
DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO PTACTVO

PROBIRD

Jak                              používat: 
Rozpustit v pitné vodě. Každý den 
se musí připravit čerstvý roztok.

NÁVOD K POUŽITÍ
Kdy používat                             :
• Během léčby a 7 dní po ní.
• 3 dny před a 5 dní po události, jako je závod či výstava.
• 3 dny před a po očkování.
• Nepřetržitě prvních 5 týdnů poté, co je mládě odebráno rodičům.
• Nepřetržitě během období rozmnožování.
• Kdykoliv je třeba zlepšení stavu střeva nebo volete, mimo tato období   
 podávejte ptákům po dobu 10 dní.

Dávkování:
1 gram rozpustit v 1 litru pitné vody.
Každý den se musí připravit čerstvý roztok.

Telefon: +420 416 782 251
www.dyntec.cz

Společnost Chemvet nenese žádnou odpovědnost a nedává záruky týkající se informací zde obsažených nebo vhodnosti svých produktů a služeb pro jakýkoliv konkrétní trh. Ne všechny produkty 
jsou dostupné pro všechny trhy. Před zahájením jakékoliv distribuce produktů je třeba dodržet místní regulační aspekty. Společnost Chemvet neuděluje žádné straně explicitně ani implicitně 
žádná patentová práva, licence, ani jiná práva duševního vlastnictví, ať už s ohledem na tyto informace samotné nebo na cokoliv takovými informacemi popsané. Informace uvedené v tomto 
dokumentu jsou vlastnictvím společnosti Chemvet a společnost Chemvet si vyhrazuje právo provést jakékoliv změny těchto informací v tomto dokumentu či produktů a služeb kdykoliv bez 
předchozího upozornění. 
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K čemu se                            používá?
•                                    je nový doplňek krmiva s probiotickou funkcí. Stimuluje 
   imunitu, obsahuje elektrolyty pro zotavení.                     byl vyvinut, 
  aby pomáhal chránit dobrý zdravotní stav.

•               byl vyvinut na pomoc k zachování zdravého střeva
 a volete během jakýchkoli pro ptáky stresujících situací, tj. závody, výstavy,  
 rozmnožování, odstavení, změny potravy nebo rekonvalescence.

•                                 je kombinací složek, které ptákům napomáhají rychleji 
 se zotavit po stresových situacích, jako jsou závody, přehlídky nebo 
 po ošetření proti nemocem.

• Výrobek obsahuje ZooLac Feedgrade, který pokrývá stěnu volete a střeva 
 tenkou vrstvou termostabilizovaných bakterií kyseliny mléčné a tím 
 fyzicky zabraňuje patogenům narušovat integritu střevní stěny a volete.

•                                  také obsahuje elektrolyty a snadno dostupnou energii, 
 což ptákům pomáhá rychle se zotavit po náročných nebo stresových 
 událostech. To je obzvláště důležité u závodních poštovních holubů.

Hlavní výhody                            ?
                          vám pomůže 
zajistit a udržet pevné zdraví 
ptáků.

Měl by se podávat ptákům 
k dosažení silného a správně 
fungujícího střeva a volete.

To je zásadní k tomu, abyste 
měli silné a zdravé ptáky.

✓   

✓   

✓   

Vyjádření předního chovatele,
který používá

✓   Holubi vypadají výborně.
✓   Zdraví holubi, méně problémů.
✓   Mláďata rostou opravdu rychle.
✓   Již žádní nedorostlí jedinci v důsledku zdravotních problémů.
✓   Sušší a lepší trus.
✓ Velmi spokojen s výrobkem     . Používal jsem 
                3krát týdně. Moji holubi jsou zdraví celý rok, 
   jak můžete vidět z mých výsledků.

Multifunkční veterinární testování 
v 6 holubnících, 2019.

Celkově testováno 2090 holubů různých plemen, hlavně poštovní holubi. 
Všechna hejna prošla  různými testy imunity. Kromě odčervení holubů před 
obdobím rozmnožování byla zastavena veškerá léčba a okyselování pitné 
vody. Všem holubům byl v pitné vodě  nepřetržitě podáván                             .

Výsledky
U ptáků se začalo projevovat zlepšení v průběhu 3-4 dní od začátku podá-
vání. Po dobu podávání nebyly nutné žádné léky. V chovech drůbeže byl 
známý problém volete s E.coli úplně pod kontrolou. Po náročných a dlou-
hých závodech se poštovní holubi rychle zotavili a byli schopni opět plně 
trénovat během 12-24 hodin. V žádném z testovaných holubníků se neob-
jevil vodnatý trus. Během užívání doplňku bylo období rozmnožování 
naprosto bez problémů.
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ZDRAVÉ STŘEVO ODOLNÝ PTÁK
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