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Wszelkie prawa do receptur, składników, wzorów opakowań i innych zmian technicznych zastrzeżone

Coś więcej niż tylko marka! 
Firma Dr Hesse Tierpharma to innowacyjny producent 
produktów pielęgnacyjnych i suplementów diety dla 
zwierząt, zapewniających im optymalną pielęgnację, 
opiekę i żywienie.

Jako innowator w segmencie rynku żywieniowego dla 
gołębi i innych zwierząt produkujemy i rozprowadzamy 
na całym świecie produkty służące pielęgnacji, zdrowiu 
i odpowiedniemu żywieniu wielu zwierząt domowych 
i sportowych. 

Nasza koncepcja opiera się możliwie mocno na natur-
ze. Poprzez naturalne preparaty chcemy wzmacniać 
i pielęgnować Państwa zwierzęta. Rezultatem nas-
zych intensywnych prac rozwojowych jest ogromny 
asortyment produktów innowacyjnych i wydajnych, 
służących pielęgnacji zwierząt i suplementacji ich diety. 
Bardzo cenimy sobie bezpośredni kontakt z Państwem, 
ponieważ tylko w ten sposób możemy poznać Państwa 
potrzeby i udoskonalić naszą produkcję. 

www.roehnfried.pl
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Szanowni hodowcy! 

Miniony rok zmienił funkcjonowanie całego świata, także świata 
hodowców gołębi. Mimo wszystkich ograniczeń nałożonych 
na nas już wiosną udało nam się, chociaż z opóźnieniem, 
przeprowadzić znaczną część lotów dystansowych. Musieliśmy 
wprawdzie nauczyć się i wcielić w życie nowe zasady 
bezpieczeństwa i, co więcej, zrezygnować z niektórych 
naszych przyjemnych nawyków i przyzwyczajeń, ale udało 
nam się zachować i przeżywać to, co najważniejsze w naszym 
hobby, czyli codzienne obcowanie z naszymi gołębiami 
oraz loty dystansowe z oczekiwaniem na powrót do domu 
naszych królów przestworzy. To przecież cotygodniowy punkt 
kulminacyjny naszej pracy i naszych starań. To naprawdę wielki 
przywilej w czasie lockdownu. 

Niestety, ze względu na trwającą pandemię wywołaną wirusem 
Covid-19, trzeba było odwołać wiele imprez regionalnych. Nie 
odbyły się również Międzynarodowe Targi Gołębi w Kassel, 
Wystawa Gołębi w Dortmundzie, czy Krajowa Wystawa Gołębi 
Pocztowych w Sosnowcu. To obrabowało nas z tak potrzebnych 
w tym okresie spotkań i wymiany poglądów z osobami  
o podobnych zainteresowaniach jak nasze i ze spojrzenia 
trochę dalej niż czubek własnego nosa. 

Zawsze niezmiernie cieszyło nas spotkanie z aktywnymi 
hodowcami przy naszym stoisku firmowym Röhnfried  
i wymiana poglądów przy filiżance dobrej kawy. Targi stanowią 
dla nas świetną platformę do wymiany nowinek i podzielenia 

się nowymi perspektywami na przyszłość. Dlatego też 
większość naszych działań przenieśliśmy do sieci. Zarówno  
w mediach społecznościowych, Facebook i Instagram, jak i na 
naszym kanale Röhnfried Polska Tv na YouTube publikujemy 
wiele reportaży o hodowcach, którzy z powodzeniem stosują w 
swojej hodowli nasze produkty. Zatem dajcie się zainspirować 
metodami mistrzowskich gołębników i skorzystajcie  
z doświadczenia naszych znakomitych hodowców. 

Rok 2021 będzie z pewnością rokiem nadziei na pokonanie 
pandemii i na powrót do normalnego życia. Dla nas hodowców 
będzie to rok obfitujący znowu w zdrowe i witalne młode 
gołębie oraz rok ze stabilną pogodą bez jej niepotrzebnych 
kaprysów. Taką mam przynajmniej nadzieję. Chcielibyśmy 
znowu spotkać się jesienią i zimą między stoiskami targowymi 
i koszami wystawowymi, by porozmawiać o najpiękniejszym 
hobby, jakim jest hodowla gołębi pocztowych. 

Życzę Wam i Waszym rodzinom wszystkiego dobrego i przede 
wszystkim zdrowia. 

Wasz Alfred Berger

SARS-CoV-2
Wirus, który zmienił świat. 
Alfred Berger
dyplomowany biolog | prezes firmy
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Koncept żywieniowy przeznaczony na okres pierzenia
Jak to się pięknie mówi: po zakończonym meczu trzeba 
myśleć już o następnym. Odnosząc to do naszych gołębi 
pocztowych, trzeba powiedzieć, że przygotowania do no-
wego sezonu lotowego należy zacząć już zaraz po zakoń-
czeniu sezonu obecnego.
Jeśli chodzi o pierzenie, to najważniejsze jest to, by pierzenie 
piór pokrywowych i drobnych przebiegło bez problemu. Tu 
istotny jest każdy drobiazg, a  szczególnie sposób żywienia 
gołębi w tym okresie. 

Jedno jest pewne: gołąb pocztowy w tym czasie,  ze względu 
na zmianę upierzenia, ma większe zapotrzebowanie na 
siarkowe aminokwasy: metioninę i  cysteinę. Pióro zawiera 
bowiem bardzo duży ich udział, oscylujący wokół 8%. To 
bardzo wysoka wartość! A więc organizm gołębia w okresie 
budowy nowych piór musi posiadać odpowiednie materiały 
budulcowe, a te trzeba mu dostarczyć z pożywieniem. 

Analizując skład mieszanek zbożowych dostępnych na 
rynku trzeba stwierdzić, że zawierają one zwykle mniej 
niż 0,2% tych ważnych aminokwasów, jakimi są cysteina 
i metionina. Wartość niezwykle niska! W wielu mieszankach 
pokarmowych przeznaczonych wyłącznie na okres pierzenia 
ta wartość również nie jest znacznie wyższa, chociaż, patrząc 
na nazwę mieszanki i  jej przeznaczenie, można byłoby 
przypuszczać inaczej. To oznacza, że gołąb musi czerpać 
materiał budulcowy potrzebny do produkcji nowych piór 
z większej ilości karmy. Musi jej więcej zjeść, co z kolei wiąże 
się z  szybkim przybieraniem na wadze. A  tego nie chcemy. 
Wiadomo bowiem, że każdy zbędny gram ciała trzeba zrzucić 
najpóźniej z  początkiem okresu lęgowego, jeśli chce się 
osiągnąć sukces hodowlany. Gołębie optymalnie odżywione 
zawsze mają zrównoważoną masę ciała, także zimą, w czasie 
okresu pierzenia i  po tym procesie. Moim zdaniem, już tu 
następuje oddzielenie ziarna od plew. 

Proces pierzenia przedłuża się, ponieważ dzienne racje 
żywieniowe gołębi są ograniczone, a  jak wiadomo, gołąb, 
aby być sytym, spożywa dziennie przeciętnie około 35 g 

karmy. Wydaje się, że to nie takie straszne, ale przecież gołąb 
na niedobory żywieniowe zaczyna reagować wzmożonym 
przyjmowaniem karmy, co z kolei prowadzi do tycia i spadku 
wydajności jego organizmu. Z  drugiej strony wiemy, że 
każdy hodowca dąży do szybkiego pierzenia ze względu 
na nowoczesny sposób hodowli z elementem zaciemniania 
młodych. Aby gołębie w  sposób optymalny mogły przejść 
przez okres pierzenia mimo niedoborów odpowiednich 
składników odżywczych w  karmach zbożowych, należy im 
dostarczać odpowiednie suplementy diety przeznaczone na 
ten okres. Dużą uwagę trzeba zwracać przede wszystkim na 
takie aminokwasy jak metionina, której zawartość w naszym 
płynnym produkcie Taubengold oscyluje wokół wartości 
2%. 

W przypadku tych produktów, w porównaniu z produktami 
w  proszku, należy, oprócz składu, uwzględnić także 
dawkowanie. Ponieważ na każdym opakowaniu znajduje 
się skład ilościowy także metioniny, każdy hodowca może 
dokonywać własnych porównań. Należy unikać takich 
produktów, do których nie dołączono ulotki informacyjnej 
zawierającej skład, ponieważ trudno w  takich przypadkach 
ocenić jakość produktu oraz stosunek tej jakości do ceny. 

Podawanie zalecanego jeszcze dzisiaj kwiatu siarczanego 
(sproszkowana siarka) niestety nie przynosi żadnych efektów, 
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Do dyspozycji gołębi 
powinny być cały czas 
minerały takie jak 
Leckerstein i  Zucht- 
und Mausermineral.

Produkt dzień 1 dzień 2 dzień 3 dzień 4 dzień 5 dzień 6 dzień 7

Taubengold x x x x x

Kräuter-Gemüse-Mix x x x

Avidress Plus x x x x x

Gervit-W® x x

ponieważ organizm gołębia nie potrafi przyswoić tak 
dostarczonej siarki. Organizmy zwierząt nie potrafią takiej 
siarki wbudować w egzogenne aminokwasy i proteiny. 

Niezależnie od tego, na jakie suplementy diety wspomagające 
pierzenie zdecyduje się hodowca, trzeba pamiętać, że należy 
je podawać regularnie, ponieważ gołąb magazynuje ważne 
aminokwasy w  sposób ograniczony. Pióra rosną każdego 
dnia, co oznacza, że każdego dnia potrzebują niezbędnych 
dla swego rozwoju składników budulcowych. Suplementy 
diety można dostarczać organizmowi gołębia w dwójnasób: 
z  wodą pitną lub z  karmą. Podawanie ich z  wodą do picia 
ma tę zaletę, że obecnie większość hodowców codziennie 
czyści poidełka, co zapewnia całej procedurze odpowiednią 
higienę. Podając suplementy diety z  karmą trzeba również 
zadbać o  codzienną higienę karmników, co niestety dość 
często nie ma miejsca. 

W okresie pierzenia, obok zaopatrywania organizmu gołębia 
w  metioninę, musi następować także zaopatrzenie w  wita-
miny. To wesprze również procesy przemiany materii. Obec-
nie oferuje się hodowcom specjalne preparaty przeznaczo-
ne na okres pierzenia wraz z  preparatami witaminowymi.  
Gervit-W  ze względu na wysoką zawartość wszystkich wi-
tamin znakomicie pełni również funkcję wspomagającą 
proces pierzenia. Nie wolno zapomnieć także o podawaniu 
gołębiom w  tym okresie minerałów w  postaci Premium  
Mineral. Obecnie mamy w ofercie bardzo różnorodne mie-
szanki mineralne, które, obok minerałów i pierwiastków śla-
dowych, zawierają także składniki wspomagające pracę jelit. 
Mieszanki te należy serwować gołębiom codziennie w  nie-
wielkich dawkach, bowiem tylko w  ten sposób można być 

pewnym, że do ich organizmu trafią odpowiednie ilości tych 
niezbędnych substancji. Dawki najlepiej dopasować do zapo-
trzebowania, tak by nic nie pozostawało do następnego dnia. 

Pewnie nie muszę dodawać, że, obok zaopatrywania gołębi 
w  niezbędne do życia składniki odżywcze, konieczna jest 
także regularna kontrola zdrowotna. Jako środek prewencyjny 
sprawdziły się wszelkiego rodzaju kombinacje zakwaszania 
wody pitnej. Preparaty zakwaszające można świetnie 
połączyć z  preparatami aminokwasowymi. Zakwaszenie 
wody zapobiega rozprzestrzenianiu się w  wodzie zarazków 
chorobotwórczych. Lekarze weterynarii zaznaczają, że 
w  stadach stosujących regularnie preparaty zakwaszające 
nie stwierdza się w wymazach z woli obecności trichomonad 
czy innych bakterii. To prawdziwa profilaktyka zdrowotna 
przeprowadzona w prosty i naprawdę tani sposób. 

Na koniec chciałbym jeszcze raz podkreślić, że szybki 
i bezproblemowy proces pierzenia stanowi fundament pod 
sukcesy przyszłego sezonu lotowego. Bo przecież pióro jest 
narzędziem pracy naszych gołębi. A  więc warto podjąć ten 
trud i wysiłek, aby nasze gołębie przeszły jak najlepiej przez 
tę ważną fazę w ich życiu.

Alfred Berger
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Koncept żywieniowy przeznaczony na okres lęgowy
Na jakość młodych gołębi wpływa bezpośrednio optymalne 
żywienie. W okresie lęgowym decydujące jest to, by potencjał 
młodych rozwijał się bez ograniczeń. Dlatego nie można tyl-
ko inwestować w najlepszych i zdrowych rodziców, ale trzeba 
zadbać także o  optymalne i  kompletne żywienie gołębi roz-
płodowych. Poniższy system żywieniowy nie pozostawia nic 
przypadkowi. 
Wynikiem tych starań są znakomicie rozwinięte młode. Ten 
system żywieniowy bazuje na zredukowanej zawartości cięż-
kostrawnego grochu i większej zawartości wysokowartościo-
wej i  lekkostrawnej prażonej soi oraz nasion takich jak kono-
pie, bogatych w wartościowe kwasy linolowe i linolenowe. Ten 
optymalny koncept żywieniowy zawiera również witaminy, 

minerały, mikropierwiastki oraz aminokwasy zapewniające 
najlepsze wyniki hodowlane. 

Wskazówka: Przed okresem lęgowym, a  najpóźniej  
5 dni przed terminem kojarzenia w  pary, należy przestawić 
gołębie na karmę przeznaczoną na ten okres. Od momentu 
złożenia jaj aż do momentu klucia można włączyć do systemu 
żywieniowego 50% mieszanki zimowej. 

Hodowla zimowa: Szczególnie w tej częściowo zimnej porze 
roku proces składania jaj, zapłodnienia i  klucia oraz zdrowy 
i szybki rozwój młodych wymagają wsparcia przez zoptyma-
lizowane systemy żywieniowe. 

Do dyspozycji gołębi 
powinny być cały czas 
minerały takie jak 
Leckerstein i  Zucht- 
und Mausermineral. 

Produkt dzień 1 dzień 2 dzień 3 dzień 4 dzień 5 dzień 6 dzień 7

Oregano-Schaffett x x

Immunbooster x x

Avidress Plus x x x x x

Mineraldrink x x

Gervit-W® x x

„W  okresie wychowu młodych regularnie podaję  Ore-
gano-Schaffett i  Immunbooster. Dzięki temu nawet 
starsze gołębie rozpłodowe przy niskich temperaturach 
powietrza pozostają w znakomitej kondycji hodowlanej, 
a młode budują mocny układ immunologiczny.“ 

Alfred Berger
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Koncept żywieniowy przeznaczony na okres 
zimowy/okres odpoczynku
Zima jest idealnym czasem do doprowadzenia gołębi, po okre-
sie pierzenia, do optymalnej kondycji, tak potrzebnej w okresie 
lęgowym lub lotowym. Oprócz tego zimą przeprowadza się 
szczepienia. Tylko zaopatrzenie gołębi we wszystkie podsta-
wowe substancje odżywcze zapewnia ochronę szczepienną 
oraz produkcję immunoglobulin (antyciał). 
To wymaga długoterminowego i  optymalnego systemu ży-
wieniowego oraz okresowego podawania suplementów diety 
wzmacniających układ odpornościowy. 

Koncept żywieniowy opracowany na okres zimowy opiera się 
na dostarczaniu organizmowi produktów balastowych z  wy-
soką zawartością włókna i celulozy. Redukcji ulega zawartość 
białka. Odpowiednie dawki witamin i  mikropierwiastków za-
pewniają optymalne przygotowanie do przyszłych zadań, 
szczególnie przed i po szczepieniach. Mądra higiena związana 
z wodą pitną także powinna stanowić część składową zimowe-
go systemu żywieniowego. 

Do dyspozycji gołębi 
powinny być cały czas 
minerały takie jak 
Leckerstein i  Zucht- 
und Mausermineral. 

Produkt dzień 1 dzień 2 dzień 3 dzień 4 dzień 5 dzień 6 dzień 7

Moorgold x x x

Kräuter-Gemüse-Mix x x

Entrobac x

UsneGano x x

Avidress Plus x x x x x x x

„Odkąd stosuję produkty Röhnfried moje gołębie są zdrow-
sze. Od czasu gdy w  mojej hodowli pojawiły się Avidress 
Plus i UsneGano nie mam problemu z tricho.“
 Bartosz Morel
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Koncept żywieniowy dla gołębi młodych
 w fazie odstawienia młodych
Młode w fazie odstawienia (do sześciu tygodni po odstawieniu): 
Młode gołębie w wieku ok. 21-24 dni (faza odstawiania) mają 
jeszcze duże zapotrzebowanie na wysokowartościowe białko. 
Aby mogły się optymalnie rozwijać, trzeba je w  pierwszych 
tygodniach życia żywić karmą bogatą w białko.

Gdy młode zrzucą pierwszą lotkę lub gdy zaczynają wysoko 
latać i znikać z pola widzenia, zmienia się im karmę na lżejszą 
i bardziej energetyczną. Młode zimowe w celu optymalnego 
wypierzenia piór okrywowych w fazie zaciemniania otrzymują 
nadal karmę na okres lęgowy lub karmę przeznaczoną 
wyłącznie dla młodych gołębi. Chcąc zbudować u  młodych 

silny układ immunologiczny, należy go wspierać aktywnie 
i  pasywnie. Świetnie nadają się do tego beta-glukany, 
sproszkowana celuloza i wyciągi roślinne. 

Wskazówka: W  przypadku gołębi młodych trzeba zwrócić 
szczególną uwagę na to, by zjadały wszystkie dostarczane 
im składniki odżywcze. Młode powinny nauczyć się jeść 
kukurydzę. Młode w  fazie odstawiania (aż do 6 tygodni 
po odstawieniu) i  w  fazie zaciemniania (jeśli zaciemnia się 
młode) - należałoby skorzystać z  konceptu żywieniowego 
przeznaczonego na okres pierzenia.

Do dyspozycji gołębi 
powinny być cały czas 
minerały takie jak 
Leckerstein i  Zucht- 
und Mausermineral. 

Produkt dzień 1 dzień 2 dzień 3 dzień 4 dzień 5 dzień 6 dzień 7

Hexenbier x x x

Immunbooster x x x

Mineraldrink x x

UsneGano x x x

Avidress Plus x x x x x

„Z wodą pitną podajemy gołębiom Avidress Plus, a z kar-
mą dwa razy w tygodniu Hexenbier i Immunbooster. To 
wspiera optymalnie ich układ odpornościowy i wzmacnia 
na przyszłość.“

 Roland i Denis Faber



Courier 2021 9

Koncept żywieniowy dla gołębi młodych
 w fazie treningowej
System żywieniowy dla młodych w  fazie treningowej 
(najpóźniej 6 tygodni przed lotami treningowymi). Jeśli  
młode nie chcą wysoko latać i  oddalać się od gołębnika, 
należy sprawdzić ich stan zdrowotny (trichomonady, 
pasożyty jelita, infekcje bakteryjne itp.). 

Już na początku fazy treningowej trzeba młode przyzwyczajać 
do kosza. Jeśli chodzi o karmę, to zaleca się lekkie mieszanki, 
które ułatwią gołębiom „wysokie loty”. Gdy młode zaczną już 
czerpać radość z latania, należy dołożyć do karmnika pewną 
porcję zbóż zawierających większe ilości tłuszczu. Jeśli mimo 

wszelkich zabiegów młode mają problemy z  solidnym 
lataniem, zalecamy podawanie im przez siedem dni 
produktu Hexenbier i codzienne dodawanie do wody pitnej 
Carni-Speed. To powinno obudzić w nich radość i ochotę na 
latanie. Wraz z rozpoczęciem fazy treningowej należy zadbać 
o  obniżenie ryzyka infekcyjnego i  wzmocnienie układu 
immunologicznego. 

Do dyspozycji gołębi 
powinny być cały czas 
minerały takie jak 
Leckerstein i  Zucht- 
und Mausermineral. 

Produkt dzień 1 dzień 2 dzień 3 dzień 4 dzień 5 dzień 6 dzień 7

Moorgold x x x x

Immunbooster x x x x

Entrobac x x x x

UsneGano x x x

Avitestin x x x x x x x

„Po lotach treningowych i  konkursowych wszyst-
kie nasze gołębie, także młode,  dostają z  karmą  
Immunbooster i Entrobac. To pomaga szybko oczy-
ścić jelita po locie.“ 

 Tomasz Babral



7-punktowy plan żywieniowy firmy Röhnfried przeznaczony na okres lotowy
Nasz koncept żywieniowy stworzony jest dla hodowców, którzy wielką uwagę przywiązują do prawidłowego żywienia oraz suplementacji 
gołębi, które mają na celu poprawę ich formy oraz zdrowia. Podstawą żywienia jest karma energetyczna, gdyż w trakcie tygodnia lotowego 
nie zaleca się zmiany karmy.

Poniżej przedstawiamy cele, którymi powinniśmy się kierować w trakcie okresu lotowego:

Przyspieszenie regeneracji
Węglowodany – do przyspieszenia rege-
neracji wykorzystujemy zalety szybko przy-
swajalnych węglowodanów z  Mumm oraz 
organicznego fosforu z  Rotosal.  Węglowo-
dany i butafosfan przyspieszają regenerację 
gołębi po lotach, ponieważ, jak wiadomo, 
w tym czasie gołębie najbardziej potrzebują 
energii.
Proteiny – do odbudowy tkanek i  mięśni 
dzień po locie wykorzystujemy mocno stężo-
ne proteiny zwierzęce z K + K Protein 3000. 
To białko jest szybko przyswajalne i niezbęd-
ne do szybkiej regeneracji. 
Krótkołańcuchowe aminokwasy – aby na-
pełnić magazyny aminokwasowe bezpośrednio 
po locie stosujemy Bt-Amin forte zawierający 
egzogenne aminokwasy w  dużych dawkach. 
Produkt ten pokrywa zapotrzebowanie gołębi 
na witaminę B, nie obciążając przy tym metabo-
lizmu. 

Obniżenie ryzyka infekcyjnego
Profilaktyka jest lepsza niż lecze-
nie – do dezynfekcji wody stosujemy 
Avidress Plus, który obniża  jej pH i  wraz  
z UsneGano zmniejsza także ryzyko infekcyjne. 

Wzmocnienie odporności
Wzmocnienie zdolności odpornościowej 
– zawarte w   Immunbooster beta  1,3 -1,6 
ß–glukany aktywują układ immunologiczny, 
a specyficzna sproszkowana celuloza zwięk-
sza powierzchnię kosmków jelitowych, co 
z kolei podnosi sprawność immunologiczną 
organizmu.

Probiotyki – zdrowie wprost z  jelita – 
probiotyki sprawdzają się szczególnie po 
nadmiernym obciążeniu organizmu, w sytu-
acjach stresowych czy kuracjach lekowych. 
Bakterie probiotyczne z Entrobac poprawiają 
florę bakteryjną jelita, a tym samym wzmac-
niają odporność organizmu gołębi.

Pobudzenie metabolizmu
L-karnityna i jod – Blitzform pobudzają me-
tabolizm na początku tygodnia. L-karnityna 
(Carni-Speed) pozwala w pełni wykorzystać 
możliwości mięśni. Tak zaopatrzone gołębie 
wolniej się męczą na locie i intensywniej tre-
nują. Skurcze mięśni po długich lotach rów-
nież należą do przeszłości.

  Uzupełnienie substancji witalnych
Substancje witalne – przed dłuższymi 
lotami gołębie potrzebują dodatkowych 
nośników energii. Zapewnia to Oregano-
Schaffett i Energie-Öl. Aby zaspokoić większe 
zapotrzebowanie na witaminy i  minerały, 
polecamy stosowanie RO 200 ready. 

  Utrzymanie czystych dróg 
  oddechowych
Probiotyki – drobni pomocnicy:  wielkie 
działanie sprawdzonym środkiem na oczysz-
czanie błon śluzowych po lotach w  deszczu 
czy dłuższym przebywaniu w  pojeździe trans-
portowym jest Avisana. Dzięki niemu gołębie 
mają błyszczące białe brodawki nosowe i czyste 
gardła.  
Siła natury – wskazane jest utrzymanie czy-
stych dróg oddechowych przede wszystkim 

przed lotami, które odbywają się przy wyso-
kich temperaturach powietrza, a także przed 
rozpoczęciem sezonu lotowego. Sprawdzają 
się tu szczególnie dobrze oleje roślinne i mie-
szanki ziołowe zawarte w takich produktach 
jak Avimycin forte i  Atemfrei. Największą 
zaletą tej kombinacji jest to, że nie niszczy 
flory bakteryjnej jelita. 
Czyste drogi oddechowe – w  najbliższej 
okolicy gołębie orientują się za pomocą zmy-
słu węchu. Dlatego tak ważne jest utrzymanie 
czystych dróg oddechowych, by gołąb na lot 
wysyłany był z wolnymi drogami oddechowy-
mi. Rozitol wyczyści przewody nosowe i spo-
woduje lepsze wydalanie zaległego śluzu.

Optymalne zaopatrzenie 
w minerały

Minerały i  pierwiastki śladowe  – opi-
sanym już celom musi towarzyszyć ciągłe 
i optymalne zaopatrzenie organizmu gołębi 
w grit i minerały. Codzienne dawki Reisemi-
neral z Grit mit Anis i Expertmineral zapew-
niają optymalny „dopływ“ do organizmu mi-
nerałów i pierwiastków śladowych. Poza tym 
można w okresie większego zapotrzebowa-
nia gołębi na minerały podawać je w formie 
płynnej, czyli w  postaci naszego produktu 
o nazwie Mineraldrink.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Loty

Szybki efekt

Przyspieszenie
regeneracji

250 ml butelka    Art.-Nr. 11417

Rotosal jest płynnym suplementem diety przygotowanym na bazie 
organicznego fosforu i  oligosacharydów. Sprawdza się dobrze przy 
optymalizowaniu gospodarki fosforowej organizmu oraz wyrówny-
waniu deficytów energetycznych przed i  po lotach dystansowych, 
a także przy większych obciążeniach organizmu związanych z kuracja-
mi leczniczymi, pierzeniem czy lęgiem. Zawarty w tym produkcie bu-
tafosfan odciąża wątrobę, co skutkuje poprawą wydajności organizmu 
na lotach, a tym samym lepszymi wynikami lotowymi. Rotosal poda-
wany w pojnikach nie traci swych właściwości aż do 8 godzin. Stosuje 
się go przede wszystkim w celu przyspieszenia regeneracji.

Zalecane stosowanie:
Z wodą lub karmą zbożową. Przed i po wysiłku: 5 ml na 20 gołębi. Po 
dużym wysiłku: 10 ml na 20 gołębi. Okres pierzenia/okres lęgowy: 
2-3 razy w tygodniu 5 ml na 20 gołębi. Wodę należy codziennie od-
świeżać. 
Wskazówka: Dawkę 5 ml Rotosalu na 20 gołębi podawać z  karmą 
przy ostatnim posiłku przed koszowaniem (np. z łuskanymi nasionami 
słonecznika).

Rotosal

Informacja
Butafosfan jest bardzo istotnym składnikiem przyczyniającym się do budowy i poprawy formy przed lotem oraz 
przyspieszającym regenerację po przylocie. 
Po powrocie z lotu trwającego więcej niż 2 godziny polecamy zastosowanie fosforu organicznego w celu przyspieszenia 
regeneracji i wydalenia toksyn powstałych w wyniku wysiłku. Butafosfan jest znany w weterynarii już od wielu lat i po-
dawany by odciążyć wątrobę i zregenerować organizm. Po podaniu fosforu organicznego, zwłaszcza po lotach średnio-  
i długodystansowych, jesteśmy w stanie zaobserwować jak szybko gołąb powraca do firmy sprzed lotu.  n

1

12

10 %
Butafosfan

n regeneracja   n odciążenie wątroby   n wzrost wydajności organizmu
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Regeneracja

Loty

Szybki efekt

Pierzenie

1000 ml butelka    Art.-Nr. 11483

Bt-Amin® forte  zawiera krótkołańcuchowe aminokwasy o wysokim 
stężeniu, elektrolity i witaminy grupy B w ściśle określonych propor-
cjach. Aminokwasy egzogenne są dobrze przyswajalne i  stanowią 
znakomite odciążenie organizmu w trakcie kuracji lekowych i w okre-
sie lotowym. Witaminy z grupy B są nieodzowne w okresie lotowym, 
ponieważ uczestniczą w procesach krwiotwórczych oraz wzmacniają 
układ nerwowy. 

Zalecane stosowanie:
- 15 ml na 1 litr wody lub 750 g karmy
- codziennie - w trakcie kuracji lekowych
- w dniu lotu - przy pierwszym pojeniu
- w okresie pierzenia - 3 razy w tygodniu.

Bt-Amin forte można podawać w jednym pojniku z takimi produkta-
mi jak Rotosal i Mumm.

n aminokwasy   n witaminy z grupy B   n elektrolity

Bt-Amin® forte

Informacja
Pełne magazyny aminokwasowe w  organizmie wspierają system odpornościowy i  zapobiegają uszkodzeniom 
aparatu ruchu gołębi.
Mięśnie gołębi wykazują mniejsze zmęczenie oraz lepszą strukturę i  integralność z całym aparatem ruchu. Dlatego też 
aminokwasy należy dostarczać gołębiom po każdym intensywnym treningu oraz locie konkursowym. Przede wszystkim 
krótkie i intensywne treningi lub wywózki powodują zakwaszanie organizmu kwasem mlekowym a przy dłuższych obcią-
żeniach amoniakiem.  n
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Proteiny
Przyspieszenie regeneracji

Naszym drugim podstawowym celem w ciągu tygodnia 
jest  odbudowa i  utrzymanie nienaruszalności tkanki 
mięśniowej i wiązadeł, a także narządów wewnętrznych, 
krwi i wątroby.

Dlatego niezwykle ważne jest podawanie dzień po 
locie konkursowym większych, ale lekkostrawnych  
i  pełnowartościowych, porcji białka. Udowodnił to prof. 
Haas z  Uniwersytetu w  Kilonii, prowadząc na gołębiach 
badania dotyczące procesów przemiany białkowej 
zachodzących w  ich organizmach. W  krwi gołębi dzień po 
locie konkursowym można odkryć marker pokazujący, że 
tkanka mięśniowa uległa „zużyciu”. Marker ten jest nie do 
odkrycia bezpośrednio po locie, co oznacza, że do procesu 
spalania tkanki mięśniowej (białka) nie doszło w  trakcie lotu. 
Ale dzień po locie, gdy rezerwy energetyczne (glikogen) są 
już pełne, metabolizm dokonuje swego rodzaju inspekcji.  
W  trakcie regeneracji układu ruchu odnowione zostają 
struktury fibryli (włókien) mięśniowych. Do tego 
procesu potrzebne są aminokwasy, także te egzogenne,  
w odpowiednich ilościach i proporcjach w stosunku do siebie. 
Sprawa łatwa do załatwienia, ponieważ świetnym źródłem 
protein są białka zwierzęce lub mieszanki pokarmowe, 
składające się z  białka zwierzęcego i  roślinnego, zawierające 
podstawowe aminokwasy.

Absolutnie zakazane jest podawanie dużych 
ilości białka w  dniu lotu, ponieważ organizm 
musiałby nagle wytwarzać energię na nowo 

z  dopiero co dostarczonego białka (glukoneogeneza).  
Jak wiadomo białka nie ulegają całkowitemu spalaniu, 
a  w  trakcie ich przemiany powstają duże ilości amoniaku, 
który jest związkiem toksycznym. Organizm przekształca go 
w kwas moczowy i mocz i wydala na zewnątrz.  Ale to wszystko 
wymaga energii, co z  kolei jest dodatkowym obciążeniem 
dla organizmu i  niepotrzebnie opóźnia regenerację. Takiej 

niekorzystnej sytuacji można uniknąć stosując nasze zalecenia, 
dotyczące regeneracji w  kolejności, którą tu prezentujemy: 
czyli najpierw węglowodany, potem proteiny.

Innym czynnikiem wspierającym regenerację są elektrolity 
i  krótkołańcuchowe aminokwasy. Elektrolity są ważne do 
zachowania równowagi kwasowo-zasadowej i  wyrównują 
niedobory soli w  organizmie. Ponieważ ptaki, a  więc i  nasze 
gołębie, nie posiadają gruczołów potowych, niedobory 
elektrolitowe nie powstają w  czasie lotu. Stąd też elektrolity 
należy traktować jako ważne przygotowanie do następnego 
lotu treningowego i podawać je od połowy do końca tygodnia.

Badania naukowe potwierdziły skuteczność prepara-
tów aminokwasowych w procesie regeneracji. Lepiej, 
od karmienia gołębi wysokobiałkowym zbożem czy 

nowoczesnymi proszkami proteinowymi, sprawdza się podawa-
nie z wodą pitną preparatów aminokwasowych zawierających 
tylko pojedyncze aminokwasy lub krótkołańcuchowe związki 
aminokwasowe. Te preparaty nie stanowią obciążenia dla orga-
nizmu nawet w dniu lotu, ale wspierają regenerację i odciążają  
wątrobę.  n
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Trawienie

Wzrost

Loty

15

Regeneracja

500 g puszka    Art.-Nr. 11613

n multiproteiny   n odbudowa mięśni   n wspomaganie odporności

K+K Protein® 3000

K+K Protein 3000 jest lekkostrawnym koncentratem białkowym po-
chodzenia zwierzęcego i roślinnego z zawartością protein w wysoko-
ści 65%. K+K Protein 3000 dzięki zawartości ziemi okrzemkowej i lecz-
niczej wspomaga, obok odbudowy mięśni, także procesy trawienne. 
K+K Protein 3000 zawiera również wartościowe immunoglobuliny 
wspomagające układ odpornościowy, szczególnie po lotach konkur-
sowych. Dodatkowy aminokwas metionina usprawnia metabolizm 
białkowy i dba o rozwój zdrowych piór w procesie pierzenia.

Zalecane stosowanie: 
1g/ gołębia dzień po powrocie z lotu, nawet przez 3 dni.

100 Sztuk puszka    Art.-Nr. 11636

n Indywidualne podanie   n odbudowa mięśni   n regeneracja

K+K Gold Dragees

K+K Gold Dragees zawierają lekkostrawne białko zwierzęce, po-
chodzące z wartościowego białka rybiego, metioninę, lecytynę oraz 
magnez przyspieszające regenerację gołębi. Tabletka nie obciąża me-
tabolizmu, dlatego też przyczynia się do odbudowy gołębi zarówno 
późno powracających z lotu, jak i wyczerpanych. 

Zalecane zastosowanie: 
1 tabletka na 1 gołębia/dzień.

Długotrwały
efekt

Wzrost

Loty

Teraz z 

białkiem rybim
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1000 ml butelka    Art.-Nr. 11145  |  5 L kanister    Art.-Nr. 11146

Avidress® Plus  zawiera krótkołańcuchowe kwasy obniżające wartość 
pH wody pitnej, a tym samym minimalizujące ryzyko infekcyjne. Poza 
tym produkt ten zawiera minerały, pierwiastki śladowe, oregano i cy-
namon. Taka mieszanka, w połączeniu z kwasami, wpływa pozytywnie 
na wydajność procesów metabolicznych. Dzięki Avidress Plus gołębie 
są znacznie zdrowsze.

Zalecane stosowanie:
10 ml (1 miarka) na 2 litry wody codziennie przez cały rok: w sezonie 
lotowym, lęgowym, w  okresie pierzenia i  odpoczynku. Połączenie 
Avidress Plus z lekami  tylko po konsultacji z lekarzem weterynarii.
Miarka umieszczona w  zakrętce odpowiada 10 ml. Avidress Plus 
można stosować w połączeniu z takimi produktami jak Carni-Speed, 
Hexenbier, UsneGano i Entrobac. Przed użyciem wstrząsnąć.

Wskazówka: Należy przyzwyczajać gołębie do smaku zakwaszonej 
wody i  zacząć dawkowanie od 1ml/L wody i  stopniowo zwiększać 
dawkę.

n zdrowie   n jakość wody   n lepszy metabolizm

Avidress® Plus2

16

Informacja
Pojniki są idealnym miejscem dla rozwoju wszelkiego rodzaju patogenów, a tym samym główną drogą przenoszenia za-
razków chorobotwórczych wśród gołębi. Dlatego, już ponad 10 lat temu, wprowadzono do hodowli gołębi pocztowych 
praktykę obniżania wartości pH wody pitnej. Obniżenie wartości pH do 4,5 sprawia, że w wodzie nie rozwijają się np. tricho-
monady, co z kolei redukuje do minimum konieczność przeprowadzania kuracji leczniczych.

Tradycyjne preparaty zakwaszające wodę pitną rozwijają swoje skuteczne działanie w pojnikach i w przednim odcinku 
układu trawiennego. Ich działanie nie sięga do odcinka jelitowego, ponieważ kwasy po przekroczeniu odcinka żołądkowe-
go zostają w przedniej części jelita cienkiego zneutralizowane przez substancje buforowe trzustki. Nasze preparaty oddzia-
łują na cały odcinek jelitowy, ponieważ w tym roku uzupełniliśmy je o specjalne kwasy tłuszczowe. Taka mieszanka krótko-  
i  średniodystansowych kwasów tłuszczowych łączy tradycyjną funkcję obniżania wartości pH w  pojnikach i  w  wolach 
z działaniem zwalczającym uporczywe bakterie jak np. streptokoki, stafilokoki czy clostridium  w odcinku jelitowym. n

Aktywna formuła

Higiena

Długotrwały
efekt
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Zm
niejszenie ryzyka infekcji

500 ml butelka    Art.-Nr. 11462

n zdrowe jelito   n wyższa jakość wody   n  lepszy metabolizm

Avitestin

Avitestin  jest mieszanką kwasu masłowego i krótko- oraz średniołań-
cuchowych kwasów tłuszczowych. Redukuje pH w wodzie pitnej i ob-
niża ryzyko infekcyjne, szczególnie ze strony bakterii Gram-dodatnich. 
Wysokowartościowe średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe rozwijają 
swe działanie w  jelicie cienkim, wspierając produkcję organicznych 
probiotyków. Zawarty w produkcie kwas masłowy aktywuje się w jeli-
cie, wzmacnia rozwój kosmków jelitowych, a tym samym odporność. 
Poza tym, kwasy utrzymują dłużej świeżość wody i poprawiają procesy 
metaboliczne.

Zalecane stosowanie:
5 ml/L wody.

250 ml butelka    Art.-Nr. 11250  |  500 ml butelka    Art.-Nr. 11251

n oregano   n usnea barbata   n wzmocniona kombinacja

UsneGano

UsneGano to roztwór z  brodaczki Usnea barbata i  oregano wzbo-
gacony naturalnymi składnikami, takimi jak kwas usninowy, karwa-
krol i tymol. Z literatury wiemy, jak duże znaczenie ma połączenie ze 
sobą tych wszystkich składników. Gołębie otrzymujące UsneGano już 
bezpośrednio po posiłku mają ładne odchody i kredowobiałe nosy. 

Zalecane stosowanie:
3ml/L wody.

100 % natury

Zrównoważone
jelita

Trawienie

Młode

Zrównoważone
jelita

Higiena
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Odporność
Wzmocnienie odporności

O  zwycięstwie lub porażce albo, inaczej mówiąc, o  ab-
solutnej top formie zapewniającej czołowe konkursy 
oraz o niezachwianej kondycji zdrowotnej decyduje dziś 
przede wszystkim sprawny i pobudzony układ odporno-
ściowy.

W ostatnich latach nauka odniosła ogromne sukcesy na polu 
pobudzania aktywnego i  pasywnego układu immunolo-
gicznego. Dlatego my wykorzystujemy do aktywacji układu 
odpornościowego betaglukany, które podawane regularnie 
przyczyniają się do wzmożonej produkcji komórek wspie-
rających procesy odpornościowe. Udowodniono także, że 
organizm, po dostarczeniu mu glukanów, szybciej aktywuje 
układ immunologiczny w  razie pojawienia się ryzyka infek-
cyjnego. To bardzo ważne w przypadku infekcji nowych, dość 
powszechnych szczególnie w  trakcie przebywania w  koszu. 
Aktywowanie układu odpornościowego przy pomocy glu-
kanów jest ważne także przed szczepieniami oraz w okresie 
wychowu młodych, ponieważ wtedy organizm produkuje 
znacznie więcej antyciał przeciw patogennym zarazkom cho-
robotwórczym. Poza tym, glukany pobudzają proces fago-
cytozy, czyli usuwania z organizmu zarazków chorobotwór-
czych na poziomie komórkowym. To pokazuje, że podawanie 
glukanów ma sens także w trakcie infekcji. 

Allicyna i inne substancje czynne pochodzenia roślinnego
W  hodowli gołębi pocztowych sprawdziła się kombinacja 
betaglukanów z  funkcjonalnymi aromatami. Jedną z  takich 
kombinacji jest opisana już wcześniej allicyna, substancja 
czynna zawarta w czosnku, produkowana z alliiny pod wpły-
wem enzymu o  nazwie allinaza. Niestety allicyna nie jest 
substancją trwałą i np. w wodzie, w temperaturze pokojowej, 
rozpada się bardzo szybko i przestaje działać.  Aby zachować 
cenne właściwości allicyny, przeprowadza się proces liofiliza-
cji czosnku.

 

Allicyna w połączeniu z cynamonem jest silnie bakteriobój-
cza, zwalcza bakterie E.coli oraz salmonellę, chroniąc jed-
nocześnie florę bakteryjną jelita, czyli bakterie kwasu mle-
kowego. W  celu wzmocnienia układu immunologicznego 
zalecamy również podawanie sproszkowanej celulozy, która 
aktywuje jelito, tzn. wydłuża kosmki jelitowe, a tym samym 
powiększa jelito i wzmacnia układ odpornościowy. 

Pierwsza na rynku kombinacja allicyny z innymi substancja-
mi czynnymi Immunbooster to jedyne w swoim rodzaju po-
łączenie funkcjonalnych substancji czynnych pochodzenia 
roślinnego z  substancjami redukującymi zarazki chorobo-
twórcze. Wszystko w  jednym produkcie. Substancje o  dzia-
łaniu bakteriobójczym uzupełniają substancje poprawiające 
odporność. Poza tym, część składników wpływa na odtrucie 
organizmu, wiązanie toksyn w jelicie i wielostronne wzmoc-
nienie układu immunologicznego. Aktywne żelazo wspiera 
procesy krwiotwórcze, co ma ogromne znaczenie szczegól-
nie po przebytych chorobach, ponieważ przyspiesza regene-
rację organizmu, poprawia jego wydajność oraz sprawność, 
także orientacyjną. n

3
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500 g puszka    Art.-Nr. 11551

Immunbooster wspomaga układ immunologiczny, jego czujność 
i  szybkość reakcji, a  tym samym zdrowie gołębi. Produkt ten zawie-
ra pierwiastki chemiczne, takie jak miedź i cynk, łatwo przyswajalne 
dla organizmu gołębia i wiążące mykotoksyny. Podobnie jak proszek 
dla młodych Immunbooster zawiera także substancje prebiotyczne,  
alliinę tworzoną z niej allicynę i kolostrum, które wspierają organizm 
gołębia w stanach stresowych. 

n zdrowe jelito   n wiązanie mykotoksyn   n alliina ⇒ allicyna

Immunbooster

„Moje gołębie bardzo często dostają na karmę Immunbooster i Entrobac po powrocie 
z lotu. W związku z tym, że smak tych produktów poznają jeszcze przed lotami, nie ma pro-
blemu z pobieraniem karmy. Dzięki temu moje lotniki są zdrowe przez cały sezon, a gołębie 
młode nie mają choroby młodych.“

Krystian Nowak

19

Odporność

Trawienie

Aktywna formuła

Prewencja

Zastosowanie:
10 g dziennie na 20 gołębi, z karmą. Przed sytuacjami stresogennymi, takimi jak wystawy czy początek treningów: przez 3-5 dni. 
Przed lotem konkursowym: przez 3 dni. 
Okres lęgowy: 2 razy w tygodniu. 
Okres pierzenia: 2 razy w tygodniu. Sezon lotowy młodych: 4 razy w tygodniu. W przypadku rzadkich odchodów czy choroby mło-
dych: codziennie.
Przed szczepieniem: przez 7 dni przed terminem szczepienia. 1 kopiasta miarka odpowiada 10 g produktu. Idealnym rozwiązaniem jest 
zwilżenie karmy takimi produktami jak Hexenbier czy Moorgold. 

Wskazówka: Należy przyzwyczajać gołębie do smaku i zapachu produktu, wtedy będą jadły Immunbooster wyjątkowo chętnie.
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Probiotyki – zdrowie wprost z jelita
Odbudowa flory bakteryjnej

Liczne badania naukowe nad prebiotykami i probioty-
kami dowiodły, że mają one dobroczynne działanie na 
organizm. Między prebiotykami i probiotykami istnie-
je zdecydowana różnica. Prebiotyki stanowią podsta-
wę żywieniową dla bakterii probiotycznych w  jelicie. 
Bakterie te tworzą zdrową florę bakteryjną i  stabili-
zują naturalną florę jelita, a  tym samym także układ  
immunologiczny.

Nowoczesny probiotyk musi odpowiadać wszystkim wy-
maganiom nowoczesnego sportu hodowlanego. Powinien 
mieć stabilną wartość kwasową, aby mógł przetrwać bez 
problemu w  środowisku jelitowym o  niskim pH, rozwinąć 
tam swoje działanie i nie ulec zniszczeniu przez kwasy żo-
łądkowe. Miejsce działania probiotyku determinuje dal-
sze wymagania, jakie mu się stawia. Często zaleca się jego 
stosowanie po kuracjach antybiotykowych w  celu oczysz-
czenia jelita i  odbudowy jego zniszczonej flory bakteryj-
nej. Obecnie mamy do dyspozycji probiotyki zawierające 
duże ilości bakterii probiotycznych odpornych na często 
stosowane antybiotyki typu kolistyna, enrofloksacyna czy 
amoksycyklina. Dlatego florę bakteryjną można odbudo-

wywać już w  trakcie trwania kuracji antybiotykowej. Bak-
terie probiotyczne wspierają rozwój laktobakcyli w  jelicie 
cienkim, optymalizując warunki życia organicznych bakterii 
probiotycznych i  wypierając bakterie szkodliwe jak E.coli, 
salmonella czy Clostridum. Nowe probiotyki hamują rozwój 
grzybów. Wiele preparatów służących oczyszczaniu jelita 
zawiera specjalne prebiotyki odżywiające pozytywną florę 
bakteryjną jelita.

Stosowanie probiotyków sprawdza się przede wszystkim po 
przeżytym stresie. Przestawienie gołębi na inną karmę czy 
też niedobory wody rozciągające się na dłuższy okres czasu 
prowadzą do dysbiozy jelitowej (zaburzenie flory bakteryj-
nej), a  tym samym osłabiają odporność gołębi. Probiotyki 
najnowszej generacji przeciwdziałają takiej dysbiozie poja-
wiającej się po przeżytych sytuacjach stresowych. W trud-
nych momentach np. związanych ze stresem treningowym 
młodych gołębi, z  pobytem w  pojeździe kabinowym czy 
z  przeprowadzanymi kuracjami lekowymi, idealnie spraw-
dzają się także witaminy o  odpowiednim stężeniu, które 
przyspieszają regenerację.   n

3
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600 g puszka    Art.-Nr. 11547

Entrobac zawiera bakterie probiotyczne i  specjalne prebiotyki po-
trzebne do optymalnego zasiedlenia flory bakteryjnej jelita. Świetnie 
oczyszcza jelita w trakcie wysiłku i po nim, w przypadku przestawiania 
gołębi na inną karmę, w  sytuacjach stresowych i  po kuracjach leko-
wych. Szczep bakterii zawarty w tym preparacie jest odporny na wiele 
antybiotyków, dlatego Entrobac znakomicie oczyszcza jelito w trakcie 
i po kuracjach antybiotykowych. Flora bakteryjna zostaje odbudowa-
na, układ immunologiczny wzmocniony, a bakterie typu E.coli, salmo-
nella czy Clostridum wyparte. Poza tym produkty metaboliczne tych 
bakterii hamują rozwój grzybów.

Zalecane stosowanie:  
Okres lotowy:  
przez 2 dni po locie 5 g (1 miarka) na 1 kg karmy lub 1 litr wody. 
Okres lęgowy i pierzenie: 2 razy w tygodniu 5 g na 1 kg karmy lub 1 
litr wody. 
Po kuracjach lekowych: przez kilka kolejnych dni 10 g (2 miarki) na 1 kg 
karmy lub 1 litr wody w celu regeneracji flory bakteryjnej jelita.

Do zwilżenia karmy polecamy Moorgold.

n  stabilizacja jelita   n stabilność antybiotykowa   n hamowanie rozwoju grzybów

Entrobac 
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Odporność

Zrównoważone
jelita

Długotrwały 
efekt

Trawienie

„Entrobac jest probiotykiem, który zagościł w  menu moich gołębi na stałe. Stosuję go 
zarówno w okresie lotów, jak i rozpłodu czy wychowu młodych. Dzięki temu, że ma działanie 
przeciwgrzybicze, nie mam problemów z grzybami w mojej hodowli. Przed lotami, gdy istnieje 
konieczność antybiotykoterapii nigdy nie zapominam o podaniu Entrobacu już w trakcie 
podawania leku. Dzięki temu gołębie nie tracą formy, a  florę jelitową mają odbudowaną 
natychmiastowo. “
 Dariusz Bonczek
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1000 ml puszka    Art.-Nr. 11461

n czyste jelito  n związane odchody  n przyjazne stosowanie

Moorgold

Moorgold jest koncentratem czysto bagiennym złożonym z lecznicze-
go torfu. Zawarte w nim kwasy humusowe wiążą w jelicie substancje 
szkodliwe i wydalają je z organizmu. Nowa receptura zawiera poza tym 
specjalne włókna, dzięki którym odchody już po 2-3 dniach podawania 
Moorgold przyjmują stałą związaną konsystencję, a procesy trawienne 
przebiegają bez problemów. Nowy Moorgold ma formę żelu, dzięki 
czemu jest bardziej wydajny i przyjazny w stosowaniu. 

Zalecane stosowanie: 1 łyżka/kg karmy.

500 g puszka    Art.-Nr. 11115

n pierzenie puchu   n mieszanka ziół   n wsparcie dróg oddechowych

Kräuter-Gemüse-Mix

Kräuter-Gemüse-Mix  składa się z  17 różnych ziół. Te różnorodne 
substancje naturalne wyrównują deficyty organizmu wynikające 
z  tego, że gołębie nie mają możliwości wylatywania w  pola. 
Kräuter-Gemüse-Mix działa wspierająco na układ trawienny i  drogi 
oddechowe. Dzięki niemu odchody mają stałą konsystencję, spada 
puch, upierzenie jest błyszczące, a drogi oddechowe zadbane. 

Zalecane stosowanie: 10 g/kg karmy.

Siła natury

100 % natury

Spoczynek

Pierzenie

Trawienie

Długotrwały
efekt

Zrównoważone 
jelita

z
zz
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Odporność

500 ml butelka    Art.-Nr. 11310

n podniesienie formy   n odporność   n pierzenie puchu

Hexenbier

Hexenbier  jest mieszanką substancji witalnych takich jak cebula, 
miód, propolis (wosk pszczeli), jeżówka, sok z bzu, brodaczka (Usnea 
barbata) i czosnek. Wzmacnia odporność organizmu i budzi chęć do 
latania. 
Po kilkudniowym podawaniu Hexenbier gołębie mają różową skórę, 
białe brodawki nosowe i intensywnie pierzą puch. 

Zalecane stosowanie: 10ml/20 gołębi do wody lub karmy.

Siła natury

500 ml butelka    Art.-Nr. 11623

n wspieranie trawienia  n poprawa odporności  n ekstrakt chili

VitaloTop

VitaloTop to zoptymalizowana mieszanka roślinna na bazie chili i eks-
traktu z figowca benjamina, która pozwala zniwelować wszelkie niedo-
bory żywieniowe gołębi. Mieszankę uzupełniają takie cenne składniki 
jak jasnota i ekstrakt z rozmarynu. Przygotowując VitaloTop wykorzy-
staliśmy fakt, że gołębie nie wyczuwają smaku chili, które ma dobro-
czynny wpływ na organizm. Wspiera procesy trawienne oraz odbudo-
wuje naturalną równowagę flory bakteryjnej jelita.

VitaloTop sprawdza się znakomicie w okresach wzmożonego obcią-
żenia układu immunologicznego jako np. produkt towarzyszący te-
rapiom leczniczym w chorobie młodych jak i po przebytej chorobie. 
Zalecane stosowanie: 5 ml/Litr wody do picia. 

100 % natury

Prewencja

Zrównoważone
jelita

100 % natury

Loty

Szybki
Efekt
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L-karnityna i jod
Przyspieszenie metabolizmu

Aktywny metabolizm to w  nowoczesnym sporcie 
hodowlanym jeden z  podstawowych warunków 
osiągania sukcesów. My proponujemy tradycyjny 
preparat aktywujący metabolizm. Poza tym oferujemy 
także inne produkty uzupełniające, które podnoszą 
sprawność i  wydajność organizmu. To przecież nasz 
podstawowy cel.

Do procesu aktywacji metabolizmu wykorzystujemy silnie 
pobudzające działanie większych dawek jodu. To pozwala 
dość łatwo doprowadzić gołębie do formy. Już po kilku 
dawkach jodu obserwuje się zmiany w  zachowaniu gołębi. 
Jod, obok swojego działania na gruczoł tarczycy, odgrywa 
także ważną rolę w  regulacji procesów fizjologicznych jak 
wzrost, pierzenie czy reprodukcja. Poza tym, jest ważnym 
pierwiastkiem dla budowy odporności, ma działanie 
przeciwzapalne i antyoksydacyjne.  

Jod spełnia swoje zadania również w  leczeniu infekcji 
grzybiczych wywołanych np. przez drożdżaki. Wielodniowe 
kuracje jodem zaleca się także po leczeniu antybiotykowym. 
Coraz większe znaczenie jod zyskuje w  leczeniu 
i  zapobieganiu ospie, a  to wszystko ze względu na swoje 
działanie dezynfekcyjne. 

L-karnityna to skuteczna i  kluczowa substancja czynna 
w  procesie przemiany energetycznej. Badania pokazują, że 
gołąb musi dostać codziennie co najmniej 50 mg L-karnityny, 
aby poprawić swoją wydajność. To oznacza, że w  okresie 
lotowym L-karnitynę należy podawać regularnie, ponieważ 
tylko w  ten sposób rozwinie swoje skuteczne działanie 
w komórkach mięśniowych. Efekt jest widoczny dopiero po 
wielokrotnym spożyciu L-karnityny i objawia się dużą chęcią 
do treningu.

L-karnityna transportuje kwasy tłuszczowe 
z cytoplazmy do mitochondriów, czyli do elektrowni 
komórkowych, a  więc znacząco przyczynia się 

do pozyskiwania energii z  kwasów tłuszczowych. Posiada 
zdolność zapobiegania zmęczeniu i skurczom mięśni, wiążąc 
wolne reszty acetylowe i  zapobiegając ich szkodliwemu 
oddziaływaniu na mięśnie. L-karnityna stanowi także bufor 
dla kwasu mlekowego, co oznacza, że dzięki niej mięśnie nie 
zakwaszają się tak szybko pod wpływem dużego wysiłku.

W  normalnych warunkach (poza sezonem lotowym) 
zapotrzebowanie na L-karnitynę organizm zaspokaja sam, 
przeprowadzając syntezę „z  własnych środków”. Niedobory 
mogą się pojawić, jeśli zapotrzebowanie jest znacznie 
wyższe niż ilości L-karnityny dostarczane z  zewnątrz, a  jak 
wiadomo, karma zbożowa jest raczej uboga w tę substancję. 
Zapotrzebowanie organizmu na L-karnitynę wzrasta 
szczególnie w okresie treningów i lotów konkursowych.
Zalecamy stosowanie L-karnityny przez dłuższy czas, aby 
efekty były widoczne i odczuwalne. Dzięki niej gołębie lotowe 
nie męczą się tak szybko i  mogą utrzymać dużą szybkość 
lotu znacznie dłużej. L-karnityna pośrednio chroni również 
komórki mięśniowe, ponieważ zapobiega zakwaszeniu 
mięśni i pozwala gołębiom osiągać topowe wyniki. 

Podawanie L-karnityny w  trakcie zwykłego treningu przy 
gołębniku sprawia, że gołębie latają i trenują z dużą radością 
i chęcią. Wydajniejszy i dłuższy trening daje wymierne efekty 
i  poprawia metabolizm. Dzięki temu gołębie po wysiłku  
regenerują się znacznie szybciej, co również jest jednym 
z warunków osiągania sukcesów. 

L-karnityna poprawia wydajność organizmu optymalizując 
procesy przemiany materii oraz skraca czas regeneracji 
organizmu.  n
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100 ml butelka    Art.-Nr. 10850  |  250 ml butelka    Art.-Nr. 10851

n procesy krwiotwórcze   n budowa formy  n poprawa wydajności

Blitzform®Środek służący do poprawy wydajności i dezynfekcji wody w pojnikach.

Dobrze przyswajalny jod i magnez znacznie poprawiają stan zdrowotny 
gołębi. Blitzform zapewnia witalność i odporność; czyste gardła, błysk 
w oku, śnieżnobiałe brodawki nosowe, błyszczące upierzenie i różowe 
mięśnie klatki piersiowej z drobnymi plamkami, wskazującymi na formę

Dawkowanie:  Podnoszenie wydajności w sezonie lotowym: codzien-
nie 5 ml na 2-3 litry (2 ml/1 litr) czystej wody; w upalne dni zwiększenie 
ilości wody do 5 litrów, w dniu koszowania tylko czysta woda! Okres lę-
gowy oraz pierzenie: 5 ml na litrów (1 ml/1 litr) czystej wody 1-2 razy 
w tygodniu Dezynfekcja wody w pojnikach w pozostałe okresy roku: 
1 raz w tygodniu 5 ml na 5 litrów (1 ml/1 litr) wody pitnej.

Wskazówka: Nigdy nie używać pojników miedzianych i  ocynkowa-
nych. Można użyć naczyń plastikowych, szklanych i ceramicznych. Nie 
wolno podawać zwierzętom użytkowym. Chronić przed dziećmi. 

500 ml butelka    Art.-Nr. 11140

n poprawa pracy mięśni   n regeneracja   n chęć do latania

Carni-Speed®

Głównym składnikiem Carni-Speed jest L-karnityna. Ta witaminopo-
dobna substancja odgrywa kluczową rolę w  procesach przemiany 
tłuszczowej.  Badania naukowe wykazały, że dawka 10 ml Carni-Speed 
na 1 litr wody pokrywa zapotrzebowanie organizmu gołębi na L-kar-
nitynę. Magnez i selen zawarte w tym produkcie wspomagają prawi-
dłowe funkcjonowanie mięśni. Gołębie wykazują dużą chęć do latania.

Zalecane stosowanie: Codziennie 0,5ml / gołąb

Długotrwały
efekt

Loty

Trening

Loty

Wysoka
wydajność

Higiena
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Substancje witalne
Całoroczna optymalna opieka nad gołębiami obejmuje, 
obok 7-punktowego planu żywieniowego, także 
zaopatrzenie gołębi w  substancje witalne, do których 
zalicza się witaminy, pierwiastki śladowe i  minerały. 
Żaden organizm nie może zrezygnować z  tych 
mikroskładników, chociaż nie dostarczają mu energii. 
I tym właśnie różnią się od makroskładników, jakimi są 
tłuszcze, węglowodany i  proteiny. Substancje witalne 
należy uzupełniać zarówno w  sezonie lotowym, jak 
również w okresie wychowu młodych czy odpoczynku, 
ponieważ uczestniczą one w wielu procesach przemiany 
materii. 

Najbardziej znaną grupą substancji witalnych są witaminy, 
które dzieli się na te, które rozpuszczają się w tłuszczu i na 
te rozpuszczalne w  wodzie. Do witamin rozpuszczalnych 
w  tłuszczu zalicza się witaminę A, D, E i  K. Witaminę E 
określa się mianem witaminy płodności i  stosuje przed 
kojarzeniem gołębi w  pary. Witaminy C i  B rozpuszczają 
się w  wodzie. Witamina B12 uczestniczy w  procesach 
krwiotwórczych oraz w  procesach rozpadu niektórych 
kwasów tłuszczowych. W  okresie lotowym zwiększa się 
zapotrzebowanie organizmu gołęba nie tylko na witaminy, 
ale także na pierwiastki śladowe i  minerały. Magnez np. 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Trzeba 
jednak pamiętać, by nie przedawkować tych substancji, co 
niepotrzebnie mogłoby obciążyć procesy metaboliczne.  

W  sezonie lotowym, w  połowie tygodnia, podaje się 
mikroskładniki z  karmą, ponieważ są szybko przyswajalne 
i  równomiernie rozkładają się na wszystkie gołębie.  
Do wiązania mikroskładników z  karmą najlepiej nadają się 
mieszanki olejowe złożone z  różnych olejów roślinnych, 
lecytyny i  oleju rybnego. Kwasy tłuszczowe z  olejów 
rybnych i  roślinnych uczestniczą w  syntezie hormonalnej 
i budowie komórek oraz działają przeciwzapalnie. Natomiast 
nasycone kwasy tłuszczowe, wykorzystywane najczęściej 

do pozyskiwania energii, znajdują od jakiegoś czasu swe 
zastosowanie w hodowli gołębi w postaci tłuszczu owczego.

W  wartościowych mieszankach olejowych duże znacznie 
dla optymalnego żywienia gołębi mają dwa składniki. 
Jeden z nich to lecytyna, obecna w wielu olejach roślinnych, 
ale w  niewielkim stężeniu, dlatego należy ją dostarczać 
z  zewnątrz w  dodatkowych dawkach. Drugim składnikiem 
jest olej z kiełków ryżu, który dostarcza organizmowi wiele 
ważnych substancji, jak np. witaminę E i gamma-oryzanol. 
Witamina E poprawia skuteczność płodną, wychwytuje 
wolne rodniki i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. 
Poza tym gamma-oryzanol wpływa pozytywnie na 
odbudowę mięśni. Dyskutując o optymalnym dostarczaniu  
organizmowi substancji witalnych trzeba powiedzieć, 
że nasycone i  nienasycone kwasy tłuszczowe są bardzo 
wartościowe w  procesie przyswajania mikroskładników. 
Można je uzupełnić przy pomocy olejów pochodzenia 
roślinnego czy zwierzęcego.  n
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600 g puszka    Art.-Nr. 11253

RO 200 ready jest mieszanką prebiotyków, elektrolitów, aminokwa-
sów, nośników energetycznych, pierwiastków śladowych i  poliwita-
min. Idealnie dopasowany do potrzeb gołębi wspomaga budowę 
formy do momentu koszowania. Zawarte w nim prebiotyki stabilizują 
florę bakteryjną jelita, a tym samym poprawiają zdrowie.

Zalecane stosowanie:
20 g (1 czubata miarka) na 750 g karmy lub na 1 litr wody pitnej. Do 
zwilżenia karmy w  sezonie lotowym polecamy Oregano-Schaffett 
i Energie-Öl, a zimą w okresie odpoczynku Moorgold.
Gołębie lotowe: w trakcie ostatnich 2-4 posiłków przed koszowaniem 
i po lotach konkursowych w celu wzmocnienia organizmu. 
Pierzenie, lęg i wychów młodych: 2-3 razy w tygodniu. 

Przechowywanie: Przechowywać w  szczelnie zamkniętym pojemni-
ku, chronić przed światłem i wilgocią!

n proszek kondycyjny  n budowa formy   n wzrost wydajności organizmu

RO 200ready

„RO 200 ready stosuję zawsze pod koniec tygodnia lotowego razem ze zdrowymi tłusz-
czami -OreganoSchaffett. Dzięki temu gołębie wracają mniej zmęczone z lotu i szybciej 
się regenerują.“

Mariusz Murański

Loty

Zrównoważone
jelita

Długotrwały
efekt
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OptiBreed

OptiBreed zawiera kompleks substancji czynnych popra-
wiających syntezę białkową, która wpływa na przyspiesze-
nie procesów rozwojowych i wzrostowych młodych gołębi. 
Pozostałe składniki stabilizują układ trawienny, co z  kolei 
wzmacnia układ odpornościowy. Produkt zawiera witami-
nę E, która wpływa pozytywnie na skuteczność lęgową i za-
pobiega niedoborom. 

Zalecane dawkowanie:
40 g (ok. 1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy, mocno mieszać 
przez 30 sekund, by produkt połączył się z karmą. W okresie 
lęgowym oraz w okresie wychowu młodych podawać 3-5 
razy w tygodniu

1000 g puszka    Art.-Nr. 11564

n większa witalność   n owocne lęgi   n rozwój

Trawienie

Perfekcyjny 
rozpłód

Wzrost
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„W tym roku po raz pierwszy zastosowaliśmy w naszej hodowli Optibreed i jesteśmy 
zachwyceni. Nasze młode były witalne i zdrowe, dzięki temu, miały one bardzo dobry 
start w sezon lotowy i udowodniły co potrafią. „
 Bartosz Morel

Zapewnienie witalności od samego początku…

 …procentuje na przyszłość.



Courier 2021

Probiotyki – drobni pomocnicy,wielkie działanie
Utrzymanie czystych dróg oddechowych
W nowoczesnym sporcie hodowlanym utrzymanie dróg odde-
chowych w zdrowiu przez cały sezon jest kwestią priorytetową. 

Tradycyjne metody, polegające np. na jedno czy dwudnio-
wych kuracjach antybiotykowych sprawiają, że bakterie, któ-
re wywołują choroby dróg oddechowych, uodparniają się na 
konkretne antybiotyki. Dlatego Röhnfried poszedł w  innym 
kierunku i w drodze badań opracował nową, skuteczną i nie-
szkodliwą metodę utrzymania dróg oddechowych gołębi 
w zdrowiu przy pomocy bakterii probiotycznych.

Patrząc na błony śluzowe z mikrobiologicznego punktu widze-
nia zauważymy, że znajdują się na nich bakterie zarówno cho-
robotwórcze, jak i niegroźne, tzw. probiotyczne. 

Najnowsze badania pokazują, że bakterie wymieniają infor-
macje między sobą (Quorum Sensing). Procesy wymieniania 
informacji mają kompleksowy charakter, informacje wymie-
niane są przy pomocy substancji chemicznych, na końcach 

których przesyłane są sygnały. W ten sposób bakterie przeka-
zują sobie informacje dotyczące np. tego, w  którym miejscu 
w  organizmie istnieją dogodne warunki do namnażania się. 
Wolne miejsce i pożywienie to optymalna droga do tego, żeby 
bezproblemowo się rozwijać. Z kolei mało miejsca i niewiele 
pożywienia skłaniają mikroorganizmy do przejścia w stadium 
przetrwalnikowe.
To oznacza, że jeśli na niewielkiej przestrzeni zgromadzi się 
dużo bakterii nieszkodliwych i  wyślą one sygnał świadczący 
o  tym, że miejsce do rozmnażania się jest niewystarczające, 
bakterie chorobotwórcze zaczną tworzyć formy przetrwalni-
kowe. Te badania skłoniły nas do opracowania całkiem innego 
systemu higieny: tzn. nie dezynfekujemy, ale ustawicznie za-
siedlamy błony śluzowe bakteriami probiotycznymi, tworząc 
środowisko mikrobiologiczne. Dobre bakterie oczyszczają 
powierzchnię wysyłając sygnał o  niekorzystnych warunkach 
życia, czyli braku miejsca i pożywienia, wskutek czego bakterie 
chorobotwórcze nie namnażają się na błonach śluzowych. n
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50 ml zakraplacz    Art.-Nr. 11416

n białe nosy   n czyste gardła   n czyste drogi oddechowe

Avisana  krople do nosa i oczu

Avisana jest produktem aktywnie oczyszczającym błony śluzowe 
nosa i oczu, a także rany oraz wszystkie miejsca narażone na zranienia. 
Avisana wytwarza stabilną i  zdrową mikroflorę pokrywając  „chore”  
miejsca bakteriami  probiotycznymi. Avisana ma neutralne pH, 
jest niezwykle wydajna. Nie zawiera substancji zapachowych ani 
barwników. Avisana wytwarza na docelowej powierzchni warstwę 
probiotyczną o  długotrwałym działaniu, co sprawia, że dezynfekcja 
jest najczęściej zbędna.  

Zalecane stosowanie:  W  trakcie koszowania oraz rozdzielania po 
jednej kropli do każdego otworu nosowego.

Wysoka
wydajność

Loty

Prewencja
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Czysty oddech
Dlaczego czyste drogi oddechowe są tak ważne? Od dziesię-
cioleci my, hodowcy, powtarzamy, że chcąc zdobywać czo-
łowe wyniki musimy zadbać u naszych gołębi o czyste drogi 
oddechowe. Uważamy tak nie tylko dlatego, że pomaga to 
gołębiom w przyjmowaniu optymalnej ilości tlenu, ale także 
dlatego, że od kilku lat wiemy, iż gołębiom w orientacji poma-
ga także zmysł węchu.  

Z tego powodu firma Röhnfried już od dłuższego czasu forsu-
je koncept wzmacniający drogi oddechowe gołębi od środka. 
Z  jednej strony działają tu antybiotyczne oleje musztardo-
we z nasturcji i chrzanu, które, nie szkodząc florze bakteryj-
nej jelita, wpływają pozytywnie na oskrzela (patrz str. 29), 
a z drugiej strony, naturalne oleje ziołowe z tymianu, lukrecji 
i eukaliptusa, pobudzające nabłonek rzęskowy dolnych dróg 
oddechowych -tchawicy (patrz str. 30), a tym samym usuwa-
jące z tej części układu oddechowego pałeczki kurzu. 

Na śluz czy zanieczyszczenia zatok firma Röhnfried opra-
cowała niedawno nową strategię. Nowy produkt po-

zwala szybko i  efektywnie oczyścić błony śluzowe gór-
nych dróg oddechowych ze złogów, zanieczyszczeń 
i  kurzu po jesieni i  zimie. Ten nowy środek oczyszcza-
jący działa także antybakteryjnie na błonę śluzową  
i  pomaga zwalczyć zarazki chorobotwórcze. Obserwacje 
ostatnich lat pokazują, że takie metody, we współpracy z bak-
teriami probiotycznymi stanowiącymi tarczę antyzarazkową, 
pozwalają utrzymać zdrowe zatoki, a tym samym zminimali-
zować konieczność stosowania kuracji antybiotykowych z ich 
niekorzystnym wpływem na florę bakteryjną jelita. Dzięki 
temu nowemu produktowi udaje się zrezygnować z antybio-
tyków w sezonie lotowym. 

Nowy preparat oczyszczający można podawać bezpośrednio 
do otworów nosowych albo aplikować z wodą pitną. 

Ponieważ przypuszczamy, że bezpośrednio po aplikacji pre-
paratu może dojść do chwilowego zakłócenia pracy narządu 
węchu, zalecamy stosowanie go do nosa co najmniej pięć dni 
przed lotem lub przed treningiem.  n
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Drogi oddechowe

50 ml zakraplacz    Art.-Nr. 11513

n usuwanie śluzu   n czołowe nagrody   n czyste drogi oddechowe

Rozitol  Krople do nosa dla gołębi pocztowych

Jak wiadomo, gołąb pocztowy szukając drogi do domu, kieruje sie 
także narządem węchu. Dlatego ważne jest to, aby wysyłać gołębie 
na loty z czystymi drogami oddechowymi. Rozitol czyści nos i ułatwia 
usuwanie starego śluzu. Śluz oraz kurz ulegają rozrzedzeniu, po czym 
zostają przez gołębia połknięte lub należy je usunąć z nosa przy po-
mocy patyczka z wacikiem.

Zalecane stosowanie: Jedna kropla do każdego otworu nosowego 
minimum 5 dni przed kolejnym lotem.

Szybki efekt

Długotrwałe 
działanie

Wysoka 
wydajność
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500 ml butelka    Art.-Nr. 11161

Atemfrei jest eliksirem składającym się z  różnych olejów ziołowych, 
takich jak olej z lukrecji, tymianu, kopru włoskiego, anyżu i mięty pie-
przowej. Te substancje aktywują metabolizm układu oddechowego, 
wspierają układ immunologiczny i poprawiają witalność gołębi. Wy-
sokowartościowe oleje ziołowe ze swoim korzennym aromatem, z do-
datkiem witaminy C i  cynku wspierają fizjologiczne funkcje układu 
oddechowego.

Zalecane stosowanie:
Gołębie: z wodą pitną lub karmą; 10 ml na 1 litr wody lub 15 ml na 1 
kg karmy przez 5-10 dni. W przypadku dużych obciążeń i dużego wy-
siłku dawkę można podwoić.  Sezon lotowy - po lotach konkursowych: 
przez 2 dni na początku tygodnia. Przed użyciem mocno wstrząsnąć.

n drożne drogi oddechowe   n naturalne olejki  n wzmocniona odporność

Atemfrei6

Siła natury

Lukrecja:
Lukrecja jest rośliną leczniczą  
2012 r. Oczyszcza krew, usuwa 
śluz. Jej substancja czynna, gli-
cyryzyna, działa antybakteryjnie, 
antywirusowo i antygrzybicznie.

Tymian:
Oleje eteryczne zawarte w tymia-
nie mają działanie antybakteryjne 
i pomagają usunąć zalegający śluz. 
Poza tym tymian działa także anty-
oksydacyjnie.

Anyż:
Anyż jest rośliną leczniczą 2014r. 
Usuwa śluz, pobudza gruczoły 
układu żołądkowo-jelitowego 
i pomaga zwalczać robaki.

Eukaliptus:
Eukaliptus ma  działanie anty-
bakteryjne, pomaga usuwać śluz, 
wspomaga ukrwienie narządów. 
Stosuje się go najczęściej przy 
problemach z  drogami oddecho-
wymi.   

100 % natury

Naturalna ochrona
od wewnątrz

Szybki efekt
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Na wszystko znajdzie się lekarstwo
Ta stara prawda znanego księdza i znawcy medycyny na-
turalnej Sebastiana Kneippa zdobywa z roku na rok coraz 
większe znaczenie w nowoczesnym sporcie gołębiarskim. 
Coraz więcej bakterii uodparnia się na klasyczne antybio-
tyki, stąd antybiotyki pochodzenia roślinnego coraz moc-
niej wkraczają w pole naszych zainteresowań i stają się 
obiektem naszych badań naukowych ukierunkowanych 
na leczenie infekcji dróg oddechowych.

Antybiotyki pochodzenia roślinnego mają obok działania 
bakteriobójczego również działanie antywirusowe oraz grzy-
bobójcze. Nie stwierdzono działań ubocznych, a jeśli jakieś się 
pojawiły, to bardzo rzadko i w znikomej formie. Nie zaobser-
wowano również przypadków wytworzenia się oporności za-
razków na antybiotyki roślinne.

Inną zaletą antybiotyków naturalnych jest to, że nie szkodzą 
dobrym bakteriom, np. bakteriom jelitowym, które żyją w zgo-
dzie z organizmem, a tym samym pośrednio wzmacniają jego 
układ odpornościowy. Dzięki tym zaletom można je stosować 

profilaktycznie. Oprócz tego zaopatrują organizm w witaminy, 
minerały, mikropierwiastki oraz inne substancje witalne.

Sposób działania antybiotyków pochodzenia roślinnego
Silne substancje o działaniu antybiotykowym znajdziemy we 
wszystkich roślinach kapustowatych (np. chrzan) oraz w wie-
lu liliowatych (np. czosnek). Rośliny te zawierają związki siarki 
i olejki eteryczne, które działają hamująco na wszelkiego ro-
dzaju infekcje. Nasze nowoczesne technologie pozwalają wy-
krystalizować z tych roślin ich naturalne substancje czynne i 
zastosować je w naszych produktach.
Tradycyjna medycyna klasztorna od wieków stosowała nastur-
cję i chrzan do leczenia infekcji górnych dróg oddechowych i 
dróg moczowych, wykorzystując lecznicze działanie substan-
cji czynnych zawartych w tych roślinach, a mianowicie olejów 
musztardowych.  Jednak dopiero kontrolowana i fachowa 
uprawa pozwoliła na osiągnięcie wysokiego stężenia oleju 
musztardowego w tych roślinach leczniczych. Olej musztardo-
wy działa hamująco na rozwój zarazków chorobotwórczych. n

400 g puszka    Art.-Nr. 11626

n znakomita cena   n odciążenie procesów metabolicznych   
n białe brodawki nosowe

Avimycin forte

Avimycin forte jest suplementem diety wspierającym i odciążającym 
procesy metaboliczne (metionina & sproszkowany ostropest plamisty) 
do zastosowania po przebytej chorobie i przebytym stresie, a także 
wspierającym funkcjonowanie układu oddechowego po lotach kon-
kursowych. Zawiera obok chrzanu i nasturcji także ostropest plamisty, 
kurkumę, sproszkowane chili i metioninę. 

Zalecane stosowanie: 10 g produktu na 20 gołębi podawane z karmą.

Szybki efekt

Długotrwałe 
działanie

Wysoka 
wydajność
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n  znakomita przyswajalność   n źródło jodu i magnezu   n wspomaganie trawienia

Uzupełnienie minerałów
Minerały są nieorganicznymi substancjami, właściwie nie 
do zastąpienia przez inne elementy. Ponieważ ich niedobo-
ry prowadzą do zaburzenia kondycji fizycznej organizmu 
oraz jego wydajności, konieczne jest regularne dostarcza-
nie mu wszystkich minerałów i pierwiastków śladowych.  
Nawet najbardziej urozmaicona mieszanka zbożowa nie zawie-
ra wystarczającej ilości wapnia, dlatego regularnie, za wyjątkiem 
okresu lęgowego i  okresu pierzenia (loty konkursowe, okres 
spoczynku i  okres zimowy), należy podawać gołębiom suple-
menty diety zawierające wapń. Szczególnie dziś, przy obecnych 
warunkach hodowli gołębi z ograniczoną możliwością wylaty-
wania z gołębnika, skazane są one na dostarczanie wartościo-
wych minerałów właśnie z ręki hodowcy. Wapń (Ca) i fosfor (P) 
są podstawowymi pierwiastkami uczestniczącymi w  budowie 
kości i w metabolizmie kostnym. Wapń odgrywa również ważną 
rolę w pracy mięśni i serca oraz w procesach krzepnięcia krwi, 
a także dba o równowagę kwasowo-zasadową organizmu. Nie-
dobory tego pierwiastka prowadzą do krzywicy mostka i zabu-
rzeń w procesie budowy skorupki. 
Takie pierwiastki jak magnez, sód, potas, chlor czy siarka uczest-
niczą w procesach przemiany materii, aktywują enzymy, przeno-
szą bodźce między układem nerwowym i  mięśniowym, dbają 

o optymalizację pracy mięśni, uczestniczą w wytworzeniu rów-
nowagi osmotycznej, kwasowo-zasadowej oraz elektrolitowej 
organizmu, a także biorą udział w produkcji kwasu żołądkowe-
go. To oznacza, że są niezbędne do prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu i budowy jego wydajności. 
Pierwiastki śladowe, jak już sama nazwa wskazuje, występują 
w organizmie w niewielkich ilościach. Mimo to są bardzo ważne 
dla syntezy tłuszczowej i syntezy cholesterolu, dla prawidłowo 
funkcjonującego układu immunologicznego oraz dla przemiany 
energetycznej organizmu. 
Wszystkie nasze mieszanki zawierają oczywiście także kamyki 
żołądkowe, które ułatwiają mechaniczne procesy trawienne 
w żołądku mięśniowym. Bez nich nie doszłoby do całkowitego 
trawienia ziaren, co wywołałoby dolegliwości trawienne. Różno-
rodny i bogaty skład mieszanek oraz ich znakomita przyswajal-
ność przez organizm gołębia jest podstawą optymalnego syste-
mu żywieniowego. 
Zaleca się także dostarczanie organizmowi minerałów nie tylko 
w formie stałej, ale także płynnej, szczególnie w okresach wzmo-
żonego zapotrzebowania na minerały i  pierwiastki śladowe. To 
sprawia, że młode gołębie rozwijają się jeszcze lepiej, co z kolei jest 
podstawą przyszłych sukcesów lotowych i rozpłodowych.  n

7

12 Sztuk karton    Art.-Nr. 11275

Leckerstein®

Leckerstein dzięki szczególnej technologii wytwarzania i  odpowiedniej 
ziarnistości jest produktem bardzo atrakcyjnym dla gołębi. W okresie lęgo-
wym zapobiega niedoborom mineralnym, a w sezonie lotowym zawarte 
w nim jod i magnez wpływają pozytywnie na wydajność i wyczynowość 
organizmu. Dzięki dobrej przyswajalności przez organizm gołębie otrzy-
mują wystarczające ilości minerałów i  mikroelementów także w  sezonie 
lotowym. 

Pierzenie

100 % natury

Spoczynek

z
zz
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5 kg wiadro    Art.-Nr. 11189

n pobudzenie metabolizmu   n wydajność lotowa   n wspomaganie procesów trawiennych

Reisemineral

Reisemineral jest produktem naturalnym zawierającym oregano 
i zioła z formułą Herba-San. Zawiera wszystkie niezbędne do życia mi-
nerały, mikropierwiastki oraz substancje czynne i witalne. Dzięki zna-
komitej przyswajalności przez organizm Reisemineral wystarczająco 
pokrywa zapotrzebowanie gołębi na minerały w  sezonie lotowym. 
Substancje witalne i wartościowe zioła stymulują procesy trawienne 
i metaboliczne, co wpływa pozytywnie na wydajność lotową.

Zalecane stosowanie: Codziennie 1 miarka (ok. 140 g)  na 75 gołębi.  
Dzienną dawkę tak odmierzyć,  aby była zjadana do następnego dnia.

5 kg wiadro    Art.-Nr. 11190

n  budowa piór   n budowa kości   n wzrost

Zucht- & Mausermineral

Zucht- und Mausermineral jest produktem naturalnym zawierają-
cym oregano oraz takie zioła jak kozieradka pospolita, aloes, szałwia, 
tymian i  chinowiec. Karma przeznaczona na okres lęgu i  pierzenia, 
wzbogacona dodatkowo metioniną i wszystkimi niezbędnymi do ży-
cia minerałami i mikropierwiastkami. Dba o prawidłowy rozwój sko-
rupki oraz budowę kości młodych gołębi w gnieździe. Substancje wi-
talne i wartościowe zioła stymulują procesy trawienne i metaboliczne.

Zalecane stosowanie:
Codziennie 1 miarka (ok. 140g)  na 75 gołębi w karmiku, na stole do 
karmienia czy też niewielkie dawki indywidualnie w celach.  
Dzienną dawkę tak odmierzyć, aby była zjadana do następnego dnia.

Perfekcyjny
rozpłód

Zrównoważone
jelita

Pierzenie

Loty

100 % natury

Długotrwały
efekt
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5 kg wiadro    Art.-Nr. 10697  |  25 kg worek    Art.-Nr. 10836

n   poprawia trawienie   n znakomita przyswajalność   n równowaga kwasowo-zasadowa

Grit mit Anis

Grit mit Anis jest mieszanką złożoną z muszli, kwarcu i czerwonych ka-
mieni. Te optymalizują ofertę mineralną i sprawiają, że wapno zawarte 
w Grit mit Anis jest aktywne przez dłuższy okres czasu. Kamyki kwarco-
we i czerwone wspomagają procesy trawienne, a zawarte w nich mine-
rały regulują gospodarkę kwasowo-zasadową organizmu. Grit mit Anis 
jest dobrze przyswajalny przez organizm dzięki zawartemu w nim olejo-
wi anyżowemu i swojej specjalnej strukturze. 

Zalecane stosowanie: Podawać gołębiom tyle, ile są w stanie zjeść 
jednego dnia.

7

10 kg wiadro    Art.-Nr. 11457

n wyrównanie niedoborów mineralnych   n drobnoziarnista jakość   n poprawia trawienie

Standardmineral

Standardmineral jest produktem naturalnym, zawierającym wszyst-
kie niezbędne do życia minerały, pierwiastki śladowe oraz wartościo-
we substancje czynne i witalne. 
Standardmineral wyrównuje braki mineralne, stymuluje procesy tra-
wienne oraz metaboliczne. Dzięki swej drobnoziarnistej strukturze jest 
chętnie zjadany przez gołębie. 

Zalecane stosowanie: Codziennie ½ - 1  miarki (ok. 70-140 g) na 80 
gołębi - w karmniku.

Zrównoważone
jelita

Aktywna formuła

Długotrwały
efekt

Pierzenie

Perfekcyjny
rozpłód

Zrównoważone
jelita
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1 kg puszka    Art.-Nr. 10955

n witaminy   n minerały   n pierwiastki śladowe

Topfit-Futterkalk

Topfit Futterkalk jest specjalną mieszanką minerałów, witamin i pier-
wiastków śladowych. Podawany regularnie wspiera procesy rozwo-
jowe organizmu, budowę mięśni, płodność i rozwój kości. W okresie 
lęgowym i wychowu młodych przynosi optymalne rezultaty.

Zalecane stosowanie: Topfit można podawać w karmikach jako sa-
modzielną karmę lub jako dodatek do karmy.  Jako produkt łączący 
wapno z karmą polecamy Oregano-Schaffett.
W okresie pierzenia i lęgu oraz w sezonie lotowym codziennie ok. 20 g 
(1 łyżka stołowa)  na 10 gołębi.

500 ml butelka    Art.-Nr. 11582

n twarde skorupki jaj   n wspomaga rozród   n niezbędne minerały

Mineraldrink

Mineraldrink to napój mineralny dostarcza gołębiom rozpłodowym 
i  młodym wartościowych minerałów w  okresie wzmożonego zapo-
trzebowania, np. w okresie poprzedzającym składanie jajek oraz w fa-
zie wychowu młodych. Takie cenne pierwiastki śladowe jak miedź, 
mangan i cynk wspierają ważne procesy metaboliczne w organizmie 
gołębi. 

Zalecane stosowanie: 5 ml na 1 litr wody do picia

Perfekcyjny 
rozpłód

Wzrost

Młode

Perfekcyjny 
rozpłód

Aktywna
formuła

Pierzenie
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7
250 ml butelka    Art.-Nr. 11497

n przygotowanie do rozpłodu   n budowa mięśni   n ochrona komórek

Taubenfit-E 50

Taubenfit-E50 ma za zadanie, w połączeniu z innymi produktami, po-
krywać zapotrzebowanie organizmu na witaminę E, szczególnie u go-
łębi rozpłodowych. Witamina E, w połączeniu z selenem, wpływa po-
zytywnie na płodność gołębi, skuteczność klucia, wychów młodych, 
budowę mięśni oraz skuteczność lotową. Poza tym, selen wpływa 
korzystnie na układ immunologiczny. Witamina E jest znana ze swych 
właściwości antyoksydacyjnych i chroni nienasycone kwasy tłuszczo-
we, witaminę A i komórki organiczne przed wolnymi rodnikami. 
Zalecane stosowanie: 5 ml/Litr wody

700 g puszka    Art.-Nr. 11614

n drożdże piwne   n pyłki kwiatowe   n kwasek cytrynowy

Pavifac®

Pavifac Spezialbierhefe jest wartościowym produktem natural-
nym. Zawiera aminokwasy, minerały i  pierwiastki śladowe oraz 
witaminy z grupy B w dużym stężeniu. Aminokwasy ułatwiają wy-
chów młodych i zapewniają rozwój wartościowego upierzenia. Mi-
kropierwiastki i  witaminy wspierają procesy rozwojowe młodych 
i wspierają procesy trawienne.

Zalecane stosowanie: 2 łyżki stołowe / kg karmy

1000 ml butelka    Art.-Nr. 10528

n rozwój piór   n błyszczące upierzenie  n ułatwia pierzenie

Taubengold®

Taubengold® jest nieodzowny w  okresie pierzenia przy procesach 
budowy nowych piór oraz wyrównywaniu niedoborów żywienio-
wych. Dzięki dużej zawartości aminokwasów siarkowych, jak metioni-
na i cholina, zapewnia powstanie jakościowego upierzenia. Poza tym 
Taubengold odciąża wątrobę, co wpływa pozytywnie na samopo-
czucie gołębi. Taubengold zawiera także wapń i pierwiastki śladowe, 
tak ważne w procesie pierzenia. 
Zalecane stosowanie: 1 ml/ 1 gołębia codziennie do wody lub karmy.

Wzrost

Pierzenie

Wystawy

Perfekcyjny 
rozpłód

Wysoka
wydajność

Szybki efekt

Pierzenie

Perfekcyjny 
rozpłód

Spoczynek

z
zz
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100 ml butelka    Art.-Nr. 10500  | 500 ml butelka    Art.-Nr. 10502
250 ml butelka    Art.-Nr. 10501  | 1000 ml butelka    Art.-Nr. 10531

n 18 witamin   n wyrównywanie niedoborów  witaminowych   n lepsze procesy metaboliczne

Gervit-W®

Gervit W podaje się z wodą lub z karmą zbożową, w celu wyrównania 
niedoborów witaminowych, wynikających z jednostronnego żywienia 
w okresie lęgowym, w sezonie lotowym, w okresie pierzenia, w czasie 
wystaw oraz w trudnych porach roku. Gervit W jest godny polecenia 
także przy niedoborach witaminowych po dużym wysiłku. Produkt 
ten wspomaga także procesy metaboliczne.

Zalecane stosowanie: 5 ml na 20 gołębi do wody lub karmy.

60 tabletek    Art.-Nr. 10529

n wyrównanie niedoborów   n siła   n wytrzymałość

Flugfit Flughopper Dragees

Flugfit Flughopper-Dragees to kombinacja witamin, aminokwasów, 
miodu pszczelego i  węglowodanów w  wysokim stężeniu. Wartość 
tego produktu tkwi w specjalnej technologii, która pozwala uwalniać 
się substancjom czynnym jeszcze wiele godzin po podaniu. To daje 
gołębiom siłę na powrót do domu.

Zalecane stosowanie:  1 tabletka na gołębia podczas koszowania.

„Flugfit nazywamy w naszej hodowli pigułkami „80%”, bo zawsze, gdy je zastosuje-
my, gołębie pokazują swoją klasę i zgarniamy pierwsze konkursy. Są to małe pigułki 
z wielką mocą.“

Roland i Denis Faber

Wysoka 
wydajność 

Długotrwały
efekt

Perfekcyjny 
rozpłód

Perfekcyjny 
rozpłód

Długotrwały
efekt

Loty
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800 g puszka    Art.-Nr. 10531

n ochrona przed insektami   n pielęgnacja upierzenia   n pielęgnacja skóry

Badesalz

Badesalz sprawdza się o każdej porze roku, a szczególnie polecana 
jest na okres pierzenia. Ułatwia usuwanie kurzu, łupieżu, łuszczącej się 
skóry, brzydkich piór i puchu. Dzięki temu  proces zmiany upierzenia 
przebiega łatwiej, a skóra jest ładna i zadbana. Gołębie mają błyszczą-
ce, jedwabiste upierzenie. Poza tym, sól do kąpieli przeciwdziała także 
roztoczom, piórojadom i innym pasożytom.

Ostrożnie z biocydami. Przed użyciem zapoznaj się z etykietą. 
Złe zastosowanie może grozić utratą zdrowia.

Pierzenie

Higiena

Długotrwały
działanie

400 ml spray    Art.-Nr. 11487

Bio-Air-Fresh zawiera różne destylaty ziołowe poprawiające jakość 
powietrza. Zawarte w destylatach olejki eteryczne niwelują nieprzy-
jemny zapach i pozytywnie wpływają na drogi oddechowe. Olej kam-
forowy ułatwia usuwanie z  organizmu śluzu. Olejki eukaliptusowy 
i miętowy poprawiają ukrwienie dróg oddechowych.  

Zalecane stosowanie: W sezonie lotowym kilka dawek aerozolowych 
serwowanych w gołębniku każdego wieczoru. 
Zaleca się stosowanie produktu także zimą i wczesną wiosną. 

Wskazówka: Wieczorem spryskać siodełka w gołębniku, by gołębie 
inhalowały się  Bio-Air-Fresh całą noc.

n poprawa jakości powietrza   n wiązanie kurzu   n czyste drogi oddechowe

Bio-Air-Fresh  Spray poprawiający jakość powietrza

Łatwe 
zastosowanie

Długotrwały 
efekt

Wysoka 
wydaność
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Zarządzanie gołębnikiem

750 ml spray    Art.-Nr. 11485

n proste użycie   n roztocza & kleszcze   n wszy & pchły

Aparasit® 
Aparasit jest antypasożytniczym aerozolem do zwalczania robactwa. Szybko i  skutecznie 
niszczy roztocza, kleszcze, wszy, pchły i inne robactwo. Dzięki łatwemu stosowaniu wykorzy-
stuje się go do zwalczania szkodników w celach i na sprzętach.

Ostrożnie z  biocydami. Przed użyciem zapoznaj się z  etykietą. Złe zastosowanie 
może grozić utratą zdrowia.

Wysoka
wydajność

Długotrwałe 
działanie

Higiena

500 ml butelka    Art.-Nr. 10674        1000 ml butelka    Art.-Nr. 10675

n  ptaszyniec kurzy   n wszy & pchły   n komary & muchy

Mitex

Mitex zawiera naturalną substancję ze złocienia o  nazwie pyretryna oraz substancje 
zwalczające insekty o mocnym synergetycznym efekcie. Ta kombinacja daje długotrwa-
łe działanie. Środek skutecznie niszczy insekty latające i  pełzające, takie jak roztocza 
(także ptaszyńca kurzego), wszy, pchły, piórojady oraz szkodniki typu muchy, komary 
i  karaluchy. Dzięki udoskonalonej kombinacji substancji czynnych Mitex ma podwójne 
działanie: efekt knock-down (paraliż) oraz efekt kill-down  (szybkie zabijanie). Mimo to 
jest środkiem nieszkodliwym dla stałocieplnych.

Ostrożnie z  biocydami. Przed użyciem zapoznaj się z  etykietą. Złe zastosowanie 
może grozić utratą zdrowia.

Wysoka
wydajność

Długotrwałe 
działanie

Higiena

250 g puszka   Art.-Nr. 11548

n  przeciw wirusom   n przeciw grzybom  n przeciw drożdżakom

Desinfektion Pro

Desinfektion Pro to pewny i  uniwersalny środek dezynfekcyjny przeciw wirusom 
(z otoczką lipidową i bez niej), bakteriom, grzybom i drożdżakom. Środek ten jest biode-
gradowalny i skuteczny w działaniu. Specyficzne działanie Desinfektion Pro sprawia, że 
zarazki nie wytwarzają na niego oporności. Przygotowany roztwór jest aktywny 5 dni, 
jeśli przechowywany jest w pojemnikach nieprzepuszczających światła.  

Ostrożnie z biocydami. Przed użyciem zapoznaj się z etykietą. Złe zastosowanie może grozić 
utratą zdrowia.

Wysoka
wydajność

Długotrwałe 
działanie

Higiena
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Trichomonadoza  (żółty guzek)

Znaczenie dla hodowli
Trichomonadoza jest chorobą najczęściej występującą u gołębi, 
niebezpieczną szczególnie dla piskląt w gnieździe i dla młodych 
gołębi. U gołębi dorosłych infekcja ta jest oznaką osłabienia or-
ganizmu i utratą kondycji oraz złej organizacji gołębnika. 
Normalnie prawie każdy gołąb jest nosicielem trichomonad 
i niewielka infekcja nie wywołuje żadnych poważniejszych za-
burzeń zdrowotnych. Jeśli jednak zarazki namnożą się w więk-
szych ilościach, można zauważyć pierwsze symptomy chorobo-
we: śluz w gardle, spadek witalności, zaczerwieniona i pokryta 
śluzem gardziel. Przy poważnej infekcji, czyli dużej liczbie za-
razków uczestniczących w wywołaniu infekcji, trichomonadoza 
może prowadzić nawet do śmierci.
Zarazki chorobotwórcze
Przyczyną choroby są zarazki o  nazwie Trichomonas 
galline. To jednokomórkowe ruchliwe pasożyty należące do wi-
ciowców. Trichomonady atakują błony śluzowe woli, przełyku, 
gardzieli i ust. Przy bardziej intensywnej infekcji lub pępkowej 
odmianie tej choroby może dojść do zaatakowania także innych 
narządów, jak np. jelita, wątroba, płuca czy mózg. Istnieje wie-
le szczepów trichomonad o  różnym stopniu patogeniczności. 
W ich zwalczaniu trichomonad bardzo dużą rolę odgrywa na-
turalna, organiczna odporność gołębia. Gołębie zarażają się po-
przez zakażoną wodę do picia, a pisklęta w gnieździe oraz gołę-
bie młode także bezpośrednio przez mleko z woli od rodziców, 
u których występuje ukryta (bezobjawowa) forma choroby. 

Objawy kliniczne zależą od stopnia infekcji, od wrót zakażeń 
oraz patogeniczności zarazka:
• utrata witalności,
• mniejsza wydajność lotowa,
• zaczerwieniona gardziel pokryta śluzem,
• żółte punktowe naloty na śluzówce ust, które trudno usu-

nąć,
• wzmożone przełykanie śliny,
• brak apetytu i wychudzenie,
• rzadkie odchody,
• u  gołębi młodych z  odmianą pępkową owrzodze-

nie okolic pępka oraz innych narządów, rzadki kał 
i  ustawiczne piskanie z  zaburzeniami rozwojowymi. 

Pewną diagnozę można postawić tylko na podstawie wymazu 
z woli i badań mikroskopowych. 

Leczenie
W  obecnej hodowli znacznie lepiej sprawdziła się profilak-
tyka niż leczenie. Jako środek profilaktyczny stosuje się za-
kwaszoną wodę do picia oraz używanie suchych poidełek, 
ewentualnie używanie poidełek wymiennie. Przy wyniku 
pozytywnym stosuje się terapię leczniczą przy pomocy  
Ronidazolu. Po terapii podaje się probiotyki oraz aminokwasy 
w celu regeneracji organizmu gołębia.  n

42
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Zdrow
ie

Kokcydioza
Znaczenie
Kokcydia, obok trichomonad, to najczęstsze jednokomórko-
we endopasożyty występujące u  gołębi. Kokcydia zamiesz-
kują jelito cienkie i  podobnie jak trichomonady mogą być 
jedną z przyczyn choroby młodych, która, jak już wiadomo, 
jest chorobą wieloczynnikową. To oznacza, że stanowią in-
dykator dla odporności organizmu. Kokcydioza pojawia się 
najczęściej u gołębi młodych i wskazuje na osłabioną odpor-
ność, stres, inną infekcję, robaki lub złą organizację gołębni-
ka. Dziś można już powiedzieć, że znaczenie kokcydiozy jako 
choroby występującej spontanicznie, jest raczej niewielkie. 
Mimo to przyczynia się ona do ewentualnej utraty kondycji. 

Czynnik zakaźny
Kokcydia to pierwotniaki z grupy wiadroia, rozmnażające się 
w nabłonku jelita cienkiego. Organizm gołębi żyje w równo-
wadze z kokcydiami, tzn. gdy jest zdrowy, nie pojawiają się 
żadne objawy. Infekcja następuje poprzez zjedzenie oocyst 
z kału zainfekowanych gołębi. Trzeba wiedzieć, że inwazyjne 
są wyłącznie dojrzałe oocysty. To oznacza, że chorobę mogą 
wywołać tylko takie, które odpowiednio długo dojrzewa-
ły w  środowisku zewnętrznym. Czas rozwoju wynosi 24-48 
godzin. Dlatego bardzo dużą rolę w walce z rozprzestrzenia-

niem się kokcydiów odgrywa regularne i dokładne czyszcze-
nie gołębnika. Przy osłabionej odporności kokcydia mogą 
wywołać ostrą infekcję, która może prowadzić do biegunek, 
zaburzeń resorpcji pożywienia, do odwodnienia i silnego wy-
chudzenia. 

Symptomy
• rozrzedzone odchody przez śluzowaty i wodnisty kał, cza-

sami po biegunki ze śladami krwi,
• nastroszone pióra,
• utrata kondycji,
• brak apetytu,
• wychudzenie.

Diagnoza
Mikroskopowe badanie próbek kału.

Leczenie
Leczenie zleca lekarz weterynarii. Po zakończonej terapii należy 
obowiązkowo zdezynfekować gołębnik.
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Poprawa kondycji
Wzmacnianie kondycji gołębi pocztowych poprzez produkty Röhnfried

Informacja wstępna: W tym planie żywieniowym zalecamy 
stosowanie mieszanki energetycznej jako karmy podstawo-
wej. Oczywiście codziennie gołębie muszą mieć do dyspozycji 
świeży grit i kamień Leckerstein. 

W dniu lotu bardzo ważna jest szybka regeneracja. 
Już w trakcie pierwszego pojenia odbywa się po-
budzenie metabolizmu przy pomocy butafosfanu 
oraz regeneracja mięśniowa przy pomocy amino-
kwasów i węglowodanów. Drugie pojenie zapew-
nia obniżenie ryzyka infekcyjnego dzięki oregano 
i kwasom organicznym. 

Dzień lotu

Dzień po locie -  dobrze przyswajalne proteiny 
pochodzenia zwierzęcego zapewniają odbudowę 
mięśni, a prebiotyki i probiotyki wspomagają układ 
odpornościowy. L-karnityna dodana do wody przy-
wraca ochotę na latanie już następnego dnia po 
locie. W  razie konieczności można także przepro-
wadzić terapię dróg oddechowych opartą na bazie 
roślinnej.

Poniedziałek

Drugiego dnia po locie probiotyki stabilizują układ 
immunologiczny, a podawane równocześnie kwa-
sy humusowe utrzymują w  zdrowiu jelita. Suple-
menty diety dodane do wody pitnej pobudzają 
metabolizm i  obniżają ryzyko infekcyjne. W  razie 
konieczności można także przeprowadzić terapię 
dróg oddechowych opartą na bazie roślinnej. 

Wtorek

Trzeciego dnia po locie nadal wspiera się funkcjo-
nowanie układu immunologicznego przy pomocy 
probiotyków i  kwasów humusowych. W  razie ko-
nieczności można także kontynuować terapię dróg 
oddechowych opartą na bazie roślinnej. L-karnity-
na podawana z wodą pitną pobudza procesy me-
taboliczne. 

Środa

wzmocnienie odporności
oczyszczenie dróg oddechowych
dostarczenie substancji witalnych
obniżenie ryzyka infekcyjnego
przyspieszenie regeneracji
pobudzenie metabolizmu
dostarczenie substancji mineralnych
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Od 400 km gołębie dostają posiłek z dobrze przy-
swajalnymi witaminami i pierwiastkami śladowymi 
w  celu poprawy formy. W  wodzie pitnej oprócz 
L-karnityny pojawia się także czysty jod oraz do-
brze przyswajalne żelazo, służące budowie opty-
malnej formy. 

Czwartek
W  trakcie obydwu posiłków gołębie dostają wi-
taminy z  karmą. Aby osiągnęły szczytową formę 
podaje się także z  wodą pitną, obok L-karnityny, 
butafosfan. 

Piątek
W  dniu koszowania zaleca się aplikowanie tylko 
butafosfanu z wodą pitną. Poza tym, terapia dróg 
oddechowych przy pomocy probiotycznych kropli 
do nosa podawanych w  momencie wkładania do 
kosza.

Dzień koszowania



poniedziałek

rano + wieczorem:
przyspieszenie regeneracji:

Moorgold + K+K Protein 3000

wzmocnienie odporności:
Immunbooster + Entrobac

w razie potrzeby: 
oczyszczenie dróg oddechowych:

Atemfrei + Avimycin forte

obniżenie ryzyka infekcyjnego:
Avidress Plus + UsneGano 

pobudzenie metabolizmu:
Carni-Speed

Grit mit Anis

wtorek

rano:
obniżenie ryzyka infekcyjnego:

Moorgold + 
Immunbooster +

Entrobac

w razie potrzeby: 
oczyszczenie dróg oddechowych:

Atemfrei + Avimycin forte

obniżenie ryzyka infekcyjnego:
Avidress Plus 

pobudzenie metabolizmu:
Carni-Speed +

Hexenbier

Leckerstein

dzień lotu

po locie:
oczyszczenie dróg oddechowych:

Avisana

oczyszczenie dróg oddechowych:
co 3 tygodnie 

oraz przed ważnymi lotami
 Rozitol 

przyspieszenie regeneracji:
Rotosal + Mumm + Bt-Amin forte

obniżenie ryzyka infekcyjnego:
drugie pojenie

Avidress +UsneGano

Leckerstein 

dodatki na karmę/ 
zastosowanie

dodatki do wody

minerały
(po jedzeniu)

Koncept żywieniowy 100 -700 km



środa

rano:
wzmocnienie odporności:

Moorgold +
Immunbooster

w razie potrzeby:
 oczyszczenie dróg oddechowych:

Atemfrei + Avimycin forte

obniżenie ryzyka infekcyjnego:
Avidress Plus 

pobudzenie metabolizmu:
Carni-Speed  +

Hexenbier

Grit mit Anis

czwartek

rano:
wzmocnienie odporności:

Oregano-Schaffett +
Immunbooster 

Od 400 km wieczorem:
uzupełnienie substancji witalnych:

Oregano-Schaffett +
RO 200 ready

obniżenie ryzyka infekcyjnego:
Avidress Plus 

pobudzenie metabolizmu:
Carni-Speed +

Blitzform

Reisemineral

piątek

rano:
wzmocnienie odporności:

Oregano-Schaffett +
Immunbooster 

wieczorem:
uzupełnienie substancji witalnych:

Oregano-Schaffett +
RO 200 ready

pobudzenie metabolizmu:
Carni-Speed +

Rotosal

Reisemineral

sobota/dzień koszowania 

w czasie koszowania:
oczyszczenie dróg 

oddechowych:
Avisana

pobudzenie 
metabolizmu:

Rotosal

Jako ostatni posiłek 

przed koszowaniem 

zalecamy 5 ml Rotosal 

na 20 gołębi

 z łuskanym ziarnem 

słonecznika.

Wskazówka

100 -700 km



poniedziałek

rano: Moorgold +
Entrobac + K+K Protein 3000

wieczorem:
Moorgold + Entrobac +

K+K Protein 3000

Rotosal + Bt-Amin forte + 
Mumm

poniedziałek

wieczorem: Oregano-Schaffett +
Immunbooster

na gołębia: 1 RO200 Tabs

Avidress Plus + 
Carni-Speed +

Blitzform

dzień lotu 

przy rozdzielaniu: 
Avisana

Rotosal + Bt-Amin forte + 
Mumm

niedziela

wieczorem:
Oregano-Schaffett +

Immunbooster

Avidress Plus + 
Carni-Speed +

Blitzform

dodatki 
na karmę

dodatki 
do wody

dodatki 
na karmę

dodatki
do wody

wtorek

rano: Moorgold +
Entrobac + K+K Protein 3000

wieczorem: 
 Moorgold + Entrobac +

K+K Protein 3000

Avidress Plus + UsneGano + 
Carni-Speed

wtorek

na gołębia: 1 RO200 Tabs

Avidress Plus + 
Carni-Speed +

Blitzform

Koncept żywieniowy na długi dystans 700 -1000 km



Koncept żywieniowy na długi dystans

środa 

wieczorem:
Atemfrei + Avimycin forte

Mineraldrink +
Carni-Speed

środa

na gołębia: 1 RO200 Tabs

Avidress Plus +
Carni-Speed

czwartek

wieczorem po treningu:
Rozitol 

wieczorem:
Atemfrei + Avimycin forte

Mineraldrink +
Carni-Speed

czwartek

piątek 

wieczorem:
Oregano-Schaffett + 

Immunbooster

Avidress Plus +
Carni-Speed

piątek

sobota/dzień koszowania 

wieczorem:
Oregano-Schaffett  +

Immunbooster

Avidress Plus +
Carni-Speed

sobota

w czasie koszowania: 
Avisana

700 -1000 km
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Sezon lotowy 2020 gołębi dorosłych rozpoczął się dwa tygo-
dnie później niż było to zaplanowane. W związku z tym, wielu 
hodowców zaliczyło wpadki na początku sezonu, ponieważ za-
łożyli, że lotów w sezonie 2020 nie będzie z powodu Covid-19, 

i mówiąc wprost, odpuścili sobie fazę przygotowania do lotów.
W naszej hodowli gołębie były przygotowywane według pla-
nu, tak jakby sezon miał rozpocząć się o czasie. Potwierdziło się 
to na locie próbnym z kabiny, gołębie wróciły bardzo szybko 
i praktycznie całą grupą. Dlatego na pierwszy lot z miejscowo-
ści Częstochowa apetyt był bardzo duży. Jak się okazało, lot 
był co najmniej dziwny, gołębie wracały z każdego kierunku 
i zdecydowanie po przewidywanym czasie. Co mogło być przy-
czyną? Według mnie brak wytrenowania innych gołębi, które 
krążyły w miejscu wypuszczenia i odchodziły grupami, zbyt 

wczesne wypuszczenie, przepełnienie w koszach oraz chłod-
na noc. Świadomie mówię o tych sprawach, ponieważ nie do 
końca zależą one od hodowcy, a w moim przekonaniu mają 
istotny wpływ na przebieg zawodów. Nie wszyscy zdają sobie 
sprawę z faktu, że gołębie, które wypadają z kabiny jak „kury” 
i uderzają o twarde podłoże lub wpadają w wysoką trawę mają 
już na starcie utrudnione zadanie związane z szybkim powro-
tem do domu.

Na kolejnych lotach było już tylko lepiej. Do 10. lotu prowa-
dziliśmy w większości rywalizacji lub byliśmy w czołówce.  Na 
uwagę zasługuje również niezbyt dobry układ lotów. Mam 
tutaj na myśli lot w czwartek, w Boże Ciało. W związku z tym 
w naszym oddziale mieliśmy w jednym tygodniu aż 3 loty: 520 
km w niedzielę, 330 km w czwartek i ponownie 520 km w nie-
dzielę. Pogoda nie rozpieszczała i lot w Boże Ciało okazał się 
lotem trwającym 7,5 godziny, a w sobotę gołębie były znów 
w koszu na lot z 520 km. Tylko dzięki dobrej suplementacji re-
generacyjnej, mam tutaj na myśli Rotosal, Mumm, Bt-Amin 
forte i K+K Protein 3000  gołębie przeszły ten okres bezpro-
blemowo. 

W trakcie sezonu gołębie wprawdzie szybko się zlatywały, ale 
brakowało pierwszych miejsc na listach konkursowych, o to 
przecież chodzi. Żeby to poprawić zacząłem kombinować. Co 
prawda pojawiły się pierwsze konkursy, ale ceną za to była 
utrata serii z dwóch lotów i nadrobione szybkością wcześniej 
punkty na 11 lotach, które dawały mi bardzo dużą punktową 
przewagę szybko straciłem przez brak serii. Morał z tego mógł-
by być taki, że nie można mieć wszystkiego. Jednak jest to do 
zrobienia, dlatego na przyszły rok zadanie dla naszej drużyny 

Babral  Tomasz
Polska
Tel. +48 608 652 357
www.golebieBabral.pl

Czy sezon 2020 przejdzie do 
historii jako sezon z Covid-19?
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to zdobycie więcej pierwszych konkursów przy zachowaniu 
pełnych serii.  
Rada dla wszystkich, a szczególnie dla mnie „Nie kombinuj 
w trakcie sezonu”. Gołębie tego nie lubią i zanim załapią o co 
chodzi, można dużo stracić!!!  
W sezonie 2020 w naszym oddziale rozegranych zostało 13 
lotów, jeden z powodu złych warunków atmosferycznych nie 
odbył się zmniejszając szansę wszystkich na wynik do GMP. 
W lotach gołębi dorosłych uzyskaliśmy następujące serie:

W tym sezonie na uwagę zasługuje gołąb o nr  PL-447-18-8009, 
który w ubiegłym roku został 1. lotnikiem gołębi rocznych. 
W tym roku zdobył 7 konkursów, w tym 1 miejsce z miejscowo-
ści Rostock 730. Nasza lotniczka o nr PL-447-16-517 zdobyła 10 
konkursów i została najlepszą lotniczką Sekcji. W lotach gołębi 
młodych na uwagę zasłużył  PL-447-20-3701, który wylatał  1, 
2 i 45 konkurs. Jest to syn mojej najlepszej samicy PL-447-13-
404, która została połączona z  samczykiem z hodowli Rolanda 
i Denisa Faber DV-0901-18-1021 z linii „557”.   
Sezon gołębi młodych zapisał się jako walka nie tyko z pogodą 
i konkurencją, ale przede wszystkim z adeno oraz łzawiącymi 
oczami, które w tym roku jak nigdy i nas nie oszczędziły. Do 
tego doszły rozbite gołębie z lotu próbnego w ilości 10 szt, 
które trzeba było usunąć. Nie mogłem też być na trzech lotach 
z różnych powodów, więc koledzy pomagali mi je zakoszować. 
Te wszystkie trudności powodowały, że nie tylko koledzy, ale 

i ja miałem dość. „Jednak po każdej burzy wychodzi słońce” 
i tak pomimo tych trudności zajęliśmy drugie miejsce. Ten suk-
ces spowodował, że wiara i chęć wróciła.

Do naszej hodowli wprowadzaliśmy kilka nowych gołębi, 
miedzy innymi córkę Big Boss Junior, DV-03911-18-638, któ-
rą otrzymałem w prezencie od Frederika Wolfa, menedżera 
produktów firmy Röhnfried, którą złączyłem z samczykiem 
PL-DERBY-19-683791, którego otrzymałem również w pre-
zencie, tym razem od Ryszarda Murzyna ze Słopnic, który jest 
aktualnie właścicielem Najlepszego Gołębia na świecie na 
średnim dystansie w konkursie redakcji Hodowcy FCI PL-
447-xx-7644, a krew z tej linii płynie w żyłach w/w samczyka. 
To połączenie jest naszą szansą i nadzieją na kolejne sezony. 
Jakie wyniki wylataliśmy możecie zobaczyć na naszej stronie  
www.golebiebabral.pl.  Dobry Lot !!! n

Lp Miejsce startu 
i dystans km

Pozycja pierwszych 10 gołębi 
dorosłych

1 Częstochowa 135 km 10,11,12,18,22,25,26,46,46,56

2 Kępno 235 km 7,9,11,12,14,14,16,19,21,35

3 Gostyń 335 km 7,8,54,56,58,61,63,64,65,89

4 Gostyń 335 km 11,12,13,24,26,27,28,29,30,43

5 Lipiany 520 km 8,20,35,40,46,48,55,88,95,96

6 Gostyń 335 km 11,12,23,28,31,32,37,58,78,90

7 Lipiany 520 km 8,18,28,31,35,35,37,68,90,117

8 Gostyń 335 km 13,14,15,19,24,41,42,43,48,67

9 Rostock 730 km 1,3,4,6,10,12,20,51

10 Gostyń 335 km 5,7,13,19,20,23,25,29,30,38

11 Rostock 730 km 12,15,20,33,37,42,49

12 Lipiany 520 km 1,7,8,13,51

13 Rostock 730 km 7,10,11,15,31,33,38,43

Lp Miejsce startu 
i dystans km

Pozycja pierwszych 10 gołębi 
młodych

ilość 
gołębi 
zak.

1 Częstochowa 135 km 8,22,72,83,84,99,118,119,121,123 43

2 Lubliniec 155 km 1,2,12,16,25,31,42,43,49,56 45

3 Lubliniec 155 km 1,22,43,45,65,86,86,96,139,140 44

4 Kępno 235 km 8,9,21,47,92,132,142,150,153,161 36

5 Gostyń 335 km 3,9,18,38,45,46,85,97,98,111 46
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16 lotów dystansowych – 12 pierwszych konkursów
To ten nagłówek towarzyszył mi w drodze do Winseldorf, miej-
scowości położonej na południe od Hohenlockstedt. Tutaj od-
wiedziłem Alfreda Bergera, znanego hodowcę oraz menedżera 
firmy Röhnfried. W tym roku mógł się poszczycić znakomitymi 
wynikami lotując swoje gołębie w oddziale Itzehoe, w regionie 
100 Szlezwik-Holsztyn. 
Oddział Itzehoe zorganizował w tym trudnym roku 2020, 
naznaczonym pandemią wywołaną przez koronawirusa, 11 
lotów konkursowych dla gołębi dorosłych. Sezon rozpoczął 
się dopiero 23 maja od pierwszego lotu z miejscowości Tarnow 
na dystansie 170 km. Wcześniej zorganizowano, mimo spóź-
nionego sezonu, 4 loty przygotowawcze, żeby gołębie miały 
szansę na poprawę swojej kondycji fizycznej i psychicznej. 
Zobaczyłem, że tu, w Winseldorf, sezon rozpoczął się wpraw-
dzie później, niż zwykle, ale potoczył się w swoim spokojnym 
normalnym tempie. Po lotach konkursowych gołębi dorosłych 
przyszła kolej na 5 lotów gołębi młodych. Ale teraz przejdźmy 
do kwestii, która nas tak naprawdę interesuje, a mianowicie do 
codziennej opieki nad gołębiami

Przygotowania do sezonu lotowego
Gołębie lotowe przygotowywano do sezonu w całkowitym 
spokoju. Poznając aktualny system lotowy Alfreda Bergera 
muszę przyznać, że jest tu wszystko, co oferuje dziś nowocze-
sny sport gołębiarski. Siedemnaście dorosłych samców lotuje 
się metodą klasycznego wdowieństwa (samiczka czeka na 
partnera wracającego z lotu). Osiemnaście samców rocznych 

lotuje się z kolei metodą totalnego wdowieństwa (samiczki też 
biorą udział w lotach). Poza tym lotuje się 24 samiczki, których 
partnerzy czekają w domu. 
Gołębie wywozi się na prywatny trening mniej więcej trzy 
razy przed sezonem, a w trakcie sezonu nie organizuje się już 
żadnych prywatnych lotów treningowych. W ramach przy-
gotowań do sezonu przeprowadza się także wszystkie szcze-
pienia obowiązkowe i odbywa wizyty kontrolne w gabinecie 
weterynaryjnym. 

Opieka i żywienie gołębi
W tej kwestii stosuje się znany i sprawdzony system przesiąk-
nięty pomysłami i zasadami opisywanymi i polecanymi w Co-
urierze. Stosuje się mieszanki pokarmowe firmy Mifuma oraz 
znane produkty z firmy Röhnfried
W tym sezonie podawano dzień po locie OptiBreed 
w połączeniu z Entrobac, Immunbooster i Protein 3000. 
OptiBreed stabilizuje florę bakteryjną jelita i wzmacnia układ 
odpornościowy. Poza tym produkt ten jest bogaty w witaminę 
E, która chroni komórki organiczne i sprawdza się w czasie 
upałów. Cel jest jeden: wzmocnienie witalności gołębi po-
przez stabilizację układu trawiennego i wzmocnienie układu 
odpornościowego. 

Do zwilżonej karmy dodaje się Entrobac (bakterie probiotycz-
ne i specjalne prebiotyki), K+K Protein 3000 (lekkostrawne 
białko sprzyjające odbudowie mięśni i wzmocnieniu odpor-
ności) oraz Immunbooster (wiążący mykotoksyny, zawie-
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Praca – Rodzina – Sport gołębiarski!



Courier 2021 53

rający składniki prebiotyczne, alininę/kolostrum, działający 
wspierająco w sytuacjach stresowych). Taki system sprawia, 
że gołębie są optymalnie przygotowane do kolejnego lotu. 
Poza tym jest to system sprawdzony i niezawodny. Tu także 
wyraźnie widać, że nawet eksperci próbują nowych rozwiązań 
i są otwarci na wszystko, co udoskonala sprawdzone systemy. 
W sezonie podaje się przez co najmniej pięć, a nawet siedem 
dni Carni-Speed. Ten produkt poprawia kondycję, ponieważ 
jego głównym składnikiem jest L-karnityna, która podnosi wy-
dajność mięśni przy długotrwałym wysiłku. L-karnitynę trzeba 
przyjmować prawie codziennie, by uzyskać oczekiwany efekt 
i odpowiednie stężenie L-karnityny w mięśniach. 

Najlepsze gołębie
Chyba najlepszym gołębiem  w ostatnich dwóch latach jest 
01868-18-51. Ta cudowna samiczka uczestniczyła w 2020 r. w 11 
lotach zdobywając 2., 3., 4., 4., 4., 6., 30., 49. konkurs. Już w 2019 

r. osiągnęła wynik 13/11 z 3., 3., 4., 4., 5., 5., 19., 25. konkursem. 
Samiczka  01868-19-315 zdobyła tytuł 1. asa wśród samiczek 
w związku regionalnym w czerwcu i wygrała lot końcowy 
(516 km), a jednocześnie została najlepszą samiczką oddziału 
w 2020 r. Jej ojcem jest 01868-10-708 (linia „Champ 408” i „Tiger 
Woods”), który jako gołąb roczny zdobył 1. nagrodę na 630 km 

a także 12., 17., 23. konkurs. 
W 2012 r. osiągnął wynik 13/12 nagród z 947,86 punktami i 3., 5., 
7., 12., 30., 36. konkursem. W 2013 r. znowu zdobył 11 nagród i 1. 
konkurs na 433 km. Jego brat gniazdowy 10-707 zdobył w 2012 
r. 13/11 nagród i 808,62 punkty, 1. konkurs regionalny i 1., 2., 
4., 8., 9., 10., 14. konkurs. Matką jest 01078-18-193 oryginalna 
samiczka Tima i Uwe Müllera. Nie była znakomitym gołębiem 
lotowym, bo jako roczna samiczka dwukrotnie wróciła z lotu 
dopiero trzeciego dnia, a w pierwszym roku życia zdobyła 
tylko 3 nagrody, w drugim tylko 5, co nie było najlepszym wy-
nikiem. To jednak nie miało żadnego wpływu na jej zdolności 
rozrodcze, bo przecież jest matką świetnej samiczki „315”. 
Samczyk 01868-17-481 jest absolutnym typem zwycięzcy, zdo-
był w ostatnich dwóch latach 6 pierwszych konkursów wygry-
wając 6 lotów konkursowych. W 2019 r. zdobył 13/12 nagród 1., 
1., 1., 3., 4., 5., 6., 9., 11., 12., 21. konkurs, a w 2020 r. 11/9 nagród, 
w tym 1., 1., 1., 4., 5., 6., 21. konkurs. Jego matką jest 01868-14-
1679, samiczka wyhodowana z dwóch znakomitych gołębi lo-
towych z linii Champ 408 Markusa Neeba/Hardy Krügera, która 
trafiła do gołębnika zarodowego w 2016 r. Ojcem jest samiec 
„1104” pochodzący bezpośrednio od Markusa Neeba. 

Alfredzie, co chciałbyś jeszcze przekazać naszym czytelni-
kom?
Każdy hodowca musi mieć świadomość tego, co robi. Musi 
sobie zadać kilka zasadniczych pytań:
Dlaczego to robię?
Dlaczego hoduję gołębie?
Kiedy kojarzę w pary i dlaczego?
Po co je trenuję?
Takie pytania, obok kwestii związanych z opieką i żywieniem 
gołębi, musi sobie postawić każdy hodowca, aby dobrze 
zaplanować nowy sezon. Głównym celem na przyszłość jest 
koncentracja na każdym pojedynczym locie. Ja osobiście 
chciałbym też poświęcić czas mojej rodzinie i wyjechać wspól-
nie na urlop w 2021 r. I tak zamyka się koło. Rodzina – sport 
gołębiarski – praca! n

„481“ zdobyła 6x 1.Konkurs
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Systematyczność w hodowli jest według mnie najważniejszym 
czynnikiem, który ma wpływ na sukces. Hodowcy z końcem 
ostatniego lotu zapominają często o swoich gołębiach, a tak 
naprawdę dopiero wtedy zaczyna się ciężka praca. 

Praca po sezonie lotowym
Przybliżę Wam trochę jak to u mnie wygląda. Po ostatnim locie 
gołębie lotowe przez tydzień prowadzone są jeszcze na pełnej 
suplementacji lotowej. W tym czasie na obloty wypuszczane są 
raz dziennie. W kolejnym tygodniu zostają zaszczepione my-
kosalmovirem i przechodzą na karmę białkowo-pierzeniową. 
W tym okresie nieodzownymi produktami w mojej hodowli 
są Sedochol, UsneGano oraz Avidress. Te trzy produkty oraz 
znakomita karma w zupełności wystarcza, by gołębie prawi-
dłowo się spierzyły. Dodatkowo w celu relaksu i lepszego lu-
zowania piór moje gołębie zażywają kapieli w Badesalz. Taki 
system suplementacji stosuję do połowy stycznia. 
Następnie rozpoczynam w swojej hodowli tzw. sezon 
oczyszczający. Przeprowadzam naturalną kurację wspo-
majacącą pracę jelit przez 10 dni Moorgoldem razem z  
Kräuter-Gemüse-Mix. Po tym czasie gołębie, aż do marca, 
piją tylko wodę zakwaszoną Avidressem, natomiast karma 
jest już bez żadnych dodatków.  Dzięki takiemu postępowaniu, 
zauważyłem, że gołębie wiosną, gdy rozpoczynam przygoto-
wanie do sezonu lotowego, bardzo dobrze reagują na wszelkie 
suplementy energetyczne.

Sezon lotowy 2020
Może opowiem coś jeszcze o przebiegu sezonu gołębi do-
rosłych i młodych. Jak wiadomo sezon gołębi dorosłych ze 
względu na wybuch pandemii koronowirusa wystartował 
z opóźnieniem.  Tak na prawdę, to do końca nie było wiadomo, 
czy w ogóle się rozpocznie. Gołębie były prowadzone metodą 
suchego wdowieństwa. Dość długo były od siebie rozdzielo-
ne i nie przeszkadzało im to w budowaniu formy. Na początku 
wywoziłem gołębie na treningi z 60km, ale później już tylko raz 
w tygodniu na 80 km, by zachować swoisty cykl lotowy. Z po-
czątkiem kwietnia były już na pełnej suplementacji lotowej, 
której system prowadzenia opisałem w poprzednim Courierze. 
Sezon lotowy rozpocząłem dość dobrze. Małą grupą gołębi od-
bijałem dobry procent konkursów. W pewnym momencie na-
wet prowadziłem w oddziale. Nie udało się i mi jednak uniknąć 
dużych strat. Praktycznie co lot gubiłem gołębie. Nie umiem 
do tej pory pojąć, dlaczego tak było. Duże straty spowodowały 
podjęcie decyzji o przerwaniu sezonu. Dziś żałuję tego bardzo, 
bo wiem że moglem coś ugrać i walczyć do końca. 
Sezon gołębi młodych to już zupełnie inna bajka. Od 2 lat bar-
dzo mocno pracuję z gołębiami młodymi. System przygoto-
wania jest od kilka lat taki sam, bo zdaje egzamin. Z roku na 
rok poprawia się też jakość moich Ptaków. Moje topowe go-
łębie rozpłodowe doskonale przekazują geny, co w rezultacie 
powoduje, że młode dają fajne wyniki. Tak było i w tym roku. 
Jedynym problemem jaki miałem to szybkie wchodzenie  
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gołębi do gołębnika po locie, co generowało straty cennego 
czasu. I tak znowu musiałem gonić. Wystartowałem z 50. miej-
sca, lecz ukończyłam sezon na 4. pozycji. Coraz więcej lotnikow 
zaczęło pokazywać się na pierwszej liście oddziałowej oraz 
z kompletami konkursów. Widać, że kierunek mojej hodowli, 
nabywane nowe gołębie oraz suplementacja, która zawdzię-
czam firmie Röhnfried, idealnie współgra ze sobą. 

Gołębie
Na koniec chcę dodać, że jakość gołębi ma istotne znaczenie 
i by hodowcy nie zniechęcali się niepowodzeniami i szukali 
bardzo dobrych gołębi. Dobre gołębie mniejszym nakładem 
pracy oraz prawidłową suplementacją osiągają lepsze wyniki. 
Nie trzeba szukać daleko. Nie trzeba jeździć za granicę, by tam 
nabyć ptaki dające nadzieję na dobre wyniki. Gołębie polskich 

hodowców, selekcjonowane przez lata, są równie znakomite, 
jak te z Belgii czy Holandii. Ja miałem szczęście trafić na tak 
wspaniałego ptaka jakim jest Chicago. Jest to ostatni syn Ho-
ubena 262 z hodowli Bartosza Morela z Morel Team. Gołąb ten, 
jak i jego dzieci, wydały kapitalne młode, które potrafiły wyka-
zać się nawet na tle okręgu. Samiczka 6407 na ostatnim locie 
usiadła 3. w oddziale, a gdyby została stworzona lista okręgowa 
zajęłaby 5. lokatę na 10000 gołębi ze wspólnego startu 340km. 

Kostomłoty 4412 gołębi 137km 42/27k. 
19... Itd 
Chojnów 4539 gołębi 189km 43/32k. 
6,14,16,56,58,74,78,78,83...itd 
Cybinka 4307 gołębi 310km 41/20k 
54... Itd 
Skwierzyna 4133 gołębi 311km 39/21k 
31...itd 
Cybinka 3888 gołębi 310km 36/20k 
2,3,22,27,29,48,58,75,75, 80, 90.itd 
Deszczno 3853 gołębi 327km 37/16k 
21,32,44... Itd 
Demmin 2108 gołębi 529km 22/7 
6... Itd

Sekcja 
Mistrz w lotach gołębi młodych

Oddział
1. Przodownik w lotach gołębi młodych

Okręg
Kat. A Dorosłe 17. przodownik 
Mistrzostwo Okręgu Młodych 11. Przodownik 
Mistrzostwo Kat. A Młodych 21. Przodownik n
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Gino Clicque. Czy tego hodowcę trzeba w ogóle przedsta-
wiać? W świecie gołębiarskim jest światową gwiazdą. Mówimy 
na niego Gino „BUMM BUMM” Clicque, ponieważ nie uchyla 
się od żadnego wyzwania. Do wszystkiego zabiera się z pełną 
parą. Pochodzi z rodziny, w której ciężka praca nie jest niczym 
obcym i sam jest człowiekiem ciężko pracującym. Za każdym 
razem podnosi sobie poprzeczkę i dokładnie wie, czego chce.

Sezon lotowy 2020
Sezon 2020 był najkrótszym sezonem z możliwych i wyma-
gał wielu zmian oraz dostosowań wynikających z tego, że 
rozpoczął się później niż zwykle. Jedną z takich zmian było 
to, że przez cały sezon lotowy, aż do 8 czerwca, gołębie były 
zaciemniane od 6.00 wieczorem do 8.00 rano. Młode zaciem-
niano nawet do 21 czerwca. W ten sposób udało się oddalić 
proces pierzenia i gołębie mogły bez problemu uczestniczyć 
w lotach konkursowych. Pod względem warunków pogo-
dowych ten sezon był tu, w Wevelgem, znacznie trudniejszy 
niż w latach poprzednich. Dlatego też gołębie Gino nie miały 
większych szans na pokazanie się w czołówce klasyfikacji na-
rodowej. Mimo to udało mu się 48 razy znaleźć na listach na-
rodowych, a sześć razy nawet w pierwszej dziesiątce klasyfika-
cji narodowej. Gołębie Clicque, podobnie jak jego przyjaciela 
Ronny Mentena z Rummen, który z gołębiem Clicque zdobył 
tytuł 1. asa narodowego KBDB gołębi dorosłych na średnim 
dystansie, po raz kolejny pokazały swą wartość i swe umiejęt-
ności. Gołębie Gino wystartowały też na międzynarodowych 
lotach i tu też zdobyły czołowe wyniki. Czegóż więcej chcieć? 

Duża kolonia z solidną bazą
Obecnie sport gołębiarski stał się podstawowym zajęciem 
Gino i posiada on całkiem spore stado. Aby wszystko dobrze 
funkcjonowało, potrzebne są konkretne zasady i dobry po-
dział zadań i obowiązków. Gino nie chce niczego pozosta-
wiać przypadkowi. Jego system działa perfekcyjnie przez 365 
dni w roku. 

Patrząc wstecz, natykamy się na bazę tego gołębnika, czyli 
na sławnego „Figo” Antona i Hilde Reynaerta, na „Noela” Ro-
berta i Chrisa Dobbelaere i na „Luciena” Luciena Staelensa. 
Na początku 2012 r. Gino wprowadził do gołębnika także linię 
sławnego „Bliksema” Gaby Vandenabeele. 

Dobry team
Gino jest głową swojej rodziny i menedżerem zarządzającym 
całym rodzinnym przedsięwzięciem. To właśnie on rozdziela 
zadania. Każdy członek rodziny ma swoje specjalne obowiąz-
ki, zarówno żona Kristien, jak i syn Jasper, a od końca 2018 r. 
także córka Laura. Wszystko kręci się wokół dobrze funkcjo-
nującego systemu opieki, treningu i żywienia gołębi. Żona 
Kristien dba o administrację, rodowody i całą tą papierko-
wą stronę hodowli. Jasper co rano czyści pojniki i napełnia 
je świeżą wodą. Poza tym każdego ranka podaje gołębiom 
świeży grit, różne mieszanki Grity Röhnfried uzupełnio-
ne kamieniem Leckerstein i minerałami. To bardzo ważne, 
ponieważ taka karma działa pozytywnie na układ trawien-
ny. W dniu powrotu z lotu gołębie potrzebują elektrolitów 
(Avipharm), które pozwalają na szybką regenerację. W razie 

Clicque Gino
Belgia

ClicqueRacingPigeons@gmail.com
www.clicqueracingpigeons.be

Ambicja się opłaca



Courier 2021 57

konieczności elektrolity podaje się także następnego dnia. 
Potem gołębie dostają Avidress Plus, który dezynfekuje po-
idełka w naturalny sposób i utrzymuje gołębie w zdrowiu. 
Przez cały rok, a szczególnie w okresie przygotowawczym, 
Gino podaje dwa razy w tygodniu witaminy Gervit-W. To 
najlepszy preparat witaminowy, który jest na rynku już od lat 
i Gino jest jego wielkim fanem. 

Konkretny plan z konkretnym terminarzem
Sukces to wynik codziennej ciężkiej pracy. Szczególnie, gdy 
chce się ten sukces odnosić z tak dużą drużyną. Tak napraw-
dę to również kwestia rutyny. Sięgamy po to, co sprawdzo-
ne, przy czym jedna metoda funkcjonuje tu bez zarzutu. 
Potrzebny jest konsekwentny plan. No i oczywiście zdrowe 
i silne gołębie, bo bez tego ani rusz. Bez jakości nie ma do-
brych wyników, ale jakość też wymaga jakości. I tą jakość 
otrzymują tu gołębie codziennie w niezwykle precyzyjny 
sposób. Bez precyzji byłoby bardzo trudno zarządzać tak 
wielkim stadem. Dobre mieszanki pokarmowe uzupełnione 
sprawdzonymi preparatami. Odkąd używamy produktów fir-
my Röhnfried, nie szukamy niczego innego, ponieważ wiemy, 
że są to dobre produkty. Są pewne, sprawdzone i skuteczne, 
a dzięki nim w ostatnich latach nie odnotowaliśmy żadnych 
nawrotów chorobowych czy niepotrzebnych infekcji. Gołę-
bie są zdrowe i silne. Ważne jest także to, żeby każde działa-
nie było precyzyjnie zaplanowane. W ciągu tych wszystkich 
lat zdobyliśmy sporo doświadczenia. Wszystko, co wydaje się 
nam ważne i interesujące, zapisujemy, aby nie zapomnieć i do 
tego wrócić. Dziś właściwie nie musimy już robić takich nota-
tek, bo działamy instynktownie i rutynowo, ale zawsze mamy 
świadomość, że jest coś, do czego możemy się odwołać.

Trening
Normalnie gołębie trenują dwa razy dziennie, chyba że wa-
runki pogodowe są niekorzystne, np. bardzo wysokie tem-
peratury powietrza. Wtedy gołębie muszą zostać wieczorem 

w domu. Trzydziestopięciominutowy trening jest wystarcza-
jący. Najpóźniej po godzinie powinny znaleźć się w gołębni-
ku. Trening powinien być krótki ale konkretny, ponieważ co-
dziennie trenuje siedem drużyn.  
Po powrocie z lotu konkursowego gołębie dostają mieszan-
kę na okres lęgowy uzupełnioną preparatem K+K Protein. 
Dzięki temu szybko wracają do sił, co jest niezwykle ważne. 
Między lotami otrzymują 50% mieszanki sportowej i 50% 
mieszanki oczyszczającej. Gołębiom nie może niczego bra-
kować. Tego Gino nauczył się od swego ojca Germaina, który 
mówił: „Jeśli ciężko pracujesz, musisz dobrze zjeść i nie mo-
żesz iść do łóżka o pustym żołądku.” 

Co chciałbyś jeszcze przekazać naszym czytelnikom?
Gołębie roczne startujące w lotach długodystansowych bar-
dzo często nas zaskakują i to w sposób pozytywny. Co roku 
mamy gołębie, które zdobywają tytułu asów, mimo że jesz-
cze jako młode nie rokowały większych nadziei. To oznacza, 
że cierpliwość zostaje nagrodzona. 

Nie komplikujcie sobie życia i notujcie wszystko, co się wam 
przyda do opracowania własnego dobrego i skutecznego 
planu. Systemów mamy setki, ale najważniejsze są dobre go-
łębie. Czasami jest tak, że słaby gołąb ma piękne ciało, a nie 
potrafi niczego dokonać.  n

24 x 1. Konkurs 
5 zwycięstw prowincjonalnych 
5. Krajowych Lotników 
1., 2., 3. Prowincjonalnych Lotników Zachodniej Flandrii
Super lot z Souillac 26 gołębiami na 100 pierwszych.

Wyniki 2020
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Jak wyglądał ten rok z Pana perspektywy?
Wydaje mi się, że u mnie było podobnie jak wszędzie, pande-
mia wywołana koronawirusem zmieniła bardzo wiele. Szcze-
gólnie wiosną przyniosła ze sobą dużo niepewności.  Jednak 
dzięki zaangażowaniu wielu hodowców mogliśmy przeprowa-
dzić sezon lotowy bez większych problemów. 

Jest Pan zadowolony z minionego sezonu lotowego?
Powiedzmy, że był w porządku. Podobnie jak w latach po-
przednich skojarzyliśmy samiczki lotowe 15 lutego i pozwoli-
liśmy im tylko na wysiadywanie jaj, więc dość szybko doszły 
do formy.  Niestety wskutek pandemii sezon się opóźnił, co 
spowodowało, że ich forma z biegiem czasu powoli zaczęła 
spadać, ponieważ nie mogły latać. 

Jakie problemy pojawiły się w tym roku?
W ostatniej tercji sezonu gołębi dorosłych wyraźnie spadła for-
ma i wydajność samiczek. Myślimy że ma to związek z pojawie-
niem się w tym czasie u gołębi młodych choroby młodych, bo 
jak wiadomo tylko zdrowe gołębie mogą błyszczeć na lotach 
konkursowych. 

Co w tym roku udało się najlepiej?
Myślę, że zdyscyplinowanie wszystkich hodowców w tym 
trudnym pandemicznym okresie. 

Co zmieniliście w ciągu roku?
W sezonie 2020 mimo sezonu innego niż wszystkie dotychcza-
sowe nie zmienialiśmy niczego. 

Jak zmiany wpłynęły na przebieg sezonu?
Ponieważ niczego nie zmienialiśmy, trudno mówić o wyniku 
zmian. Mimo to uważam, że powinniśmy poważnie zastano-
wić się nad późniejszym kojarzeniem naszych samiczek. Nie 
zaszkodziłyby też dodatkowe wizyty kontrolne w gabinecie 
weterynaryjnym. 

Jakie gołębie pokazały się w tym roku ze swojej najlep-
szej strony?
U nas szczególnie dobre wyniki zdobyło kilka naszych rocz-
nych samiczek. Tu muszę wspomnieć o samiczce 0901-19-980 
, która zdobyła 10 nagród w tym 1. konkurs. Rodzeństwo 0901-
19-714 i 715 również ma na swoim koncie po 10 nagród. Przy 
czym samiczka 714 była lepsza zdobywając 1., 6., 9., 11., 11. 
konkurs. Tytuł 1. asa wśród rocznych zdobyła samiczka 19-823 

Faber SG
Niemcy
Tel. +49 40 7329109
rolandfaber@freenet.de

Sezon lotowy 2020
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ze swoimi 10 nagrodami, w tym 2., 4., 7., 8., 19 i 27. konkursem. 

Jaki mają rodowód? Skąd się wywodzą?
To tak jak i przedtem potomkowie naszej złotej samiczki ba-
zowej „557”. Nasz samczyk 0901-14-168, brat „Tysona“, w tym 
roku został ojcem trzech samiczek, które na 11 lotach zdobyły 
10 nagród, w tym dwa pierwsze konkursy. Matką tych trzech 
lotniczek jest „145”, sama zresztą zdobyła jako młody gołąb 
zwycięstwo regionalne, a potem została w domu dla dobra 
swojego partnera „168”. Jest ona siostrą „168”, czyli znakomitą 
samiczka rodową, której rodzicami są brat i siostra. Samiczka 
19-823 jest córką samca 17-300, czystego Verbeecka oraz sa-
miczki 15-808, która jest ciotką samca 0127-14-331 i 14-305, 
który z kolei został 2. asem w klasyfikacji narodowej w 2016 r. 
u naszego przyjaciela Stavrosa Pavlantisa. Od naszego przyja-
ciela Sörena Pahla otrzymaliśmy także super samiczkę 18-1256, 
córkę brata „Tysona“. Ta samiczka zdobyła 10 nagród i 854 
punkty. 

Który lot uznałby Pan za najlepszy w tym sezonie i dlacze-
go?
Chyba najlepszym lotem był ten z 12 lipca 2020 z Piły - 447 km. 
Zakoszowaliśmy 49 gołębi i zdobyliśmy 41 nagród. Zaczęliśmy 
wynikiem 1., 2., 3., 4., 7., 9., 19., 29., itd. Ten lot bardzo nam się 
podobał, ponieważ trudno sobie wyobrazić, że mógłby prze-
biec lepiej. Pierwsze gołębie osiągnęły prędkość 1192 m/min. 
Trudne warunki pogodowe, wiatr przeciwny i tak dobry wynik 
-  znakomicie. 

Co chcielibyście zmienić w następnym roku?
Na pewno zaplanujemy sobie więcej wizyt kontrolnych w ga-
binecie weterynaryjnym.

Jaki produkt był dla was szczególnie ważny w tym roku?
Bez wątpienia Rotosal, szczególnie po ciężkich lotach, gdy po-
magał gołębiom w szybkiej regeneracji organizmu. Poza tym 
jest super produktem na upalną pogodę w ramach przygoto-
wań do następnego lotu. 

Jaki przebieg miały loty młodych?
Zarówno nasz oddział, jak i my sami mieliśmy bardzo dobry 
sezon lotowy gołębi młodych. Nie było większych strat, a se-

zon obfitował w bezproblemowe loty. Na następny rok mamy 
bardzo ambitną drużynę rocznych gołębi.

Jak w tym roku przygotowywaliście młode do lotu?
Wiernym towarzyszem była chorągiewka. Ale też ogromna 
cierpliwość, z jaką traktowaliśmy młode. Po tym jak stopniowo 
zwiększaliśmy jednostki treningowe, cała drużyna młodych la-
tała bez problemu i dobrowolnie przez całą godzinę, a nawet 
dłużej. 

Jakie szczepienia stosowaliście w 2020 r. ?
Młode zaszczepiliśmy latem szczepionką łączoną przeciwko 
paramykso, herpeswirusowi i adenowirusowi. Dodatkowo za-
szczepiliśmy je także przeciw ospie i salmonelli. Jesienią całe 
stado zostało zaszczepione szczepionką łączoną Colvac RP 
przeciw paramykso i rotawirusowi. Ten koncept tak nam się 
spodobał, że utrzymamy go w 2021 r. 

Czy chciałby Pan coś jeszcze przekazać naszym czytelni-
kom?
W odniesieniu do sezonu 2021 r. chciałbym powiedzieć tylko 
tyle: „Przestrzegajcie zaleceń związanych z pandemią wywo-
łaną przez koronawirusa, ponieważ wszyscy na tym skorzysta-
my. Zadbajcie o to, by na starcie stawały tylko zdrowe gołębie 
i w dobrej kondycji, bo to jest podstawą sukcesu.” n
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Sezon 2020 pod względem prowadzenia mojej hodowli nie 
różnił się zbytnio od roku poprzedniego. Mimo iż loty stały 
pod znakiem zapytania i okres ten spowodowany pandemią 
koronawirusa był nietypowe, nasze gołębie były przygotowy-
wane tak, jakby loty miały się rozpocząć normalnie. Zamiast 
lotów konkursowych, które się nie odbyły o czasie, przepro-
wadzaliśmy naszym gołębiom loty ćwiczebne. Co prawda nie 
były to długie dystanse, ale ptaki były koszowane już w sobo-
ty, a wywożone w niedziele. Nocowały więc w koszach i miały 
tym samym swoistą stymulację lotów.

Suplementacja w sezonie lotowym
Produkty Röhnfried używane w 2019 roku nadal gościły w ja-
dłospisie naszych podopiecznych. Jednak jak co roku próbo-
wałem coś zmienić. Znaczącą zmianą było podanie Carni 
Speed 5 razy w tygodniu (poprzednio podawałem 2 razy tygo-
dniowo). Dodatkowo regularnie zacząłem podawać probiotyk 
Entrobac (2 razy w tygodniu). Pozostałe produkty, których nie 
może zabraknąć w sezonie lotowym to Blitzform, Moorgold, 
Atemfrei, Standard Mineral i Leckerstein. Okres pierzenia 
to czas na Taubengold, aczkolwiek po kilku latach przerwy 
powróciłem dodatkowo do stosowania maślanki. Na początku 
pierzenia w pierwszym tygodniu podawałem 5 razy maślankę, 
a dwa pozostałe dni Taubengold, następnie Taubengold jak 
też maślanka podawane są po 2 razy w tygodniu. Maślankę po-
dajemy w proporcjach 0,5l do 2,5l wody.

Wyniki 2020
Na uwagę zasługuje wynik żony na młode 954,17, który pozwo-
lił na to, aby nasze nazwisko po raz czwarty z rzędu pojawiło się 
w Okręgu oraz Regionie na 1. miejscu  oraz w Top 10 w Polsce. 

Dorosłe gołębie z mojej drużyny uplasowały się na 3. miejscu 
w Okręgu w mojej ulubionej kategorii A. Na 11 lotów, na któ-
re koszowałem gołębie, pięciokrotnie zdobywaliśmy pierwszy 
konkurs.
Na szczególną uwagę zasługuje syn Maratończyka i Kla-
sówy „856” PL-DE-19-1197010, który w tym roku zdobył 2 x 1 
konkurs w Oddziale. Był 1\4846 164km; 1\1442 z 320km oraz 
1\2589 gołębi z 240km w ubiegłym roku jako młody oraz PL-
-DE-19-1197059 1\4115 320km, PL-18-03621\741  764km (5 min 
wyprzedzenia) i PL-DE-19-445144 1/2179 320km. Gołębie które 
zdobywały pierwsze konkursy jako dorosłe, za młodego były 
zaciemniane. Wszystkie bez wyjątków.
 W lotach gołębi młodych nasze gołębie zdobyły

10x1 konkurs
7x2 konkurs
2x3 konkurs

Tak więc sezon 2020 mimo opóznionego startu uważamy za 
bardzo udany. Dobry Lot! n

Gasperowicz Adam
Polska

Tel. +48 725 334 338

Sezon uważam za udany, 
gdy staję na podium
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Rok 2020 i wybuch epidemii koronawirusa zaskoczył nas 
wszystkich. W związku z tym również sezon lotowy rozpo-
czął się z opóźnieniem, bo dopiero 17.05.2020. W tym czasie 
w moim gołębniku lotowym rozpoczął się drugi wylęg mło-
dych. W związku z tym, ciężko było wystartować na wyższym 
poziomie lotowym. Mimo trudnego początku gołębie pora-
dziły sobie dobrze. Jak co roku pomogły im w tym produk-
ty firmy Röhnfried, które na stałe wpisały się w plan lotowy:  
Blitzform, Entrobac, Gervit W, Sedechol, Carni Speed. Po-
mocny w uzyskaniu lepszej formy lotowej był Rozitol, czyli 
kropelki do udrażniania dróg oddechowych i Bio-Air-Fresh 
do spryskiwania gołębnika. Jednak uważam, że w tak dziwnym 
sezonie, jakim był ten, należy mieć dużo szczęścia, wytrwałości 
i cierpliwości, a przede wszystkim popełniać jak najmniej błę-
dów. Należy też popełnione błędy analizować. Jeżeli jakiś lot 
nie idzie po mojej myśli, zaczynam sprawdzać, czy przyczyna 
leży w karmie, suplementacji, czy też przyczyniły się do tego 
inne czynniki. Głównym składnikiem formy gołębi zdrowa 
i niezagrzybiona karma, dodatki paszowe i temperatura oto-
czenia. Trzeba się ściśle stosować do zaleceń producenta od-
nośnie dawkowania produktów, bo więcej nie znaczy lepiej. 
Zwłaszcza w przypadku gołębi.

Loty gołębi młodych, rozpoczęły się dobrze, lecz po próbnym 
locie dopadła je choroba młodych i niestety wyhamowała ona 
formę gołębi. Mimo to ukończyły loty na 2. miejscu w oddziale
w Mistrzostwie Szybkościowym  jako 1. Wicemistrz Oddziału, 
natomiast z typowaniem było gorzej, ponieważ co tydzień sia-
dały inne gołębie. Straty w gołębiach młodych były minimalne 
do lotów gołębi zgłosiłem 63 sztuki, a po lotach gołębi mło-
dych zostało 58.

Po zakończeniu lotów gołębi starych uzyskałem w Od-
dziale Zagłębie następujące wyniki:

KL 10/5 2. Wicemistrz
7 z całości  2. Wicemistrz
GMP Mistrz
lntermistrzostwo - Mistrz
Kat. A 3. Przodownik
Kat. B 1. Przodownik 
Kat. C Mistrz
Kat. Maraton 5. Przodownik
Kat. Derby Wicemistrz
Najlepszy lotnik oddziału

Okręg 
GMP Mistrz
Intermistrzostwo 2. Wicemistrz
Kat. A 19. Przodownik
Kat. C  Mistrz
Mistrzostwo szybkościowe  9. Miejsce i dwa najlepsze lotni-
ki okręgu o numerach PL 0137-17-3724 i
PL 0162-16-24143

Mistrzostwo Polski 
Kat. C  9. Przodownik
GMP 21. Przodownik 

 
Pozdrawiam
Dobry Lot! n

Bakiera Piotr
Polska
Tel. +48 509 452 492

Utrudniony start sezonu 2020



Courier 202162

Sezon 2019 był najlepszym w naszej dotychczasowej karierze, 
ale jak się okazało sezon 2020 był jeszcze lepszy! Daje nam to 
poczucie, iż nasza hodowla konsekwentnie zmierza w dobrym 
kierunku, a wyniki, które z roku na rok są coraz lepsze, tylko nas 
w tym utwierdzają. Głęboko wierzymy, że jesteśmy dopiero na 
początku naszej drogi, a największe sukcesy są ciągle przed 
nami.

Zapytacie, co jest kluczem do sukcesu? Dla jednych będą to 
gołębie. Dla innych gołębniki. Jeszcze inni stwierdzą że suple-
menty. Karma, a może system konstatujący?!
Każdy będzie miał po części rację, bo hodowla gołębi na naj-
wyższym poziomie musi być świetnie funkcjonującym kolekty-
wem, w którym nadmierną rolę pełni konsekwencja!
W naszej hodowli słowo „konsekwencja” jest tuż obok „prosto-
ty” słowem kluczowym. Już od 2011 roku prowadzimy naszą 
hodowlę - Morel Team, w kierunku jaki obraliśmy za cel już 9/10 
lat temu i stopniowo, małymi kroczkami staramy się wszystkie 
założenia zrealizować. Nie obyło się bez problemów i kompli-
kacji, ale zawsze wierzyliśmy, iż konsekwencją  i prostotą jeste-
śmy w stanie osiągnąć wiele i ostatnie lata pokazują nam, że 
się nie myliliśmy.
   Wracając do czynników decydujących o naszych sukcesach, 
myślę, że wszystko to co wymieniliśmy w 2 akapicie tego arty-
kułu musi się uzupełniać i ze sobą współgrać, nie wyobrażamy 
sobie na dzień dzisiejszy naszej hodowli na poziomie na jakim 
się znajduje, bez naszych partnerów, czyli:
- Suplementacji firmy Röhnfried, której zaufaliśmy wiele lat 

temu, a od 2015 roku ściśle współpracujemy,
- Systemowi konstantującemu firmy Benzing (latamy na M1), 
który wynosi technologię gołębiarską na nowy poziom,
- Gołębniki firmy EJB - Jacek Bereźnicki, które są funkcjonalne 
oraz nowoczesne, na miarę 21. wieku,
- Kabinie transportowej firmy Geraldy, z którą treningi są czystą 
przyjemnością,
Do w/w elementów dochodzi karma zawsze najwyższej jakości 
mieszana według naszej receptury przez polską firmę i oczy-
wiście wspaniałe, szybkie gołębie z którymi pracujemy od nie-

Morel Team
Polska
Tel. +48730129162 · morelteam0493@gmail.com
www.morelteam.pl

Konsekwencja kluczem do sukcesu!

Panamera - aktualna gwiazda gołębnika
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mal 10 lat i z roku na rok osiągamy coraz lepszewyniki zarówno 
w lotowaniu oddziałowym, jak i na wspólnych gołębnikach na 
całym globie.

Więcej o naszej hodowli możecie dowiedzieć się odwiedza-
jąc naszą stronę internetową: www.morelteam.pl oraz nasze 
konta na mediach społecznościowych, takich jak Facebo-
ok oraz Instagram, czy filmy z naszym udziałem na youtube  
np: RohnfriedTV.
A jeśli chcesz być stale na bieżąco z tym co dzieje się w naszej 
hodowli, zapraszamy do obserwowania/subskrypcji naszego 
kanału na youtube - MOREL TEAM!

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy do wyników z sezonu 
2020! Oczywiście na moment przesłania do druku tego arty-
kułu, nie wszystkie wyniki są jeszcze znane, więc skupimy się 
tylko na tych najważniejszych i na tych które już znamy (pomi-
jamy wyniki sekcyjne):
(Do lotu mieliśmy 70 gołębi, w tym 57 rocznych i 13 - dwulat-
ków.)

Oddział PL-0493 Zagłębie:
Mistrz - Kategoria A
Mistrz - Kategoria B
I-Vice Mistrz - Kategoria C
II-Vice Mistrz Gołębie Roczne
I-Przodownik Mistrzostwo Open 10/5
IV- Przodownik GMP
IV- Przodownik InterMistrzostwo
1 Lotnik „Samiec” Oddziału Open wg. punktów
1,4,5 Lotnik „Samiec” Oddziału Open wg. coeficjentu
1 Lotnik „Roczne” Oddziału Open wg. punktów
1,3,4,5,6,9,10 ... itd Lotnik „Roczne” Oddziału Open wg. coefi-
cjentu
1,2,3,6,7,8,10.... itd Lotnik Oddziału kat: A z roku
1,3,6,10 ... itd Lotnik Oddziału kat: B z roku
1,2,3,5,8 ... itd Lotnik Oddziału kat: A z 2 lat
1,2,3,4,9,11... itd Lotnik Oddziału kat: G
2 Lotnik Oddziału Open wg. punktów

2,5,13,14,16 Lotnik Open wg. coeficjentu
3 Lotnik Oddziału kat: Wyczyn z roku
4,5,6... Lotnik Oddziału kat: H
5,6,11 .... itd Lotnik Oddziału kat: B z 2 lat
5 Lotnik Oddziału kat: D z 2 lat
6 Lotnik Oddziału kat: C z roku
8 Lotnik Oddziału kat: I z roku

Okręg Śląsk Wschód:
Mistrz - Kategoria: B
I-Vice Mistrz - Kategoria: A
II-Przodownik - Kategforia: C
1 Lotnik „Samiec” Rejon Wolbrom w kategorii Wspólne starty  
(4 x 500 km + 2 x 700km)
3 Lotnik „Samiec” Okręgu Śląsk Wschód w kategorii Wspólne 
starty ( 4 x 500 km + 2 x 700km)

Region III - Śląsk
I-Vice Mistrz- Kategoria A

Mistrzostwo Polski 2020
VII-Przodownik Polski kategoria A n
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Rok 2020 to w dalszym ciągu budowanie drużyny lotowej, 
która będzie w stanie powalczyć o najwyższe trofea lotowe.
Przygotowania do nowego sezonu jak zwykle rozpoczęliśmy po 
zakończeniu poprzedniego. Przez ten okres ptaki otrzymywały 
dobrą karmę pierzeniową a także niezbędne suplementy. U nas 
w hodowli niezmiennie stosowaliśmy produkty firmy 
Röhnfried. W okresie pierzenia był to Taubengold, który jest 
nieodzowny przy procesach budowy piór naszych pupili oraz 
Sedochol wspomagający pracę wątroby. Dodatkowo raz lub 
dwa razy w tygodniu ptaki dostawały Gervit-W, gdyż w tym 
okresie zapotrzebowanie na witaminy jest większe.
Oczywiście jak co roku stosujemy Avidress Plus i UsneGano, 
które są podstawowymi i najważniejszymi środkami używanymi 
w naszej hodowli. W rozpłodzie ptaki otrzymują je praktycznie 
codziennie, natomiast w gołębniku lotowym, w okresie lotów 
w poniedziałek i wtorek. Środki te pozwalają utrzymać nasze 
ptaki w doskonałym zdrowiu. Jak co roku lotniki dwa razy 
w tygodniu otrzymywały Blitzform. Środek ten doskonale 
poprawia formę gołębi. W hodowli niezmiennie stosujemy 
probiotyk Entrobac, który podajemy ptakom przez cały rok, 
średnio dwa lub trzy razy w tygodniu, po uprzednim zwilżeniu 
karmy olejem Energie-Öl. Dodatkowo karmę posypuję 
MagnePro, który zapobiega skurczom mięśni. W bieżącym 
roku zastosowaliśmy również Moorgold, którym zwilżana 
była karma, a całość zasypywana ziołami Kräuter-Gemüse-
Mix. Dzięki temu ptaki cały czas miały zwięzłe odchody a na 
nich widoczny puch. Świadczyło to o ich doskonałym zdrowiu. 
W tym sezonie po raz pierwszy w hodowli zastosowaliśmy 
tabletki Flugfit. Dzięki nim ptaki odwdzięczyły się czołowymi 
konkursami. Miały one jeszcze jedną zaletę, po ich podaniu 
ptaki po ciężkim locie szybko odzyskiwały siły i były gotowe 
na kolejny lot.  

W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa, nie 
wiedzieliśmy, czy sezon się odbędzie o czasie i czy całkowicie 
nie zostanie odwołany. Gdy okazało się, że lot konkursowe będą 
już niebawem, trochę przyspieszyliśmy nasze przygotowania 
i treningi gołębi. Jednak istotną sprawą jest fakt, że o hodowlę 
dbamy cały rok, więc doprowadzić je do formy w krótkim 
czasie, nie było problemem.
Jeśli chodzi o metodę lotowania, to w tym sezonie lotowaliśmy 
metodą totalnego wdowieństwa.  Sezon gołębi starych okazał 
się trudny, zginęło kilka zasłużonych lotników. Biorąc po uwagę 
fakt, że mamy młode stado, w 90 % gołębie roczne i dwulatki, 
nie wkładaliśmy na trzy loty, dwa maratony i Brukselę. Jeśli 
chodzi o sezon gołębi młodych to okazał się dla nas udany. 
Ptaki cieszyły się dobrym zdrowiem i w lotach odwdzięczyły 
się czołowymi konkursami.
Po sezonie lotowym ptaki zostały zaszczepione przeciwko 
paramyksowirozie i rozpoczął się kolejny okres przygotowań 
do nowego sezonu. Oczywiście niezmiennie w Naszej hodowli 
stosowane są produkty firmy Röhnfried. Produkty te pozwalają 
utrzymać ptaki w doskonałym zdrowiu i przyczyniają się 
w dużym stopniu do osiągnięcia sukcesów w lotowaniu. 
Pozdrawiam Mariusz Murański n      

Murański Mariusz 
Polska
Tel. +48 605 171 79

Całoroczna opieka gwarancją 
sukcesu

I Przodownik Sekcji, X Przodownik Oddziału w lotach gołębi do-
rosłych – bez wkładania na trzy loty (dwa maratony i Bruksela)
Mistrz Sekcji, II Przodownik Oddziału, IV Przodownik Rejonu 
w lotach gołębi młodych
3 x 1 konkurs, 1 x 2 konkurs, 4 x 3 konkurs

Wyniki 2020
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Sezon 2020 jak wszyscy wiemy z powodu pandemii stał pod 
znakiem zapytania. O pierwszym locie w moim oddziale do-
wiedzieliśmy się parę dni przed nim. Wszystkie gołębie lotowe 
zostały sparowane na przełomie stycznia i lutego oraz wycho-
wywały po 2 młode. W przygotowaniu, porównując  do po-
przednich lat za dużo się nie zmieniło, czyli gołębie wychowały 
młode, naniosły  drugie jajka, po czym w połowie kwietnia zo-
stały rozdzielone, tak jakby sezon miał rozpocząć się zgodnie 
z planem. Mimo, że wiedziałem, iż sezon nie rozpocznie się 
o czasie, nie wykonałem żadnych dużych zmian, jak wielu ho-
dowców, którzy parowali z powrotem itp. Takie nerwowe ruchy 
i kombinowanie najczęściej przynoszą zupełnie odwrotny sku-
tek od zamierzonego.

Przebieg sezonu 2020
Sezon udało się przeprowadzić bez większych komplikacji i był 
on bardzo udany dla mnie i mojego stada, ponieważ w sezo-
nie gołębi dorosłych miałem 6 razy pierwszego gołębia na 13 
odbytych lotów. Szczególnie udane były loty na dystansie 500-
600km, gdzie zarówno indywidualnie jak i drużynowo więk-
szość z nich została przeze mnie wygrana. Na tym dystansie 
w sezonach 2019-2020 gołębie indywidualnie osiągnęły nastę-
pujące wyniki:
1/2851, 3/2851, 1/2026, 2/2026, 2/1400, 1/2366 i jednocześnie 
1/18631!!!, 1/1850, 3/1850, 1/1973, 3/1973.
Gołębie do tych lotów były przygotowywane tak samo jak do 
lotu 100 czy 700km. W porównaniu do poprzednich lat za dużo 
się nie zmieniło w moim programie lotowym. 

Suplementacja podczas lotów
Dalej o czyste drogi moich gołębi dba połączenie Atemfrei 
z Avimycinem oraz indywidualne stosowanie Rozitolu co 
3-4 tygodnie. Od wielu lat nie stosuje antybiotyków i na za-

pobieganie domnie-
manym infekcją daję 
połączenie Moorgoldu, Entrobacu i Immunoboostera.  
Środę i czwartek rano gołębie dostają niezmiennie już od wielu 
wielu lat Blitzform. Ten sezon był pierwszym, gdzie wróciłem 
po długiej przerwie do stosowania w sezonie lotowym Gervi-
tu.  Piątek i niedziela to dzień środków: Carni-Speed, Mumm,  
Bt-Amin Forte oraz Rotosal. Na odbudowę po locie karma 
jest wymieszane z Sedocholem i K+K Protein 3000. Dzięki re-
gularnemu stosowaniu tych środków, udaje się kolejny sezon 
z rzędu mieć wydolność lotową stada powyżej 50% (najlepsza 
w oddziale) i sezon przebiega bez większych wahań formy.

W sezonach 2017-2020 ilość gołębi na podium oddziału:
17x1, 11x2, 8x3

Wyniki 2020 oddział 100 hodowców:
Mistrz: Derby, Kat. C
Mistrzostwo szybkościowe
V-ce mistrz: Kat. A, Kat. B, Typowane 10/5, Typowane 10/10, 
Typowane 5/3, Generalne Mistrzostwo Polski, 
Szybkościowe z ,,50”
3 najlepsze dorosłe samce coef.
Najlepszy roczny samiec coef
Najlepsza roczna samica coef
Najlepsza dorosła samica pkt.
Najlepszy lotnik kat.A, Najlepszy lotnik kat.B
Najlepszy lotnik Sport H, Najlepszy lotnik Sport G
1/4265 125km, 2/4265 125km, 3/4265 125km, 1/4335 
200km, 1/2336 500km, 1/1850 500km, 3/1850 500km, 
1/1793 330km, 1/1973 530km, 3/1973 530km

W całym sezonie koszowanych 655 gołębi zdobyło 368 kon-
kursów czyli 56,18% natomiast na lotach ,,500” 171 gołębi zdo-
było 108 konkursów czyli 63% (baza 25%). n

Nowak Krystian
Polska
Tel. +4866073136
Krysnow94@02.pl

Nie lubię zmian
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Należymy do Oddziału Jaworzno, Okręg Śląsk Wschód. Sezon 
2020 okazał się dla nas bardzo dobry.  Nasze gołębie swoją 
klasę pokazały w drugiej części sezonu, co przyczyniło się do 
zdobycia Mistrza Oddziału, Zespołu Kabinowego (3 oddziały), 
Rejonu (4 oddziały) oraz obrony tytułu Mistrza Okręgu Śląsk 
Wschód w Mistrzostwie Tradycyjnym (wspólne starty 500-
700km).

Przed sezonem nie mielismy szczególnych planów, nie 
stawialiśmy sobie wygórowanych celów. Chcieliśmy, aby loty 
były udane, a wyniki lepsze niż rok wcześniej. Szczyt formy 
gołębi planowaliśmy na loty na dystansie 500 - 700 km. 
Podstawą w naszym teamie jest odpowiednie przygotowanie, 
suplementacja i karmienie. Nie kombinujemy i zawsze 
szykujemy nasze gołębie bardzo mocno. Wymagający 
program lotów w Polsce sprawia, że tylko bardzo mocne 
gołębie i doskonale przygotowane są w stanie sobie 
z nim odpowiednio poradzić i przelecieć cały program. 
My jako hodowcy musimy im przez cały sezon pomagać, 
poprzez podawanie odpowiednich środków oraz mocnych 
i wartościowych karm.

Od 2020 lotujemy  metodą totalnego wdowieństwa, ponieważ 
doszliśmy do wniosku że wszystkie gołębie muszą pokazać 
swoją wartość lotową (w sezonie 2019 lecieliśmy metodą 
klasycznego wdowieństwa samic). Przed sezonem lotniki  

wychowały po jednym młodym, które 2 tygodnie przed 
pierwszym lotem konkursowym zostały odstawione. Obloty 
odbywały się dwa razy dziennie około godziny oraz raz 
w tygodniu (środa lub czwartek) były wywożone na trening 
z 40 km. 80% siły gołębnika to samice i w tym roku było 
podobnie. W trudnych warunkach, w dużym zachmurzeniu 
lub przy bocznym wietrze radziły sobie najlepiej. Zarówno 
w zeszłym jak i w tym sezonie na medal spisała się samiczka 
PL-176-15-5703, prezent od naszego kolegi z oddziału Leszka 
Nowaka. W 2019 roku była 3. lotniczką Kat. C i M Oddział i 3. 
lotniczką Rejonu, a w roku 2020 2. lotniczka Kat. C Oddziału,  
6. Lotniczką Rejonu oraz jest 1. w reprezentacji Okręgu Kat. C.

Smółka Sebastian i Baran Mirosław
Polska
Tel. +48 607 281 566
Tel. +48 502 043 445

My hodowcy tylko gołębiom 
pomagamy...
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Jeśli chodzi o karmienie stosujemy system trójfazowy plus 
mocne karmy energetyczne pod koniec tygodnia. W naszej 
hodowli w pełni zaufaliśmy suplementacji firmy Röhnfried. 
Podczas wychowu młodych gołębie dostawały Optibreed, 
Moorgold, Pavifac, Sedochol, Entrobac, UsneGano, 
VitaloTop, a woda była zakwaszana Avidressem. Dwa 
tygodnie przed rozpoczęciem lotów przeprowadziliśmy 
kurację Rozitolem. Podczas lotów, w niedzielę po przylocie, 
podawaliśmy Avipharm a wieczorem na karmę  K+K Protein 
3000 z Entrobac. W poniedziałek i wtorek w zależności 
od trudności lotu, do karmy dodawaliśmy np. Sedochol, 
Pavifac i Entrobac lub Avimycin forte i Moorgold plus 
Immunobooster. W środę rano i wieczorem dostawały 
Blitzform, a pod koniec tygodnia używaliśmy Energie-Öl z Ro 
ready 2000 (loty 300 km – 1 raz, 500-2 razy , 700 – 3 razy). Przed 
lotami dalekodystansowymi nasze gołębie seryjne dostawały 
po tabletce Flugfit w dniu wkładania. n

Rok 2017
Mistrz Oddziału Gołębie Dorosłe
Mistrz Oddziału Gołębie Młode
I wice Mistrz Okręgu Śląsk Wschód kat. M

Rok 2018
Mistrz Oddziału Gołębie Dorosłe kat. 7/50 i 10/całość
 
Rok 2019
Mistrz Oddziału Gołębie Dorosłe kat. 7/50 i 10/całość 
Rejon 4 oddziały 250 hodowców
Mistrz szybkościowe
I wice Mistrz seryjne
Okręg Śląsk Wschód
Mistrz Okręgu Wspólnych Startów seryjne i szybkościowe
I wice Mistrz kat. M
II wice Mistrz kat. A 

W latach 2015 – 2019 udało się zdobyć około 70 miejsc w pierwszej 
trójce na poziomie sekcji, oddziału, rejonu, okręgu w różnych katego-
riach lotowych.

Rok 2020
Oddział Jaworzno (70 hodowców) gołębie dorosłe
Mistrz 7 z 50 GMP
Mistrz 10 z całości
Mistrz GMP
Mistrz kat A,B,C
I Vice Mistrz daleki dystans
I Vice Mistrz intermistrzostwo
II Vice Mistrz sria 10/10
Zespół Kabinowy 3 oddziały 
Mistrz – seria 5 pierwszych
Rejon 4 Oddziały
Mistrz seria 10/5 wspólne starty
Okręg Śląsk Wschód
Mistrz – Tradycyjne Mistrzostwo Okręgu(wspóne starty)
I Vice Mistrz kat. C
2 Przodownik Kat. GMP
2 Przodownik Mistrzostwo Szybkościowe
4 Przodownik Kat. B
4 Przodownik Intermistrzostwo
5 Przodownik Kat. A

Największe nasze sukcesy:
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Czasami mówi się, że niektórzy hodowcy śpią w swoich 
gołębnikach i myślę, że Dirk właśnie należy do tej grupy. 
I nie jest to jeden zwykły prosty gołębnik, ale cały kompleks 
z wieloma solidnymi gołębnikami. W jednym z nich zawsze 
można spotkać Dirka. W ciągu ostatnich lat pojawiły się 
u niego problemy z chodzeniem i musi korzystać z laski. Od 
ponad 30 lat co roku odnosi sukcesy ze swoimi gołębiami. 

Sławny gołąb Van Dycka
U Dirka wszystko kręci się wokół sławnego „Kannibala”, 
który został narodowym asem KBDB. W drodze chowu 
wsobnego jego geny zakorzeniły się w stadzie i znajdziemy 
je prawie w całej kolonii. Zostały wzmocnione przez gołębie 
Op de Beecka-Baetensa, M.Woutersa, G.Vandewouwera, 
M. Vandevelde, L.B.J. Geerinckxa, L.Van Den Brandta, 
M.G.Varcammena, J.Vercammena i Leo Heremansa (Dirk kupił 
tu sławnego DiCaprio). 

Opieka
„Obok wysokowartościowej karmy wszystkie gołębie dostają 
codziennie świeży grit, a w poidełkach przez 365 dni w roku 
kombinację Avidress Plus i UsneGano. Jeśli stosujecie te dwa 
produkty, minimalizujecie ryzyko zakażenia trichomonadami 
czy kokcydiami. Nie komplikujcie sprawy, ale też nie 
zaniechajcie niczego ważnego i róbcie to, co konieczne.” Co 
najmniej raz w tygodniu Dirk stosuje Gervit-W, kompleks 
witaminowy dostępny na rynku już od lat. Dla Dirka to 
jeden z najlepszych produktów, jakie może podawać swoim 
gołębiom. 

Gdy skończy się sezon lotów krótkodystansowych, a dla Dirka 
to jest początek października, przed każdym gołębnikiem 
pojawia się otwarta woliera. „W ten sposób moje gołębie 
mogą same wybierać, czy chcą zostać w środku, czy też na 
zewnątrz zażywać świeżego powietrza. Ten okres jest bardzo 
ważny. W tym czasie gołębie mają możliwość kąpieli, zawsze 
z dodatkiem soli Badesalz z firmy Röhnfried. To ułatwia im 
pozbycie się  łuszczącej się warstwy naskórka i piórek, a także 
zapobiega pojawianiu się wszy czy roztoczy. Gołębie czują się 
lepiej. Pamiętajcie, że zdrowe gołębie lepiej się pierzą!”
W okresie pierzenia Dirk stosuje wiele witamin, takich jak 
Gervit-W czy Hessechol/Sedochol, które podaje z karmą, 

Van Dyck Dirk
Belgia
Tel. +32 34845816
dirkvandijck59@hotmail.com

Szukasz Dirka? 
Wejdź do gołębnika!
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do której dodaje także wysuszone drożdże Pavifac-Bierhefe 
w połączeniu z proszkiem ziołowym Kräuter-Gemüse-Mix. 
„To czyste dobrodziejstwo dla gołębi i widać, że bardzo tego 
potrzebują.”

Trening
„Wiosną, a właściwie już od lutego, gołębie dostają 
codziennie przez 3-4 tygodnie Hexenbier”. Różnicę widać 
bardzo szybko, ponieważ zrzucają stary puch. Stają się 
pięknie różowe i pokazują, że mają ochotę na trening.” Dirk 
tę procedurę powtarza także w trakcie sezonu, bo to odpręża 
gołębie i wprowadza je w dobry stan. W sezonie dodaje 
jeszcze Avidress i UsneGano. 
Myślę, że Dirk Van Dyck był jednym z pierwszych hodowców, 
którzy nie wzdragali się przed stosowaniem L-karnityny. Dwa 
tygodnie przed pierwszym lotem zaczyna podawać Carni-
Speed. I od tego momentu gołębie dostają ten produkt 
codziennie aż do końca sezonu. 

Van Dyck stosuje L-karnitynę, ponieważ wspomaga ona 
spalanie tłuszczu i gołębie mogą co tydzień bezproblemowo 
uczestniczyć w lotach. Dla utrzymania w zdrowiu dróg 
oddechowych stosuje się wiosną regularnie Atemfrei, który 
oczyszcza oskrzela. Szczególnie w tym okresie, ponieważ 
temperatury powietrza są jeszcze niskie i często wieje 
przeciwny wiatr. W sezonie, gdy w programie są loty na 
300 km, gołębie dostają po powrocie z lotu  Rotosal, Bt-
Amin forte i K+K Protein. W kieszeni Dirka zawsze są także 
tabletki K+K Gold, po których podaniu gołębie szybko stają 
się pięknie okrągłe. Nie ma tu jakiegoś konkretnego terminu 
zastosowania tego preparatu, ponieważ dużo zależy od 
warunków pogodowych.  

Przepis na sukces
„Tajemnica? Ciężka praca i dobre gołębie, ale też surowa 
selekcja. Lepiej mniej gołębi w przedziale niż więcej. Tak jest 
prościej i przejrzyściej i pozwala codziennie zrobić to, co 
konieczne!”

Co chciałbyś jeszcze przekazać naszym czytelnikom?
„Jeśli się dobrze obserwuje gołębie, to one naprawdę 
pokazują, czego potrzebują. I wtedy trzeba reagować. 
Można się tego nauczyć z notatek i doświadczenia. Gdy to 
opanujecie, będziecie wygrywać, a przecież o to chodzi.” 
Mądre słowa starego lisa z tej branży! n

13/06 Melun – 1707 gołębi rocznych, 
1., 2., 14., 23., 62.,63., 67., 73., 85., 96., 11…(27/36)
06/07 Noyon – 662 gołębie młode, 
1., 3., 4., 5., 6., 7., 13., 15., 19., 23., 25., 33., 35… (22/47)
25/07 Fay Aux Loges – 1219 gołębi młodych, 
1., 2., 6., 14., 23., 39., 55., 57., 76., 95…(21/46)
26/07 Noyon – 885 gołębi młodych,
 1., 4., 5., 8., 12., 14., 17., 18., 20., 27., 39., 46., 47…(33/64)
02/08 Noyon – 1299 gołębi młodych, 
1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 24., 30., 35., 46., 48., 49., 53…(52/99)

Sukcesy sezonu 2020
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Informacja
Wszystkie produkty w formie proszku należy chronić przed wilgo-
cią, mrozem oraz przechowywać w ciemnym miejscu.
Produkty płynne przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu 
oraz chronić przed mrozem.

12 miesięcy
Avidress Plus

Avitestin K+K

Protein Dragees

K+K Protein 3000

Blitzform 

Rozitol

Bio-Air-Fresh

Avimycin forte

Mineraldrink

Grit mit Anis

Expertmineral

Flugfit-Dragees

Blitz-Maxi-Kraft

Badesalz 

Desinfektion Pro

Pavifac

6 miesięcy
UsneGano

VitaloTop

Mumm

Jungtierpulver

Immunbooster

Entrobac

Hexenbier

Kräuter-Gämuse-Mix

Taubenglück

RO 200 ready

Avisana

6 miesięcy
Atemfrei

Leckerstein

Reisemineral

Zucht- und Mausermineral

Standardmineral

Topfit

Taubenfit-E-50

Taubengold

Avibac Stabilizer 

Oxyzell-Kräuterhefe

3 miesiące
Rotosal

Bt-Amin forte

Sedochol

Elektrolyt3 Plus

Avipharm

Bt-Amin

Moorgold

Carni-Speed

Energie-Öl

Oregano-Schaffett

Gervit-W

1 miesiąc
Alasan

Zasady przechowywania 
produktów po otwarciu
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Zasady przechowywania 
produktów po otwarciu
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Od 2020 roku wszystkie produkty naszej marki pojawią się w nowych opakowaniach oraz z nowym logo, które uzyskało 
bardziej wyrazistą formę. Ze względu na dobro środowiska i ekologię, nowe opakowania wprowadzane będą stopniowo, 
dlatego też w swoim ulubionym sklepie z artykułami dla hodowców gołębi możecie znaleźć dwa różne opakowania tych 
samych produktów. 

Nowy design
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Częste pytania…
Frederik Wolf, menedżer produktów, odpowiada na najczęściej zadawane pytania.

Mam pewne obawy, że moje gołębie piją za mało wody z dodatkiem Avidressu Plus. 

Jeśli gołębie nie chcą pić wody z dodatkiem Avidressu Plus, trzeba zmniejszyć dawkę o połowę na tydzień czy 
dwa, żeby mogły przyzwyczaić się do nowego smaku wody. Gdy już się do niego przyzwyczają, w sezonie 
lotowym na pewno będą pić wystarczające ilości wody i zdobywać świetne wyniki.

Kiedy najlepiej podawać elektrolity?

Gołębie inaczej niż ludzie nie tracą elektrolitów w trakcie wysiłku fizycznego, dlatego po locie nie ma koniecz-
ności uzupełniania elektrolitów w celu regeneracji organizmu. Sensowna jest aplikacja elektrolitów w dniu 
koszowania. 

Gołębie nie lubią Immunboostera. Co Pan radzi?

Immunbooster to ulepszona wersja proszku dla młodych (Jungtierpulver). Zawiera dodatkowo aktywny wę-
giel i aktywne pierwiastki śladowe. To właśnie węgiel nadaje produktowi ciemny kolor. Smak przypominający 
gumę do żucia został opracowany specjalnie dla gołębi i po krótkiej fazie przyzwyczajenia się do tego smaku 
gołębie zwykle chętnie spożywają ten produkt. 

Jak często podawać Hexenbier?

Hexenbier należy aplikować jako kurację przez 7-10 dni. Dzięki niemu gołębie odzyskują chęć latania i świetnie 
pierzą puch. Jeśli młode gołębie są ospałe i leniwe, trzeba im podawać oprócz mieszanki bogatej w błon-
nik także Hexenbier przez 7 dni. Bardzo szybko odzyskają wigor. W sezonie lotowym zalecamy stosowanie 
Hexenbieru maksymalnie przez 2 dni w środku tygodnia. 
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Podawałem Carni-Speed, ale nie zauważyłem żadnej poprawy w wynikach lotowych. Jak to wytłumaczyć?

Potrzeba kilku dni, by gołębie odzyskały radość latania. Ten produkt poprawia wydajność treningową, a lep-
szy trening oznacza lepsze wyniki na lotach. Dlatego też Carni-Speed należy zacząć aplikować najpóźniej 14 
dni przed pierwszymi lotami treningowymi. 

Czy na początku sezonu lotowego mogę podawać Carni-Speed tylko dwa razy w tygodniu, a potem  
zwiększyć częstotliwość?

Efekty wywołane Carni-Speed nie są krótkotrwałe i nie pojawiają się natychmiast. Można je osiągnąć tylko 
przy ciągłym podawaniu Carni-Speed. Podając go tylko dwa razy w tygodniu osiąga się efekt przeciwny do 
zamierzonego. To tylko zaburza spalanie tłuszczy w wyniku niedoboru L-karnityny. A więc albo nie podawać 
tego produktu w ogóle, albo podawać go regularnie, co najmniej pięć dni w tygodniu. Tylko wtedy można 
zauważyć pozytywne działanie Carni-Speed. 

Co robić w przypadku choroby młodych rozwijającej się u gołębi dorosłych?

Choroba rozwija się wskutek podwyższonego ryzyka infekcyjnego i/lub wskutek obniżonej odporności. Tak 
dzieje się szczególnie w przypadku chorób czynnikowych, a więc także w przypadku zarazków wtórnych wy-
wołujących chorobę młodych. Takie zarazki nie prowadzą do choroby, jeśli organizm dysponuje dużą odpor-
nością. Dopiero osłabienie organizmu i duże ryzyko infekcyjne uaktywniają wspomniane zarazki i sprawiają, 
że stają się chorobotwórcze. Profilaktyka w tym przypadku musi obejmować dwa problemy:

1. obniżenie ryzyka infekcyjnego poprzez podawanie Avidressu i UsneGano
2. wzmocnienie odporności przy pomocy produktów Entrobac i Immunbooster

Ad. 1. Ponieważ ilość zarazków chorobotwórczych (ryzyko infekcyjne) wpływa decydująco na przebieg każdej 
choroby, dlatego zrozumiałym jest, że trzeba to ryzyko utrzymywać na minimalnym poziomie szczególnie 
w okresie lotowym, okresie dużego stresu, wysiłku i obciążenia organizmu. To jeden z ważnych środków za-
pobiegawczych i istnieje tu wiele możliwości działania. 

Ad. 2. Duży wysiłek fizyczny wiąże się często z osłabieniem odporności. Ten związek znają wszyscy wyczynowi 
sportowcy, którzy są bardziej podatni na choroby niż inne grupy zawodowe. Właśnie dlatego naszym celem 
powinno być wzmocnienie odporności gołębi przed sezonem lotowym. 
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Ostatnie słowo należy do menedżera produktów…
Na co dzień w swoim życiu zawodowym spotykam naprawdę 
zaangażowanych hodowców gołębi pocztowych. Kontaktują 
się z nami zarówno hodowcy odnoszący wielkie sukcesy, jak 
również hodowcy, którym tych sukcesów jeszcze brakuje. 
Wszystkich jednak łączy jedno: poszukują tego, co lepsze, co 
doskonalsze. Wszyscy chcą osiągnąć ze swoimi gołębiami coś 
więcej, chcą się nimi lepiej opiekować i lepiej prowadzić swoją 
hodowlę. Dlatego chciałbym wykorzystać tę możliwość, żeby 
przekazać wam mój sposób prowadzenia gołębi dorosłych  
w fazie przygotowawczej do sezonu lotowego z założeniem, 
że pierwszy lot konkursowy odbędzie się 1 maja 2021 roku.
 
Początek lutego:
Po odstawieniu młodych zimowych po gołębiach 
lotowych mój i ojca team lotowy SG Wolf udaje się do 
wyspecjalizowanego lekarza weterynarii i bada wymazy z woli 
i kloaki wszystkich gołębi. Równocześnie przeprowadzamy 
badania parazytologiczne na obecność kokcydiów i robaków. 
 
Połowa lutego:
Wszystkie gołębie lotowe dostają przed pierwszym oblotem 
po kropli Rozitolu do każdego otworu nosowego. Poza tym 
przechodzą dziesięciodniową kurację przy pomocy takich 
preparatów jak Avimycin forte i Atemfrei. Dzięki temu mają 
czyste drogi oddechowe i z ochotą latają przy gołębniku.
 
Przełom lutego i marca:
Jeśli jeszcze nie podawaliście Avidress Plus to najpóźniej 
końcem lutego powinniście to zrobić. Gołębie muszą 
przyzwyczaić się do tego smaku. UsneGano podawany dwa 
razy w tygodniu sprawia, że odchody gołębi wyglądają bez 
zarzutu.  
 
Połowa marca:
Aby zarówno samczyki jak i samiczki latały z większą ochotą 
zalecam przeprowadzenie w połowie marca dziesięciodniowej 
kuracji z zastosowaniem takich produktów jak Hexenbier  
i Immunbooster. Ta kombinacja sprawia, że gołębie latają  
z większą radością, ich mięśnie nabierają pięknego różowego 
koloru, a brodawki nosowe aż kłują w oczy swoją bielą. 

Koniec marca:
W programie są pierwsze loty treningowe. Jeśli 
zaobserwujecie, że gołębie po locie treningowym nie wlatują 
od razu do gołębnika, to zalecam dwie rzeczy. Albo przed 
następnym lotem treningowym trzeba pozwolić gołębiom 
latać przy gołębniku, albo bezpośrednio po powrocie z lotu 
treningowego znowu je trenować. 
 
Początek kwietnia:
Przed pierwszymi wywózkami, czy też kolejnymi lotami 
treningowymi, zalecam podawanie Carni-Speed. Ponieważ 
ten produkt gołębie przyjmują bez większych problemów, 
nie muszą przyzwyczajać się do jego smaku. Tylko 
długotrwałe i regularne podawanie Carni-Speed zapewnia 
dostarczenie organizmowi, a właściwie tkance mięśniowej, 
odpowiednich ilości L-karnityny. Gołębie, które już  
w kwietniu są zaopatrywane w L-karnitynę, trenują znacznie 
lepiej, a ten efekt jest jeszcze potęgowany stopniowo 
zwiększanymi jednostkami treningowymi. Gdy gołębie mają 
przed sobą ponad dwugodzinny lot, przechodzę do systemu 
dostosowanego na dystans 100-700 km zaprezentowanego na 
stronie 46/47. 

Mam nadzieję, że mój plan uświadomił wam, iż nagrody 
zdobywa się nie tylko jesienią, ale także wiosną. 

Dobrego lotu!



Szanowni hodowcy! 

Miniony rok zmienił funkcjonowanie całego świata, także świata 
hodowców gołębi. Mimo wszystkich ograniczeń nałożonych 
na nas już wiosną udało nam się, chociaż z opóźnieniem, 
przeprowadzić znaczną część lotów dystansowych. Musieliśmy 
wprawdzie nauczyć się i wcielić w życie nowe zasady 
bezpieczeństwa i, co więcej, zrezygnować z niektórych 
naszych przyjemnych nawyków i przyzwyczajeń, ale udało 
nam się zachować i przeżywać to, co najważniejsze w naszym 
hobby, czyli codzienne obcowanie z naszymi gołębiami 
oraz loty dystansowe z oczekiwaniem na powrót do domu 
naszych królów przestworzy. To przecież cotygodniowy punkt 
kulminacyjny naszej pracy i naszych starań. To naprawdę wielki 
przywilej w czasie lockdownu. 

Niestety, ze względu na trwającą pandemię wywołaną wirusem 
Covid-19, trzeba było odwołać wiele imprez regionalnych. Nie 
odbyły się również Międzynarodowe Targi Gołębi w Kassel, 
Wystawa Gołębi w Dortmundzie, czy Krajowa Wystawa Gołębi 
Pocztowych w Sosnowcu. To obrabowało nas z tak potrzebnych 
w tym okresie spotkań i wymiany poglądów z osobami  
o podobnych zainteresowaniach jak nasze i ze spojrzenia 
trochę dalej niż czubek własnego nosa. 

Zawsze niezmiernie cieszyło nas spotkanie z aktywnymi 
hodowcami przy naszym stoisku firmowym Röhnfried  
i wymiana poglądów przy filiżance dobrej kawy. Targi stanowią 
dla nas świetną platformę do wymiany nowinek i podzielenia 

się nowymi perspektywami na przyszłość. Dlatego też 
większość naszych działań przenieśliśmy do sieci. Zarówno  
w mediach społecznościowych, Facebook i Instagram, jak i na 
naszym kanale Röhnfried Polska Tv na YouTube publikujemy 
wiele reportaży o hodowcach, którzy z powodzeniem stosują w 
swojej hodowli nasze produkty. Zatem dajcie się zainspirować 
metodami mistrzowskich gołębników i skorzystajcie  
z doświadczenia naszych znakomitych hodowców. 

Rok 2021 będzie z pewnością rokiem nadziei na pokonanie 
pandemii i na powrót do normalnego życia. Dla nas hodowców 
będzie to rok obfitujący znowu w zdrowe i witalne młode 
gołębie oraz rok ze stabilną pogodą bez jej niepotrzebnych 
kaprysów. Taką mam przynajmniej nadzieję. Chcielibyśmy 
znowu spotkać się jesienią i zimą między stoiskami targowymi 
i koszami wystawowymi, by porozmawiać o najpiękniejszym 
hobby, jakim jest hodowla gołębi pocztowych. 

Życzę Wam i Waszym rodzinom wszystkiego dobrego i przede 
wszystkim zdrowia. 

Wasz Alfred Berger

SARS-CoV-2
Wirus, który zmienił świat. 
Alfred Berger
dyplomowany biolog | prezes firmy

Wykaz produktów

A
Atemfrei 30
Avidress Plus 14
Avimycin forte 31
Avisana 28
Avitestin 15

B
Badesalz 38
Bio-Air-Fresh 38
Blitzform 23
Bt-Amin forte 11

C
Carni-Speed 23

E
Entrobac 19

F
Flugfit Flughopper 
Dragees 37

G
Gervit-W 34
Grit mit Anis 36

H
Hexenbier 21

I
Immunbooster 17

K
K+K Gold Dragees   13
K+K Protein 3000     13
Kräuter-Gemüse-Mix 20

L
Leckerstein 32

M
Mineraldrink 35
Moorgold 20

O
OptiBreed 26

P
Pavifac-Spezialbierhefe 36

R
Reisemineral 33
Rotosal 10
RO 200ready 25
Rozitol 29

S
Standardmineral 34

T
Taubenfit-E 50 36
Taubengold 36
Topfit-Futterkalk 35

U
UsneGano 15

V
VitaloTop 21

Z
Zucht- & Mausermineral 33

Lista hodowców

B
Babral, Tomasz 48
Bakiera, Piotr 59
Berger, Alfred 50
Bonczek Team 52

C
Clique, Gino 54

F
Faber SG 56

G
Gasperowicz, Adam 58

M
Morel, Team 60
Murański, Mariusz 62

N
Nowak, Krystian 63

S
Smółka Sebastian, Baran Mirosław  64

V
Van Dyck, Dirk 66

Spis treści



Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co. KG
Kieler Straße 36 a
25551 Hohenlockstedt
Tel.: +49 4826 8610-0
Fax: +49 4826 8610-10
info@roehnfried.de · www.roehnfried.de
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Wszelkie prawa do receptur, składników, wzorów opakowań i innych zmian technicznych zastrzeżone

Coś więcej niż tylko marka! 
Firma Dr Hesse Tierpharma to innowacyjny producent 
produktów pielęgnacyjnych i suplementów diety dla 
zwierząt, zapewniających im optymalną pielęgnację, 
opiekę i żywienie.

Jako innowator w segmencie rynku żywieniowego dla 
gołębi i innych zwierząt produkujemy i rozprowadzamy 
na całym świecie produkty służące pielęgnacji, zdrowiu 
i odpowiedniemu żywieniu wielu zwierząt domowych 
i sportowych. 

Nasza koncepcja opiera się możliwie mocno na natur-
ze. Poprzez naturalne preparaty chcemy wzmacniać 
i pielęgnować Państwa zwierzęta. Rezultatem nas-
zych intensywnych prac rozwojowych jest ogromny 
asortyment produktów innowacyjnych i wydajnych, 
służących pielęgnacji zwierząt i suplementacji ich diety. 
Bardzo cenimy sobie bezpośredni kontakt z Państwem, 
ponieważ tylko w ten sposób możemy poznać Państwa 
potrzeby i udoskonalić naszą produkcję. 

www.roehnfried.pl
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