СЪДЪРЖАНИЕ на сайт www.plamenvet.com
До всяка статия и материал може да се достигне лесно,
след като заглавието се въведе в търсачката на сайта
КАТЕГОРИЯ: ВЕТЕРИНАРНИ СПЕЦИАЛИСТИ
1.Устройство на копито
2. Новости в управлението на репродуктивния процес при
кучетата и котките
3. Относно някои патологични състояния при кучката по
време на бременността
4. Как да се преборим със заразната агалаксия при овцете и
козите
5. Хипогликемия при кученцата и котетата
6. Функционална недостатъчност на жълтото тяло при
кучката – симптоми, диагноза, последствия и терапия
7. Парентерално приложение на калциеви препарати за
лекуване на следродилна пареза при кравата
8. Направляване на половия цикъл. Контрацепция.
Бременност. Нежелана бременност.
9. Лъжлива бременност. Раждане. Следродилен Период.
Патология на следродилния период. Каудални дислокации
10. Ключът за синхронизиран групов мениджмънт при
свинете – 2-ра част
11. Ключът за синхронизиран групов мениджмънт при
свинете – 1-ва част
12. Клинико-химични изследвания при обследване на
говедовъдни ферми за безплодие
13. Заразна агалаксия при овцете и козите

14.Дислокация на сирищника при говедото
15. Болести при млечната жлеза. Гинекологични
заболявания. Доброкачествена хиперплазия на простатата
16. Анестезия при цезарово сечение на кучка и котка
17. Фасциолоза при зайците
18. Фармакотерапия при хронична сърдечна недостатъчност
при кучето и котката
19. Техника на извършване на продължителна венозна
инфузия при крава
20. Стрептококоза при телетата
21. Спешна терапия при отравяне на кучето
22. Приложение на простагландини за по-добра
заплодяемост при кравите
23. Превъртане на матката при кобилата
24. Полов цикъл и захарен диабет при кучката
25. Полицистозен синдром при персийските котки
26. Най-важните инфекциозни причинители на аборт при
кобилата
27. Козите също боледуват от кетоза
28. Знаете ли, че месечната слепота при конете се
причинява от лептоспири
29. Залежаване при кравите
30. Заболявания на периферните нерви при животните –
полиневропатии
31. Диетична диария при свинете
32. Влияние на окситоцина приложен през ранната
жълтотелна фаза при кравата
33. Бременността при кучката – важен период за постигане
на добри резултати

34. Близненето при кравите е неизгодно и е свързано с
икономически загуби
35. Антипролактинови средства – действия и показания при
кучето и котката
36. Ако окапва козината на вашето куче
КАТЕГОРИЯ: ЗА СТУДЕНТИ
1.Цезарово сечение при дребни преживни
2. ВСЕ – пчелен мед
3. Пиометра – куче, котка
4. Бременност. Нежелана бременност. Прекъсване на
бременността при кучето и котката.
5. Сперматогенеза
6. Състав и свойства на спермата – втора част
7. Състав и свойства на спермата
8. Ембриофетално развитие и продължителност на
бременността
9. Диагностика и лекуване на андрологични заболявания при
кучето и котката
10. Полов цикъл. Определяне на подходящия момент за
покриване. Направляване на половия цикъл. Индуциране на
аборт.
11. Възпалителни заболявания на матката
12. Нежелана бременност
13. Болести на млечната жлеза.
14. Неонатален имунитет при животните
15. Болести при новородените кончета
16. Болести при новородените преживни и прасета
17. Болести при новородените животни – лекция 1
18. Болести при новородените телета
19. Акушерско изследване

20. Фактори, определящи настъпване на раждането . Тазът
при животните .раждане и организация на родилния процес
при животните
21. Патология на плацентирането,околоплодните обвивки и
плода
22. Болести при новородените животни
23. Аборти
КАТЕГОРИЯ: ЗА ФЕРМЕРИ
1. Пътят към Европа или малките камъчета, които могат да
обърнат колата
2. Недостигът на манган би могъл да бъде обусловен и от
увеличаване на желязото в питейната вода. Какви са
последствията от това за кравите ?
3. Кооперативните ферми на територията на бившата
Германска Демократична Република са живи
4. За постигане на по-голяма заплодяемост и оптимална
плодовитост при зайката
5.Основни приоритети при отглеждане на овце и кози
6. Уротропин – верен съюзник в борбата срещу много
болести при животните
7. Опасни ли са маточните кръвотеченията при кравите ?
8. Приложение на окситоцин във фермата
9.
Пожизнена
млечност
и
експлоатационна
продължителност при кравите
10. Печалившо ли е отглеждането на млечните крави ?
11. Вирусът Schmallenberg една нова заплаха
12. Вирусът ШМАЛЕНБЕРГ (Schmalenberg) уврежда
фатално новородените агнета и ярета
13. Замърсени животни – не само естетически непригодни

14. Защо намалява млеконадоя ?
15. Тест-стада в млечното говедовъдство – способ за
изучаване на наследствените функционални признаци
16. Стабилният имунитет при телетата синоним на живот,
здраве и бърз прираст
17. Шап при животните – много въпроси и противоречиви
отговори
18. Шапът – истински кошмар
19. Ако нещо в кравефермата не върви както трябва
20. Извънматочна бременност при животните
21. Възможно е диариите при телетата да са от незаразен
характер
22. Наблюдението на животните във фермата дава отговор
на редица въпроси
23. За минералите във фуражите на свинете – биологично
значение, потребност и нейното обезпечаване
24. Здравен аспект на грижите за кравите през есеннозимния период
25. Подготовката на кравите за зимния период започва от
сега
26. Относно някои фактори и условия с особена важност при
проектиране и експлоатация на една кравеферма
27. За незаразните диарии или как да осигурим евтин
комфорт за прасетата в нашата ферма
28. Хранене и отглеждане на бременните овце през есента
29. За неправилното хранене и безплодието при кравата
30. Внимателно с антибиотиците !
31. Анаеробни инфекции при овцете и козите
32. Относно някои фактори определящи рентабилността при
отглеждане на животните

33. За раждането и следродилния период при зайката
34. Дигитален дерматит при говедото
35. Отпадъците от оризарните като фураж
36. Обработка и подготовка на грубите фуражи, преди да
бъдат предоставени за изхранване
37. Грубите фуражи – един последен резерв
38. Каква трябва да бъде големината на царевичните зърна
за да получите максимални резултати при изхранване на
млечни крави
39. Следродилни възпаления на матката при кравата
40. Хигиенни условия на отглеждане в свиневъдството
41. Пневмонии при телета
42. Последствия от недостатъчната обезпеченост с
минерали във фуражите на свинете
43. Биологично значение на минералите във фуражите на
свинете
44. Как да осигурим евтин комфорт за прасетата във
фермата
45. Пикочните камъни най-често се срещат при мъжките
шилета за угояване
46. Система за преценка на телесната кондиция при
млечните крави
47. Животните също страдат от високите температури
48. Зимата не трябва да е чак толкова страшна
49. Хранене на лактиращи овце през пролетта
50. Въпреки че силажът е ценен фураж, понякога той може
да бъде и опасен за животните
51. Заболяванията на дихателните пътища при кравите
52. Система за тестиране на стадото кравефермата

53. Ролята на пода и подово покритие в кравефермата
54. Относно някои хигиенни, репродуктивни и технологични
норми в свиневъдството
55. Високата заболеваемост в кравефермата би могла да се
дължи на недостиг на селен
56. Пролетни грижи и болести при овцете и козите
57. Следродилно задържане на плацентата (последъка) при
овцата и козата
58. Яйчникови цисти при кравите често водят до безплодие
59. Хронични ендометрити при юниците
60. Хранене на овцете в началото на бременността
61. Фатално ли е ранното заплождане на юниците
62. Фактори оказващи влияние върху протичането на
репродуктивния процес при свинете
63. Фактори оказващи влияние върху мъжките разплодници
64. Уж „бременни”, а козите се оказват ялови
65. Туберкулоза на половите органи при говедото
66. Травми на мекия родилен път при кравите
67. Тих еструс при кравата – малкият голям проблем
68. Смущения в протичане на ранната бременност при
кобилата
69. Следродилно залежаване при кравите
70. Следродилна интоксикация при животните
71. Сезонни проблеми и грижи за овцете и козите
72. С или без антибиотици при лекуване на маточните
възпаления при кравите
73. Раждането на мъртви телета при юниците – един
разрешим проблем
74. Раждане при селскостопанските животни

75. Причина за неразгонване при кравите може да е
перзистиращо жълто тяло
76. Преждевременни родилни напъни при кравата
77. Предродилен период при животните
78. Превъртане на матката по време на раждане
79. Подготовка на овцете за случната кампания
80. Подготовка на кравите за зимата
81. Подготовка на кочовете за случната кампания
82. Относно някои проблемни състояния при кравите
непосредствено преди отелване
83. Опасни ли са маточните кръвотеченията при кравите?
84. Новообразованията и аномалиите на половите органи
като причина за безплодие при овцата и козата
85. Нов метод за определяне на най-подходящия момент за
осеменяване на кравите
86. Неправилното хранене може да доведе до безплодие
при кравата
87. Ненормални изтечения от родилните пътища по време
на бременността при кравата
88. Недостигът на бета-каротин и витамин а във фуражите
през зимата води до безплодие при кравите
89. Недостатъчно отваряне на маточната шийка причинява
затруднение в раждането
90. На какво се дължи екстремното уголемяване на корема
при бременните крави
91. Микроелементите – малкият голям фактор влияещ върху
здравето на кравите
92. Методи за оказване на акушерска помощ при преживните
животни

93. Методи за лекуване на ендометритите при кравите
94. Мероприятия гарантиращи своевременното заплождане
на кравите след отелването им
95. Мерки които трябва да се предприемат, при съмнение за
инфекциозни аборти в кравефермата
96. Кравата през следродилния период
97. Когато раждането при свинята не протича нормално
98. Кога кравите не се разгонват редовно?
99. Кога една крава може да роди четири дори шест телета?
100. Какво представлява плацентофагията при животните
101. Какви грижи се оказват за кравите през последната
фаза на бременността
102. Как най-умело да разпознаем разгонената крава
103. Как може да се намали процентът на кравите повторки
104. Изпадне на матката при овцата и козата след раждане
105. Извръщане и изпадане на матката при кравата след
раждане
106. Значение на витамините и готварсаката сол за овцете
през размножителния сезон
107. Знаете ли, че с намаляването на светлинния ден
еструсът при кравите може да липсва?
108. Знаете ли че причина за безплодие при кравите може
да е трихомонозата?
109. Защо овцете и козете не се разгонват през естралния
сезон?
110. Заразните вагинити при овцете и козите – реална
опасност през размножителния сезон
111. Заплождане на кравите след отелването
112. Заплождане и бременност при зайкинята

113. Залежаване при кравата преди отелването
114. Желанието за постигане на висока млечност трябва да
е по-мярка
115. Енергиен дефицит и безплодие при кравите
116. Ендометритни прояви след осеменяването при кравите
117. Двуплодната бременност при кобилата е нежелана
118. Грижи за кочовете през лятото
119. Внимание при задържане на плацентата
120. Влияние на витаминното и минералното съдържание на
фуражите върху репродуктивните показатели при кравите
121. Вибриоза при кравите
122. Бременните крави също могат да се разгонят !
123. Болестите на половите органи, като причина за
безплодие при овцата и козатa
124. Бактериалните токсини при кравите крият рискове в
периода около отелването
125. Аномалии на плацентата и околоплодните обвивки при
животните
126. Възможност за интензификация на размножителния
процес при свинете
127. Възпаление на матката при кравите една от основните
причини за безплодие
128. Генетични фактори и безплодие
129. Агнилната кампания е най-отговорният момент при
отглеждането на овцете
130. Абортите при кравите често се причиняват от
инфекциозни агенти
131. Oптимална плодовитост при високопродуктивните
крави – пожелание или реалистична цел

132. Енергийна обезпеченост и репродуктивни способности
при кравите
133. Внимание, кетозата при високопродуктивните овце и
кози се среща най-често през късната бременност
134. Скала за преценка на куцотата и здравословното
състояние на крайниците при кравите
135. Грижи за копитата при лактиращи крави
136. Грижи за копитата при телетата
137. Грижи за копитата при първотелките
138. Нова система, педикюр за кравите
139. За здравословното състояние на копитата при кравите
140. За да имат кравите здрави копита
141. Най-важните копитни заболявания при кравата
142. Здравословно състояние на копитата при кравата
143. Заболяванията на опорно-двигателния апарат и
безплодие при кравата
144. Копитните заболявания оказват решаващо влияние
върху общия здравословен статус и млечната продуктивност
при кравите
145. Често цезаровото сечение е единствения спасителен
вариант и за майката и за новородените и за стопанина
146. Хипогликемия и хипотермия при бозаещите прасета и
агнета
147. Тендогенна контрактура – вродено заболяване при
телетата
148. Сукателен акт при животните
149. Рахит при новородените и подрастващите животни
150. При обезводняване на телетата подаването на течности
през устата е много ефикасно

151. Понякога и телетата може да страдат от дефицит на
желязо
152. Отклонения в поведението на майките след раждането
153. Някои характерни особености на поведението на
новородените животни
154. Новородените животни – специфична категория
изискваща специални грижи
155. Недоразвитост и недоносеност при новородените
животни
156. Не само вируси атакуват новородените агнета
157. Мускулна дистрофия при новородените животни
158. Кога живота на новороденото теле е застрашен?
159. Как да преценим здравословното състояние на телето
след раждането му?
160. Как да преценим здравословното състояние на
новородените кончета?
161. Как да осигурим стабилен имунитет на новородените
телета?
162. Как да намалим броя на мъртвородените прасета?
163. За живата маса на новородените животни
164. Ензоотична атаксия при агнетата и козлетата
165. Грижи за новородените ярета
166. Възпаление на пъпа при новородените телета и кончета
167. Взаимоотношения майка – новородено при животните
168. Често срещани болести на млечната жлеза при овцата
и козата
169. Частичното пресушаване на млечната жлеза – пълно
резервно решение

170. Хранене и здравен статус на млечната жлеза при
кравата
171. Травмите на млечната жлеза засягат найпродуктивните животни
172. Стесняване и запушване на папиларния канал при
преживите животни
173. Първа помощ при мастит
174. Пълното издояване – важно при лечение на маститите
175. Открити наранявания на млечната папила
176. Наличие на кръв в млякото
177. Млечна алергия
178. Микробиологичното изследване при мастит не е
самоцел
179. Лятото – сезон на един специфичен мастит при кравите
180. Когато свинете нямат мляко
181. Качествено мляко се получава от здрава млечна жлеза
182. Какво представлява едема на млечната жлеза?
183. Заразна агалксия при овцете и козите
184. Закритите наранявания на млечната жлеза са
неподозирано голям проблем
185. За колимаститите при кравите
186. Един по-нестандартен поглед върху факторите
влияещи върху здравния статус на млечната жлеза при
кравата
187. Грижи за млечната жлеза през сухостойния период
188. Грижи за млечната жлеза по време на раждането и
коластралния период
189. Гангренозен мастит при дребните преживни
190. Възпалителни процеси на млечната жлеза при козите

190. В борбата срещу маститите антибиотиците не са
всесилни
191. Брадавиците на млечната жлеза при кравата – малкият
голям проблем
192. Брадавиците на вимето при кравата са сериозен
проблем
193. Болести на кожата на млечната жлеза
КАТЕГОРИЯ: ИНДУСТРИЯ
Farm and country service GMBH & CoKG
1. Хранене на прасета при отбиване без добавка на
антибиотици
2. Безопасно хранене на прасенца с минимална употреба на
антибиотици, чрез избор на фуражни източници и суровини,
съотвестващи на възрастта на животните
3. Ефективността е най-важното нещо и през новата 2022
година !!
4. Повишаване на хранителната стойност на фуражи за
свине с DDGS
5. Farm and country service GMBH & CoKG – тематичен
календар за 2022
6. Влакнините в храненето на свине
7. Farm and country service de gmbh & co. Kg – за автора

BIOCHEM
1.
Микроелементите
способстват
за
удължаване
продължителността на използване на свинете
2. Ранното хранене на телета: как работи най-добре
3. Първият стимулатор на апетита с пълна защитна функция
KRAIBURG
1. С новия продукт на фирмата KRAIBURG – WINGFLEX сте
с крилете на успеха
2. Гумени покрития за коне belmondo
3. „мaxibox“ – едно легло – две решения – сигурен комфорт
за кравата, улеснение за фермера !
4. Новите технологии в свиневъдството – от скоро
задължителни
5. Новите гумени покрития – за да имат свинете здрави
крайници
6. Една „следобедна почивка” или почивка за родилките и
фермера
7. Нови добре оборудвани кравеферми в бавария (към юни
2010)
8. Удобство за животните – сигурност за фермерите
9. Kraiburg опит от практиката, бр. 66, възглавницата на
крайбург за дълбоки легла polsta: предпочитана и
удовлетворяваща клиентите
10. Kraiburg опит от практиката, бр. 65, за най-добър комфорт
на животните в обора – успешно вече 10 години
11. Kraiburg опит от практиката, бр. 64, крайбург е
„непрекъснато проверяван“ от немската земеделска
асоциация (dlg)

12. Kraiburg опит от практиката, бр. 63, намаляване на
емисиите:начини за постигане
13. Kraiburg опит от практиката, бр. 62, новата възглавница
на крайбург за дълбоки легла – polsta: щадяща за
карпалните стави
14. Kraiburg опит от практиката, бр. 61, свойства на гумата –
екстремен студ в контраст с екстремна жега
15. Kraiburg опит от практиката, бр. 60, новата възглавница
на крайбург за дълбоки легла – polsta: опит от практиката
16. Kraiburg опит от практиката, бр. 59, копитно здраве върху
меко абразивни повърхности – информация от практиката
17. Kraiburg опит от практиката, бр. 58, „гумите крайбург“ –
кое е толкова хубавото на нашите гуми?
18. Kraiburg опит от практиката, бр. 57, крайбург – 50 години
в титмониг
19. Kraiburg опит от практиката, бр. 56, саниране на пътеките
с гумени настилки
20. Kraiburg опит от практиката, бр. 55, сравнение на
разходите при различните типове легла
21. Kraiburg опит от практиката, бр. 54, ограничителят за
гръдните крайници като „спирачка” за фуража
22. Kraiburg опит от практиката, бр. 53, проектиране на
настилки за пътеки
23. Kraiburg опит от практиката, бр. 52, устойчивост на
хлъзгане на пътеките покрити с гуми
24. Kraiburg опит от практиката, бр. 51, новите постелки за
лежане kraiburg tarsa
25. Kraiburg опит от практиката, бр. 50, саниране на
родилното

26. Kraiburg опит от практиката, бр. 49, покрития за скарови
подове при угояване на бици
27. Kraiburg опит от практиката, бр. 48, копитно здраве при
различни подове
28. Kraiburg опит от практиката, бр. 47, санирането се
изплаща!
29. Kraiburg опит от практиката, бр. 46, контролино хранене
на млечните крави
30. Kraiburg опит от практиката, бр. 45, отглеждане на
телета: саниране на скаров под
31. Kraiburg опит от практиката, бр. 44, здраве на копитата:
издигнати места за хранене
32. Kraiburg опит от практиката, бр. 43, покития за скаров под
при угояване на телетата:информация от практиката
33. KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 42, МЕКИ
ПЪТЕКИ: ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВАТА И ИМУННА СИСТЕМА
34. KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 41, САНИРАНЕ
НА НА ЛЕГЛА С РАЗДЕЛИТЕЛНИ ПРЕГРАДИ С ФОРМА НА
ГЪБА
35. KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 40, ФОРМА НА
КОПИТАТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ ВЪРХУ МЕКИ АБРАЗИВНИ
ПЪТЕКИ
36. KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 39, САНИРАНЕ
НА ПОВДИГНАТИ КЛЕТКИ ЗА ТЕЛЕТА В ЮЖНА АФРИКА
37. KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 38, ПРЕПОРЪКИ
ЗА РОДИЛНИЯ БОКС
38. KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 37, САНИРАНЕ
НА ЛЕГЛАТА

39. KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 36, ПРИЧИНИ ЗА
БРАКУВАНЕ НА МЛЕЧНИТЕ КРАВИ
40. KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 35, САНИРАНЕ
НА ДОИЛНИТЕ ЗАЛИ
41. KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 34, ШИРОКИ
ЛЕГЛА ≠ ЗАМЪРСЕНИ ЛЕГЛА
42. KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 33,
ЗАЛЕДЯВАНЕ ПРЕЗ ЗИМАТА
43. KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 32, МЕКИТЕ
ПЪТЕКИ И АВТОМАТИЧНАТА ДОИЛНА СИСТЕМА –
СВЕДЕНИЯ ОТ ПРАКТИКАТА
44. KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, БР. 31, Ползи от
меко абразивните пътеки
45. КРАЙБУРГ – ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, БР. 30, КАЧЕСТВО
НА ПОСТЕЛЯТА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЖАНЕ
46. КРАЙБУРГ – ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 29, ВЛИЯНИЕ
НА ПО-ВИСОКИЯ МЕЖДУБОКСОВ РАЗДЕЛИТЕЛ ВЪРХУ
ПОВЕДЕНИЕ И ПРИЕМ НА ХРАНА
47. КРАЙБУРГ – ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 28,
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕНАСЕЛВАНЕТО
48. КРАЙБУРГ – ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 27, Роля на
светлината за продуктивността на млечните крави
49. KRAIBURG Опит от практиката, бр. 26, ИЗТРИВАНЕ НА
КОПИТАТА ВЪРХУ ТВЪРДИ ИЛИ МЕКИ АБРАЗИВНИ
ПОДОВЕ (СИСТЕМА pedikura®)
50. КРАЙБУРГ – ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 25, Меките
скарови покрития увеличават комфорта и прираста на
телетата за угояване

51. КРАЙБУРГ – ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 24, Мекото
легло увеличава млечността
52. KRAIBURG Опит от практиката, бр. 23, ПОВЕДЕНИЕ ПРИ
ЛЕЖАНЕ: ПЯСЪК И ГУМА – СРАВНЕНИЕ
53. KRAIBURG Опит от практиката, бр. 22, ВЛИЯНИЕ НА
ПОДОВОТО
ПОКРИТИЕ
НА
ПЪТЕКИТЕ
ВЪРХУ
БЕЗПЛОДИЕТО
54. KRAIBURG – опит от практиката, бр. 21, Ламинит – не
всичко се дължи на нарушена обмяна на веществата
55. KRAIBURG – опит от практиката, БР. 19, ЛОШО
ПОДДЪРЖАНИ ДЪЛБОКИ ЛЕГЛА
56. KRAIBURG – опит от практиката, бр. 18, КОМФОРТ ПРИ
ИЗПРАВЕНО СТОЕНЕ
57. KRAIBURG – опит от практиката, бр. 17, ХИГИЕНА НА И
ПОД KURA ПОСТЕЛКИТЕ
58. KRAIBURG – опит от практиката, бр. 16, ЧЕСТО
КРАВИТЕ ЛЕЖАТ И ПО ПЪТЕКИТЕ
59. KRAIBURG – опит от практиката, бр. 15, ФОРМА НА
КОПИТАТА
60. KRAIBURG – опит от практиката, бр. 14, МЕКИТЕ
НАСТИЛКИ И ЗДРАВИНАТА НА КОПИТАТА
61. KRAIBURG – опит от практиката, бр. 12, Куцота и
репродукция
62. KRAIBURG – опит от практиката, бр. 11, ТОПЛИНЕН
СТРЕС
63. KRAIBURG – опит от практиката, бр. 10, УСТОЙЧИВИ НА
ПОДХЛЪЗВАНЕ НАСТИЛКИ
64. KRAIBURG – опит от практиката, бр. 7, ПОСИПВАНЕ С
ПЛЯВА

65. KRAIBURG – опит от практиката, бр. 6, Яслата
66. KRAIBURG опит от практиката, бр. 5, Загуба на мляко
заради куцота
67. KRAIBURG опит от практиката, бр. 4, НАПАСВАНЕ НА
СКРЕПЕР ВЪРХУ KURA P
68. KRAIBURG опит от практиката, бр. 3, ПРЕДЕН
ОГРАНИЧИТЕЛ – ПОДЛАКЪТНИК
69. KRAIBURG опит от практиката, бр. 2 ТИЛЕН
ОГРАНИЧИТЕЛ
70. KRAIBURG опит от практиката – бр. 1 – Ставни
заболявания
VIRBAC

1. Приложение на suprelorin ® клинични случаи
2. Нови направления в управлението на репродуктивния
процес при котките
3. Деслорелинов ацетат – клиничен интерес при котки
4. Клиничен интерес към аглепристон – прилагане при котки
5. Клиничен интерес към аглепристон прилагане при кучки
6. Suprelorin, ALIZIN – някои аспекти на приложението им при
кучката
7. Доброкачествена хиперплазия на простатата при кучето

КАТЕГОРИЯ : ЗА ЛЮБИТЕЛИ И ДЕЦА
1. Хранителните добавки – необходими, но под контрол
2. Превантивни мерки срещу Escherichia coli (E. coli) в
храните
3. Основен състав и приложение на пчелното млечице
4. Обратно към по-малки пчели
5. Моите първи впечатления от приложението на тимолови
рамки в продължение на една година
6. Мащерката служи за привличане на пчелите и като
помощно дезинфекционно средство
7. Ефекти при консумация на енергийни напитки върху
здравето на младите хора
8. Да направим сами хомеопатично лекарство за пчели
9. Ароматотерапията може да реши проблема с
неспокойните кучета при пътуване с кола

