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Bedankt voor uw vertrouwen in NeorniPharma !
In deze catalogus vindt u een overzicht van al onze producten. Uw
vertrouwde producten, en een heleboel nieuwe. Al onze producten
worden ontwikkeld met het oog op onze klanten.

NeorniPharma vernieuwt continu.
Dit tonen we door nieuwe producten te
ontwikkelen en onze formules te verbeteren. Ook ons nieuwe logo toont deze
drang naar innovatie, mét behoud van de
vertrouwde waarden van NeorniPharma:
kwaliteit, expertise, onderzoek, duurzame
oplossingen en persoonlijk advies.
Centraal staat nog steeds de kolibrie. Dit
kleine maar krachtige vogeltje, dat bewonderd wordt om zijn unieke talenten
en verbluffende prestaties, staat symbool
voor alle vogelsoorten en de prestaties
die ze kunnen leveren met de juiste ondersteuning. De producten van NeorniPharma ondersteunen vogels tijdens korte en lange fases en zorgen ervoor dat ze
gezond, sterk, vruchtbaar en in topconditie zijn.
Tijdens de overgang naar het nieuwe logo
zult u het oude logo nog zien opduiken op
onze website en onze producten.

Belangrijke info m.b.t. de prijzen

in navolging van de nieuwe Europese btw-wetgeving
Alle vermelde prijzen zijn incl. Belgische btw. Dit is
de prijs voor alle bestellingen binnen België. Alle
bestellingen die buiten België verzonden worden,
worden verrekend volgens de exportprijs + de btw
van het land van bestemming. Raadpleeg onze
exportprijzen aan het eind van deze catalogus.
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NeorniPharma
vernieuwt!

in deze
catalogus

Producten voor kromsnavels,
duiven, zangvogels en pluimvee
Vind gemakkelijk de juiste producten voor uw vogels aan de
hand van de iconen.

NeorniPharma
By Vets For Birds
NeorniPharma wordt
ondersteund
door
Vets For Birds, een
netwerk van dierenartsen dat zich specifiek toelegt op vogelgeneeskunde.
www.vetsforbirds.be

Vitaminen, aminozuren, elektrolyten, mineralen en sporenelementen
PRODUCT			
DOSERING
INDICATIE				PRIJS (€)
Aminovital (100 ml) 		
2 ml/l		
Aminozuren, elektrolyten, vitamines
17,5
Aminovital (250 ml) 		
2 ml/l		
Aminozuren, elektrolyten, vitamines
30
Aminovital (1 l) 		
2 ml/l		
Aminozuren, elektrolyten, vitamines
85
Condi-Plus (100 ml) 		
2 ml/l		
Rui-supplement			
14
Condi-Plus (250 ml) 		
2 ml/l		
Rui-supplement			
23
Condi-Plus (1 l) 		
2 ml/l		
Rui-supplement			
75
C-Protect (100 g)		3 g/l		Hittestress				17,5
Elektro Recup (250 g) 		
10 g/l		
Optimaal & snel herstel		
17,5
Energy Caps (50c) 		
1 cap/kgLG of /duif Uithouding, zware inspanning, energie
17,5
Long Energy (250 g) 		
10g/kg voer
Extra koolhydraten, vit, min en az
29		
Long Energy (1 kg) 		
10g/kg voer
Extra koolhydraten, vit, min en az
90
Relax (250 ml) 		
2-3 ml/l		
Stress, onrust, pikkerij 		
15
Relax (1 l) 			
2-3 ml/l		
Stress, onrust, pikkerij 		
35
Vita-Min-DCP (100 ml)
2 ml/l		
Vit D, calcium, fosfor & overige mineralen 15
Vita-Min-DCP (250 ml)
2 ml/l		
Vit D, calcium, fosfor & overige mineralen 28
Vita-Min-DCP (1 l) 		
2 ml/l		
Vit D, calcium, fosfor & overige mineralen 80
Vitamin Power (250 g)
10 g/kg voer
Vitamines, aminozuren & mineralen
29
Vitamin Power (1 kg) 		
10 g/kg voer
Vitamines, aminozuren & mineralen
90
Vita-Plus (100 ml) 		
2 ml/l		
Wateroplosbare multivitamines		
14
Vita-Plus (250 ml) 		
2 ml/l		
Wateroplosbare multivitamines		
23
Vita-Plus (1 l) 		
2 ml/l		
Wateroplosbare multivitamines		
75

Megabacteriën en dysbacteriose
PRODUCT 		DOSERING		
Dysbac Liquid (250 ml)
2 ml/l		

INDICATIE 			PRIJS (€)
Krop-, kliermaag- & darmgezondheid
35

Trichomonas, candida en aspergillose
PRODUCT 		DOSERING		
CU-For Liquid (500 ml)
1-2 ml/l		
Trichoryza Drops (50 ml)
1 druppel/duif
Trichoryza Drops (250 ml)
5 ml/l of 10 ml/kg

INDICATIE 			PRIJS (€)
Aanzuring drinkwater			
15
Keelelixir				
14
Keelelixir				
55

Lever, spieren en overgewicht
PRODUCT 		DOSERING		
Hepa-Plus (100 ml) 		
4 ml/l		
Hepa-Plus (250 ml) 		
4 ml/l		
Hepa-Plus (1 l) 		
4 ml/l		
L-Carnitine (100 ml) 		
3 ml/l		
L-Carnitine (250 ml) 		
3 ml/l		
L-Carnitine (1 l) 		
3 ml/l		
Profix (250 g) 		
10 g/kg voer
Profix Capsule (50c) 		
1 cap/kgLG of /duif
Ready (100 ml) 		
5 ml/l		
Ready (250 ml) 		
5 ml/l		

INDICATIE 			PRIJS (€)
Leverontlasting			
18,5
Leverontlasting			
32,5
Leverontlasting			
92
Spierontwikkeling & -versterking 		
9,5
Spierontwikkeling & -versterking 		
18,5
Spierontwikkeling & -versterking 		
40
Regeneratie, spierherstel 		
23
Regeneratie, spierherstel		
23
Conditiepreparaat, form		
20
Conditiepreparaat, form		
45

Natuurlijke oliën
PRODUCT 		DOSERING		
INDICATIE 			PRIJS (€)
Comfort Loft Smoker (250 g)
1 blik/loft		
Verhoogde weerstand luchtwegen,
31		
					comfortabele omgevingsaerosol		
Herbi+E (250 ml) 		
0,5-2 ml/l		
Natte mest, luchtwegen, hittestress
34,5
Neorni-Oil (250 ml) 		
5 ml/kg voer
Energiebron van vetstoffen		
26
Neusdruppels (10 ml) 		
1 druppel/neusgat
Vrije luchtwegen			
9,5

Kweek en immuniteit
PRODUCT 		DOSERING		
Immuno Booster (250 g)
10 g/kg (ei)voer
Immuno Booster (1 kg)
10 g/kg (ei)voer
Immuno-Plus (100 ml)
2 ml/l		
Immuno-Plus (250 ml)
2 ml/l		
Immuno-Plus (1 l) 		
2 ml/l		
Immuno Recup Caps (100c)
1cap/0,5-1 kgLG
Super Start-Up (200 g)
5 g/kg voer
Vit E + Se (100 ml)		
2 ml/l		
Vit E + Se (250 ml)		
2 ml/l		

INDICATIE 			PRIJS (€)
Hoog geconcentreerde premix		
50
Hoog geconcentreerde premix		
140
Kweek, show/wedstrijd, extra energie
23
Kweek, show/wedstrijd, extra energie
52
Kweek, show/wedstrijd, extra energie
172,5
Immuniteit, recuperatie, energie		
28
Opstart supplement jongen, zwarte stip
23
Extra vitamine E & selenium		
15
Extra vitamine E & selenium		
32

Probiotica en ontsmetting
PRODUCT 		DOSERING		
Extreme 7 (500 ml) 		
20 ml/l		
Neorni Stabilizer (1 l) 		
5-10 ml/100 ml
N. Stabilizer Huidspray (200 ml) Spray		
Neorni Water Plus (250 ml)
2 ml/l		
Sterile Loft Smoker (15 g)
1 blik/15 m³

INDICATIE 			PRIJS (€)
Breedspectrum ontsmettingsmiddel
19,5
Probiotica – omgeving 		
18,5
Probiotica – huidinfecties		
10
Probiotica - drinkwater 		
10
Bactericide, fungicide, fermenticide
17,5

Parasieten, coccidiose en wormen
PRODUCT 		DOSERING		
INDICATIE 			PRIJS (€)
Coxi-Clean (400 ml)		
1 fles/10 l		
Anti-coccidiose zeep			
38
Derma-Plus (40 ml) 		
5 ml/l/40 m²
Bloedluis, zwarte luis			
23
Exmite Spray (250 ml)		Spray		Ectoparasieten			17,5

Specialiteiten
PRODUCT 		DOSERING		
Naspi (100 g) 		
1-2 g/l		

INDICATIE 			PRIJS (€)
Natuurlijke aspirine			
20

VITAMINEN, AMINOZUREN,
ELEKTROLYTEN, MINERALEN
& SPORENELEMENTEN

AMINOVITAL
Aminozuren, elektrolyten & vitamines
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100 ml € 17,5
250 ml € 30
1 l € 85
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Indicatie
• Alle essentiële aminozuren cruciaal voor een
goede rui/veerontwikkeling/pigmentvorming
• Bevordert recuperatie/herstel
• Beperking van spierverlies
Toediening 2 ml/l drinkwater
• Sportduiven 5 ml/l tijdens vliegseizoen
• Gedurende het hele jaar: 1 à 2 dagen per week
• Gedurende volledige ruiperiode afwisselend
met Condi-Plus

Dextrose, glycerol, natriumchloride, prebiotische vezel, trimagnesiumcitraat, rodebietensap,
kaliumchloride, sacharose, calciumchloride, tricalciumcitraat, lysine, methionine, threonine,
tryptofaan, hystidine, carnitine, betaine, choline, Vit B1, Vit B2, niacinamide, calcium-D-pantothenaat,
Vit B6, Vit B12, foliumzuur, biotine, Vit C, Vit E, Selenium, koper, zink, mangaan, mix van natuurlijke
aromatische componenten

CONDI-PLUS
Rui-supplement
100 ml € 14
250 ml € 23
1 l € 75

Indicatie
• Bevordert de conditie tijdens de rui
• Ondersteunt de stofwisseling
• Extra aanvoer van energie
• Eetlustopwekkend
Toediening 2 ml/l drinkwater
• Gedurende de volledige duur van de rui;
dagelijks of om de dag

Lysine, propyleenglycol, sorbitol, magnesium, plantenextracten
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C-PROTECT
Hittestress

100 g € 17,5

8

Indicatie
• Toename van temperatuur of luchtvochtigheid
Toediening 3 g/l drinkwater
• Bij temperaturen hoger dan 28°C

Natriumbicarbonaat, kaliumchloride, magnesium zouten van acetaat, vitamine C

ELEKTRO RECUP
Optimaal en snel herstel

250 g € 17,5

Indicatie
• Recuperatie
• Beperking spierverlies
• Ondersteuning bij diarree en platte mest
Toediening 10 g/l drinkwater
• Tijdens het vliegseizoen: 1 soeplepel (10 g)/l bij
thuiskomst
• Bij natte mest: 2 soeplepels (20 g)/l, gedurende
7-10 dagen

Elektrolyten, dextrose
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ENERGY CAPS
Uithouding, zware inspanning,
extra energie
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50 capsules
€ 17,5
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Indicatie
• Verhoogt het uithoudingsvermogen
• Extra energie
Toediening
• De dag van inkorving: 1 capsule/duif
• Extra energie: 1 capsule/kg lichaamsgewicht
oraal, 1-2 keer per dag
• Energy Caps kan rechtstreeks of via het voedsel
toegediend worden. Als het via het voedsel
toegediend wordt, zorg er dan voor dat de
volledige dosis wordt geconsumeerd

Dextrose, maltodextrine, gist - en delen daarvan, cichoreiwortelpoeder, trimagnesiumcitraat,
natriumbicarbonaat, geraffineerde kokosolie, glucosesiroop, caseïnaat, natriumchloride,
kaliumchloride, trinatriumfosfaat, tricalciumcitraat, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit K, Vit B1, Vit B2, Vit B3, Vit
B5, Vit B6, Vit B11, Vit B12, biotine, Vit C, Kobalt, Ijzer, koper, zink, mangaan, kaliumjodide, selenium,
lysine, methionine, mix van natuurlijke aromatische componenten

LONG ENERGY
Langwerkende koolhydraten, vitaminen,
mineralen en aminozuren
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250 g € 29
1 kg € 90

Indicatie
• Extra energie
• Extra vitaminen, mineralen en aminozuren
• Verhoogt het uithoudingsvermogen
• Zware races, fondvluchten
• Hittestress
• Opgelet: Gelijktijdig gebruik van drinkwater
waaraan cholinechloride werd toegevoegd
moet worden vermeden.
Toediening 10g/kg voer
• Algemeen: Gedurende het hele jaar: 1-2
dagen/week. Bij slechte/verminderde conditie:
gedurende 14 dagen.
• Duif: Halve fond/fond/bij warm weer: 2-3 dagen
voor inkorving. Bij wekelijkse fondvluchten:
dagelijks vanaf thuiskomst tot inkorving.
Dextrose, maltodextrine, gist - en delen daarvan, cichoreiwortelpoeder, trimagnesiumcitraat,
natriumbicarbonaat, geraffineerde kokosolie, glucosesiroop, caseïnaat, natriumchloride,
kaliumchloride, trinatriumfosfaat, tricalciumcitraat, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit K, Vit B1, Vit B2, Vit B3, Vit
B5, Vit B6, Vit B11, Vit B12, biotine, Vit C, Kobalt, Ijzer, koper, zink, mangaan, kaliumjodide, selenium,
lysine, methionine, mix van natuurlijke aromatische componenten
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RELAX
Stress, onrust, pikkerij

250 ml € 15
1 l € 35
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Indicatie
• Ter voorbereiding van tentoonstelling/transport
• Tijdens periodes van stress & onrust
• Relaxerend; curatief bij pikkerij
Toediening 2-3 ml/l drinkwater
• Preventief (tentoonstelling/transport): 2-3 ml/l
gedurende minstens 3-5 dagen
• Curatief (pikkerij/stress): 2-3 ml/l gedurende
10-14 dagen

Magnesiumchloride, magnesium sulfaat

VITA-MIN-DCP
Vloeibare bron van vitamine D, calcium,
fosfor en overige mineralen
100 ml € 15
250 ml € 28
1 l € 80

Indicatie
• Voor dieren met een tekort aan vitamine D3,
calcium, fosfor en andere mineralen
• Ondersteunt de botontwikkeling en -aanmaak
bij jonge dieren
• Ondersteunt de aanmaak van de eischaal
• Slechte eischaalkwaliteit/windeieren
Toediening 2 ml/l drinkwater
• Preventief: 2 ml/l
• 2 weken voor de kweek tot het leggen van
de eieren: 2-3 dagen per week
• Gedurende de eerste 6 levensweken: 2-3
dagen per week
• Curatief: 5 ml/l gedurende 7 dagen

Trinatriumfosfaat, Trimagnesiumcitraat, Calciumchloride, Magnesiumchloride, Tricalciumcitraat,
vitamine D3, cholecalciferol, Zink, Mangaan, Koper, Ijzer
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VITAMIN POWER
Vitamines, aminozuren en mineralen

250 g € 29
1 kg € 90
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Indicatie
• Supplement met essentiële vitamines,
aminozuren & mineralen
Toediening 10 g/kg voer
• Curatief: Gedurende 3-5 dagen
• Preventief: 1-2 dagen per week gedurende het
hele jaar

Vit A, Vit D3, Vit E, thiamine hydrochloride, Vit B2, pyridoxine hydrochloride, foliumzuur, Vit C, Vit K3,
niacinamide, calcium, mangaan, zink, koper, betaine, methionine, lysine

VITA-PLUS
Wateroplosbare multivitamines
100 ml € 14
250 ml € 23
1 l € 75

Indicatie
• Supplement met alle essentiële vitamines
• Algemene dagelijkse gezondheid
• Preventie chronisch vitamine A tekort
Toediening 2 ml/l drinkwater
• Wekelijks: gedurende 1 à 2 dagen per week
• Na ziekte/herstel: gedurende 3 à 5
opeenvolgende dagen

Vit A, Vit D3, Vit E, Vit K3, Vit C, Vit B1, Vit B2, Vit B6, Vit B12, Vit PP, biotine, foliumzuur, sorbitol
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MEGABACTERIËN &
DYSBACTERIOSE

DYSBAC LIQUID
Krop-, kliermaag- en darmgezondheid
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250 ml € 35
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Indicatie
• Vormt een beschermende film op het
darmslijmvlies
• Verhoogt de weerstand van het organisme
• Helpt om de natuurlijke balans van de
darmflora te behouden
• Te gebruiken in geval van slappe mest
Toediening 2 ml/l drinkwater
• Preventief: 1 à 2 dagen per week
• In geval van spijsverteringsproblemen:
gedurende 7-14 dagen

Monobutyrine, prebiotische vezels, visolie, middellange keten vetzuren, natriumchloride, glycerol, zink,
koper, mierenzuur, propionzuur, citroenzuur, 10 verschillende stammen van oregano, echinaceae
purpurae, kaneel, tijm, Boswellia, zwarte peper, microgefuseerde essentiële oliën, vitamine C

Dysbacteriose
Dysbac Liquid

krop

preventie dysbacteriose

kliermaag

darmen
Dysbac Liquid is een verbeterde &

uitgebreidere versie van CU-For
met meer focus op
darmgezondheid en
algemene immuniteit

Liquid

2 ml/l

DOSERING

1-2 ml/l

+

AANZURING DRINKWATER (pH)

+++

+++

KROPGEZONDHEID

+++

+++

KLIERMAAGGEZONDHEID

++

+++

DARMGEZONDHEID

-

+++

ALGEMENE IMMUNITEIT

-

KROP-, KLIERMAAG- &
DARMGEZONDHEID,
PREVENTIE DYSBACTERIOSE

DOEL

pH-DALING,
WATERKWALITEIT

 Korte keten vetzuren:
mierenzuur, propionzuur,
citroenzuur
 Middellange keten
vetzuren: boterzuur, mono-,
di- en triglyceriden van vetzuren
(C8-C10)
 Aromatische stoffen:
oregano, echinaceae purpureae,
gember, kaneel, zwarte peper,
look en boswellia
 Vitamine C
 Koper- en zinkchelaat
 Extra vezels
 Visolie

 Korte keten vetzuren:
ammoniumformiaat, azijnzuur,
melkzuur, mierenzuur, propionzuur
 Koper- en zinksulfaat

Advies nodig?
Uw VFB-dierenarts
helpt u graag
verder
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TRICHOMONAS, CANDIDA
& ASPERGILLOSE

CU-FOR LIQUID
Aanzuring drinkwater

500 ml € 15

22

Indicatie
• Aanzuring drinkwater
Toediening 1-2 ml/l drinkwater
• Preventief: 1 à 2 dagen per week

Organische zuren, kopersulfaat, zinksulfaat

TRICHORYZA DROPS
Keelelixir
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250 ml € 55

L
Indicatie
• Preventieve aanpak trichomoniasis
• Ondersteunt de keel- en kropgezondheid
• Gunstige invloed op de bovenste luchtwegen
• Speelt een rol bij ziekteafweer
Toediening
• De ochtend na thuiskomst:
• 1 druppel in de keel en/of 1 druppel per
neusgat
• 10 ml/kg voer of 5 ml/l drinkwater
• Preventief: gedurende 1 dag per week
• Opgelet: maakt vlekken op kleding en handen

: 250 M

50 ml € 14

23

LEVER, SPIEREN
& OVERGEWICHT

HEPA-PLUS
Leverontlasting
100 ml € 18,5
250 ml € 32,5
1 l € 92

26

Indicatie
• Ondersteunt de werking van de lever
• Ter ontlasting van de lever
Toediening
• Curatief: 4 ml/l drinkwater gedurende 5 dagen
• Preventief: 2 ml/l drinkwater, 2 à 3 dagen per
week

Sorbitol, magnesiumsulfaatheptahydraat, natriumchloride, choline chloride,
betaine anhydraat, L-carnitine

L-CARNITINE
Spierontwikkeling en -versterking
100 ml € 9,5
250 ml € 18,5
1 l € 40

Indicatie
• Spierontwikkeling en -versterking
• Ideaal voor het in conditie brengen van jonge
dieren tijdens de kritische groeifases, te
vette dieren, dieren met weinig vliegruimte/
beweegruimte
Toediening 3 ml/l drinkwater
• Eenmalige kuur: gedurende 5 dagen
• Wekelijks: gedurende 2 à 3 dagen per week

L-carnitine, plantaardige extracten, sorbitol, magnesiumsulfaatheptahydraat
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PROFIX
Regeneratie, spierherstel

250 g € 23
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Indicatie
• Bevordert het herstel na zware vluchten
Toediening 10 g/kg voer
• Na een zware vlucht: gedurende 2-3 dagen
• Bij hoge eiwitbehoefte: gedurende 5 dagen

Tarwe, plantaardige olie (cocos nucifera, hippophae rhamnoides), weipoeder,
eierproducten (gedroogd)

PROFIX CAPSULE
Regeneratie, spierherstel

50 capsules
€ 23

Indicatie
• Bevordert het herstel na zware vluchten
• Toename van de spiermassa
Toediening
• 1 capsule/kg lichaamsgewicht of 1 capsule/duif
• De dag van thuiskomst: 1 capsule/duif

Tarwe, plantaardige olie (cocos nucifera, hippophae rhamnoides), weipoeder,
eierproducten (gedroogd)
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READY
Conditiepreparaat, form

100 ml € 20
250 ml € 45
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Indicatie
• Te gebruiken bij vermindering van de vorm of
voor het in conditie brengen
• Extra bron van ijzer, jodium, L-carnitine en
vitamine B12
• Stimuleert het vetmetabolisme en het
uithoudingsvermogen
• Ter verbetering van de vluchtprestaties
• Ondersteunt de bloeddoorstroming
Toediening 5 ml/l drinkwater
• Voorbereiding van belangrijke wedstrijd:
dagelijks gedurende 2 weken
• Te vette vogels: gedurende 3-5 dagen per week
tot bereikte resultaat
• Ter ondersteuning bij bloedarmoede: 7-10
dagen
Glycerol, L-carnitine, rode bietensap, kaliumiodide, Ijzerglycinaat, Vit B12, magnesiumcitraat natriumchloride, magnesiumchloride, calciumchloride, glucose, vitamine E, selenium, zink, koper, mangaan, vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B5, vitamine B6, vitamine PP (niacinamide),
vitamine D3, vitamine C, mix van natuurlijke aromatische componenten

NATUURLIJKE OLIËN

COMFORT LOFT SMOKER
Verhoogde weerstand luchtwegen, comfortabele
omgevingsaerosol

250 g € 31
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Indicatie
• Verbeterde weerstand tegen
luchtwegaandoeningen
• Aangename sfeer op het hok
Toediening 1 blik/loft
• Tijdens het vliegseizoen, de rui en het
kweekseizoen
• Mag gebruikt worden in het bijzijn van dieren,
eten en drinkwater
• Open het blik en plaats de bijhorende schijf
erop voor een optimale spreiding. Steek de lont
aan.

Natuurlijke essentiële oliën van litsea cubeba, tea Tree en cajeput

HERBI+E
Natte mest, luchtwegen, hittestress

250 ml € 34,5

Indicatie
• Natuurlijk product op basis van sterk
geconcentreerde essentiële oliën
• Uiterst geschikt ter ondersteuning van de
voederopname, ondersteunt de bovenste
luchtwegen, helpt hittestress te verlichten, te
gebruiken in geval van slappe mest
• Extra bron van vitamine E en selenium
• Versterkt de natuurlijke weerstand
• Goed voor een normale darmfunctie
Toediening 0,5-2 ml/l drinkwater
• Standaard: 0,5 à 1 ml/l
• Platte mest: 2 ml/l gedurende 5 dagen, 3 dagen
rust, 5 dagen
• Spray (luchtwegen): 2ml/l spray; verstuif 1 keer
per dag op het hok
• Badwater: 2 ml/10 l badwater

Eucalyptus olie, munt olie, karwij olie, theeboomolie, anijsolie, oregano olie, vitamine E, selenium
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NEORNI-OIL
Energiebron van vetstoffen

250 ml € 26

34

Indicatie
• Energiebron van vetstoffen
• Ondersteunt de spijsvertering
• Extra vitamine A, D en E
Toediening 5 ml/kg voer
• Tijdens de rui: 1-2 dagen per week
• Voor en tijdens de kweek: 2-3 dagen per week
• Tijdens het vliegseizoen: 1-2 dagen per week

Koudgeperste oliën: lijnzaadolie, levertraanolie, lecithine, koolzaadolie, zalmolie, maiskiemolie, tarwekiemolie, zonnebloemolie hennepzaadolie, oregano olie, lookolie, propolis, (inclusief Vit A, D, E)

NEUSDRUPPELS
Vrije luchtwegen

10 ml € 9,5

Indicatie
• Vastzittend snot en zwarte neuzen
Toediening 1 druppel per neusgat
• Preventief bij duiven: de dag van inkorving en
thuiskomst

Etherische oliën
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KWEEK &
IMMUNITEIT

Natuurlijke kweekbevordering
Basis kweek
Het basis kweekschema is de essentie om tot een
succesvolle kweek te komen. Uit meerdere veldproeven bleken de vogels beter voorbereid op de
kweek, wat zich uitte in meerdere nesten en meerdere jongen per nest.
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Advies nodig?
Uw VFB-dierenarts
helpt u graag
verder

Immuno-Plus

Immuno Booster

Vit E + Se

2 ml/l of 4 ml/kg

10 g/kg (ei)voer

2 ml/l of 4 ml/kg

Vóór de kweek:
dagelijks gedurende 6
weken tot het 1e legsel

Tijdens de kweek:
dagelijks vanaf uitkippen
tot afzetten jongen

Dagelijks ged. 1-2w
voor kweek tot het
1e legsel

Kweekdrift +++

Kweekdrift +

Vruchtbaarheid +++

Polypeptiden

Polypeptiden & Premix
kweek en opfok

Lijnzaadolie, arginine,
spirulina, carnitine, zink ...

Stimulatie eicel &
zaadcelproductie

Onderhoud eicel &
zaadcelproductie

Extra hoge dosering
vit E + Se

Xtra kweek (bevruchting)
Bevruchtingsproblemen die optreden na toepassing van het basisschema hebben vaak
een nutritionele of infectieuze oorzaak.

Nutritioneel kan een Vit E + Se supplement zeker een meerwaarde betekenen.

Daarnaast worden de laatste jaren bepaalde kiemen geïsoleerd met een belangrijke
invloed op de bevruchting. Mestcultuur vóór de kweek kan eenvoudig en snel uitgevoerd worden in ons in-huis labo (± 24u).

Bij bepaalde specifieke situaties/soorten kan er extra meerwaarde gecreëerd wor-

den door toevoeging van specifieke supplementen zoals Vita-Plus, Ready, Hepa-Plus …

IMMUNO BOOSTER
Eiwitten, vitamines en mineralen

250 g € 50
1 kg € 140

Indicatie
• Hoog geconcentreerde premix
• Bevordert de kweekresultaten en houdt uw
vogels in conditie
• Extra aanvoer van energie
• Ondersteunt het immuunsysteem
• Helpt de darmflora op te bouwen
• Goede ontwikkeling van het beendergestel
• Ideaal voor dieren die topprestaties moeten
leveren
Toediening 10 g/kg
• 1 grote schep (10 g)/kg (ei)voer of 1 kleine schep
(1 g)/100 g (ei)voer
• Tijdens kweekseizoen: dagelijks toevoegen aan
(ei)voer
• Extra energie: 1-2 dagen per week
Maïsgluten, aardappeleiwit, aardappeleiwit fermentief, gist en delen daarvan, vezels van de cichoreiwortel, spirulina, gist, trimagnesiumcitraat, mono, di - en triglyceriden van vetzuren (c4), tricalciumcitraat, L-carnitine, betaine, Vit A, Vit D3, Vit E, V it C, Vit B1, Vit B2, calcium-D-pantothenaat, Vit B6, Vit
B12, Vit K, niacinamide, foliumzuur, choline, clinoptiloliet, koper, ijzer, zink, mangaan, kaliumjodide,
selenium, kobalt, lysine, methionine, glycine, echinaceae purpureae, curcuma, enterococcus faecium
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IMMUNO-PLUS
Kweekbevordering, show/wedstrijd, extra energie
100 ml € 23
250 ml € 52
1 l € 172,5
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Indicatie
• Bevordert de kweekresultaten en houdt uw vogels in
conditie
• Extra aanvoer van energie
• Goede eetlust en bevedering
• Te gebruiken voor/na een zware inspanning/wedstrijd
• Ondersteunt de ontwikkeling & groei van jonge dieren
Toediening 2 ml/l drinkwater
• Kweek: Vanaf 6 weken voor de kweek dagelijks.
Stoppen met toevoeging vanaf 1e legsel. Na uitkomst
opnieuw dagelijks aan de ouders (en jongen) tot
uitvliegen
• Show/wedstrijd: vanaf 5 dagen voor show/wedstrijd
dagelijks 2 ml/l drinkwater of 2 ml/kg lichaamsgewicht
rechtstreeks in de bek
• Extra aanvoer energie: 2 ml/l drinkwater gedurende
14 dagen of 2 ml/kg lichaamsgewicht rechtstreeks in
de bek tot herstel
Polypeptiden

IMMUNO RECUP CAPS
Eiwitten, vitaminen, mineralen

NIE

UW

100 capsules
€ 28

Indicatie
• Bevordert het herstel na ziekte/inspanning
• Extra aanvoer van energie
• Ondersteunt het immuunsysteem
• Ideaal om topprestaties te leveren.
Toediening
• Recuperatie/immuniteitsboost: 1 capsule/0,5-1kg
oraal gedurende 5-10 dagen
• Extra energie: 1 capsule/0,5-1kg oraal
• Duif: dag van thuiskomst: 1 capsule/duif
• Ondersteuning kweek: gedurende 14 dagen voor het
koppelen tot de leg: 1 capsule/0,5-1kg
• Immuno Recup Caps kan rechtstreeks of via het
voedsel toegediend worden. Als het via het voedsel
toegediend wordt, zorg er dan voor dat de volledige
dosis wordt geconsumeerd
Maïsgluten, aardappeleiwit, aardappeleiwit fermentief, gist en delen daarvan, vezels van de cichoreiwortel, spirulina, gist, trimagnesiumcitraat, mono, di - en triglyceriden van vetzuren (c4), tricalciumcitraat, L-carnitine, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit C, Vit B1, Vit B2, calcium-D-pantothenaat, Vit B6, Vit B12, Vit K,
niacinamide, foliumzuur, choline, clinoptiloliet, koper, ijzer, zink, mangaan, kaliumjodide, selenium,
kobalt, lysine, methionine, glycine, echinaceae purpureae, curcuma, enterococcus faecium
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SUPER START-UP
Opstart supplement jongen, zwarte stip

200 g € 23
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Indicatie
• Vlotte opstart van uw jonge vogels in de eerste
6 levensweken
• Natuurlijke onderdrukking van bacteriële en
necrotische enteritis/diarree
• Snelle groei en grotere vogels, door vlotte
opstart en natuurlijke onderdrukking van de
zwarte stip
Toediening 5 g/kg (ei)voer
• Dagelijks, gedurende de eerste 6 levensweken

VIT E + SE
Extra vitamine E + selenium

100 ml € 15
250 ml € 32

Indicatie
• Voor dieren met een tekort aan vitamine E en
selenium
• Aangeraden bij zenuwsymptomen
Toediening
• 2 ml/l drinkwater of 1 ml/kg lichaamsgewicht
rechtstreeks in de bek
• Advies bij zenuwsymptomen: gedurende 7-10
dagen

Vit E (synthetische + natuurlijke en beter opneembare vorm), selenium, lijnzaadolie, spirulina,
carnitine, arginine, zinkglycinaat
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PROBIOTICA &
ONTSMETTING

EXTREME 7
Breedspectrum ontsmettingsmiddel tegen
bacteriën, virussen, schimmels en sporen

NIE

UW

500 ml € 19,5
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Indicatie
• Bacteriën, virussen, schimmels en sporen
Toediening
• Dosering: 2% = 20 ml per liter
• Inwerkingstijd: 15 minuten
• Gebruiksaanwijzing:
•
•
•
•

•
•

Droge reiniging: grof vuil verwijderen
Natte reiniging: resterend vuil wegspoelen
Laten drogen
Oppervlakken behandelen door insproeien onder
lage druk, dompelen of handmatig inwrijven totdat de
oppervlakken nat zijn. Breng zoveel gebruiksoplossing aan
dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd
nat blijven.
Spoelen en laten drogen
Bijkomend kunnen de oppervlakken gedurende 7 dagen
met Neorni Stabilizer worden behandeld om een stabiele
omgeving te bekomen. Spray vervolgens 1 dag per week
alle oppervlakken in met Neorni Stabilizer om de stabiele
omgeving te onderhouden.

Alkyldimethylbenzylammoniumchloride, didecyldimethylammoniumchloride, glutaraldehyde, formaldehyde, glyoxal, isopropanol, pine-oil
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NEORNI STABILIZER
Probiotische spray, verlaging pathogene druk

1 l € 18,5
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Indicatie
• Afname van de pathogene druk in de omgeving
van uw vogels
• Vormt een stabiele en gezonde omgeving door
deze met veilige, probiotische bacteriën te
bezetten
Toediening
• Te gebruiken verdunning: 5-10 % (5-10 ml/100
ml) in lauw water
• Benevel het te stabiliseren gebied volledig
• 1e week dagelijks sprayen in het hok (mag in
aanwezigheid van de vogels, zelfs nestjongen)
• Daarna 2 keer per week sprayen om de
probiotische bescherming te onderhouden
• Het product verdund met water is maximaal 5
dagen houdbaar

Bacillus ferment

NEORNI STABILIZER HUIDSPRAY
Probiotica spray voor huidinfecties

200 ml € 10

Indicatie
• Geschikt voor vogels met een gevoelige huid
• Te gebruiken voor uitwendige huidverzorging
• Vermindert schilfervorming
Toediening
• Benevel het te stabiliseren gebied

Bacillus ferment
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NEORNI WATER PLUS
Probiotica drinkwater
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250 ml € 10
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Indicatie
• Verhoogt de goedaardige krop- en darmflora
• Verzekert een betere vertering en brengt de
krop- en darmflora op gang bij jonge vogels
Toediening 2 ml/l drinkwater
• Schudden voor gebruik en dagelijks verversen
• Kan gecombineerd worden met andere
supplementen (vitamines)

Bacillus ferment

STERILE LOFT SMOKER
Bactericide, fungicide, fermenticide

15 g € 17,5

Indicatie
• Ontsmetting van het hok: bactericide, fungicide en
fermenticide werking
Toediening 1 blik/15 m3
• Bij leegstand tijdens het vliegseizoen (na de
inkorving), de rui en de kweek
• Niet gebruiken in het bijzijn van mensen, dieren,
eten of drinkwater
• 1 blik voor maximaal 15 m3
• Enkele keren omdraaien om het poeder los te
maken, openen en de lont aansteken
• Hou alle uitgangen gesloten gedurende minimaal
15 uur, erna goed verluchten

Hydroxyazijnzuur 40 g/kg
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PARASIETEN, COCCIDIOSE
& WORMEN

COXI-CLEAN
Coccidiose zeep, ontsmettingsmiddel
tegen coccidiose

NIE

UW

400 ml € 38
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Indicatie
• Coccidiose, bacteriën, gisten, virussen
Toediening
• Dosering: 4% = 40 ml/liter of 1 fles/emmer (10 liter)
• Inwerkingstijd: 2 uur
• Gebruiksaanwijzing:
•
•
•
•

•
•

Droge reiniging: grof vuil verwijderen
Natte reiniging: resterend vuil wegspoelen
Laten drogen
Alle oppervlakken sprayen met de gebruiksoplossing
van Coxi-Clean totdat de oppervlakken nat zijn (400 ml
per emmer van 10 liter voor 25 m2 hok). Breng zoveel
gebruiksoplossing aan dat de behandelde oppervlakken
gedurende de inwerktijd nat blijven.
Spoelen en laten drogen
Bijkomend kunnen de oppervlakken met Neorni Stabilizer
worden behandeld gedurende 7 dagen om een stabiele
omgeving te bekomen. Spray vervolgens 1 dag per week
alle oppervlakken in met Neorni Stabilizer om de stabiele
omgeving te onderhouden.

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides

De ‘missing link’
Vernieuwende bestrijding van coccidiose/atoxoplasmose
zeep uw hok in met Coxi-Clean

Coxi-Clean

doorbreekt de
coccidiose-cyclus

coccidiose zeep

verlaagt de druk
in de omgeving
vermindert
resistentie
Natte reiniging
(weken + spoelen)



Inzepen met
Coxi-Clean
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verder
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1 fles
Coxi-Clean
(400 ml)
=
1 emmer
(10 L)

Duiven: 1x/jaar
Voor het duivenseizoen
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Hoenders: 1x/jaar
Voor de kweek.
Indien er het hele jaar
gekweekt wordt: herhalen
bij elke nieuwe toom.

minder oöcysten-druk in de omgeving
= minder coccidiose-problematiek





uur laten i

Zangvogels: 2x/jaar
Voor de kweek & Voor het
spenen van de jongen

Spoelen

2
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Droge reiniging
(borstelen)

minder behandelingen
= minder resistentie

Coccidiose/atoxoplasmose is een jaarlijks wederkerende problematiek bij verschillende vogelsoorten. De eitjes (oöcysten) van de coccidiose die via de mest in de
omgeving terecht komen zijn namelijk zeer resistent aan traditionele reinigingsproducten, die doorgaans enkel bacteriën en virussen aanvallen. Doordat we
vogels kort bij elkaar houden (in tegenstelling tot in de natuur), kan er zich sneller
een hoge druk van coccidiose opbouwen. Tot voor kort liepen we steeds achter de
feiten aan: de vogels werden ziek en we stelden een gepaste behandeling op. Vanaf
nu kunnen we ervoor zorgen dat deze behandelingen beperkt worden tot een minimum door op het juiste moment de hokken te ontsmetten met Coxi-Clean.

DERMA-PLUS
Bloedluis, zwarte luis

40 ml € 23
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Indicatie
• Spray voor omgeving (hok) en vogels ter
bestrijding van bloedzuigende mijten
• Niet schadelijk voor vogels: spray mag
rechtstreeks op de vogels toegediend worden,
het hok kan behandeld worden in het bijzijn
van de vogels
Toediening 5 ml/l/40 m²
• Spray: 5 ml/l water voor 40 m² hok
• Herhalen na 1 week

EXMITE SPRAY
Ectoparasieten

NIE

UW

250 ml € 17,5

Indicatie
• Ectoparasieten
Toediening
• Vederluis/zwarte luis: Insprayen ter hoogte van
de nek, vleugels en stuit: eenmalig, herhalen na 7
dagen
• Kalkpoten: Dagelijks gedurende 14 dagen het te
stabiliseren gebied insprayen
• Vedermijt: Insprayen ter hoogte van de nek,
vleugels en stuit: eenmalig, herhalen na 7 dagen en
21 dagen
• Voorbereiding kweek: Nesten/kweekbakken/
hokken/zitstokken preventief insprayen met Exmite
Spray. Kan wekelijks herhaald worden bij hoge
druk.
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SPECIALITEITEN

NASPI
Natuurlijke aspirine

100 g € 20
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Indicatie
• Na vaccinatie
• Ter ondersteuning tijdens herstelperiodes
Toediening 1-2 g/l drinkwater
• Na vaccinatie: 3-5 dagen
• Bij herstel: 7-10 dagen
• Opgelet: mag niet worden toegediend aan
duiven die deelnemen aan wedvluchten en/of
leervluchten

Dextrose, mengsel van aromatische stoffen, CoE 451 tea extract, vitamine E, vitamine C

SCHEMA’S ZANGVOGEL

Jaarschema Euro & Kanaries
Het jaarschema is een algemene leidraad doorheen voorbereiding, kweek, uitkippen, spenen en rui. Bespreek met uw VFB-dierenarts de specifieke behoeften
van uw vogels en stel samen een schema op maat op.

Kweek: voorbereiding vanaf 6-8 weken vóór de kweek
1. Alles begint met een gezonde omgeving! (zie pagina 47)

2. Preventie atoxoplasmose/coccidiose + megabacteriose/dysbacteriose
• Dierenarts: controle vogels + mestonderzoek 6-8 weken voor de kweek
• Enkel kuren in geval van problematiek:
• 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
• 3 dagen Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
• 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
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3. Gedurende 6 weken vóór de kweek (zie pagina 64)
• Dagelijks Immuno-Plus (2 ml/l)
• Kweekbevordering; vogels komen in top(kweek)conditie
• 1-2 dagen per week Hepa-Plus (4 ml/l)
• Leverontlasting
• Naar behoefte: Vita-Plus, Long Energy, Ready, Vit E+Se, Vita-Min-DCP
• Deze mogen allen gecombineerd worden met Immuno-Plus
4. Preventie bloedzuigende mijten
• Exzolt: 1 ml/l gedurende 1 dag, herhalen op dag 7 en 14
• Geen invloed op de vruchtbaarheid & (nest)jongen
• Kan alle 3-4 maanden herhaald worden
• Extra preventie bloedzuigende mijten
• Vóór ingebruikname hok/volière behandelen met:
• Derma-Plus/Exmite Spray
• Herhalen kan in bijzijn van de vogels/(nest)jongen

Kweek: uitkippen van de jongen (zie pagina 65)

1. Eerste 6 levensweken Immuno Booster (1 g/100 g of 10 g/kg (ei)voer)
• Optimale premix voor jonge vogels
2. Eerste 6 levensweken Super Start-Up (5 g/kg eivoer)
• Natuurlijke onderdrukking bacteriële / necrotische diarree
• Vlotte opstart & preventie zwarte stip (Circovirus)
3. Vanaf 2 dagen voor uitkomst tot 5 dagen na uitkomst Coli-Mix (5 g/l)
• Preventie zweetziekte (Colibacillose)

Kweek: gespeende jongen

1. Alles begint met een gezonde omgeving! (zie pagina 47)
• Extreme 7: Breedste spectrum ontsmetting
• Ontsmetting tegen bacteriën, virussen, schimmels en gisten
• Coxi-Clean: Coccidiose-zeep
• Preventie coccidiose/atoxoplasmose
• Neorni Stabilizer: Probiotische omgevingsspray
• Preventie door verlaging omgevingsdruk
2. Preventie atoxoplasmose/coccidiose + megabacteriose/dysbacteriose
• Bij het afzetten van de jongen
• Verhoogde gevoeligheid atoxoplasmose/megabacteriose
• 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
+ Megadysbac (5 g/l)
• 3 dagen Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
• 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
+ Megadysbac (5 g/l)
• Gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)
• 3-5 dagen ACS (1 ml/l) 1-2 keer/maand
• Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
• 1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)
• Preventie megabacteriose & dysbacteriose

Ruiperiode

1. Gedurende de volledige duur van de rui afwisselend Condi-Plus & Aminovital:
• 1 dag Condi-Plus (2 ml/l)
• 1 dag Aminovital (2 ml/l)
• 1 dag Condi-Plus (2 ml/l)
• …
2. Gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)
• 3-5 dagen ACS (1 ml/l) 1-2 keer/maand
• Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
• 1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)
• Preventie megabacteriose & dysbacteriose

Bij NeorniPharma wordt er altijd gestreefd naar de beste oplossing op lange termijn. Wij zoeken continu naar
alternatieven voor antimicrobiële middelen om het risico op resistentie te beperken. Het doel moet zijn om
onze vogels zo min mogelijk preventief te behandelen met antimicrobiële middelen. Hiervoor zijn klinisch
onderzoek en eventueel bijkomende testen cruciaal. Na het stellen van een correcte diagnose kan een gepaste
behandeling ingesteld worden. Antibiotica zijn niet onschuldig. Raadpleeg de dierenarts voor een correct en
verantwoord gebruik ervan. Autopsie: gooi een overleden vogel niet zomaar
weg! Deze kan veel informatie opleveren om tot een gepaste behandeling te
komen. De vogels worden best koel bewaard (frigo) en binnen 24 u. (max. 72
u.) onderzocht.
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Voorbereiding kweek zangvogels



Vanaf 6 weken
vóór de kweek
tot 1e legsel

Advies nodig?
Uw VFB-dierenarts
helpt u graag
verder

Immuno-Plus

Hepa-Plus

2 ml/l

4 ml/l

6 weken voor het koppelen
tot het 1e legsel

6 weken voor het koppelen
tot het 1e legsel

Dagelijks

1-2 dagen/week

Stimulatie zaadcel- &
eicelproductie

Ondersteuning lever
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Xtra

Vit E + Se

Vita-Min-DCP

Ready

Vita-Plus/Long Energy

2 ml/l

2-5 ml/l

3-5 ml/l

2 ml/l of 10 g/kg

2 weken voor het koppelen
tot het 1e legsel

2 weken voor het koppelen
tot het 1e legsel

6 weken voor het koppelen
tot het 1e legsel

Gedurende het hele jaar

Dagelijks

1-2 dagen/week

1-2 dagen/week

1-2 dagen/week

Extra hoge dosering Vit E+
Se, lijnzaadolie, arginine,
spirulina, carnitine, zink ...

Extra calcium, fosfor, vit D3
en sporenelementen

Omzetting van vet naar
bruikbare energie voor de
vogel

Extra vitaminen

BEVRUCHTING

EISCHAALKWALITEIT

TE VETTE
VOGELS

 Alle producten kunnen met elkaar gecombineerd worden

VITAMINEN

Kweek en opfok
Immuno Booster

de meest complete premix voor jonge vogels
Clinoptiloliet

Probiotica

Vezels van
chicoreiwortel

Kurkuma en
echinaceae

Choline

Spirulina

Polyeptiden

Saccharomyces
cerevisiae
Alle vet- en
wateroplosbare
vitaminen

L-carnitine
Alle
aminozuren

Elektrolyten

Vetzuren

Alle mineralen
sporenelementen

Immuno Booster bevat alle essentiële componenten
voor de opfok van jonge vogels. Het is een unieke
allesomvattende premix om onder het (ei)voer te
mengen, waarbij alle nodige voedingsstoffen in
uitzonderlijk hoge concentraties aanwezig zijn.

Advies nodig?
Uw VFB-dierenarts
helpt u graag
verder

Immuno Booster

Super Start-Up

Coli-Mix

10 g/kg (ei)voer

5 g/kg (ei)voer

5 g/l of 10 g/kg (ei)voer

Dagelijks vanaf uitkippen
tot afzetten jongen

Gedurende de eerste 6
levensweken

2 dagen voor tot 5 dagen
na uitkippen

Positieve invloed op
vruchtbaarheid

Geen invloed op
vruchtbaarheid

Geen invloed op
vruchtbaarheid

Polypeptiden & Premix
kweek en opfok

Veresterde vetzuren

Breedspectrum mix

Onderhoud eicel &
zaadcelproductie

Vermindert ziekteproblemen, ook circovirus
(zwarte stip) infecties

Preventie zweetziekte
& meeuwtjesziekte
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Polypeptiden Houdt de vogels in form tijdens de kweek. Saccharomyces cerevisiae Bron van eiwitten, aminozuren en nucleotiden. Vezels
van chicoreiwortel Prebiotische vezel: gebalanceerde spijsvertering. Spirulina Bron van eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen. Elektrolyten Vochtbalans. Vetzuren Energie, gebalanceerde spijsvertering. Alle water- en vetoplosbare vitaminen Algemene immuniteit, antioxidanten, groei, vrijmaken van energie. Alle aminozuren Opbouw van spier en vederkleed. L-carnitine Ondersteuning vetvertering
en spieropbouw. Choline Leverondersteuning. Mineralen (kobalt, ijzer, koper, zink, mangaan, jodium, selenium) Algemene immuniteit,
antioxidanten, groei, vrijmaken van energie. Clinoptiloliet Algemene en darmgezondheid. Probiotica Darmflora stabilisator. Kurkuma en
echinaceae Algemene immuniteit en gezondheid.

Preventief schema zangvogels
COCCIDIOSE &
ATOXOPLASMOSE

MEGABACTERIËN
& DYSBACTERIOSE

ACS

Dysbac Liquid

1 ml/l

2 ml/l

Vanaf spenen tot
volgende kweek

Vanaf spenen tot
volgende kweek

3-5 dagen/maand
Indien nodig: 2x/maand

1-2 dagen/week

COCCIDIOSE &
ATOXOPLASMOSE

MEGABACTERIOSE,
DYSBACTERIOSE
& FLAGELLATEN
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Ondersteuning
gedurende het
gehele jaar

Advies nodig?
Uw VFB-dierenarts
helpt u graag
verder

ONDERSTEUNING
LEVER

ALGEMENE
ONDERSTEUNING

Hepa-Plus

Vita-Plus / Long Energy

2 ml/l

2 ml/l of 10 g/kg

Het gehele jaar

Het gehele jaar

1-2 dagen/week
Bij toevoeging kleurstof:
dagelijks 2 ml/L

1-2 dagen/week

LEVERONTLASTING

EXTRA VITAMINEN

Jaarschema Exoten

Het jaarschema is een algemene leidraad doorheen voorbereiding, kweek, uitkippen, spenen en rui. Bespreek met uw VFB-dierenarts de specifieke behoeften
van uw vogels en stel samen een schema op maat op.

Kweek: voorbereiding vanaf 6-8 weken vóór de kweek
1. Alles begint met een gezonde omgeving! (zie pagina 47)

2. Preventie flagellaten (cochlosomose) + campylobacter
• Dierenarts: controle vogels + mestonderzoek 6-8 weken voor de kweek
• Enkel kuren in geval van problematiek:
• Ged. 7 dagen Tricho Geel (2 g/l) + Coli-Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
3. Gedurende 6 weken vóór de kweek (zie pagina 64)
• Dagelijks Immuno-Plus (2 ml/l)
• Kweekbevordering; vogels komen in top(kweek)conditie
• 1-2 dagen per week Hepa-Plus (4 ml/l)
• Leverontlasting
• Naar behoefte: Vita-Plus, Long Energy, Ready, Vit E+Se, Vita-Min-DCP
• Deze mogen allen gecombineerd worden met Immuno-Plus
4. Preventie ectoparasieten
• Bloedzuigende mijten
• Exzolt: 1 ml/l gedurende 1 dag, herhalen op dag 7 en 14
• Geen invloed op de vruchtbaarheid & (nest)jongen
• Kan alle 3-4 maanden herhaald worden
• Extra preventie bloedzuigende mijten
• Dag vóór ingebruikname hok/volière behandelen met:
• Derma-Plus/Exmite Spray
• Herhalen kan in bijzijn van de vogels/(nest)jongen
• Luchtpijpmijten
• Vermi-Complete: 2,5-5 ml/l gedurende 1 dag, herhalen na 3 weken
• Geen invloed op de vruchtbaarheid & (nest)jongen
• Kan maandelijks herhaald worden gedurende 1 dag/maand

Kweek: uitkippen van de jongen (zie pagina 65)
1. Eerste 6 levensweken Immuno Booster (1 g/100 g of 10 g/kg (ei)voer)
• Optimale premix voor jonge vogels, bevat o.a. chicorei ter preventie
van flagellaten (cochlosomose)
2. Eerste 6 levensweken Super Start-Up (5 g/kg eivoer)
• Natuurlijke onderdrukking bacteriële/necrotische diarree
• Vlotte opstart & preventie zwarte stip (Circovirus)
3. Vanaf 2 dagen voor uitkomst tot 5 dagen na uitkomst Coli-Mix (5 g/l)
• Preventie zweetziekte (Colibacillose) & meeuwtjesziekte (Cochlosomose)
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Kweek: gespeende jongen

1. Alles begint met een gezonde omgeving! (zie pagina 47)
• Extreme 7: Breedste spectrum ontsmetting
• Ontsmetting tegen bacteriën, virussen, schimmels en gisten
• Coxi-Clean: Coccidiose-zeep
• Preventie coccidiose/atoxoplasmose
• Neorni Stabilizer: Probiotische omgevingsspray
• Preventie door verlaging omgevingsdruk
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2. Preventie coccidiose + megabacteriose/dysbacteriose/cochlosomose
• Bij het afzetten van de jongen
• Verhoogde gevoeligheid coccidiose/cochlosomose/campylobacter
• 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Tricho Geel (2 g/l)
+ Hepa-Plus (4 ml/l)
• 3 dagen Hepa-Plus (4 ml/l)
• 5 dagen Sulfaclozine (3 g/l) + Tricho Geel (2 g/l)
+ Hepa-Plus (4 ml/l)
• Gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)
• 3-5 dagen ACS (1 ml/l) 1-2 keer/maand
• Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
• 1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)
• Preventie megabacteriose & dysbacteriose
• Preventie flagellaten (cochlosomose)

Ruiperiode

1. De volledige duur van de rui afwisselend Condi-Plus & Aminovital:
• 1 dag Condi-Plus (2 ml/l)
• 1 dag Aminovital (2 ml/l)
• 1 dag Condi-Plus (2 ml/l)
• …
2. Gedurende gehele jaar (vanaf spenen tot kweekperiode)
• 3-5 dagen ACS (1 ml/l) 1-2 keer/maand
• Preventie coccidiose met immuniteitsopbouw!
• 1-2 dagen per week Dysbac Liquid (2 ml/l)
• Preventie megabacteriose & dysbacteriose
• Preventie flagellaten (cochlosomose)
Bij NeorniPharma wordt er altijd gestreefd naar de beste oplossing op lange termijn. Wij zoeken continu naar
alternatieven voor antimicrobiële middelen om het risico op resistentie te beperken. Het doel moet zijn om
onze vogels zo min mogelijk preventief te behandelen met antimicrobiële middelen. Hiervoor zijn klinisch
onderzoek en eventueel bijkomende testen cruciaal. Na het stellen van een correcte diagnose kan een gepaste
behandeling ingesteld worden. Antibiotica zijn niet onschuldig. Raadpleeg de dierenarts voor een correct
en verantwoord gebruik ervan. Autopsie: gooi een overleden vogel niet
zomaar weg! Deze kan veel informatie opleveren om tot een gepaste behandeling te komen. De vogels worden best koel bewaard (frigo) en binnen 24
u. (max. 72 u.) onderzocht.

SCHEMA’S DUIF

Kweek duiven

2 weken voor de kweek tot de leg
Neorni-Oil + Long Energy

Immuno-Plus

Vit E + Se

5ml/kg voer + 10g/kg voer

2ml/l

2ml/l

2 weken voor het koppelen
tot het 1e legsel

2 weken voor het koppelen
tot het 1e legsel

2 weken voor het koppelen
tot het 1e legsel

Dagelijks

Dagelijks

Dagelijks

Alle nodige vitaminen,
aminozuren & mineralen
+ extra tarwekiemolie

Stimulatie zaadcel- &
eicelproductie

Extra hoge dosering Vit E & Se,
lijnzaadolie, arginine, spirulina,
carnitine, zink ...

70 Tijdens het broeden
Trichoryza Drops

Aminovital

5ml/l of 10ml/kg

2ml/l

Tijdens het broeden

Tijdens het broeden

Gedurende 3
opeenvolgende dagen

Gedurende 3 opeenvolgende
dagen voor het uitkippen

Alternatieve onderdrukking
trichomoniasis

Extra aminozuren voor het op
gang brengen van de kropmelk

Bevruchtingsproblemen die optreden
na toepassing van het basisschema
hebben vaak een nutritionele of infectieuze oorzaak.

Nutritioneel kan een Vit E + Se
supplement zeker een meerwaarde
betekenen.

In bepaalde situaties kan er een

extra meerwaarde gecreëerd worden door toevoeging van specifieke
supplementen zoals Vita-MIN-DCP
(slechte schaalkwaliteit) en Ready (te
vette duiven).

Bij het uitkippen & spenen
Neorni-Oil + Long Energy

Aminovital

5ml/kg voer + 10g/kg voer

5ml/l

Vanaf het uitkippen van de
jongen tot het spenen

Vanaf het uitkippen van de
jongen tot het spenen

3 dagen/week

3 dagen/week

Alle nodige vitaminen,
aminozuren & sporenelementen
+ extra tarwekiemolie

Stimulatie zaadcel- &
eicelproductie

Advies nodig?
Uw VFB-dierenarts
helpt u graag
verder

Vliegvoorbereiding duiven
Oude duiven en jaarduiven
Tri
Dr chor
op
yza
s

Dy

sb

ac

Liq

uid

Re

ad

y

5ml/l of
10ml/kg

2 ml/l

5 ml/l

1 dag/week

2 dagen/week

Dagelijks ged. 2 weken voor
de start van het vliegseizoen

ONDERDRUKKING
TRICHOMONAS-INFECTIES

KROP-, KLIERMAAG- &
DARMGEZONDHEID,
ALGEMENE WEERSTAND

ONDERSTEUNING
VETMETABOLISME
CONDITIEOPBOUW

Onvoldoende trainen: gedurende 14 dagen Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)

Jongen duiven ‘JUNIOR’
Im

mu

no

-Pl

us

Tri
Dr chor
op
yza
s

Dy

sb

ac
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Liq

uid

2 ml/l

5 ml/l of
10ml/kg

2 ml/l

Dagelijks

1 dag/week

2 dagen/week

GROEI & ENERGIE

ONDERDRUKKING
TRICHOMONAS-INFECTIES

KROP-, KLIERMAAG- &
DARMGEZONDHEID,
ALGEMENE WEERSTAND

Onvoldoende trainen: gedurende 14 dagen Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)

Advies nodig?
Uw VFB-dierenarts
helpt u graag
verder

Dit schema geeft een indicatie van hoe de VFB/NeorniPharma-producten gebruikt kunnen worden in bepaalde omstandigheden. We streven ernaar om met
zo weinig mogelijk producten een gepast en compleet schema te vormen. Al deze
supplementen mogen gecombineerd worden indien nodig. Bij slechte prestaties
gaan we samen op zoek naar de oorzaak en dienen gepaste aanpassingen of behandelingen te gebeuren. Opgelet: voersupplementen worden best de dag ervoor klaargemaakt zodat deze goed kunnen intrekken en de duiven het voer beter opnemen.

Vliegseizoen duiven
Het basis vliegschema voor duiven is essentieel voor een succesvol seizoen. Met hun sterk
geconcentreerde samenstelling bevatten de 4 onderstaande producten alle nodige componenten om aan de basisbehoeften te voldoen.

Am

ino

Dy

Tri
Dr chor
op
yza
s

vit

al

sb

5 ml/l of 10 ml/kg
of 1 druppel/neusgat

5 ml/l

ac

Re

Liq

ad

uid

y

2 ml/l

5 ml/l

Thuiskomst

Dag na thuiskomst

Begin van de week

Voor inkorving

Gedurende 1 dag
Zware vluchten: gedurende
2-3 dagen

Gedurende 1 dag
Fond: gedurende 2-3 dagen

Gedurende 2 dagen
Fond: dagelijks in de
rustweek

Grote snelheid: 1 dag
Kleine halve fond: 2 dagen
Grote halve fond: 3 dagen
Fond: 3-4 dagen

SNEL HERSTEL

ONDERDRUKKING
TRICHOMONAS-INFECTIES

KROP-, KLIERMAAG- &
DARMGEZONDHEID,
ALGEMENE WEERSTAND

EXTRA ENERGIE

Bij warm weer:
dag van inkorving

Neusgat toeknijpen,
druppelen, druppel laten
opsnuiven

Mag dagelijks
toegediend worden

Voor een belangrijke vlucht:
dagelijks ged. 14 dagen
samen met Immuno-Plus

Vliegseizoen XTRA (vanaf 1/2 fond)

72

Bij zware inspanning is het nodig om duiven extra te
ondersteunen. Afhankelijk van de specifieke noden
kunnen volgende producten worden toegevoegd.
Ze zorgen voor een snellere recuperatie en extra
energie naar de volgende vluchten toe.

Immuno
Booster

Immuno
Recup Caps Neorni-Oil

XTRA HERSTEL

XTRA VET

ImmunoLong Energy Energy Caps Plus
XTRA ENERGIE

XTRA FORM

10 g/kg

1 caps/duif

5 ml/kg

10 g/kg

1 caps/duif

2 ml/l

Na thuiskomst

Na thuiskomst

Vóór inkorving

Vóór inkorving

Bij vertrek

Conditieverlies

Gedurende 2-3
dagen

Gedurende 1-2
dagen

Gedurende
2-3 dagen

Gedurende
2-3 dagen

1 dag/week

BEVORDERT
HERSTEL

BEVORDERT
INDIVIDUEEL
HERSTEL

VETRIJKE BRON
VAN
ENERGIE & VIT
A, D, E

LANGWERKENDE
ENERGIE

INDIVIDUELE
LANGWERKENDE
ENERGIE

EXTRA
ENERGIE

Naar een belangrijke
vlucht toe: ged. 2-3
dagen voor inkorving

Voor een belangrijke
vlucht: ged.10 dagen
samen met Ready

Advies nodig?
Uw VFB-dierenarts
helpt u graag
verder

Dit schema geeft een indicatie van hoe de VFB/NeorniPharma-producten gebruikt kunnen worden in bepaalde omstandigheden. We streven ernaar om met zo weinig mogelijk producten een gepast en compleet
schema te vormen. Al deze supplementen mogen gecombineerd worden
indien nodig. Bij slechte prestaties gaan we samen op zoek naar de oorzaak en dienen gepaste aanpassingen of behandelingen te gebeuren.
Opgelet: voersupplementen worden best de dag ervoor klaargemaakt
zodat deze goed kunnen intrekken en de duiven het voer beter opnemen.

Dagelijks gedurende 10 dagen

Rui duiven
Augustus - september
De voorbereiding van een goede kweek start al tijdens de rui. Het is belangrijk om de duiven
tijdens deze periode rust te geven en te ondersteunen met ruivitaminen en –aminozuren zoals
Aminovital en Condi-Plus.

Aminovital

Condi-Plus

2 ml/l

2 ml/l

Tijdens de rui

Tijdens de rui

2-3 dagen/week

2-3 dagen/week

AMINOZUREN
+ VITAMINEN

LYSINE +
PLANTENEXTRACTEN

Verder is het belangrijk dat de duiven tijdens deze periode regelmatig (wekelijks) een bad aangeboden krijgen om de rui zo goed mogelijk te ondersteunen. Ectoparasieten worden het best na de
rui gecontroleerd en indien nodig aangepakt met Exmite Spray.

September - oktober
Wanneer het duivenseizoen eind september, begin oktober afgelopen is, raden we ten sterkste
aan om gedurende 5 dagen mengmest te verzamelen van de kweekduiven en deze te laten
onderzoeken. Deze mengmest wordt gecontroleerd op wormen, coccidiose, gisten/schimmels
en nadien op cultuur geplaatst voor controle op paratyfus/salmonella. Op basis van de resultaten
kan een vaccinatieplan opgesteld worden.
Paratyphus/salmonella NEGATIEF
Behandeling

Noodzakelijk gedurende 10 dagen
volgens antibiogram

Overbodig
•

Vaccinatie

Paratyphus/salmonella POSITIEF

•
•

Sterk aangeraden
Dag 1: autovaccin salmonella/
paratyfus
Dag 10: paramyxo-vaccinatie (jaarlijks te herhalen; kan ook op een
ander tijdstip)
Dag 21-28: autovaccin
salmonella/paratyfus

•
•
•

Noodzakelijk
2 dagen na behandeling: autovaccin salmonella/paratyfus
10 dagen later: paramyxovaccinatie (jaarlijks te herhalen; kan
ook op een ander tijdstip)
3-4 weken later: autovaccin salmonella/paratyfus

Tijdstip vaccinatie

1e vaccinatie 6-7 weken voor koppelen, 2e vaccinatie 3 weken voor koppelen

Ondersteuning na
vaccinatie

Gedurende 3-5 dagen Immuno-Plus 2 ml/l

Advies nodig?
Uw VFB-dierenarts
helpt u graag
verder

Praktisch
• Verzamel gedurende 5 dagen dagelijks mest en bewaar deze in de frigo
• Stuur de mest op, of breng uw staal binnen bij uw VFB-dierenarts
• Indien gewenst kan er tegelijk een controle van de duiven gebeuren
• Het kan geen kwaad als de duiven nog in de rui zijn

73

SCHEMA’S KROMSNAVEL

Kromsnavels
Papegaaien & parkieten

Controle dierenarts
Particulier
Huisvesting

Professioneel (kwekers)

Huisvesting binnen Huisvesting buiten

Algemene controle
•
+ mestonderzoek
•
+ bijvijlen nagels/bek

Bij aankoop
1 keer/jaar

Extra
mestonderzoek
Ontwormen

Huisvesting binnen/buiten
•
•

/

Om de 6 maanden

Om de 6 maanden

Advies nodig?
Uw VFB-dierenarts
helpt u graag
verder

Indien nodig: Vermi-Complete of Endo-Ecto Plus Capsule
Geef tijdens de rui regelmatig
een bad/douche/spray ter ondersteuning van het vederkleed. Controleer uw
vogels na de rui op ectoparasieten en
behandel indien nodig met

Ondersteuning:
algemeen & rui

Exmite Spray.

ALGMENE VITAMINEN
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Bij aankoop
6-8 weken vóór de
kweek

RUI-VITAMINEN

Vita-Plus / Long Energy

Aminovital

Condi-Plus

0,2 ml/100 ml water
of 1 g/100 g (ei)voer

0,2 ml/100 ml water

0,2 ml/100 ml water

Het hele jaar

Tijdens de ruiperiode

Tijdens de ruiperiode

1-2 dagen/week

3 dagen/week

3 dagen/week

EXTRA VITAMINE A,
B, C, D, E & K

AMINOZUREN
& VITAMINEN

PLANTENEXTRACTEN
& LYSINE

Door de vele mogelijke
virale infecties bij kromsnavels
is de ondersteuning van de immuniteit het allerbelangrijkste
bij de kweek van jonge vogels.

Kweek:
voorbereiding & jongen
VOORBEREIDING

KWEEK JONGEN

Immuno-Plus

Immuno Booster

Immuno-Plus

0,2 ml/100 ml water

Natuurbroed: 1 g/100 g (ei) voer
Handopfok: 0,5-1 g in de pap
(verspreid over de verschillende
papbeurten)

Natuurbroed:
0,2 ml/100 ml water
Handopfok: 0,5-1 ml in de pap of
rechtstreeks in de bek (1x/dag)

6 weken voor het koppelen tot
het 1e legsel

Dagelijks vanaf geboorte tot
zelfstandigheid

Dagelijks vanaf geboorte tot
zelfstandigheid

Dagelijks

Dagelijks

Dagelijks

STIMULATIE
ZAADCEL- & EICELPRODUCTIE

COMPLETE PREMIX VOOR
OPGROEIENDE VOGELS &
ONDERSTEUNING IMMUNITEIT

EXTRA ONDERSTEUNING
IMMUNITEIT JONGE VOGELS
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Exportprijzen
Hieronder vindt u de NeorniPharma-exportprijzen voor particulieren en professionelen.
Deze prijzen zijn exclusief btw. Bij verzending worden de btw-tarieven voor het land
van bestemming toegepast. Professionelen zijn zoals steeds vrijgesteld van btw.

PRODUCT

€
excl.
btw

PRODUCT

€
excl.
btw

Aminovital (100 ml)

14,46

L-Carnitine (250 ml)

15,29

Aminovital (250 ml)

24,79

L-Carnitine (1 l)

33,06

Aminovital (1 l)

70,25

Profix (250 g)

19,01

Condi-Plus (100 ml)

11,57

Profix Capsule (50c)

19,01

Condi-Plus (250 ml)

19,01

Ready (100 ml)

16,53

Condi-Plus (1 l)

61,98

Ready (250 ml)

37,19

C-Protect (100 g)

14,46

Comfort Loft Smoker (250 g)

25,62

Elektro Recup (250 g)

14,46

Herbi+E (250 ml)

28,51

Energy Caps (50c)

14,46

Neorni-Oil (250 ml)

21,49

Long Energy (250 g)

23,97

Neusdruppels (10 ml)

7,85

Long Energy (1 kg)

74,38

Immuno Booster (250 g)

41,32

Relax (250 ml)

12,40

Immuno Booster (1 kg)

115,70

Relax (1 l)

28,93

Immuno-Plus (100 ml)

19,01

Vita-Min-DCP (100 ml)

12,40

Immuno-Plus (250 ml)

42,98

Vita-Min-DCP (250 ml)

23,14

Immuno-Plus (1 l)

142,56

Vita-Min-DCP (1 l)

66,12

Immuno Recup Caps (100c)

23,14

Vitamin Power (250 g)

23,97

Super Start-Up (200 g)

21,70

Vitamin Power (1 kg)

74,38

Vit E + Se (100 ml)

12,40

Vita-Plus (100 ml)

11,57

Vit E + Se (250 ml)

26,45

Vita-Plus (250 ml)

19,01

Extreme 7 (500 ml)

16,12

Vita-Plus (1 l)

61,98

Neorni Stabilizer (1 l)

15,29

Dysbac Liquid (250 ml)

28,93

N. Stabilizer Huidspray (200 ml)

8,26

CU-For Liquid (500 ml)

12,40

Neorni Water Plus (250 ml)

8,26

Trichoryza Drops (50 ml)

11,57

Sterile Loft Smoker (15 g)

14,46

Trichoryza Drops (250 ml)

45,46

Coxi-Clean (400 ml)

31,41

Hepa-Plus (100 ml)

15,29

Derma-Plus (40 ml)

19,01

Hepa-Plus (250 ml)

26,86

Exmite Spray (250 ml)

14,46

Hepa-Plus (1 l)

76,03

Naspi (100 g)

16,53

L-Carnitine (100 ml)

7,85
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