hodowla

EM Probiotyk dla gołębi
- niezastąpiony w hodowli i chowie gołębi oraz drobiu ozdobnego
EM Efektywne Mikroorganizmy® to kompozycja pożytecznych mikroorganizmów o właściwościach
probiotycznych i regeneracyjnych, opracowana przez profesora Teruo Higa z Japonii.
EM Probiotyk dla gołębi jest mieszanką paszową uzupełniającą, zawierającą Efektywne
Mikroorganizmy EM®. Preparat zawiera kompozycję mikroorganizmów o właściwościach
probiotycznych i regeneracyjnych. Stosowanie EM Probiotyk dla gołębi wpływa na podniesienie
naturalnej odporności i poprawę kondycji zdrowotnej oraz zapewnia wysoką i długotrwałą formę
gołębi i innych ptaków. Preparat może być stosowany w hodowli i chowie gołębi oraz drobiu ozdobnego.

Cechy produktu:
podnosi naturalną odporność
zapewnia wysoką i długotrwałą formę gołębi
i innych ptaków
likwiduje nieprzyjemne zapachy w gołębniku
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EM Probiotyk dla gołębi może być podawany z wodą lub karmą. Efektywne Mikroorganizmy EM®
zawarte w preparacie działając na przewód pokarmowy stymulują naturalną odporność ptaków,
poprawiają ich kondycję i zdrowotność. Wytwarzane przez bakterie liczne enzymy, które poprawiają
strawność karmy i powodują lepsze przyswajanie jej składników. Bakterie kwasu mlekowego zawarte
w preparacie, produkują kwas mlekowy zakwaszający środowisko przewodu pokarmowego ptaków,
przez co zabezpieczają go przed patogenami.
EM Probiotyk dla gołębi może być stosowany do oprysków gołębnika i wolier. Celem tego zabiegu jest
zasiedlenie środowiska pożytecznymi mikroorganizmami tworzącymi barierę dla rozwoju mikroflory
chorobotwórczej. Efektem obniżenia pH środowiska (poprzez kwas mlekowy zawarty w preparacie) jest
wytworzenie niekorzystnych warunków do namnażania się bakterii z rodzaju: Eschericha Coli,
Salmonella. Jest to metoda biologicznej dezynfekcji, która może być stosowana w obecności ptaków.
Dodając preparat do wody wykorzystywanej do kąpieli ptaków zakwaszamy ją, dzięki czemu nie rozwijają
się w niej patogeny i może być wykorzystywana przez dłuższy czas. Dodatkowo, taki roztwór ma bardzo
dobre właściwości czyszczące oraz działa łagodząco na uszkodzenia naskórka i przyspiesza ich gojenie.
Korzyści wynikające ze stosowania EM Probiotyk dla gołębi:
ograniczenie biegunek (szczególnie u młodych gołębi w okresie przejścia z papki na ziarno)
poprawa jakości wylęgu
zasiedlenie przewodu pokarmowego po kuracji antybiotykowej
neutralizacja mikotoksyn w karmie
detoksykacja organizmu i przyspieszona regeneracja wątroby
likwidacja nieprzyjemnego zapachu w gołębiku czy wolierze
biologiczna dezynfekcja środowiska i ograniczenie populacji roztoczy
Dawkowanie:
do wody lub karmy: 10ml/1L wody lub 1kg karmy, 3 razy w tygodniu.
W pierwszym tygodniu stosowania, w okresach stresu i wycieczenia organizmu
(koszowanie, po lotach) oraz u gołębi rozpłodowych preparat podajemy codziennie
opryski gołębników, wolier 20% roztworem dwa razy w tygodniu
dodatek do wody kąpielowej w ilości 50ml / 1L wody (5% roztwór)
Deklaracja odpowiedzialności: Jako jedyny w Polsce, licencjonowany przedstawiciel EMRO Japan, w pełni bierzemy
odpowiedzialność za nasze produkty i efekty ich zgodnego z zaleceniami stosowania, sprawdzonymi we współpracy
z renomowanymi jednostkami badawczymi z Polski i zagranicy.
Zakres i metodę zastosowania EM Probiotyku dla gołębi warto skonsultować z naszymi doradcami oraz autoryzowanymi
dystrybutorami. Nasi doradcy przy zaleceniach dla hodowli kierują się jej indywidualnymi wymaganiami. Dzięki temu
hodowla otrzymuje precyzyjny plan zastosowania EM® w kontekście zgłaszanych wyzwań.
Polityka jakości
Preparaty EM są zarejestrowane jako MPU – stosowanie oryginalnych preparatów EM® jest legalne i bezpieczne. Efektywne
Mikroorganizmy nie zawierają GMO. Są w pełni bezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt.
Mikroorganizmy wchodzące w skład Probiotyków EM® zostały wyodrębnione z naturalnych ekosystemów i połączone
w Technologii EM® zgodnie ze standardami EMRO.
W trosce o najwyższą i stałą jakość preparatów podlegają one systemowej kontroli laboratoriów EMRO oraz Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego PIB w Puławach. Oryginalne preparaty EM® dostarczane są państwu zawsze w jednorazowych
opakowaniach, oznakowanych hologramem i międzynarodowym logiem EM®. Nasi klienci mogą mieć pewność, że certyfikowane
preparaty EM® cechuje zawsze najwyższa jakość oraz powtarzalność działania i uzyskiwanych efektów.
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