
 

 

 

Procedimento para o tratamento de preventivo de pombos durante 

repovoação 

 

Tratamento 1- SUPERVIT 

Objetivo- Fortalecer os pombos, pois existe um desgaste e stresse associado a mudança e 

transporte. Este tratamento tem também o objetivo de os fortalecer para os tratamentos 

seguintes. 

Iniciar logo após repovoamento. Aplicar apenas uma vez. 

 Procedimento 

 Deitar uma carteira por 1 litro de água. 

 Colocar 15 litros de água, logo 15 carteiras de medicamento. 

 

Tratamento 2-ANTICOC 

Objetivo- Tratamento preventivo de coccídeas (parasita normal dos pombos, objetivo é 

diminuir a incidência). Levar seringa para medir a quantidade 

 Procedimento 

 Deitar 2,5ml por 1 litro de água 

 Colocar 15 litros de água, logo 38ml de medicamento.  

 Trocar água ao 3º dia (25/01/2017) 

 Ao 5º dia, retirar água e colocar água limpa. (de preferência ao final do dia). 

 No final deste tratamento não colocar muita água, pois vai ser necessário retirar na 

semana seguinte 

Tratamento 3- SUPERVIT 

 Procedimento 

Deitar uma carteira por 1 litro de água. 

 Colocar 15 litros de água, logo 15 carteiras de medicamento  

2 dias depois fazer visita de rotina para verifica água.  

Dia 3 ou 4, retirar água e colocar água limpa. 



No final deste tratamento não colocar muita água, pois vai ser necessário retirar na 

semana seguinte 

 

 

 

Tratamento 4- TRICHOPLUS 

Objetivo- Tratamento preventivo de trichomonas (parasita normal dos pombos, objetivo é 

diminuir a incidência). 

 Iniciar 2ªfeira (06/02/2017) 

 Procedimento 

 Deitar uma carteira por 2 litros de água. 

Logo colocar 15 litros, deitar 7 carteiras. 

Trocar água ao 3º dia (08/02/2017) 

Ao 5º dia retirar água e colocar limpa. 

Fim dos tratamentos, pode-se colocar mais água. 

Procedimento a adotar em todas as visitas. 

Muito importante. 

 Usar máscara e as devidas proteções 

 Usar galochas para ser mais fácil lavar (existem na garagem). 

 Após a entrada em cada pombal lavar e desinfetar as galochas. 

 Limpar o pombinho em todas as visitas. Desinfetar com cal viva em pó. 

Muito importante: Não visitar outros pombais que não sejam os que são alvo de 

tratamento. Caso haja a necessidade de visitar outro pombal, trocar calçado e se 

possível roupa.  

 

 


