Sistemas de Tratamento Pigeon Vitality

Voadores (Machos, Fêmeas e Borrachos)
Domingo

(dia de chegada)

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado

(encestamento)

1 colher de medida de Improver & AntiFungal por 5 litros de água de bebida, 1 colher de BelgaMax por 2 litros de água.
À tarde: 1 cápsula de TriColi STOP por pombo para eliminar as tricomonas, a cada 3 semanas.
1 colher de medida de Improver & AntiFungal por 5 litros de água de bebida, 1 a 2 colheres de MultiViTra por Kg de ração, 1 colher de BelgaMax por 2
litros de água.
Igual à Segunda na refeição da manhã. Depois água limpa.
Água limpa.
Água limpa (em dias quentes, 1 colher de BelgaMax por litro de água). Na ração: misturar 1 a 2 colheres de MultiViTra por Kg de ração humedecida.
Adicionar Oxy-B líquido (3-5 ml / litro) na água de bebida ou misturar 2 colheres de Oxy-B por kg de ração humedecida.
Água limpa.

Reprodutores, Muda e Borrachos (fora da campanha desportiva)
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado

3 a 5 ml Oxy-B líquido por litro de água de bebida. 1 colher de sopa de Omega-3 e de Moulting & Breeding Powder por kg de ração + 2 colheres de
medida de MultiViTra.
½ a 1 colher de medida de Improver & AntiFungal em 5 litros de água de bebida. 1 colher de sopa de Omega-3 e de Moulting & Breeding Powder por kg
de ração.
½ a 1 colher de medida de Improver & AntiFungal em 5 litros de água de bebida. 1 colher de sopa de Omega-3 e de Moulting & Breeding Powder por kg
de ração.
½ a 1 colher de medida de Improver & AntiFungal em 5 litros de água de bebida, adicionar 2 colheres de medida de MultiViTra por Kg de ração. 1 colher
de sopa de Omega-3 e de Moulting & Breeding Powder por kg de ração.
3 a 5 ml Oxy-B líquido por litro de água de bebida. 1 colher de sopa de Omega-3 e de Moulting & Breeding Powder por kg de ração + 2 colheres de
medida de MultiViTra.
½ a 1 colher de medida de Improver & AntiFungal em 5 litros de água de bebida. 1 colher de sopa de Omega-3 e de Moulting & Breeding Powder por kg
de ração.
Água limpa. Na ração: 1 colher de sopa de Omega-3 e de Moulting & Breeding Powder por kg.

Relativamente ao MultiViTra: Aos voadores e borrachos administrar na ração da tarde. Aos reprodutores administrar na ração da manhã e da tarde.
Conselhos para o defeso:
Dar semanalmente 1 a 2 vezes óleo Omega-3 (1 colher de sopa por kg de ração) + MultiViTra (2 colheres de medida).
Tratar os voadores contra a paratifose / salmonelose se possível 2 meses antes do início da campanha desportiva, vacinar de preferência após o tratamento. Na reprodução de
Inverno, aumente as horas de luz no pombal dos reprodutores por exemplo ligue por volta da meia-noite e desligue após o nascer do sol.
Conselhos para a reprodução de inverno/reprodução:
Administrar MultiViTra 3x por semana nos reprodutores de inverno (2x quando reproduz na primavera/verão), em particular, como o Cálcio, Magnésio, Vit. A e D são benéficos
no período de inverno. Administre diariamente aos reprodutores óleo Omega-3 e Moulting & Breeding Powder, e veja o aumento na vitalidade dos borrachos e reprodutores!
Administre semanalmente Oxy-B para uma óptima fertilidade e crescimento. Se um reprodutor parecer doente ou cansado, administre-lhe 1 cápsula de TriColi STOP e isole-o
por 1 ou 2 dias. Se não isolar, deve administrar o TriColi STOP apenas aos reprodutores com borrachos no ninho com mais de 2 semanas. Administre a cápsula ao final do dia
quando estiver escuro.
Conselhos durante a campanha:
Ao humedecer a ração antes de administrar Oxy-B pó ou MultiViTra; use o óleo Omega-3 para os voadores, reprodutores e borrachos. Administre 1 colher de sopa de Omega-3
por Kg de ração, de preferência misturar os grãos um dia antes para secar antes de dar aos pombos.
O TriColi STOP pode ser dado na campanha desportiva a cada terceira semana para eliminar as tricomonas. Na semana em que administra o TriColi STOP, não é necessário
administrar Improver & AntiFungal na água de bebida do dia do regresso do concurso, apenas água limpa com BelgaMax. A cada 6 semanas, recomendamos um controlo da
Coccidiose. Se administrar TriColi STOP no dia do regresso (à tarde), as tricomonas serão eliminadas ou pelo menos fortemente suprimidas do pombal dos voadores.
Conselhos para os Borrachos:
Siga os conselhos acima para reprodutores após postura e até iniciarem os treinos/concursos, depois siga os conselhos para a campanha.
Se os borrachos parecerem doentes, é muito provável que seja devido a uma infecção por E.coli ou tricomonas. Se assim for, trate-os individualmente com TriColi STOP.

Importante: 1 colher de medida incluída na embalagem é igual a 2,5 gramas; o que corresponde a ½ colher de chá.

Importador para Portugal:

SUPRA – Import/Export, Lda.
Estrada Nacional 356
Cerca
2405-012 Maceira LRA (Leiria)

T. 244 771 091
F. 244 771 092
e-mail: supra@supra.pt
internet: www.supra.pt

