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Tel: +32 (0) 13 35 37 01
Email: vogels@galluvet.be

Voer

Aminovital 2ml/L
Neorni-Oil 5ml/kg
+
Immuno Booster 10g/kg

D2
D3

Condi-Plus 2ml/L

D4
D5

Aminovital 2ml/L
Hepa-Plus 8ml/kg
+
Immuno Booster 10g/kg

D6
D7

Condi-Plus 2ml/L

•

Een 5 tot 7-daagse kuur met Hepa-Plus na het vliegseizoen zal de rui extra bevorderen. Na
medicinale behandelingen is het ook steeds interessant om de lever te ontlasten.

•

Wij adviseren om in het najaar (sept-okt), na het vliegseizoen, de mest van de kwekers
gedurende 5 opeenvolgende dagen te verzamelen en in de frigo te bewaren. De mest
onderzoeken we op wormen, coccidiose, gisten en paratyfus om zo een gepast advies te
geven naar vaccinatie en behandeling toe.
o

Vaccinatie tegen Paratyfus of Salmonella wordt sterk aangeraden. We willen de
preventieve kuren hiertegen vermijden en werken daarom met een dood autovaccin.
Dit dient 2x met 2-3 weken tussentijd gevaccineerd te worden.

Bij Galluvet-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 de duiven 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 duif niet zomaar weg! Deze kan veel informatie opleveren om tot een gepaste behandeling te
komen. De vogels worden best koel bewaard (frigo) en binnen 24u (max. 72u) onderzocht.
Bovenstaande schema’s geven een indicatie hoe de NeorniPharma producten gebruikt kunnen worden in bepaalde
omstandigheden. We streven ernaar om met zo weinig mogelijk producten een gepast en compleet schema te vormen.
Belangrijk is om te weten waarvoor elk product gebruikt kan worden: deze informatie kan je terugvinden in de NeorniPharma
productenlijst. Bij vragen kan u ons steeds contacteren.

