SISTEMA PARA A CAMPANHA DESPORTIVA

Domingo (dia de chegada):

Dar Vlieg
Vlieg-Goud na água de bebida.
bebida
Segunda-feira
feira

Dar Bio1 + Bio2 na água de bebida.
Dar Setrachol na ração.
Terça-feira
feira

Dar Forte
Forte-Vita ou Travernatura na água de bebida.
Quarta-feira
feira

Dar Lugol na água de bebida.
bebida Em semana de encestamento para fundo substituir por Combi--Fond.
Quinta-feira
feira

Dar Travi
Travi-Vit na água de bebida.
bebida Em semana de encestamento para fundo pode dar na ração com OmegaOmega
Oil-Mix.
Sexta-feira
feira

Dar Travi
Travi-Carni na água de bebida.
Sábado

Água limpa.
(Se o encestamento for à quinta
quinta-feira
feira antecipar o sistema 1 dia
dia,, começando
começ
a dar os suplementos de 2ª feira no domingo à tarde)
tarde

******
• Para desinfecção individual dos pombos após a chegada pode aplicar S.A.S. (1 gota/narina).
• Para purificação do organismo pode dar Knoflook
Knoflook-Ui (Alho+Cebola) na ração.
• No início da semana (2ª e 3ª feira) pode tratar:
- Tricomon
ricomoníase e Coccidiose com Cocci-Tricho
Tricho-Mix ou Cocci-Tricho
Tricho-Tab.
- Tricomoníase e vias respiratórias com Orni
Orni-Tricho-Mix
Mix ou Orni-Tricho
Tricho-Tab.
- Vias respiratórias com Myco-Orni-Mix.
Myco
- Salmonelose e problemas intestinais com Para-Mix.
• Após tratamentos, pode dar Provibac (probiótico).
• Para prevenir parasitas internos e externos pode aplicar LW-Parasites
Parasites (11 gota/pombo no pescoço
pescoço), 2
semanas antes dos concursos
concursos.. Contra os parasit
parasitas
as externos também pode pulverizar pombos e pombal com
Travi-Anti
Anti-Sect.
• Em caso de poquetes ou bicadas aplicar Travi-Pox
Pox-Cream.. Para desinfecção dos olhos aplicar EyeConditioner
Conditioner.
• Para o bom ambiente do pombal pode pulverizar com Healthy-Menthol
Healthy Menthol-Spray..
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Produto

Apresentação

Dosagem

Preparados de Condição
Bio1, Zuiverings - Purificador do sangue

100 ml

3 ml para 1litro de água de bebida.

Bio2, Ademh. - Previne os problemas respiratórios

100 ml

1 colher
olher de chá para 1 litro de água de bebida.

Bio3, Topvorm. - Combate o stress, para estar em super forma

100 ml

1 colher de chá para 1 litro de água de bebida.

Bio4, Dia. - Estimula o processo nos intestinos ((antidiarréico)

100 ml

1 colher
olher de chá para 1 litro de água de bebida.

Combi-Fond
Fond - Constrói reservas para longas distâncias

250 ml

Conditie-Mix
Mix - Gama completa de multivitaminas e oligoelementos de grande qualidade

250 g

Eye-Conditioner
Conditioner - Controlar os problemas nos olhos

30 ml

10 ml para 2 litros de água de bebida, 3 dias antes do
encestamento.
1 colher
olher de medida (10 g) para 2 litros de água de bebida, 2x
por semana.
2 gotas
otas 3 x ao dia. 1 Gota em cada olho no dia do
encestamento e após regresso.

Forte-Vita
Vita - Mantém a resistência natural do organismo

500 ml
1000 ml

5 ml para 1 litro de água de bebida.

Knoflook + Ui - Sumo de alho e cebola

250 ml

2 ml para 1 litro de água de bebida.

Lugol-Plus
Plus - Produto de condição com uma elevada quantidade de iodina e ervas

200 ml

Provibac - Pré-probiótico,
probiótico, contém oligossacarídeos de frutos

500 ml

Super-Anti
Anti-Slijm (S.A.S.) - Dissolve o muco

10 ml

20 gotas
otas por litro de água durante a campanha, 15 gotas por
litro durante a muda, criação e no período de Inverno.
10 ml para 2 litros de água de bebida, durante 3 dias por
semana.
1 a 2 gotas em cada narina.

Travernatura - Sortido
ortido de ácidos de frutos

500 ml
1000 ml

Travi-Carni
Carni - Vitaminas
itaminas e aminoácidos para melhorar o desempenho

250 ml

Travi-Vit - Multivitamínico, aminoácidos, minerais e oligoelementos

600 g

Vlieg-Goud
Goud - Combate a fadiga, recuperador

200 ml

10 ml para 2 litros de água de bebida.

Healthy-Menthol
Menthol-Spray - Desinfectante de ambiente

50 ml

Pulverizar o pombal 2 a 4 vezes por dia

5 ml para 1 litro de água de bebida.

10 g por 1 litro de água durante a muda e inverno; 10 g por 1
litro de água 2x/semana durante a campanha desportiva; 10
g por 1 litro de água 2x/semana durante a reprodução.

Produtos Veterinário – Farmacêuticos
Cocci-Tricho
Tricho-Mix - (coccídiose,
coccídiose, tricomoníase, hexamitíase & melhora a digestão e o apetite)
Cura de 6 dias

Cocci-Tricho
Tricho-Tab - (coccídiose,
coccídiose, tricomoníase, hexamitíase & melhora a digestão e o apetite)
Cura de 3 a 5 dias

LW-Parasites
Parasites - (parasitas internos e externos)

10 x 10 g
100 cápsulas
10 ml

Myco-Orni
Orni-Mix - (ornitose, micoplasmose, muco & ralo)
Cura de 6 dias

Orni-Tricho
Tricho-Mix - (tricomoníase, hexamitíase & infecções nos brônquios)
Cura de 6 dias

Orni-Tricho
Tricho-Tab - (tricomoníase, hexamitíase & infecções nos brônquios)
Cura de 3 a 5 dias

Para-Mix - (paratifose, E.coli & infecções bacterianas no tracto intestinal)
Cura de 6 dias ou 15 dias

Para-Tab - (paratifose, E.coli & infecções bacterianas no tracto intestinal)
Cura de 6 dias

Travi-Anti
Anti-Sect - antiparasitário
ntiparasitário externo (insectos, pulgas,, piolhos, etc.)

Wormix - (vermes internos)
Cura de 3 dias

Worm-Tab
Tab - (vermes internos)
Cura de 1 dia

1 cápsula por pombo / dia
1 gota no pescoço
pescoço.

10 x 10 g

1 saqueta para 2 litros de água de bebida.

10 x 10 g

1 saqueta para 2 litros de água de bebida.

100 cápsulas
10 x 10 g
100 cápsulas
500 ml

Travi-Pox--Cream - infecções de varíola na pele das aves

1 saqueta para 2 litros de água de bebida.

1 cápsula por pombo / dia
1 saqueta para 2 litros de água de bebida.
1º dia: 1 cápsula por pombo
pombo,, 2x ao dia
2º ao 6º dia: 1 cápsula por pombo / dia
1 a 2 pulverizações
ções debaixo das asas e das penas do rabo.

15 g

Aplicar uma fina camada na área afectada até desaparecer.

50 ml

6 ml para 2 litros de água de bebida.

100 cápsulas

1 cápsula por pombo. Repetir após 14 dias.
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