dr. Balogh Béla. 



