Rådgivning og vejledning om Pigeon Vitality produkter
Med hensyn til korn og fodring - anbefaler vi, at du følger anbefalingerne fra din
foderstofleverandør - da den korrekte fodring er det grundlæggende element i forbindelse med
kapflyvning, fældning, avl og hvileperiode.
Det er vores vision, at tilføjelsen af Pigeon Vitality naturlige produkter skal sikre naturlig
sundhed, vitalitet, styrke og udholdenhed - alt sammen nødvendigt for optimal ydeevne i de
forskellige årstider. Ved kapflyvning er tilføjelse af passende fodertilsætningsstoffer til fremme
af sundhed og ydeevne blevet et must i moderne brevduesport, en sport der bliver mere og mere
professionel og konkurrenceminded.
Alle vores produkter er beskrevet grundigt på www.pigeonvitality.com og i vores
produktbrochurer. Hensigten med denne specifikke brochure er derfor ikke at gå i detaljer om
produkter, men at præsentere vores anbefalede skemaer og nogle råd, der er relateret til dem.
Først og fremmest: Et godt helbred er grundlaget for alle toppræstationer. Vær særlig
opmærksom på gul knop- og luftvejssygdomme i kapflyvningssæsonen, da gul knop og virus, der
påvirker luftvejene, let samles op i kurven under transport - især i de varme sommermåneder. For
at mindske dette problem for brevduefolket, anbefaler vi stærkt vores sampak med produkter til
sundhed og ydeevne.

Nogle produktspecifikke noter:
Improver ™
De vigtigste og aktive komponenter i Improver er organiske syrer, deres salte og udvalgte
vitaminer, som let opløses i vand. For at lave disse produkter til et pulver, har vi tilsat
siliciumdioxid (også kendt som silica) som tørre og strømningsforbedrer. Silikon-dioxid
adsorberer vandet, og holder pulveret tørt. Dette silica vil kunne ses i duernes drikkevand, fordi
det ikke er vandopløseligt. Silica er et uorganisk mineral, der er sundt for duer, og især holder det
fjerdragten stærk og skinnende.
AntiFungal ™
Dette produkt er kun biologisk aktivt, hvis pH i drikkevandet er mindre end 5. Derfor anbefaler
vi altid at give det sammen med Improver i korrekte doser - da vi ved, at pH er <5.

TriColi STOP kapsler ™
Vi har ved brug af Tricoli STOP kapsler, observeret at nogle duer kaster op. Det vil ikke skade
duen, og det er ikke nødvendigt at give det igen, hvis opkastning sker mere end 5 minutter efter
anvendelse. Det bør ikke gives til avlsduer, hvis ungerne i reden er yngre end 3 uger, da det
meste af indholdet vil blive overført til ungerne, hvorved overdosering kan forekomme.
Vi foreslår at bruge TriColi STOP kapsler eller pulver (flokbehandling) mindst hver anden uge i
flyvesæsonen (i vores testslag giver vi det hver uge og observerer stor ydeevne og vitalitet).
Vi anbefaler at give TriColi STOP tirsdag eller onsdag aften, hvis kapflyvningen er lørdag
Turbo Flight ™
Dette produkt kan kun bruges når duen skal sidde en nat i kurven, da løsladelse af duen bør være
mindre end 20 timer efter fodring med Turbo Flight. Ellers – efter vores erfaring - bruges den
ekstra energi til at sloges i kurven (ja - selv hunnerne begynder at slås!)
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med Pigeon Vitality Natural-produkterne – står vi
selvfølgelig til rådighed med hjælp. Send dit spørgsmål til: mail@pigeonvitality.com.
Hav en god sæson!

Med venlig hilsen
Pigeon Vitality Team

Pigeon Vitalitys Kapflyvningsprogammer

Pigeon Vitality skema for fældeperiode

Pigeon Vitality Skema for avl

Pigeon Vitality Skema for hvileperioden

