
TILSKUDSFODER TIL FUGLE

PROBIRD

Hvordan anvendes                             : 
Opløses i drikkevandet.
Frisk opløsning skal laves hver dag. 

Brugsvejledning
Hvornår anvendes                             : 
• I perioder med uro. 
• 3 dage før og 5 dage efter begivenheder, som f.eks kapflyvning eller udstilling. 
• 3 dage før og 5 dage efter vaccination. 
• Løbende i de første 5 uger efter ungerne er selvstændige. 
• Løbende til de voksne dyr, gennem avlssæsonen. 

Dosis: 
Opløs 1 gram pr liter drikkevand.

ChemVet dk A/S, Danmark, Tlf.: +45 8681 7522
www.chemvet.dk

Indholdet i brochuren er udarbejdet med størst mulig omhu. Informationen er vejledende, for at give inspiration, men ChemVet påtager sig ikke noget ansvar 
for fejl og udeladelser. Ikke alle produkter er tilgængelige for alle markeder, og lokale lovgivningsmæssige retningslinier for anvendelse og distribution af 
produkterne, går forud for indholdet i brochuren. ChemVet forbeholder sig ret til at ændre i informationen om produkterne på ethvert tidspunkt, uden 
forudgående varsel. ChemVet fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab, der måtte følge ved brug af oplysningerne. ChemVet tager forbehold 
for alle rettigheder til det anvendte materiale, herunder tekster, billeder og logoer.
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Hvad anvendes     til?
•                              er et tilskudsfoder til fugle og fjerkræ, som anvendes 
    ved f.eks. kapflyvning, udstilling, avl, fravænning og foderskift.

•                         er en kombination af ernæringsmæssigt værdifulde 
    indholdsstoffer.

•                               indeholder et vinasse produkt fra fremstilling af mælkesyre.

•                               indeholder også elektrolytter og let tilgængelig energi, 
    som hjælper fuglene med hurtigt at komme til kræfter efter krævende 
     begivenheder. Dette er særligt vigtigt for brevduer.

Hvorfor anvende                             ?
                                hjælper dig til at sikre og opretholde dine fugles styrke.

Fordi det er afgørende for dig at have stærke fugle. 

✓   

✓   

   

Testimonials fra førende opdrættere:

✓   Duerne ser fantastiske ud.
✓   Stærke duer, færre problemer.
✓   De unge fugle vokser virkelig godt.
✓   Ikke flere efternølere.
✓   Mere tør og bedre gødningskonsistens.
✓ Meget tilfreds med            . Jeg har anvendt 
                                        tre gange om ugen. Mine duer er friske hele 
   året , som det kan ses af mine kapflyvningsresultater.

Multicenterafprøvning af dyrlæge 
i 6 dueslag i 2019:

I testen deltog 2090 duer af forskellige racer, primært brevduer. På alle slag 
blev foretaget de samme vaccinationer. Med undtagelse af ormebehandling 
blev der ikke behandlet for noget. Tilsætning af syre til drikkevandet blev 
stoppet. Alle duerne fik konstant                             i drikkevandet.

Resultater: 
Brevduerne kom hurtigt til kræfter igen efter lange og krævende kapflyvnin-
ger, og var i stand til at træne igen efter 12-24 timer.Tynd afføring blev ikke 
set hos nogen af de duer, som deltog i testen. Under brugen af tilskudsfode-
ret var avlssæsonen helt uden problemer.
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GODT FODER EN STÆRK FUGL

                                   

                    

             

                 

                     

PROBIRD

PROBIRD

PROBIRD

            PROBIRD

PROBIRD

PROBIRD

PROBIRD

PROBIRD


