Roczny harmonogram stosowania produktów Pigeon Vitality

Go³êbie sportowe (samce, samice i m³ode ptaki)
Sobota

(Dzieñ powrotu) 1 ³y¿eczka* (1/2 ³y¿eczki) preparatu: „Improver & AntiFungal” na 5 litrów wody, 1 ³y¿.
preparatu: „BelgaMax” na 2 litry wody. Wieczorem, 1 tabletka TriColi STOP dla ka¿dego go³êbia, aby
wyeliminowaæ pierwotniaki trychomonadozy np. co 2 tydzieñ

Niedziela

1 ³y¿eczka preparatu: „Improver & AntiFungal” na 5 litrów wody, 2 ³y¿. preparatu: „Oxy-B” na 1 kg ziarna,
1 ³y¿. preparatu „BelgaMax” na 2 litry wody.

Poniedzia³ek

Tak jak w niedzielê, a¿ do zmiany wody, nastêpnie czysta woda

Wtorek

Czysta woda

Œroda

Czysta woda (w gor¹ce dni dodaæ 1 ³y¿. prep. Belgamax na litr wody), przy karmieniu: dodaæ 1-2 ³y¿. prep.
MultiViTra na 1 kg nawil¿onej paszy

Czwartek

Czysta woda. Podczas wieczornego karmienia: dodaæ 2 ³y¿eczki preparatu Oxy-B na 1 litr nawil¿onej paszy

Pi¹tek

Koszowanie, czysta woda

Ptaki rozp³odowe, pierz¹ce siê oraz m³ode ptaki poza sezonem sportowym
Sobota

Czysta woda

Niedziela

1/4 – 1/2 ³y¿eczki preparatu: „Improver & AntiFungal” na 5 litrów wody, dodaæ 1 ³y¿eczkê œrodka Oxy-B
na 1 litr paszy.

Poniedzia³ek

1/4 – 1/2 ³y¿eczki preparatu: „Improver & AntiFungal” na 5 litrów wody.

Wtorek

1/4 – 1/2 ³y¿eczki preparatu: „Improver & AntiFungal” na 5 litrów wody.

Œroda

Czysta woda (w gor¹ce dni dodaæ 1 ³y¿. prep. Belgamax na litr wody), przy karmieniu: dodaæ 1-2 ³y¿. prep.
MultiViTra na 1 kg nawil¿onej paszy

Czwartek

Czysta woda

Pi¹tek

Czysta woda

Uwaga dotycz¹ca œrodków Oxy-B i MultiViTra. W przypadku go³êbi sportowych i m³odych ptaków dodawaæ do karmienia
popo³udniowego. W przypadku ptaków rozp³odowych, dodawaæ do obu posi³ków: porannego i popo³udniowego.
Wskazówki przed sezonem:
Go³êbie sportowe nale¿y zabezpieczyæ przed paratyfusem/salmonelloz¹ najlepiej na 2 miesi¹ce przed rozpoczêciem sezonu
sportowego, najlepiej szczepiæ po kuracji. W czasie lêgów zimowych w go³êbniku nale¿y zastosowaæ oœwietlenie dodatkowe,
np. w³¹czaæ œwiat³o ok. pó³nocy i wy³¹czaæ rankiem dnia nastêpnego.
W czasie lêgów zimowych korzystne jest równie¿ dodawanie do ziarna oleju z w¹troby dorsza z wit. A i D dwa razy w
tygodniu, w czasie pozosta³ych 5 dni tygodnia (tylko w odniesieniu do ptaków rozp³odowych w okresie lêgowym) nale¿y
codziennie dodawaæ do paszy olej bogaty w kwasy omega 3, takie jak wyt³aczany na zimno olej rzepakowy, olej lniany lub
olej z ryb.
Wskazówki na okres sezonu sportowego:
Podczas nawil¿ania paszy przed dodaniem œrodka Oxy-B lub MultiViTra nale¿y stosowaæ oleje bogate w kwasy omega-3, takie
jak olej lniany lub olej rzepakowy.
Nale¿y u¿yæ 1/2-1 ³y¿ki sto³owej na litr paszy, najlepiej nawil¿yæ ziarno w przeddzieñ podania, tak aby zd¹¿y³o przeschn¹æ
przed podaniem go³êbiom.
Przez jeden lub dwa dni w tygodniu kombinacja preparatów Improver i AntiFungal mo¿e zostaæ zmieszana z octem w iloœci
3-5ml na litr wody.
W celu powstrzymania trychomonadozy œrodek Tri Coli STOP mo¿e byæ podawany w sezonie sportowym co drugi lub co trzeci
weekend.
W weekendy, w czasie kiedy podawany bêdzie œrodek TriColi STOP, w niedziele nie ma potrzeby dodawania do wody pitnej
preparatów Improver i AntiFungal, a jedynie nale¿y poda czyst¹ wodê z preparatem Belgamax.
Zalecamy, aby co szeœæ tygodni zabezpieczyæ go³êbie przeciwko kokcydiozie.
Je¿eli ptaki po powrocie (popo³udniem) otrzymaj¹ preparat TriColi STOP, wówczas trychomonadoza zostanie z go³êbnika
wyeliminowana lub co najmniej w znacznym stopniu powstrzymana.
Niektóre go³êbie mog¹ wymiotowaæ w 3-4 godziny po otrzymaniu preparatu TriColi STOP, lecz w tym czasie pierwotniak
powoduj¹cy trychomonadozê zostanie ju¿ unieszkodliwiony.

W celu zapewnienia lepszej widocznoœci, niniejszy harmonogram ca³orocznej kuracji najlepiej
przykleiæ taœm¹ lub przybiæ w go³êbniku pinezkami!
Zapytania prosimy kierowaæ na adres poczty elektronicznej: biuro@taubenmax.pl

www.piegeonvitality24.pl
W celu uzyskania bezp³atnych porad na temat ¿ywienia i leczenia go³êbi, prosimy odwiedziæ nas na Facebooku
*Wa¿na uwaga: Do opakowania jest do³¹czona 1 bia³a ³y¿eczka = 2,5g co odpowiada 1/2 zwyk³ej ³y¿eczki od herbaty.

