
 

Com toda a dedicação e empenho, e por mais que os queiramos proteger 

chega a hora em que temos de lançar os nossos pombos para o mundo 

da competição, a qual acarreta a diminuição das defesas orgânicas e a 

exposição ao leque de micróbios mais alargado possível.  

O transporte de pombos é uma concentração de milhares de seres vivos 

portadores de microrganismos patogénicos confinados num pequeno 

espaço em ambiente propício ao desenvolvimento e infeção microbiana, 

para não falarmos dos “enjoados das doses, ou das viagens ”que acabam 

por vomitar, e “simpaticamente” dividirem com os companheiros de 

viagem a sua “merenda” e a sua “coleção patogénica”.  

Quando os pombos são abeberados nos cestos de transporte e em que 

cada um mergulha todo o bico dentro da água de todos para beber, 

prepara-se um cocktail microbiano baseado na carga microbiana de cada 

pombo e da sua colónia, sorte do primeiro a beber e que só bebe uma 

vez, azar dos últimos. 

É de grande importância os clubes e associações administrar na água de 

bebida um desinfetante capaz de evitar a propagação de doenças e que 

seja inócuo para a saúde e rendimento do pombo; como o HexaPlus 

Cada pombo regressado de uma prova é um potencial portador e 

contaminador. 

Estas ações têm de ser evitadas na entrada e no mais curto espaço de 

tempo, com produtos que não penalizem o desgaste físico, a baixa 

resistência orgânica e a sobre carga dos órgãos produzida durante o 

esforço. E que por simples contacto elimine na totalidade os agentes 

patogénicos, no ambiente e no pombo. 

   HexaPlus 

 



Apresentamos o HexaPlus, um produto de ampla atividade microbicida 

que atua por contato, não sendo absorvido pelo organismo e com 

elevada eficácia sobre tricomonas, bactérias, fungos e vírus. 

Pelas suas características, pode ser utilizado nas mais variadas e diversas 

formas; não se conhecendo interações com outros produtos, permitindo 

uma ação coadjuvante em muitos tratamentos, impedindo a propagação 

e disseminação de material infetante e da doença. 

As atuações por contacto, a sua não absorção, conferem-lhe a 

capacidade de atuar rapidamente, e o não aparecimento de 

microrganismos resistentes sem afetar o bem-estar e as performances 

dos pombos. 

Utilizar HexaPlus para : 

- Para combater e eliminar tricomonas;  

-No tratamento contra fungos (candidíases); 

- Para eliminar baterias nocivas do trato digestivo 

- Para prevenir infeções dos pombos chegados das provas; 

-Evitar a propagação de enfermidades (através da agua de bebida no 

pombal ou dos pombos adquiridos e introduzidos no pombal); 

-Uma ação rápida e como coadjuvante de um tratamento com 

antibióticos (atua de imediato por contato internamente, enquanto o 

antibiótico começa a ser absorvido;  

- Depois de um tratamento com antibióticos, uma vez que estes 

provocam desequilíbrios na flora, criando condições propicias para o 

aparecimento de candidíase;  



- Nas viroses, HexaPlus impede o desenvolvimento de baterias nocivas 

do trato intestinal, e o aparecimento de infeções secundarias; 

- Na desinfeção de material e equipamentos; 

- Desinfeção da água; 

- Desinfeção das sementes; 

-para tornar a agua inócua, por seu “envelhecimento” em depósitos e 

bebedouros, ou por introdução de resíduos orgânicos ao beber, 

principalmente durante a criação, piorando com temperaturas elevadas. 

 

Vantagens comparativas 

- Elimina as tricomonas numa só aplicação; 

- Atua por contato; 

- Não é absorvido; 

- Ação rápida: 

- Não sobrecarrega o organismo; 

- Poucos dias d’aplicação; 

- Económico; 

-amplo espetro d’atividade e d’aplicações; 

- Atividade prolongada; 

-Não interage com outros produtos, só perdendo alguma atividade na 

presença de elevadas concentrações de eletrólitos/minerais. 
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