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Nieuwbrief over
PIGEON BOOSTER

Pigeon Booster: antibiotica-vrij
Als grote voorstanders van gezonde duivensport hebben we contact gezocht met
ontwikkelaars die al jarenlang ervaring hebben met antibioticavrije producten voor o.a.
pluimvee. Het is gelukt om speciaal voor postduiven een aantal producten te ontwikkelen
die de voedingsbalans en het prestatievermogen in korte tijd sterk verbeteren. Alle
Pigeon Booster producten zijn volledig antibiotica vrij en zijn dit voorjaar voor het eerst
op beperkte schaal getest in onze regio. Op basis van zeer positieve reacties willen we nu
Pigeon Booster producten in meer regio’s gaan uitzetten. Hiervoor zijn een aantal
testpakketten per regio beschikbaar.

Basis voor Pigeon Booster producten
Pigeon Booster producten worden zowel preventief of curatief verstrekt via het drinkwater.
5 criteria voor postduiven zijn special in acht genomen:
1. snel herstel van de vochtbalans in geval van ziekte of na vluchten
2. stimuleren van voldoende voeropname voor ontwikkeling en prestaties
3. optimale vertering van het voer en omzetting naar spiervermogen
4. betere weerstand en ziektebestrijding zonder toevoeging van antibiotica
5. goede kweekresultaten en ondersteuning voor optimale rui

Positieve praktijk ervaringen 2012
Dit voorjaar werden duiven met o.a. een coli infectie op effectieve wijze behandeld. Verschillende testhokken vertoonden binnen 24 uur zichtbaar herstel van de vochtbalans.
Inzet van antibiotica was niet meer nodig. Opvallend is verder de goede ontwikkeling van
jonge duiven vanaf dag één. Veel collega’s komen met positieve reacties naar ons toe. Nu
komen de eerste resultaten van de jonge wedstrijdduiven binnen en geven wederom een
goede indruk dat de dieren snel herstellen en ook nog eens goede vliegprestaties leveren.

Test pakket Pigeon Booster
Met de fabrikant is overlegd dat we tijdens het huidige wedstrijdseizoen in meerdere
regio’s de Pigeon Booster producten kunnen gaan uitzetten. Er is een advies plan opgesteld voor het wedstrijdseizoen. Een testpakket bestaat uit:
- 2 doseerflesjes met een speciaal mengsel van mineralen, electrolyten en vitaminen
- 10 zakjes met het product PB-Balance
Dit testpakket is voldoende voor één hok gedurende circa 5 weken. Te verkrijgen tegen
verzendkosten en zolang de voorraad strekt. Graag aanmelden via email.

Contact / aanmelding
Geinteresseerd in een testpakket? Neem dan contact op met onderstaande distributeurs
van Pigeon Booster in Nederland:
Martin Trompetter, Staphorst. Email: martintrompetter@hotmailcom
Appie Dunnink,
Staphorst. Email: appiedunnink@hotmail.com
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“ voorsprong zonder antibiotica”

Wilt u liever geen nieuwsbrief meer ontvangen of heeft u opmerkingen? Stuur dan a.u.b. een email naar :
martintrompetter@hotmail.com

