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Optymalny koncept żywieniowy
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Na początku optymalnego systemu 
żywieniowego są wymagania stawiane 
nowoczesnemu gołębiowi pocztowe- 
mu. Dopiero po zaspokojeniu zapo- 
trzebowania na podstawowe substancje 
odżywcze i czynne można oczekiwać 
ponadprzeciętnego wyniku.
Mówiąc wynik, mamy na myśli nie tylko 
wynik sportowy, ale także regularne 
składanie jajek ze 100%-owym od- 
setkiem zapłodnienia i klucia, krótkie 
przerwy między poszczególnymi lęgami 
i przede wszystkim zdrowo rozwijające 
się młode gołębie. Na sercu leży nam 
bezproblemowy proces pierzenia  
z optymalnym rozwojem piór jesienią 
oraz lepsza kondycja i witalność  
w czasie pierzenia i po nim. Naszym 
celem jest również oczyszczenie orga- 
nizmu z zachowaniem witalności zimą. 
Potrafimy odpowiednio ocenić i do-
cenić poszczególne czynniki sukcesu. 
Dzięki całorocznemu optymalnemu 
żywieniu z towarzyszącą mu rozsądną 
opieką medyczną stwarzamy naszym 
gołębiom pocztowym warunki do 
osiągania największych sukcesów  
w każdej dziedzinie życia hodowlanego 
i sportowego. 

Optymalne żywienie zawierające 
wszystkie substancje odżywcze  
i czynne!
Hodowcy ukierunkowanemu na sukces 
jak również zwykłemu hobbiście prag-
niemy zaproponować plany żywieniowe 
uwzględniające potrzeby gołębi w ich 
różnych fazach życiowych i sportowych. 

Przy tym chcemy wspierać gołębie 
możliwie mocno bez dodatkowego 
obciążania ich organizmów. Łączymy 
sprawdzone koncepty z innowacjami  
i najnowszymi badaniami naukowymi, 
aby hodowca mógł sie w pełni poświęcić 
tylko swoim gołębiom. 

Praktyka w służbie praktyki
Każdy hodowca od razu może sięgnąć 
po skondensowany know-how firmy 
Röhnfried (Dr. Hesse Tierpharma)  
i Mifuma (prywatny koncern z Mann- 
heim produkujący mieszanki paszowe). 
Zgodnie z mottem „Praktyka w służbie 
praktyki” Alfred Berger rozwija i udo- 
skonala sprawdzone już systemy 
żywieniowe odpowiadające wysokim 
wymaganiom hodowców, oparte 
na ogromnej wiedzy fachowej oraz 
skutecznych suplementach diety 
firmy Röhnfried. Zainteresowanie 
hodowców wzbudzają całościowe 
koncepty żywieniowe, począwszy od 
prostych mieszanek zbożowych czy 
odżywczych mieszanek Optima, aż po 
profesjonalne systemy żywieniowe 
uwzględniające suplementy diety i far-
maceutyki poprawiające sprawność  
i  wydajność organizmu. W plany żywie- 
niowe wkomponowano także spraw- 
dzone już w praktyce nowinki naukowe. 
Dzięki temu hodowcy stosujący pro-
dukty Röhnfried i Mifuma są zawsze 
krok przed innymi.
 

Wyniki czołowe i sukcesy sportowe 
to zawsze wynik całorocznego konse- 
kwentnego i systematycznego żywienia 
wszystkich gołębi. Suplementy diety 
uzupełniają różnorodnie zestawione 
mieszanki zbożowe i dzięki swojemu 
składowi poprawiają witalność, zdrowie 
i wydajność gołębi.  

Alfred Berger
Dyplomowany biolog, menadżer 
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Kontakt: 

Frederik Wolf, 
Menadżer produkcji

Tel.:   +49 (0) 4826 -86 10-26
Fax:  +49 (0) 4826 -86 10-10
fwolf@roehnfried-hesse.de

Mirja Gehle
Konsultantka

Tel.:   +49 (0) 4826 -86 10-0
Fax:  +49 (0) 4826 -86 10-10
info@roehnfried.de

Monika Stolarska
Przedstawiciel handlowy

Tel.: +48 733 814 388
mstolarska@roehnfried.pl
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Alfred Berger

Znajdziesz nas na facebooku:

facebook.com/roehnfriedpolska

Wybrane produkty z naszej oferty:
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Ten system żywieniowy został opracowany dla hodowców, którzy świadomie podchodzą do sprawy żywienia swoich gołębi,  
a równocześnie chcą wykorzystywać właściwości specjalnych preparatów wspomagających zdrowie i poprawiających wydajność gołębi. 
Podstawą tego systemu jest  Mifuma Power Mix, który pozwala zrezygnować ze zmiany karmy w środku tygodnia. 

Przyspieszenie 
regeneracji

Węglowodany
Do przyspieszenia regeneracji wykorzystu-
jemy zalety szybko przyswajalnych węglo-
wodanów z Mumm oraz organicznego fo-
sforu z Rotosal.  Węglowodany i butafosfan 
przyspieszają regenerację gołębi po lotach, 
ponieważ jak wiadomo w tym czasie gołę-
bie najbardziej potrzebują energii. 

Proteiny
Do odbudowy tkanek i mięśni dzień po lo-
cie wykorzystujemy mocno stężone protei-
ny zwierzęce z K + K Eiweiß 3000. To białko 
jest szybko przyswajalne i niezbędne do 
szybkiej regeneracji.

Krótkołańcuchowe aminokwasy
Aby napełnić 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 metabolizmu. 

5

7-punktowy plan żywieniowy firmy Röhnfried przeznaczony na okres lotowy

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

 Plan 7-punktowy 

Obniżenie ryzyka 
infekcyjnego

Profilaktyka jest lepsza niż leczenie. 
Do dezynfekcji wody stosujemy Avi-
dress Plus, który obniża pH wody i wraz  
z UsneGano obniża także ryzyko infekcyjne.

Wzmocnienie
 odporności 

Wzmocnienie zdolności odpornościowej 
Zawarte w  Jungtierpulver 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 sprawdziły się szczególnie po 
nadmiernym obciążeniu organizmu, w sytu-
acjach stresowych czy kuracjach lekowych. 
Bakterie probiotyczne z Entrobac  popra-
wiają florę bakteryjną jelita, a tym samym 
wzmacniają odporność organizmu gołębi. 

Pobudzenie metabolizmu

L-karnityna i jod
Hexenbier i jod pobudzają metabo-
lizm 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.

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nasz plan lotowy znajdziesz 

     na stronie 56 i 57. 

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 oczyszczanie 
błon śluzowych po lotach w deszczu czy 
dłuższym przebywaniu w pojeździe trans-
portowym jest Avisana. Dzięki niemu gołę-
bie mają błyszczące białe brodawki nosowe 
i czyste gardła. 

Siła natury
Przed lotami na upałach ale także przed se-
zonem zaleca się oczyszczenie dróg odde-
chowych przy pomocy olejków i mieszanek 
ziołowych zawartych w  takich preparatach 
jak Avimycin  i  Atemfrei. Dużą zaletą takiej 
kombinacji jest nieszkodzenie florze bakte-
ryjnej jelita. 

Optymalne zaopatrzenie
w minerały

Minerały i pierwiastki śladowe
Opisanym już celom musi towarzyszyć cią-
głe i optymalne zaopatrzenie organizmu 
gołębi w grit i minerały. Codzienne dawki 
Premium Mineral Reise z Taubenfreund 
Grit z anyżem i Expert Mineral zapewnia 
optymalny „dopływ“ do organizmu minera-
łów i pierwiastków śladowych.

Tygodniowe cele w sezonie lotowym:



SG Becker

„W okresie pierzenia podaję moim gołębiom trzy razy w ty-
godniu Taubengold i Premium-Kräuter-Komplett-Mix. 
Dzięki temu gołębie mają jedwabiście miękkie upierzenie  
i są dobrze wyposażone na przyszły sezon.”

Daniel Becker 
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Koncept żywieniowy przeznaczony na okres pierzenia:

Duże znaczenie dla tworzenia nowych piór 
oraz dla prawidłowej pracy wątroby ma 
optymalne zaopatrzenie gołębi w siarkowe 
aminokwasy: dla tego pierwszego proce-
su w metioninę, a dla drugiego w cholinę.  
W tym okresie zaleca się także podawanie 
jodu, który pobudza metabolizm i obni-
ża ryzyko infekcyjne. Sprawdziło się także 
aplikowanie gołębiom w okresie pierzenia 

różnych ziół z karmą, co wyrównuje deficyty 
żywieniowe wynikające z niemożności wy-
latywania gołębi w pola.

Dzięki zaproponowanemu przez nas kon-
ceptowi żywieniowemu gołębie tworzą 
znakomite upierzenie i mają świetną kondy-
cję po okresie pierzenia. 

Wskazówka: Po sezonie lotowym, najpóź-
niej wraz z rozpoczęciem się pierzenia głów-
nego, trzeba gołębie stopniowo przesta-
wiać na karmę przeznaczoną na ten okres.  
Po zakończeniu pierzenia można przejść na 
karmę zimową.

Pierzenie stawia duże wymagania procesom przemiany białkowej. W stosunkowo krótkim czasie gołębie muszą wypierzyć wszystkie pióra 
okrywowe. Tu ogromną pracę ma do wykonania wątroba. Dzięki poniższemu systemowi żywieniowemu wasze gołębie sprostają tym szcze-
gólnym wymaganiom i wejdą w nowy sezon z optymalnym upierzeniem.

Alfred Berger

Mifuma Zucht + Mauser Premium
pokrywa szczególne zapotrzebowanie na substancje odżywcze i czynne.

Mieszanka przygotowana specjalnie dla gołębi na okres lęgowy i okres pierzenia, a także dla 
gołębi młodych. Karma ta jest tak wartościowa, że umożliwia w okresie wychowu młodych 
wcześniejsze ich obrączkowanie oraz mniejsze spożycie karmy.

Skład:
Zboże: dari, czerwone sorgo, drobna kukurydza, francuska kukurydza cribs, kukurydza top, 
pszenica, jęczmień. Rośliny strączkowe: prażona soja, groch, wyka. Nasiona: nasiona słonecz-
nika, nasiona konopi,  siemię lniane, nasiona rzepaku, nasiona sezamu.
Karma uzupełniająca: Vollkraft Perle. 

Składniki wartościowe:
Energia 13,0 MJ, białko 15,1%, tłuszcz 7,1%, lizyna 0,64%, metionina + cystyna 0,56%

Karma Dodatki do karmy Dodatki do wody Minerały
85 % Mifuma 
           Zucht + Mauser 
           Premium
           (lęg + pierzenie) 

5 %   drobne nasiona

10 % Winput

Moorgold +
Premium Kräuter
Komplett Mix

(2 x w tygodniu)

Avidress Plus
(codziennie) +
Taubengold
(3 x w tygodniu) 

Blitzform 
(2 x w tygodniu)

Leckerstein 
(do woli) +
Premium Mineral 
Zucht & Mauser 

(codziennie małe porcje)



Koncept żywieniowy  pierzenie/lęgi
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Na jakość młodych gołębi wpływa bezpośrednio optymalne żywienie. W okresie lęgowym decydujące jest to, by potencjał młodych rozwijał się 
bez ograniczeń. Dlatego nie można tylko inwestować w najlepszych i zdrowych rodziców, ale zadbać także o optymalne i kompletne żywienie 
gołębi rozpłodowych. Poniższy system żywieniowy nie pozostawia nic przypadkowi. 

Wynikiem tych starań są znakomicie rozwi-
nięte młode. Ten system żywieniowy bazuje 
na zredukowanej zawartości ciężkostrawne-
go grochu i większej zawartości wysokowar-
tościowej i lekkostrawnej prażonej soi oraz 
nasion takich jak konopie, bogatych w war-
tościowe kwasy linolowe i linolenowe. 
Ten optymalny koncept żywieniowy zawie-
ra również witaminy, minerały, mikropier-

wiastki oraz aminokwasy zapewniające naj-
lepsze 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 syste-
mu żywieniowego 50% mieszanki zimowej.  

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

Koncept żywieniowy przeznaczony na okres lęgowy:

Alfred Berger

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

Alfred Berger

Karma Dodatki do karmy Dodatki do wody Minerały
90 % Mifuma
          Zucht + Mauser  
          Sonderklasse 

10 % Winput

Oregano-Schaffett + 
Jungtierpulver
(2 x w tygodniu)

Avidress Plus
(codziennie) +
UsneGano
(2 x w tygodniu)

Leckerstein 
(do woli) +
Premium Mineral 
Zucht & Mauser 

(codziennie małe porcje)

Mifuma Zucht + Mauser Sonderklasse
Karma premium opracowana przez zespół Racing-Team skupiony wokół Alfreda Bergera

Karma ta pasuje znakomicie na okres lęgowy jak również okres pierzenia, a także jest odpo-
wiednia dla młodych gołębi w fazie dostawienia. Urozmaicony skład z 10% Vollkraft Perle 
dostarcza organizmowi wartościowe i dobrze przyswajalne białko, co czyni z niej odżywczą  
i samowystarczalną karmę. Zucht+Mauser Sonderklasse jest idealnie przyswajalna przez gołę-
bie, co pozwala zmniejszyć jej spożycie przy jednoczesnym nasyceniu.

Skład:
Vollkraft Perle, nasiona konopi, francuska kukurydza cribs, groch, groszek zielony, pszenica, 
nasiona kardi, prażona soja, czarne ziarna słonecznika, kukurydza top, czerwona kukurydza, 
łuskane ziarna słonecznika, owies, rzepak, kanar, czerwone sorgo, dari, wyka, gryka, siemię 
lniane, nasiona sezamu.  

Składniki wartościowe:
Energia 14,0 MJ, białko 17,5%, tłuszcz 14,5%, lizyna 0,81%, metionina + cystyna 0,62%
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Koncept żywieniowy przeznaczony na okres 
zimowy/ okres odpoczynku:

To wymaga długoterminowego i optymal-
nego systemu żywieniowego oraz okre-
sowego podawania suplementów diety 
wzmacniających układ odpornościowy. 

Koncept żywieniowy opracowany na okres 
zimowy opiera się na dostarczaniu organi-
zmowi produktów balastowych z wysoką 
zawartością włókna i celulozy. Redukcji 

ulega zawartość białka. Odpowiednie daw-
ki witamin i mikropierwiastków zapewniają 
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. 

Wskazówka:
Od momentu zakończenia pierzenia aż do 
momentu kojarzenia w pary należy poda-
wać niewielkie ilości karmy. 

Zima jest idealnym czasem do doprowadzenia gołębi, po okresie pierzenia, do optymalnej kondycji, tak potrzebnej w okresie lęgowym lub 
lotowym. Oprócz tego zimą przeprowadza się szczepienia. Tylko zaopatrzenie gołębi we wszystkie podstawowe substancje odżywcze za-
pewnia ochronę szczepienną oraz produkcję immunoglobulin (antyciał). 

Karma Dodatki do karmy Dodatki do wody Minerały
95 % Mifuma
           Fitness 

5 %   Winput

Moorgold + 
Premium Kräuter 
Komplett Mix
(2 x w tygodniu)

Moorgold + Entrobac
(1 x tygodniu)

Avidress  Plus
(codziennie) +
UsneGano
(2x w tygodniu )

Leckerstein
(do woli) +
Standard Mineral
(codziennie małe porcje)

„Dzięki produktom Röhnfried gołębie są zdrowsze. Odkąd 
podaję Avidress i UsneGano, nie mam problemów z tri-
chomonadami.“

Jerzy Koźlik

Jerzy Koźlik

Mifuma Fitness
Całoroczna karma prowadząca do szczytowej formy

Mifuma Fitness jest karmą nadającą się znakomicie na okres zimowy, czyli okres odpoczynku 
dla gołębi. Pomaga doprowadzić gołębie do szczytowej kondycji na okres lęgowy, treningo-
wy i wiosenny. Sprawdza się także u gołębi młodych. 

Skład:
Zboże: śrutowany jęczmień, ryż paddy, dari, czerwone sorgo, francuska kukurydza cribs, 
kukurydza top, śrutowany owies, pszenica. Nasiona: nasiona słonecznika, nasiona kardi,  
nasiona konopi,  nasiona rzepaku, siemię lniane. Karma uzupełniająca: Vollkraft Perle. 

Składniki wartościowe: 
Energia 13,5 MJ, białko 11,0%, tłuszcz 5,9%, lizyna 0,71%, metionina + cystyna 0,56%



Koncept żywieniowy zima/odpoczynek, Odstawienie młodych

„Nasze młode otrzymują od momentu odstawienia  
codziennie Winput. Poza tym z wodą pitną podajemy im 
Avidress Plus a z karmą dwa razy w tygodniu Hexenbier  
i Jungtierpulver. To wzmacnia optymalnie ich układ od-
pornościowy i uzbraja na przyszłość.“

Roland i Denis Faber

Mifuma Seeds-Sämereien
Optymalny suplement diety przyspieszający pozyskiwanie energii

Egzogenne kwasy tłuszczowe dbają o dobrą muskulaturę i radość z latania. Gołębie chętnie 
jedzą smaczne nasiona, które oprócz szybkiego dostarczania organizmowi energii zapewniają 
także szybką regenerację po lotach konkursowych. 

Skład:
Nasiona: konopie, kanar, nasiona rzepaku, czerwone sorgo, ziarna słonecznika, nasiona seza-
mu, kardi, siemię lniane.
Zboże: srebrny ryż, proso La Plata, ryż paddy, owies, dari.
Rośliny strączkowe: soczewica, fasolka mung, wyka. 

Składniki wartościowe:
Energia 14,0 MJ, białko 15,4%, tłuszcz 18,2%, lizyna 0,56%, metionina + cystyna 0,62%

Karma Dodatki do karmy Dodatki do wody Minerały
90 % Mifuma
           Zucht + Mauser  
 
5  % Mifuma Seeds-
          drobne nasionka 

 5 %  Winput

Hexenbier +
Jungtierpulver

(2 x w tygodniu) 

Avidress  Plus
(codziennie) +
UsneGano
(2 x w tygodniu)

Leckerstein
(do woli) +
Premium Mineral 
Zucht & Mauser
(codziennie małe porcje)
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Koncept żywieniowy dla gołębi młodych w fazie 
odstawienia młodych:

Gdy młode zrzucą pierwszą lotkę lub gdy 
zaczynają wysoko latać, zmienia się karmę 
na lżejszą i bardziej energetyczną. Młode 
zimowe w celu optymalnego wypierze-
nia 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 wszyst-
kie 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. 

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. 

Roland i Denis Faber



Koncept żywieniowy dla gołębi młodych w fazie 
treningowej:

Już na początku fazy treningowej trzeba 
młode przyzwyczajać do kosza. Jeśli cho-
dzi o karmę, to zaleca się lekkie mieszan-
ki, które ułatwią gołębiom „wysokie loty”. 
Gdy młode zaczną już czerpać radość  
z latania, należy dołożyć do karmnika 
pewną porcję zbóż zawierających więk-
sze ilości tłuszczu.

Jeśli mimo wszelkich zabiegów młode 
mają problemy z solidnym lataniem, za-
lecamy podawanie im przez siedem dni 
produktu Hexenbier i codzienne doda-
wanie do wody pitnej Carni-Speed. To 
powinno obudzić w nich radość i ochotę 
na latanie. 

Wraz z rozpoczęciem się fazy treningo-
wej należy zadbać o obniżenie ryzyka 
infekcyjnego i wzmocnienie układu im-
munologicznego.

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.). 

Mifuma Jungtaube Exklusiv
Mieszanka Premium dla młodych gołębi na okres treningowy

Mieszanka ta idealnie poprawia zachowanie treningowe młodych gołębi i ułatwia przygoto-
wanie ich organizmów do czekających ich wyzwań. Dodatkowo wzbogacona jest pełnowar-
tościową Vollkraft Perle. 

Skład:
kukurydza popcorn, pszenica, czerwone sorgo, owies, jęczmień, soja, zielony groszek, dari, 
nasiona rzepaku, francuska kukurydza cribs, kukurydza, ryż paddy, kukurydza La Plata,  
żółty groszek, groszek maple, ziarna słonecznika, kardi, kukurydza top, siemię lniane, nasiona  
konopi, czerwona kukurydza.

Składniki wartościowe:
Energia 13,3 MJ, białko 13,9%, tłuszcz 8,5%, lizyna 0,60%, metionina + cystyna 0,50%

Karma Dodatki do karmy Dodatki do wody Minerały
95 % Mifuma
Jungtaube Exklusiv  

5 %   Winput

Moorgold + 
Jungtierpulver +
Entrobac

(4 x w tygodniu) 

Avitestin
(codziennie) +
UsneGano
(2 x w tygodniu)

Leckerstein
(do woli) +
Premium Mineral Reise
(codziennie małe porcje)

„Po lotach treningowych i konkursowych wszystkie na-
sze gołębie, także młode,  dostają z karmą  Sedochol,  
Jungtierpulver i Entrobac. To pomaga szybko oczyścić 
jelita po locie.“  

Paweł Góral
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Oferta firmy Röhnfried dla wszyst-
kich hodowców gołębi pocztowych

Wszystkie szczegółowe informacje 
dotyczące naszych produktów, 
dawkowania i zastosowania 
w jednym miejscu!

Zaglądajcie na naszą stronę interne-
tową www.roehnfried.pl

lub skontaktujcie się z naszym 
konsultantem pod numerem 
telefonu: +48 733 814 388
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Węglowodany

Naszym podstawowym celem w cią-
gu tygodnia jest szybka regenera-
cja po każdym locie konkursowym. 
Wspomagamy się tu najnowszymi 
osiągnięciami nauki. 

Każdy lot to obciążenie dla organizmu i im 
dłużej trwa, tym więcej energii potrzebu-
ją gołębie. Dziś każdy oczytany hodowca 
powinien wiedzieć, że najpierw spala-
niu ulegają węglowodany, a dopiero po 
godzinie lotu głównym źródłem energii 
są tłuszcze. Spalanie białka w celu pozy-
skania energii nie odgrywa żadnej roli  
w czasie lotu. Bez względu na to, czy go-
łębie mają za sobą lot z wiatrem sprzyja-
jącym czy przeciwnym, zawsze po nim 
następuje odbudowywanie rezerw ener-
getycznych. Najłatwiej i najszybciej ma-
gazynowane są węglowodany w wątrobie  
i w mięśniach w formie glikogenu. 

Aby skrócić fazę regenera-
cyjną należy podawać wę-
glowodany możliwie wcześ-
nie. Najszybciej docierają 

one do organizmu z wodą pitną, trochę 
dłużej z węglowodanową karmą zbożo-
wą. Podawanie węglowodanów z wodą 
ma jeszcze tę dodatkową zaletę, że go-
łębie po locie piją dużo wody, wskutek 
czego regeneracja i odbudowa rezerw 
energetycznych zaczyna się bardzo 
wcześnie. Godna polecenia jest kombi-
nacja szybko przyswajalnych węglowo-
danów utrzymujących poziom cukru  
we krwi na stałym poziomie. 

Obok wypełnienia magazynów gliko-
genowych antyoksydacyjna witamina C 
przyczynia się także do stabilizacji odpor-
ności i przyspieszenia procesów regene-
racyjnych. Witamina C sprzyja resorpcji 
żelaza w jelicie, uczestniczy w procesach 
przemiany białkowej oraz organicznej 
syntezy hormonalnej. Poza tym wiadomo, 
że ta wartościowa witamina uczestniczy 
pośrednio w procesie spalania tłuszczy  
w mięśniach. Zaleca się więc podawanie 
witaminy C bezpośrednio po locie. 

Innym czynnikiem towa-
rzyszącym dłuższym lotom 
konkursowym jest wzmo-
żone spalanie tłuszczy,  

oksydacja wolnych kwasów tłuszczo-
wych i związana z tym produkcja tzw. 
ciał ketonowych. Dlatego po lotach 
trwających dłużej niż 2 godziny zale-
camy podawanie organicznego fosforu 
butafosfanu, aby przyspieszyć rege-
nerację produktów metabolicznych.  
Ten produkt stosuje się od lat w hodow-
li zwierząt użytkowych w celu odciąże-
nia wątroby i regeneracji organizmu po 
dużym wysiłku. Średnio i mniej zmę-
czone gołębie regenerują swoje siły  
z udziałem tej substancji w ekspresowym  
tempie. 

!
!
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Regeneracja – tankowanie nowych sił…

 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 wyrównywa-
niu deficytów energetycznych przed i po  
lotach dystansowych, a także przy  
większych obciążeniach organizmu zwią-
zanych z kuracjami leczniczymi, pierzeniem 
czy lęgiem. Zawarty w tym produkcie bu-
tafosfan odciąża wątrobę, co skutkuje po-
prawą wydajności organizmu na lotach, a 
tym samym lepszymi wynikami lotowymi.  
Rotosal podawany w pojnikach nie traci 
swych właściwości aż do 8 godzin. Stosuje 
się go przede wszystkim w celu przyspiesze-
nia 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 odświeżać. 

Wskazówka: Dawkę 5 ml Rotosalu na 20 
gołębi podawać z karmą przy ostatnim  
posiłku przed koszowaniem (np. z łuskany-
mi nasionami słonecznika)

 regeneracja   
 odciążenie wątroby
 wzrost wydajności organizmu

 250 g puszka           Art.Nr 10884

 energia lotowa 
 źródło siły
 regeneracja

pakiet
energetyczny

Mumm jest lekkostrawnym preparatem 
rozpuszczalnym w wodzie pomagającym  
w tworzeniu rezerw energetycznych i gli-
kogenowych.  Mumm zawiera różne wę-
glowodany, dzięki czemu uwalnia energię 
przed lotem i pomaga szybko uzupełnić 
rezerwy glikogenowe po locie. Poza tym 
Mumm zawiera różnorodne witaminy, po-
tas i magnez, co znacznie przyspiesza rege-
nerację mięśni po lotach.

Zalecane stosowanie:
Mumm należy podawać z wodą pitną przez 
cały sezon lotowy. Przed lotami przez dwa 
dni 2 miarki (10 g) na 1 litr wody. W dniu 
koszowania tylko czysta woda. Ważne: po 
powrocie z lotu w celu uzyskania szybkiej 
regeneracji przez 1-2 dni 2 miarki (10 g) na 
1 litr wody.

Mumm
Suplement diety dla gołębi pocztowych

Rotosal
Suplement diety dla gołębi pocztowych

Przyspieszenie regeneracji

fosfor
organiczny

„Moje gołębie po powrocie z lotu zawsze za-
stają w domu pojnik z wodą zawierającą Ro-
tosal. W przeciwieństwie do innych produktów 
zawierających fosfor, które stosowałem kiedyś, 
gołębie bardzo lubią Rotosal. Poza tym działa 
on natychmiastowo i gołębie w krótkim czasie 
odzyskują optymalną siłę.“

Klaus Steinbrink 
o Rotosal:

Z

zawsze na czele!

Klaus Steinbrink
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Proteiny

Naszym drugim podstawowym ce-
lem w ciągu tygodnia jest  odbudowa 
i utrzymanie nienaruszalności tkanki 
mięśniowej i wiązadeł, a także narzą-
dów 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 Uni-
wersytetu 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 tkan-
ka 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 energetycz-
ne (glikogen) są już pełne, metabolizm do-
konuje swego rodzaju inspekcji. W trakcie  
regeneracji układu ruchu odnowione zosta-
ją struktury fibryli (włókien) mięśniowych. 
Do tego procesu potrzebne są aminokwasy, 
także te egzogenne, w odpowiednich iloś-
ciach i odpowiednich proporcjach w stosun-
ku do siebie. Sprawa łatwa do załatwienia,  
ponieważ świetnym źródłem protein są 
białka zwierzęce lub mieszanki pokarmowe 
składające się z białka zwierzęcego i roślin-
nego, zawierające podstawowe aminokwasy.  

Absolutnie zakazane jest  
podawanie dużych ilości białka 
w dniu lotu, ponieważ orga-
nizm musiałby nagle wytwarzać 

energię na nowo z dopiero co dostarczone-
go 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 węglo-
wodany, potem proteiny.

Innym czynnikiem wspiera-
jącym regenerację są elek-
trolity i krótkołańcuchowe 
aminokwasy.  Elektrolity są 

ważne do zachowania równowagi kwa-
sowo-zasadowej i wyrównują niedobo-
ry soli w organizmie. Ponieważ ptaki,  
a więc i nasze gołębie, nie posiadają  
gruczołów potowych, niedobory elektro-
litowe nie powstają w czasie lotu. Stąd też  
elektrolity należy traktować jako waż-
ne przygotowanie do następnego lotu  
treningowego i podawać je od połowy do 
końca tygodnia.

Badania naukowe potwierdziły skutecz-
ność preparatów aminokwasowych  
w procesie regeneracji. Lepiej od karmie-
nia gołębi wysokobiałkowym zbożem czy 
nowoczesnymi proszkami proteinowymi 
sprawdza się podawanie z wodą pitną 
preparatów aminokwasowych zawierają-
cych tylko pojedyncze aminokwasy lub 
krótkołańcuchowe związki aminokwa-
sowe. Te preparaty nie stanowią obcią-

!

żenia dla organizmu nawet w dniu lotu, 
ale wspierają regenerację i odciążają  
wątrobę. 
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K+K Eiweiß Dragees  zawierają lek-
kostrawne białko pochodzenia zwierzęcego 
pozyskane z wysokowartościowego osocza 
krwi, a także metioninę, lecytynę i magnez, 
potrzebne gołębiom lotowym do szybkiej 
regeneracji. Tabletki nie obciążają metabo-
lizmu i są znakomite do indywidualnego po-
dawania gołębiom, które  powracają z lotów 
wyczerpane lub z opóźnieniem.

Zalecane stosowanie:
Po locie jedna tabletka K+K Eiweiß  
Dragees (0,54 g) na gołębia.

 żywienie indywidualne
 odbudowa mięśni
 regeneracja

K+K Eiweiß® Dragees 
Suplement diety dla gołębi pocztowych. 

Koncentrat 
białkowy

 100 sztuk puszka    Art.Nr 11314 

K+K Eiweiß 3000 jest lekkostrawnym kon-
centratem białkowym pochodzenia zwie-
rzęcego i roślinnego z zawartością protein 
w wysokości 58%. K+K Eiweiß 3000 dzięki 
zawartości ziemi okrzemkowej i leczniczej 
wspomaga, obok odbudowy mięśni, tak-
że procesy trawienne. K+K Eiweiß 3000  
zawiera również wartościowe immunoglo-
buliny wspomagające układ odpornościo-
wy, szczególnie po lotach konkursowych. 
Dodatkowy aminokwas metionina uspraw-
nia metabolizm białkowy i dba o rozwój 
zdrowych piór w procesie pierzenia.
Zalecane stosowanie:
Okres lotowy:
4 posiłki zaczynając dzień po powrocie  
z lotu – 2 miarki (20 g) na 500 g karmy. Karmę 
najlepiej zwilżyć preparatem Moorgold.

Okres lęgowy i okres pierzenia:
4 posiłki w tygodniu. 
Produkt zawiera substancje krwio-
pochodne. Nie podawać zwierzętom 
użytkowym!

 multiproteiny
 odbudowa mięśni
 wspomaganie odporności

K+K Eiweiß® 3000
Suplement diety dla gołębi pocztowych. 

 600 g puszka  Art.Nr 11147

Sedochol jest mieszanką złożoną z siar-
kowego aminokwasu metioniny, a także 
sorbitolu i choliny. Metionina znajduje 
się w dużych ilościach w piórach i dba  
o bezproblemowe pierzenie. Sedochol 
zaleca się w trakcie zmian racji żywienio-
wych oraz w celu wspierania procesów 
 trawiennych. 

Zalecane stosowanie:
Po wysiłku, w okresie lęgowym oraz w okre-
sie pierzenia 10 ml na 1 litr wody lub 750 g 
karmy. Roztwór wodny należy codziennie 
odświeżać.

Sedochol można aplikować w jednym 
pojniku z takimi preparatami jak  Avidress  
Plus, UsneGano, Elektrolyt 3Plus lub 
Avipharm.

 wspieranie procesów trawiennych

 pomoc w procesie wychowu młodych

 pomoc w procesie pierzenia

Sedochol
Suplement diety dla gołębi pocztowych. 

Regeneracja i doładowanie akumulatorów

65 % 
czystego białka

 500 ml butelka  Art.Nr 11347

 1000 ml butelka  Art.Nr 11348

Przyspieszenie regeneracji
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Energia i regeneracja

Aktywny metabolizm jest niezbędny do 
szybkiej regeneracji i wzmocnienia organi-
zmu po lotach konkursowych. BT-Amin do-
starcza organizmowi dodatkowych dawek 
aminokwasów, elektrolitów, cukru grono-
wego i witamin z grupy B, tak potrzebnych 
po lotach konkursowych do regeneracji 
wątroby i wyrównania podwyższonego za-
potrzebowania.

Zalecane stosowanie:
Gołębie pocztowe: BT- Amin® podaje się 
z wodą pitną, przygotowując codziennie 
świeży roztwór. Przy wyższych tempera-
turach powietrza należy zalecaną dawkę 
preparatu zmieszać z większą ilością wody. 
Po lotach konkursowych przez 2 dni na po-
czątku tygodnia 20 ml (4 nakrętki) na 1 litr 
wody przeznaczonej dla 20 gołębi. W czasie 
pierzenia i lęgu, a także w okresie wychowu 
młodych 10 ml na 1 litr wody przez 3 dni 
w tygodniu. Przy zatruciach i po kuracjach 
antybiotykowych codziennie 20 ml na 20 
gołębi. W razie konieczności wyrównywania 
deficytów codziennie 20 ml na 1 litr wody 
przeznaczonej dla 20 gołębi.
Ptaki ozdobne: 10-20 ml na kg masy ciała 
bezpośrednio do dzioba z niewielką ilością 
płynu lub wody.

 regeneracja
 odciążenie wątroby
 zrównoważenie gospodarki  
      witaminowej

BT-Amin®  
Suplement diety dla gołębi

 1000 ml butelka  Art.Nr 11233

Avipharm jest mieszanką elektrolitów, wi-
tamin i aminokwasów, która znacznie skra-
ca czas regeneracji po lotach. Aminokwasy 
odciążają organizm gołębia i wspomagają 
metabolizm w okresie pierzenia i lęgu.  
Zawarte w nim witaminy wzmacniają gołę-
bie po kuracjach antybiotykowych i okre-
sach stresogennych.

Zalecane stosowanie:
Codziennie 20 ml (4 nakrętki) Avipharm na 
1 litr wody pitnej w okresie pierzenia i lęgu, 
w okresie wychowu młodych, po lotach 
konkursowych oraz kuracjach antybio-
tykowych w celu wzmocnienia organizmu  
i pokrycia wzmożonego zapotrzebowania 
na te substancje czynne.

 regeneracja 
 wyrównywanie gospodarki
      aminokwasowej organizmu
 wspomaganie metabolizmu

Avipharm®
Suplement diety dla gołębi pocztowych

 1000 ml butelka  Art.Nr 10869

Elektrolyt 3Plus jest znakomitą kombinacją 
elektrolitów i węglowodanów szybko nor-
malizującą gospodarkę wodną organizmu, 
szczególnie przy wzmożonej utracie wilgot-
ności.
Elektrolyt 3Plus należy podawać szczegól-
nie przed  i po dużym wysiłku. Równoważy 
gospodarkę wodną organizmu i znacznie 
skraca okres regeneracyjny. Magnez i potas 
zawarte w produkcie spełniają ważną rolę 
w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni  
i serca.

Zalecane stosowanie:
1 miarka (10 g) na 1 litr wody pitnej

 gospodarka wodna 
 funkcjonowanie mięśni
 szybka energia

Elektrolyt 3Plus
Suplement diety dla gołębi pocztowych

 600 g puszka  Art.Nr 11308

Magnez
& 

potas

dla prawdziwych wyczynowców
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Energia i regeneracja

Elektrolyt 3Plus
Suplement diety dla gołębi pocztowych

Bt-Amin forte zawiera krótkołańcuchowe 
aminokwasy o wysokim stężeniu, elektroli-
ty i witaminy grupy B w ściśle określonych 
proporcjach. Aminokwasy egzogenne są 
dobrze przyswajalne i stanowią znakomi-
te odciążenie organizmu w trakcie kuracji 
lekowych i w okresie lotowym. Witaminy  
z grupy B są nieodzowne w okresie loto-
wym, ponieważ uczestniczą w procesach 
krwiotwórczych oraz wzmacniają układ ner-
wowy.

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 produktami jak Rotosal  
i Mumm .

 aminokwasy 
 witaminy z grupy B
 elektrolity

BT-Amin® forte 
Suplement diety dla gołębi pocztowych

 1000  ml   Art.Nr 11483 

Najnowsze badania naukowe dotyczące róż-
nych wyczynowych dyscyplin sportu poka-
zują, że obok natychmiastowego przyswaja-
nia przez organizm po locie konkursowym 
węglowodanów, bardzo dobrze w procesie 
regeneracji zniszczonej tkanki mięśniowej 
sprawdzają się krótkołańcuchowe amino-
kwasy podawane w pierwszych dwóch 
godzinach po wysiłku. W trakcie intensyw-
nego uprawiania sportu wyczynowego 
zranieniom ulegają włókna mięśniowe,  
a w ich szybkiej regeneracji znacznie 
pomagają szybko przyswajalne amino-
kwasy. Opracowując naszą ofertę pro-
duktów uwzględniliśmy wyniki badań 
naukowych, które mówią, że ważna jest 
nie tylko ilość aminokwasów, ale także 
czas, w którym podaje się te aminokwa-
sy o anabolicznym działaniu. Już w ciągu 
dwóch godzin po intensywnym treningu 
czy locie konkursowym należy dostarczyć 
organizmowi pojedyncze aminokwasy  
z szybko przyswajalnymi węglowodanami. 
Wspominaliśmy już, że magazyny gliko-
genowe odbudowują się po locie bardzo 
szybko. Nowością jest to, że wraz z przyj-
mowaniem węglowodanów można szybko 
przeprowadzić także procesy naprawcze 
zranionych włókien mięśniowych. Badania 
naukowe pokazują, że odpowiednia kom-
binacja węglowodanów i aminokwasów 
wpływa korzystnie na organizm, ponieważ 
insulina, której wydzielanie zostaje pobu-
dzone przez węglowodany, wpływa ko-
rzystnie na odbudowę białka mięśniowego.  
W ten sposób podając zaraz po locie konkur-
sowym węglowodany z wodą  pitną wpły-
wamy hormonalnie na odbudowę mięśni. 
Proces ten staje się znacznie prostszy, jeśli 
fazę regeneracji węglowodanowej uzupeł-
nimy regeneracją prowadzoną przy pomo-
cy krótkołańcuchowych aminokwasów. 

W przeciwieństwie do wysokobiałkowych 
mieszanek zbożowych czy „nowoczesnych” 
proszków białkowych preparaty amino-
kwasowe zawierają tylko pojedyncze ami-
nokwasy lub krótkołańcuchowe związki 
aminokwasowe, podawane gołębiom naj-
częściej z wodą pitną. Nie obciążają one or-
ganizmu, wspomagają metabolizm, wspie-
rają regenerację oraz odciążają wątrobę.

Inną zaletą podawania preparatów ami-
nokwasowych jest wspomaganie układu 
immunologicznego. Poza tym wiadomo, 
że pełne magazyny aminokwasowe poma-
gają zapobiegać zranieniom układu ruchu. 
Mięśnie wolniej się męczą, a tkanka mięś-
niowa pozostaje wydajniejsza i nienaruszo-
na. Dlatego też aminokwasy należy dostar-
czać organizmowi już przed intensywnym 
treningiem i przed lotem konkursowym. 
Szczególnie krótkie i intensywne obciążenia 
(zorganizowane i prywatne loty treningo-
we) prowadzą do zakwaszenia mięśni przez 
kwas mlekowy, a przy dłuższym wysiłku 
także przez amoniak. Niektóre z aminokwa-
sów egzogennych zapobiegają tym nieko-
rzystnym procesom i są godne polecenia 
już wiosną, w okresie przygotowawczym. 
Nowa forma dostarczania organizmowi 
aminokwasów o dużym stężeniu podnosi 
jego wydajność zarówno w okresie przygo-
towawczym do lotów, jak również  w trakcie 
samych lotów konkursowych.

1.
Przyspieszenie regeneracji

Krótkołańcuchowe
      aminokwasy

NOWOŚĆ

Przyspieszenie regeneracji
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Avidress Plus zawiera krótkołańcuchowe 
kwasy obniżające wartość pH wody pitnej,  
a tym samym minimalizujące ryzyko infek-
cyjne. Poza tym produkt ten zawiera minera-
ły, pierwiastki śladowe, oregano i cynamon. 
Taka mieszanka w połączeniu z kwasami 
wpływa pozytywnie na wydajność proce-
sów metabolicznych. Dzięki Avidress Plus 
gołębie są znacznie zdrowsze.

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

 zdrowie 

 jakość wody

 wydajność procesów metabolicznych

Avidress® Plus
Suplement diety dla gołębi pocztowych

 1000 ml butelka  Art.Nr 11145

 5 litrów kanister  Art.Nr 11146

UsneGano to roztwór z brodaczki Usnea 
barbata i oregano wzbogacony naturalnymi 
składnikami jak kwas usninowy, karwakrol  
i tymol. Z literatury wiemy, jak duże zna-
czenie ma połączenie ze sobą tych wszyst-
kich składników. Gołębie otrzymujące  
UsneGano już bezpośrednio po posiłku 
mają ładne odchody i kredowobiałe nosy.  

Zalecane stosowanie:
Gołębie:  W celu wsparcia procesów tra-
wiennych – codziennie; w innych sytua-
cjach 2-3 razy w tygodniu 3 ml na 1 litr wody.  
Okres lęgowy, wychowu młodych i pierze-
nia: 2-3 razy w tygodniu.
Gołębie lotowe: 1-2 dni po locie konkurso-
wym, 2 dni przed koszowaniem. 
UsneGano można podawać w jednym 
pojniku z takimi produktami jak Avidress 
Plus, Carni-Speed i Entrobac. 
Przechowywanie: Przechowywać w 
szczelnie zamkniętym pojemniku w ciem-
nym miejscu.

 oregano 
 Usnea barbata
 wzmocniona kombinacja

UsneGano 
Suplement diety dla gołębi

 250 ml butelka  Art.Nr 11250

 500 ml butelka  Art.Nr 11251

Mix brodaczki i oregano

Markus Neeb

  „Avidress Plus podaje sie gołębiom przez  
365 dni w roku. To daje gwarancję,  
że gołąb jest dobrze wyposażony do walki  
z mikrobami.“

Markus Neeb
 o Avidress Plus:

Z

zawsze na czele!

Nowy kolor –

 ta sama korzyść

Albert Derwa

Albert Derwa 
o Avidress Plus & 
UsneGano
„Dzięki produktom Röhnfried gołębie są 
zdrowsze. Podając Avidress Plus i Usne-
Gano nie mam żadnych problemów  
z trichomonadami. “
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Obniżenie ryzyka infekcyjnego

Avitestin jest mieszanką kwasu masłowego 
i krótko- oraz średniołańcuchowych kwasów 
tłuszczowych. Redukuje pH w wodzie pitnej 
i obniża ryzyko infekcyjne, szczególnie ze 
strony bakterii Gram-dodatnich. Wysoko-
wartościowe średniołańcuchowe kwasy 
tłuszczowe rozwijają swe działanie w jelicie 
cienkim, wspierając produkcję organicznych 
probiotyków. Zawarty w produkcie kwas 
masłowy aktywuje się w jelicie, wzmacnia 
rozwój kosmków jelitowych, a tym samym 
odporność. Poza tym kwasy utrzymują dłu-
żej świeżość wody i poprawiają procesy me-
taboliczne.

Zalecane stosowanie:
Przed i po wysiłku codziennie 5 ml (1 miar-
ka zawiera 10 ml) na 1 litr wody. 
Gołębie młode w okresie treningowym:  
codziennie 5 ml Avitestin na 1 litr wody, 
gołębie muszą stopniowo przyzwyczajać 
się do smaku produktu. 
Avitestin nie może być stosowany  
z Avidress Plus. Można go jednak stoso-
wać równocześnie z takimi produktami jak 
UsneGano, Carni-Speed i Entrobac. 

 zdrowe jelito

 wyższa jakość wody

 wyższa wydajność metaboliczna

Avitestin
Suplement diety dla gołębi pocztowych

 500  ml butelka  Art.Nr 11462

Jak wiemy pojniki są idealnym miejscem 
dla rozwoju wszelkiego rodzaju patoge-
nów, a tym samym główną drogą prze-
noszenia zarazków 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. trichomonady, 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 ukła-
du trawiennego. Ich działanie nie sięga 
do odcinka jelitowego, ponieważ kwasy 
po przekroczeniu odcinka żołądkowe-
go zostają, w przedniej części jelita cien-
kiego, zneutralizowane przez substan-
cje buforowe trzustki. Nasze preparaty 
oddziałują na cały odcinek jelitowy, ponieważ   
w tym roku uzupełniliśmy je o specjal-
ne kwasy tłuszczowe. Taka mieszanka 
krótko- i średniodystansowych kwasów 
tłuszczowych łączy tradycyjną funk-
cję obniżania wartości pH w pojnikach  
i w wolach z działaniem zwalczającym upor-
czywe bakterie jak np. streptokoki, stafiloko-
ki czy clostridium  w odcinku jelitowym.

Sposób działania nowych średnio-łań-
cuchowych kwasów tłuszczowych jest 
prosty ale bardzo skuteczny. Nie ulegają 
neutralizacji przez substancje buforowe 
trzustki i przedostają się w nienaruszonej 
formie do odcinka jelitowego. Patoge-

ny traktują kwasy tłuszczowe jako źródło  
energii i wchłaniają do swoich komórek.  
Te rozwijają tu swoje antybakteryjne działa-
nie i unieszkodliwiają zarazki chorobotwór-
cze. Równocześnie ta kombinacja kwasów 
tłuszczowych chroni dobrą florę bakteryjną 
jelita i optymalizuje wchłanianie pokarmu. 
To sprawia, że jelito pozostaje zdrowe, a ry-
zyko nowej infekcji rozwijającej się przez 
pojniki ulega redukcji.

Godny polecenia jako dodatek do krót-
ko- i średniołańcuchowych kwasów tłusz-
czowych jest kwas masłowy, będący 
głównym źródłem odżywczym nabłon-
ka błon śluzowych jelita. Kwas masłowy 
sprawdza się jako środek wzmacniający  
i regenerujący komórki błon śluzowych je-
lita, szczególnie po przebytych chorobach. 
Te nowe kombinacje tłuszczowe stanowią 
świetną profilaktykę jelitową. Aby osiągnąć 
ich pełne działanie należy je stosować przez 
dłuższy okres czasu, szczególnie w sytua-
cjach stresowych jak np. treningi młodych 
gołębi.

Avidress® Plus
Suplement diety dla gołębi pocztowych

2.
Obniżenie ryzyka infekcyjnego

Profilaktyka jest 
lepsza niż leczenie

Nowy 
kolor!

19



Wzmocnienie
zdolności 
odpornościowej

Aby utrzymać gołębie w zdrowiu w se-
zonie lotowym trzeba chronić je przed  
infekcjami w sytuacjach stresowych. 

Obok stosowanych już prebiotyków, probio-
tyków, kolostrum i antyciał pozyskiwanych  
z żółtka badania naukowe w ostatnich 10 
latach zajmowały się intensywnie aktywo-
waniem pasywnego i aktywnego układu  
immunologicznego. Od jakiegoś czasu 
mamy do dyspozycji tzw. ß-1,3- lub ß -1,6- 
glukany, specjalne węglowodany, które 
podawane regularnie wpływają na wzmo-
żoną produkcję komórek odpornościo-
wych. Komórki te, makrofagi czy limfocyty, 
odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu 
układu odpornościowego. Udowodniono, 
że przyjmowanie betaglukanów pobudza 
układ immunologiczny do tego stopnia,  
że organizm szybciej reaguje na wszelkiego 
rodzaju zarazki. Ma to ogromne znaczenie 
w przypadku wieloczynnikowej choroby 
młodych. Stosowanie glukanów zaleca się  
w całym okresie młodzieńczym, a także 
przed szczepieniem, ponieważ stymulują 
one produkcję antyciał, a także intensyfikują 
proces fagocytozy, czyli usuwania zarazków 
chorobotwórczych z komórek. To pokazu-
je, dlaczego betaglukany należy podawać 
także w czasie infekcji. W przypadku gołębi 
pocztowych dobrze sprawdziła się kom-
binacja węglowodanów i funkcjonalnych 
aromatów. Jedną z takich kombinacji jest al-
licyna, substancja czynna czosnku, produkt 
przekształcenia alliiny przy pomocy enzymu 
o nazwie alinaza. Niestety allicyna jest dość 
niestabilna i szybko się rozpada tracąc swoją 
skuteczność, w płynach o temperaturze po-
kojowej wręcz bardzo szybko. Dlatego też 

Wzmacniacz 
odporności

Jungtierpulver pobudza pasywny i aktywny 
układ immunologiczny oraz chroni jelito. Jest 
bogaty w egzogenne aminokwasy z immu-
nologicznie aktywnymi przeciwciałami z kro-
wiej siary oraz żółtka, wartościowe drożdże 
Torula, suchy czosnek i sproszkowaną celulo-
zę. Betaglukany aktywują odporność, a skład-
niki probiotyczne odżywiają i stabilizują florę 
bakteryjną jelita. Jungtierpulver zwiększa 
powierzchnię jelita, a tym samym odporność 
organizmu, ponieważ 70% układu immuno-
logicznego jest właśnie w jelicie.

Zalecane stosowanie: 
Po locie konkursowym: 
podczas 1 -2 posiłków 20 g na 1 kg karmy  lub 
dla ok. 40 gołębi 
Przed koszowaniem:  podczas 2-4 posiłków 
10 g na 1 kg paszy lub dla ok. 40 gołębi 
W czasie wzmożonego wysiłku w okresie 
lęgowym, treningowym czy w okresie pierze-
nia 4-5 razy w tygodniu 10 g na 1 kg karmy. 

 wzmacniacz odporności 
 zdrowe jelito
 budowa formy

Jungtierpulver
Suplement diety dla gołębi pocztowych

 500 g puszka  Art.Nr 11373

3.

Wzmocnienie odporności 

Wzmocnienie odporności

sprawdzoną metodą utrzymania skutecz-
ności czosnku i allicyny  jest suche mrożenie. 
Allicyna w połączeniu z cynamonem ma 
silne działanie antybakteryjne, zwalcza E.coli 
i salmonellę, a jednocześnie wpływa pozy-
tywnie na florę bakteryjną jelita, prawie jak 
laktobakcyle. 

Oprócz tego bardzo dobry wpływ na układ 
odpornościowy ma sproszkowana celuloza, 
rozwijająca swe działanie w jelicie. Ta specy-
ficzna kombinacja sprzyja procesom trawie-
nia pokarmu. Kosmki jelitowe zwiększają 
swą objętość, a tym samym powierzchnię 
dla substancji odżywczych i czynnych oraz 
dla aktywności układu immunologiczne-
go. Inną zaletą podawania sproszkowanej  
celulozy jest podniesienie aktywności enzy-
mów układu trawiennego. Lepsze trawienie 
pozostawia mniej substancji odżywczych 
zarazkom, wskutek czego „giną” z głodu.  
Betaglukany, sproszkowana celuloza i allicy-
na są znakomitymi narzędziami do wspiera-
nia odporności w jelicie. Ponieważ gołębie 
wystawione są na ogromny stres, szczegól-
nie w sezonie lotowym, trzeba im pomóc go 
przezwyciężyć.
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Entrobac zawiera bakterie probiotyczne 
i specjalne prebiotyki potrzebne do opty-
malnego zasiedlenia flory bakteryjnej jelita. 
Świetnie oczyszcza jelita w trakcie wysiłku  
i po nim, w przypadku przestawiania gołębi 
na inna karmę, w sytuacjach stresowych i po 
kuracjach lekowych. Szczep bakterii zawar-
ty w tym preparacie jest odporny na wiele  
antybiotyków, dlatego Entrobac znakomi-
cie oczyszcza jelito w trakcie i po kuracjach  
antybiotykowych. Flora bakteryjna zosta-
je odbudowana, 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 tygo-
dniu 5 g na 1 kg karmy lub 1 litr wody.

Po kuracjach lekowych: przez kilka kolej-
nych dni 10 g (2 miarki) na 1 kg karmy lub  
1 litr wody w celu regeneracji flory bakteryj-
nej jelita.

Do zwilżenia karmy polecamy Moorgold.

 stabilizacja jelita 
 stabilność antybiotykowa 
 hamowanie rozwoju grzybów

Entrobac
Probiotyk dla gołębi pocztowych

 500 g  puszka  Art.Nr 11458

Wzmocnienie odporności 

Probiotyki –
 zdrowie wprost 
z jelita

Liczne badania naukowe nad pre-
biotykami i probiotykami dowiodły,  
że mają one dobroczynne działanie 
na organizm. Między prebiotykami  
i probiotykami istnieje zdecydowana 
różnica. Prebiotyki stanowią podstawę  
żywieniową dla bakterii probiotycznych  
w jelicie. Bakterie te tworzą zdrową 
florę bakteryjną i stabilizują naturalną 
florę jelita, a tym samym także układ 
immunologiczny.

Nowoczesny probiotyk musi odpowiadać 
wszystkim wymaganiom nowoczesne-
go sportu hodowlanego. Powinien mieć  
stabilną wartość kwasową, aby mógł 
przetrwać bez problemu w środowisku  
jelitowym o niskim pH, rozwinąć tam swo-
je działanie i nie ulec zniszczeniu przez 
kwasy żołądkowe. Miejsce działania pro-
biotyku determinuje dalsze wymagania, 
jakie mu się stawia. Często zaleca się jego 
stosowanie po kuracjach antybiotyko-
wych w celu oczyszczenia jelita i odbu-
dowy jego zniszczonej flory bakteryjnej. 
Obecnie mamy do dyspozycji probiotyki 
zawierające duże ilości bakterii probio-
tycznych odpornych na często stosowa-
ne antybiotyki typu kolistyna, enroflok-
sacyna czy amoksycyklina. Dlatego florę 
bakteryjną można odbudowywać już w 
trakcie trwania kuracji antybiotykowej. 
Bakterie probiotyczne wspierają rozwój  
laktobakcyli w jelicie cienkim, optyma-
lizując warunki życia organicznych bak-
terii probiotycznych i wypierając bakte-
rie szkodliwe jak E.coli, salmonella czy  

Clostridum. Nowe probiotyki hamują roz-
wój grzybów. Wiele preparatów służących 
oczyszczaniu jelita zawiera specjalne pre-
biotyki odżywiające pozytywną florę bak-
teryjną jelita.

Stosowanie probiotyków 
sprawdza się przede wszyst-
kim po przeżytym stresie. 

Przestawienie gołębi na inną karmę czy 
też niedobory wody rozciągające się na 
dłuższy okres czasu prowadzą do dysbio-
zy jelitowej (zaburzenie flory bakteryjnej), 
a tym samym osłabiają odporność gołębi. 
Probiotyki najnowszej generacji przeciw-
działają takiej dysbiozie pojawiającej się 
po przeżytych sytuacjach stresowych.  
W trudnych momentach jak np. tych zwią-
zanych ze stresem treningowym młodych 
gołębi, z pobytem w pojeździe kabino-
wym czy z przeprowadzanymi kuracjami 
lekowymi, idealnie sprawdzają się także 
witaminy o odpowiednim stężeniu, które 
przyspieszają regenerację.  

!

Jungtierpulver
Suplement diety dla gołębi pocztowych

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

Zalecane stosowanie:
20 ml na 1 litr wody
Gołębie pocztowe:
Okres lotowy: poniedziałek i wtorek
Okres lęgowy i pierzenie: 2 razy w tygodniu
Hexenbier można podawać w jednym 
pojniku z takimi produktami jak Avidress 
Plus, Carni-Speed i Entrobac. Zimą można 
podawać 15 ml produktu na 1 kg  karmy. 

Wskazówka: Nie podawać kotom! Przed 
użyciem wstrząsnąć!

 podniesienie formy
 odporność
 pierzenie puchu

 lepsza odpowiedź immunologiczna

 lepsza jakość spermy

 wysokowartościowe komórki jajowe

 lepszy transport tlenu

 lepsza praca mięśni

 wyparte zarazki

 powiększone kosmki jelitowe

 optymalna flora bakteryjna jelita

 lepsze gojenie ran

Winput  
Suplement diety dla gołębi pocztowych

 3 kg wiaderko Art.Nr 11198

 6,6 kg wiaderko Art.Nr 11199  500 ml butelka  Art.Nr 11310

Hexenbier
Suplement diety dla gołębi pocztowych

„teraz w wersji udoskonalonej, 
wzbogacony substancjami 

czynnymi z czerwonej cebuli 
bez kawałków cebuli“

Zalecane stosowanie: 
W zależności od wymaganego wysiłku 
między 1 a 4g produktu na gołębia – 
codziennie. Polecamy łączenie Winput  
z nasionami.

Gołębie lotowe: codziennie 3-4 gramy 
na gołębia od początku sezonu
Pierzenie: codziennie 2 gramy na gołębia
Zima: codziennie 1 gram na gołębia
Gołębie rozpłodowe: codziennie 2 
gramy na gołębia
Młode: codziennie 3 gramy na gołębia  
( maksymalnie 6 gramów) na gołębia. 
Ostra choroba młodych: 4 posiłki  
w ciągu dnia złożone łącznie z 10 gra-
mów Winput na gołębia (nie podawać 
żadnej innej karmy). Większe dawki do 
20 g dziennie na gołębia maksymalnie 
przez 5 dni. 

Multifunkcyjny 
suplement diety
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Premium Kräuter-Komplett-Mix składa 
się z 17 różnych ziół. Te różnorodne substan-
cje naturalne wyrównują deficyty organi-
zmu wynikające z tego, że gołębie nie mają 
możliwości wylatywania w pola. Premium-
-Kräuter-Komplett-Mix działa wspierająco 
na układ trawienny i drogi oddechowe. Dzię-
ki niemu odchody mają stałą konsystencję, 
spada puch, upierzenie jest błyszczące, 
 a drogi oddechowe zadbane. 

Zalecane stosowanie:
2 miarki (1 miarka – 10 g) na 1 kg karmy 
zwilżonej olejem (Energie-Öl) lub takimi 
produktami jak Oregano-Schaffett lub 
Moorgold. 
Okres wychowu młodych:  2-3 razy  
w tygodniu
Okres lotowy: 1-2 razy w tygodniu
Okres pierzenia: 3-4 razy w tygodniu
Zima: 1-2 razy w tygodniu
Dzienna dawka nie może przekraczać 
3 miarek na 1 kg karmy

 pierzenie puchu 

 wsparcie dróg oddechowych

 mieszanka ziół leczniczych

Premium-Kräuter-Komplett-Mix
Suplement diety dla gołębi pocztowych

 2,5 kg wiaderko Art.Nr 11117

Moorgold jest koncentratem czysto bagien-
nym złożonym z leczniczego torfu. Zawarte 
w nim kwasy humusowe wiążą w jelicie sub-
stancje szkodliwe i wydalają je z organizmu. 
Nowa receptura zawiera poza tym specjalne 
włókna, dzięki którym odchody już po 2-3 
dniach podawania Moorgold przyjmują 
stała związaną konsystencję, a procesy tra-
wienne przebiegają bez problemów. Nowy 
Moorgold ma formę żelu, dzięki czemu jest 
bardziej wydajny i przyjazny w stosowaniu.

Zalecane stosowanie: 
W okresie pierzenia, odpoczynku, lęgu  
i w sezonie lotowym w zależności od potrze-
by 1-2 razy w tygodniu 1 płaska łyżka stoło-
wa na 1 kilogram karmy. 
Do właściwego związania z karmą poleca-
my stosowanie K+K Eiweiß 3000, Kräuter 
Komplett Mix, Jungtierpulver lub Entro-
bac.

 czyste jelito
 związane odchody
przyjazne stosowanie 

Moorgold®
Suplement diety dla gołębi pocztowych

 1000 g puszka  Art.Nr 11461

Taubenglück-Pillen pobudzają apetyt  
i trawienie, a tym samym wzmacniają cały 
organizm i przyczyniają się do utrzymania  
dobrej formy. 
Świetnie sprawdzają się w okresie wycho-
wu młodych. Cenna mieszanka ziół takich 
jak kora chinowca (chinina), jagody jałowca, 
nasiona kozieradki, korzeń goryczki i anyż 
wpływają na dobre samopoczucie gołębi. 

Zalecane stosowanie:
Gołębie lotowe: 
po 1 tabletce przez 2 dni po locie
Młode gołębie:  
od 7-go dnia codziennie 1 pigułka rano

 optymalna błona śluzowa jelita

 wsparcie procesów rozwojowych

 zioła wspierające zdrowie

Taubenglück 
Suplement diety dla gołębi pocztowych

 50 g  ok. 120 pigułek  Art.Nr  11488

Okres wychowu 
młodych 
i utrzymania formy

Odflegmianie

 500 g puszka  Art.Nr 11115
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L-karnityna 
                           i jod

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

Do procesu aktywacji metabolizmu  
wykorzystujemy silnie pobudzające dzia-
łanie większych dawek jodu. To pozwa-
la dość łatwo doprowadzić gołębie do  
formy. Już po kilku dawkach jodu obser-
wuje się zmiany w zachowaniu gołębi. 
Jod, obok swojego działania na gru-
czoł tarczycy, odgrywa także ważną rolę  
w regulacji procesów fizjologicznych 
jak wzrost, pierzenie czy reprodukcja. 
Poza tym jest ważnym pierwiastkiem dla  
budowy odporności, ma działanie prze-
ciwzapalne i antyoksydacyjne.  

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

L-karnityna to skuteczna i kluczowa  
substancja czynna w procesie przemia-
ny energetycznej. Badania pokazują,  

że gołąb musi dostać codziennie co naj-
mniej 50 mg L-karnityny, aby poprawić 
swoją wydajność. To oznacza, że w okre-
sie lotowym L-karnitynę należy podawać 
regularnie, ponieważ tylko w ten sposób 
rozwinie swoje skuteczne działanie w ko-
mórkach mięśniowych. Efekt jest widocz-
ny dopiero po wielokrotnym spożyciu 
L-karnityny i objawia się dużą chęcią do 
treningu.

L-karnityna transportuje kwasy 
tłuszczowe z cytoplazmy do mi-

tochondriów, czyli do elektrowni komór-
kowych, a więc znacząco przyczynia się 
do pozyskiwania energii z kwasów tłusz-
czowych. Posiada zdolność zapobiega-
nia zmęczeniu i skurczom mięśni, wiążąc 
wolne reszty acetylowe i zapobiegając ich 
szkodliwemu oddziaływaniu na mięśnie. 
L-karnityna stanowi także bufor dla kwa-
su mlekowego, co oznacza że dzięki niej 
mięśnie nie zakwaszają się tak szybko pod 
wpływem dużego wysiłku.

W normalnych warunkach (poza sezo-
nem lotowym) zapotrzebowanie na L-kar-
nitynę organizm zaspokaja sam przepro-
wadzając „z własnych środków” syntezę. 
Niedobory mogą się pojawić, jeśli zapo-
trzebowanie jest znacznie wyższe niż ilo-
ści L-karnityny dostarczane z zewnątrz,  
a jak wiadomo karma zbożowa jest raczej 
uboga w tą substancję. Zapotrzebowanie 
organizmu na L-karnitynę wzrasta szcze-
gólnie w okresie treningów i lotów kon-

kursowych.
Zalecamy stosowanie L-karnityny przez 
dłuższy okres czasu, aby efekty były  
widoczne i odczuwalne. Dzięki niej go-
łębie lotowe nie męczą się tak szybko 
i mogą utrzymać dużą szybkość lotu 
znacznie dłużej.  L-karnityna pośred-
nio chroni również komórki mięśniowe.  
Zapobiega zakwaszeniu mięśni i pozwala 
gołębiom osiągać topowe wyniki. 

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

L-karnityna poprawia wydajność organi-
zmu optymalizując procesy przemiany 
materii oraz skraca regenerację organi-
zmu.

!
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Środek służący do poprawy wydajności i de-
zynfekcji wody w pojnikach.

Gołębi wyczynowych nie można żywić tyl-
ko karmą zbożową i wodą. Najwyższą formę  
gołębie osiągają dzięki produktowi  Blitzform  
z firmy Röhnfried! Gołębie wracają do domu 
5-10 minut wcześniej, ponieważ dzięki Blitz-
form są w szczytowej formie. 
Gołębie są w znakomitej kondycji, co skutku-
je szybszym lotem. Dobrze przyswajalny jod  
i magnez znacznie poprawiają stan zdrowotny 
gołębi. Blitzform zapewnia witalność i odpor-
ność; czyste gardła, błysk w oku, śnieżnobia-
łe brodawki nosowe, błyszczące upierzenie  
i różowe mięśnie klatki piersiowej z drobnymi 
plamkami, wskazującymi na formę. 

 procesy krwiotwórcze  
 budowa formy
 poprawa wydajności

Blitzform®
Suplement diety dla gołębi pocztowych 

Jod 
i 

aktywne 
żelazo

 100 ml butelka  Art.Nr 10850 

 250 ml butelka  Art.Nr 10851

Głównym składnikiem Carni-Speed jest 
L-karnityna. Ta witaminopodobna substan-
cja odgrywa kluczową rolę w procesach 
przemiany tłuszczowej.  Badania nauko-
we wykazały, że dawka 10 ml Carni-Speed  
na 1 litr wody pokrywa zapotrzebowanie 
organizmu gołębi na L-karnitynę. Magnez  
i selen zawarte w tym produkcie wspoma-
gają prawidłowe funkcjonowanie mięśni. 
Gołębie wykazują dużą chęć do latania. 

Zalecane stosowanie:
Carni-Speed należy podawać w sezonie lo-
towym co najmniej przez 5 dni w tygodniu 
z wodą lub z karmą. 10 ml Carni-Speed  
na 1 litr wody lub 1 kg karmy.

 poprawa pracy mięśni
regeneracja
 chęć do latania

Carni-Speed®
Suplement diety dla gołębi pocztowych

 500 ml butelka  Art.Nr 11140

100.000 mg
 L-karnityny 

na litr

Zastosowanie:
Środek stosowany w celu podniesienia 
wydajności organizmu oraz w celu 
dezynfekcji wody w pojnikach

Dawkowanie: 
Podnoszenie wydajności w sezonie  
lotowym: codziennie 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 lęgowy oraz pierzenie: 5 ml na  
5 litrów (1 ml/1 litr) czystej wody 1-2 razy  
w tygodniu 
Dezynfekcja wody w pojnikach w pozo-
stałe okresy roku: 1 raz w tygodniu 5 ml  
na 5 litrów (1 ml/1 litr) wody pitnej.

Wskazówka: 
Nigdy nie używać pojników miedzianych  
i ocynkowanych. Można użyć naczyń ze 
stali szlachetnej. Nie wolno podawać zwie-
rzętom użytkowym. Chronić przed dzieć-
mi. Nie stosować po upływie okresu waż-
ności.  Środki niewykorzystane utylizować 
w odpowiednich do tego miejscach.
Przechowywanie:  Przechowywać w tem-
peraturze nieprzekraczającej + 25°C.

!
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olej dla 
wyczynowców

 250 ml butelka  Art.Nr 11486

Energie-Öl jest naturalnym produktem 
energetycznym składającym się z mieszanki 
wysokowartościowych olejów tłoczonych 
na zimno. Zawiera oleje rybne, które do-
starczają organizmowi nienasycone kwasy 
tłuszczowe i lecytynę, składniki tak waż-
ne dla procesów przemiany tłuszczowej.  
Energie-Öl znakomicie sprawdza się także 
w procesie odbudowy tkanki mięśniowej. 

Zalecane stosowanie:
Sezon lotowy: 1-2 razy w tygodniu 5ml  
(1 zakrętka) na 1 kg karmy zbożowej. Taką 
mieszankę można związać przy pomocy 
takich środków jak Pavifac (drożdże piwne), 
RO 200 ready lub Top-fit Futterkalk. 
Przed użyciem wstrząsnąć. 

Przechowywanie:
Przechowywać w szczelnie zamkniętym  
pojemniku, w ciemnym miejscu, w tempera-
turze nieprzekraczającej 25°C.

 odbudowa mięśni 
 źródło lecytyny
 nośnik energetyczny

Energie-Öl
Suplement diety dla gołębi lotowych

Substancje 
witalne

Całoroczna optymalna opieka nad go-
łębiami obejmuje obok 7-punktowego 
planu żywieniowego także zaopatrzenie 
gołębi w substancje witalne, do których 
zalicza się witaminy, pierwiastki ślado-
we 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 prote-
iny. Substancje witalne należy uzupeł-
niać zarówno w sezonie lotowym, jak 
także 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 roz-
puszczalne w wodzie. Do witamin rozpusz-
czalnych w tłuszczu zalicza się witaminę 
A, D, E i K. Witaminę E określa się mianem 
witaminy płodności i stosuje przed kojarze-
niem gołębi w pary. Witaminy C i B rozpusz-
czają się w wodzie. Witamina B12 uczest-
niczy w procesach krwiotwórczych oraz 
w procesach rozpadu niektórych kwasów 
tłuszczowych. W okresie lotowym zwiększa 
się zapotrzebowanie organizmu gołębi nie 
tylko na witaminy, ale także na pierwiastki 
śladowe i minerały. Magnez np. wspoma-
ga prawidłowe funkcjonowanie mięśni.  
Trzeba jednak pamiętać, by nie przedaw-
kować tych substancji, co niepotrzebnie 
mogłoby obciążyć procesy metaboliczne.  

W sezonie lotowym, w połowie tygodnia, 
podaje się mikroskładniki z karmą, ponie-
waż są szybko przyswajalne i równomier-
nie rozkładają się na wszystkie gołębie.  

Do wiązania mikroskładników z karmą 
najlepiej nadają się mieszanki olejowe zło-
żone z różnych olejów roślinnych, lecytyny  
i oleju rybnego. Kwasy tłuszczowe z olejów 
rybnych i roślinnych uczestniczą w syntezie 
hormonalnej i budowie komórek oraz dzia-
łają przeciwzapalnie. Natomiast nasycone 
kwasy tłuszczowe, wykorzystywane naj-
częściej do pozyskiwania energii, znajdują 
od jakiegoś czasu swe zastosowanie w ho-
dowli 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 ok-
sydacyjnym. 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 po-
chodzenia roślinnego czy zwierzęcego. 

NOWOŚĆ5.
Uzupełnienie 
                            substancji witalnych
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Uzupełnienie substancji witalnych

Oregano-Schaffett składa się w 45%  
z tłuszczu baraniego i czystego oleju z ore-
gano, dzięki czemu  maksymalnie zaopa-
truje organizm w energię potrzebną na 
loty konkursowe, na trening, na okres lęgu,  
wychowu młodych i okres pierzenia. Olej  
z oregano wspomaga procesy trawienne, 
a olej lniany dostarcza nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych. Oregano-Schaffett bar-
dzo dobrze sprawdza się także jako substan-
cja wiążąca. 

Zalecane stosowanie:
1-2 łyżki stołowe OreganoSchaffett mie-
szać tak długo z kilogramem karmy, aż ide-
alnie rozprowadzi się po ziarnach. Można 
sobie to ułatwić poprzez podgrzanie tłusz-
czu. Tak przygotowaną karmę podawać go-
łębiom. Proponujemy dodatkowo związać 
karmę takimi produktami jak K+K Eiweiss, 
Topfit Futterkalk, Premium-Kräuter-
-Komplett-Mix, lub Entrobac.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, 
z dala od światła. Po otwarciu zużyć w ciągu 
12 tygodni. Przechowywanie w chłodnym 
miejscu przedłuża żywotność produktu. 

 najlepszy środek wiążący 
 99%-owe źródło tłuszczy
 z oregano i olejem lnianym

Oregano-Schaffett
Suplement diety dla gołębi pocztowych

 600 g puszka  Art.Nr 11479

Maksymalna
energia

 600 g puszka  Art.Nr 11253

Sprawdzona klasyka

RO 200 ready jest mieszanką prebiotyków, 
elektrolitów, aminokwasów, nośników ener-
getycznych, pierwiastków śladowych i poli-
witamin. Idealnie dopasowany do potrzeb 
gołębi wspomaga budowę formy do mo-
mentu koszowania. Zawarte w nim prebio-
tyki 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 po-
jemniku, chronić przed światłem i wilgocią!

 proszek kondycyjny  

 budowa formy

 wzrost wydajności organizmu

RO 200 ready       

 Suplement diety dla gołębi pocztowych

RO 200 Tabs to tabletki kondycyjne zawie-
rające prebiotyki, elektrolity, aminokwasy, 
nośniki energii, minerały, pierwiastki śla-
dowe i poliwitaminy. Napełniają spichlerze 
organiczne indywidualnie doprowadzając 
gołębie do optymalnej formy. Poza tym 
prebiotyki dbają o zdrową florę bakteryjną 
jelita.
Zalecane stosowanie:
Jedna tabletka na gołębia.

Gołębie lotowe:
w ciągu ostatnich 2 dni przed koszowaniem 
i po lotach konkursowych w celu wzmoc-
nienia organizmu.

Pierzenie, lęg i wychów młodych: 
2 razy w tygodniu 1 tabletka na gołębia.

Przechowywanie: 
Przechowywać w chłodnym i suchym 
miejscu!

 budowa formy 

 wzrost wydajności organizmu

 indywidualne żywienie

RO 200 Tabs

Suplement diety dla gołębi 

Proszek
kondycyjny

Uzupełnienie 
                            substancji witalnych

           50 g puszka ok. 125 szt.     Art.Nr 11455
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Avisana jest produktem aktywnie oczysz-
czającym błony śluzowe nosa i oczu, a tak-
że rany oraz wszystkie miejsca narażone 
na zranienia. Avisana wytwarza stabilną  
i zdrową mikroflorę pokrywając „chore” miej-
sca bakteriami  probiotycznymi. Avisana 
ma neutralne pH, jest niezwykle wydajna.  
Nie zawiera substancji zapachowych ani 
barwników. Avisana wytwarza na docelo-
wej powierzchni warstwę probiotyczną o 
długotrwałym działaniu, co sprawia, że de-
zynfekcja jest najczęściej zbędna. 

Zalecane stosowanie:
Gołębie lotowe:
- przed każdym lotem dystansowym po  
jednej kropli do każdego otworu nosowego 

- po każdym locie dystansowym w dniu 
powrotu  lub w czasie separowania samców 
od samiczek 

-  po deszczowych  lotach treningowych 
w celu ochrony dróg śluzowych przed 
podrażnieniami 

Cały rok: W przypadku przebarwień  
otworów nosowych lub łzawienia oczu –  
2 razy dziennie po jednej kropli. Większe 
powierzchnie dokładnie skropić. 

Przed użyciem mocno wstrząsnąć! Produkt 
można stosować bez przerw.
 Przechowywanie: 
Przechowywać w temperaturze nie 
przekraczającej + 25°C.

 białe nosy 
 czyste gardła
 czyste drogi oddechowe

Avisana (krople do nosa i oczu) 

Krople dla gołębi pocztowych

probiotyczna
tarcza

ochronna

 50 ml zakraplacz                  Art.Nr    11416

Probiotyki: 
drobni pomocnicy 
– wielkie działanie

W nowoczesnym sporcie hodowla-
nym utrzymanie dróg oddechowych 
w zdrowiu przez cały sezon jest rzeczą  
priorytetową. 

Tradycyjne metody polegające np. na jedno 
czy dwudniowych kuracjach antybiotyko-
wych sprawiają, że bakterie, które wywołują 
choroby dróg oddechowych, uodparniają się 
na konkretne antybiotyki. Dlatego Röhnfried 
poszedł w innym kierunku i w drodze badań 
opracował nową skuteczną i nieszkodliwą 
metodę utrzymania dróg oddechowych go-
łębi w zdrowiu przy pomocy bakterii probio-
tycznych.

Patrząc na błony śluzowe z mikrobiologiczne-
go punktu widzenia, zauważymy, że znajdują 
się na nich bakterie zarówno chorobotwór-
cze jak i niegroźne, tzw. probiotyczne. 

Najnowsze badania pokazują,  
że bakterie wymieniają informacje 
między sobą (Quorum Sensing). 

Procesy wymieniania informacji są bardzo 
kompleksowe, informacje wymieniane  
są przy pomocy substancji chemicznych, 
na końcach których przesyłane są sygnały.  
W ten sposób bakterie przekazują sobie infor-
macje dotyczące np. tego, w którym miejscu 
w organizmie istnieją dogodne warunki do 
namnażania się. Wolne miejsce i pożywienie 
to dogodne warunki do tego, żeby bezprob-
lemowo się rozwijać. Z kolei mało miejsca  
i niewiele pożywienia skłaniają mikroorgani-
zmy 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 miej-

sce do rozmnażania się jest niewystarczające, 
bakterie chorobotwórcze zaczną tworzyć 
formy przetrwalnikowe. Te badania skłoniły 
nas do opracowania całkiem innego systemu 
higieny: tzn. nie dezynfekujemy, ale ustawicz-
nie zasiedlamy błony śluzowe bakteriami 
probiotycznymi tworząc środowisko mikro-
biologiczne. Dobre bakterie oczyszczają 
powierzchnię wysyłając sygnał o niekorzyst-
nych warunkach życia, czyli braku miejsca 
i pożywienia, wskutek czego bakterie cho-
robotwórcze nie namnażają się na błonach 
śluzowych.

Probiotyczne mikroorganizmy najnowszej 
generacji zasiedlają błony śluzowe tworząc 
konkurencję dla bakterii chorobotwórczych, 
zabierając im miejsce i pożywienie. Dzięki 
temu mikrobiologicznemu czyszczeniu błon 
śluzowych powstaje zdrowa i stabilna mikro-
flora bakteryjna, która jednocześnie stanowi 
barierę ochronną przed infekcjami, tak po-
trzebną po lotach konkursowych, szczegól-
nie w czasie transportu gołębi na lot w pojeź-
dzie kabinowym

!
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Utrzymanie czystych dróg oddechowych

Avimycin jest suplementem diety, w formie 
proszku, przygotowanym na bazie chrzanu  
i nasturcji. Wspiera funkcjonowanie dróg od-
dechowych. Działa pobudzająco na fizjolo-
giczne wydzielanie kurzu, śluzu i wszelkiego 
rodzaju substancji zalegających w drogach 
oddechowych. Avimycin to jedyna w swo-
im rodzaju mieszanka wysuszonego i głę-
boko zamrożonego chrzanu oraz nasturcji, 
zawierająca wysokie stężenie surowców do 
produkcji olejów musztardowych. Aktyw-
ność tych składników ma miejsce w mo-
mencie podawania ich gołębiom.

Zalecane stosowanie:
Z karmą zbożową, 10 gramów dziennie na 
20 gołębi – rozdzielone między dwoma 
posiłkami. Regularnie w okresach pod-
wyższonego ryzyka infekcyjnego w celu 
usprawnienia procesów metabolicznych.  

Sezon lotowy: po lotach dystansowych 
przez 2-3 dni na początku tygodnia.
Gołębie młode: Przez dłuższy okres czasu w 
celu wzmocnienia naturalnej witalności gołębi. 
Pierzenie: 2-3 razy w tygodniu. Nie podawać 
pisklętom w gnieździe. Wiązać z karmą  przy 
pomocy olejów oraz takich produktów jak 
Oregano-Schaffett lub Hekopherol. Zale-
ca się również łączenie tego produktu z K+K 
Eiweiß 3000 po locie, z RO 200 Ready przed 
lotem oraz z Jungtierpulver (proszkiem dla 
młodych) u gołębi młodych i dorosłych.
Przechowywanie: przechowywać w tempe-
raturze nieprzekraczającej +25°C.

 czyste drogi oddechowe
 czyste gardła
 białe nosy

Avimycin Pulver 
Suplement diety dla gołębi pocztowych

Chrzan 
& 

nasturcja

 400 g puszka  Art.Nr 11415

Siła natury

Ta stara prawda z roku na rok jest coraz 
bardziej aktualna w nowoczesnym spor-
cie hodowlanym. Coraz więcej bakterii 
uodparnia się na klasyczne antybiotyki, 
stąd antybiotyki pochodzenia roślinnego 
coraz mocniej zdobywają na znaczeniu  
i stają się obiektem naszych badań  
naukowych.

Okazuje się, że obok działania bak-
teriobójczego mają one również 
działanie antywirusowe oraz grzy-
bobójcze. Nie stwierdzono działań 

ubocznych tych antybiotyków roślinnych,  
a jeśli jakieś się pojawiły, to bardzo rzadko 
 i w znikomej formie. Nie zaobserwowano 
również przypadków wytworzenia się opor-
ności zarazków na antybiotyki roślinne. Inną 
zaletą antybiotyków naturalnych jest to,  
że nie szkodzą dobrym bakteriom, np. bak-
teriom jelitowym, które żyją w zgodzie 
z organizmem, a tym samym pośrednio 
wzmacniają jego układ odpornościowy. 
Dzięki tym zaletom można je stosować profi-
laktycznie. Oprócz tego zaopatrują organizm 
w witaminy, minerały, mikropierwiastki oraz 
inne substancje witalne.
Silne substancje o działaniu antybiotykowym 
znajdziemy we wszystkich roślinach kapusto-
watych (np. chrzan) oraz w wielu liliowatych 
(np. czosnek). Rośliny te zawierają związki 
siarki i olejki eteryczne, które działają hamu-
jąco na wszelkiego rodzaju infekcje. Nasze 
nowoczesne technologie pozwalają na pozy-
skanie z tych roślin ich naturalnych substancji 
czynnych.
Tradycyjna medycyna klasztorna od wie-
ków stosowała nasturcję i chrzan do lecze-
nia infekcji górnych dróg oddechowych  
i dróg moczowych, wykorzystując lecznicze 
działanie substancji czynnych zawartych  
w tych roślinach, a mianowicie olejów musz-
tardowych.  Jednak dopiero kontrolowana 

i fachowa uprawa pozwoliła na osiągnięcie 
wysokiego stężenia oleju musztardowego w 
tych roślinach leczniczych. Olej musztardowy 
działa hamująco na rozwój zarazków choro-
botwórczych. 

Izocyjanat benzylu zawarty w nasturcji ma 
szerokie działanie antybakteryjne zarów-
no w obszarze bakterii Gram dodatnich jak  
i Gram ujemnych. Izotiocyjanian allilu zawarty  
w korzeniu chrzanu ma pozytywne działanie 
w obrębie bakterii Gram dodatnich (strep-
tokoki, stafilokoki), natomiast fenyloizitio-
cyjanian w środowisku bakterii Gram ujem-
nych (E.coli, salmonella). Obydwie rośliny 
tworzą szczególnie skuteczną alternatywę 
roślinną dla antybiotyków syntetycznych.  
W przeciwieństwie do antybiotyków klasycz-
nych te roślinne substancje czynne mają rów-
nież działanie antywirusowe i grzybobójcze  
i działają miejscowo, tam gdzie pojawia się 
infekcja. Oleje musztardowe dostają się bo-
wiem do krwi już w obrębie górnego odcin-
ka jelita, dzięki czemu nie naruszają natural-
nych dobrych bakterii jelitowych, które są 
odpowiedzialne za sprawnie przebiegający 
proces trawienny oraz dobrze funkcjonujący 
układ immunologiczny. Oleje musztardo-
we po wniknięciu do krwi wiążą się z biał-
kiem i w takiej formie krążą po krwiobiegu,  
by w końcu zagnieździć się w drogach mo-
czowych i w płucach, gdzie w pełni rozwijają 
swe działanie.

!
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Mineralien

Bio-Air-Fresh zawiera różne destylaty zioło-
we poprawiające jakość powietrza. Zawarte 
w destylatach olejki eteryczne niwelują nie-
przyjemny zapach i pozytywnie wpływają 
na drogi oddechowe. Olej kamforowy uła-
twia usuwanie z organizmu śluzu. Olejki eu-
kaliptusowy i miętowy poprawiają ukrwie-
nie dróg oddechowych.    

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

Przechowywanie: 
Przechowywać w temperaturze nieprzekra-
czającej +25°C. Chronić przed dziećmi.

 poprawa jakości powietrza
 wiązanie kurzu
 czyste drogi oddechowe

Bio-Air-Fresh
Spray poprawiający jakość powietrza

Atemfrei jest eliksirem składającym się  
z różnych olejów ziołowych takich jak olej 
z lukrecji, tymianu, kopru włoskiego, anyżu 
i mięty pieprzowej. Te substancje aktywują 
metabolizm układu oddechowego, wspie-
rają układ immunologiczny i poprawiają wi-
talność gołębi. 

Wysokowartościowe oleje ziołowe ze swoim 
korzennym aromatem, z dodatkiem witami-
ny 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. 

 drożne drogi oddechowe
 wzmocniona odporność
 naturalne oleje ziołowe

Atemfrei
Suplement diety dla gołębi pocztowych

 500 ml butelka  Art.Nr 11161  400 ml spray    Art.Nr  11487

Eliksir 
ziołowy

Niczym niezmącona radość 
uprawiania sportu hodowlanego

Siła natury

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

Tymian:
Oleje eteryczne zawarte w tymianie mają 
działanie antybakteryjne i pomagają usunąć 
zalegający śluz. Poza tym tymian działa tak-
że antyoksydacyjnie.

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

Eukaliptus:
Eukaliptus ma  
działanie antybak-
teryjne, pomaga 
usuwać śluz, 
wspomaga ukrwienie narządów. Stosuje się 
go najczęściej przy problemach z drogami 
oddechowymi.   

Nowość

Utrzymanie czystych dróg oddechowych
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Mineralien

My tak robimy:

„U nas dbanie o drogi oddechowe gołębi od-
grywa bardzo dużą rolę. Wczesną wiosną, 
zanim gołębie wylecą z gołębnika po zimie, 
przeprowadzamy siedmiodniową kurację 
przy pomocy Atemfrei i Avimycin Pulver. 
W ciągu tego tygodnia gołębie pozbywają 
się całego kurzu, jaki złapały zimą. Wdow-
cy po takiej kuracji znakomicie latają. Poza 
tym można zauważyć i poczuć, jak dobrze 
ta kuracja wpływa na procesy metaboliczne  
i spadanie puchu. Obok Atemfrei i Avimy-
cin Pulver regularnie przed każdym koszo-
waniem podajemy krople Avisana-Tro-
pfen. Przez cały czas kładziemy duży nacisk 
na to, by ta pielęgnacja dróg oddechowych 
miała charakter regularny i kontynuacyjny 
przez cały sezon.“

Tim & Uwe Müller o 
Atemfrei i Avimycin 
Pulver:

Z

zawsze na czele!

„Jesteśmy bardziej niż zadowoleni z Avimy-
cin Pulver, przeszedł on wszystkie nasze 
oczekiwania. Podajemy go wczesną wios-
ną przez 2 tygodnie codziennie, stosując 
zwiększoną dawkę, ponieważ mieszamy go 
z karmą tylko po południu. W początkowej 
fazie codziennego treningu przy gołębniku 
obserwujemy, że gołębie radzą sobie znacz-
nie lepiej, niż gołębie rok temu. Przyjęliśmy 
Avimycin Pulver do naszego systemu żywie-
niowego i podajemy go wieczorem w sobotę  
i niedzielę po locie. Skraca on fazę odpoczyn-
ku i gołębie szybciej znajdują się w dobrej 
kondycji. Odchody gołębi, mimo codzienne-
go stresu związanego z drapieżnikami, rów-
nież są w porządku. To pokazuje, że układ 
trawienny również pracuje bez zarzutu,  
co jest zasługą Avimycin Pulver.“

Roland & Denis Faber 
o Avimycin Pulver: 

Roland i Denis Faber

„Bio-Air-Fresh stosuję w sezonie lotowym na 
początku tygodnia. Spryskuję cały gołębnik, 
tak aby zapach produktu unosił się jeszcze kil-
ka godzin po aplikacji. Ponieważ moje gołęb-
niki są bardzo suche, w gorące dni spryskuję je 
każdego wieczoru. Po ostatnim locie trenin-
gowym stosuję dodatkowo Avimycin Pulver 
podając go z karmą w sobotę wieczorem i w 
niedzielę przy trzech posiłkach w połączeniu z 
Moorgold. To znacznie poprawia zachowa-
nie treningowe moich gołębi.“

Klaus Steinbrink o  
Bio-Air-Fresh i Avimycin 
Pulver: 

Klaus Steinbrink

Z

zawsze na czele!

Z

zawsze na czele!

Utrzymanie czystych dróg oddechowych

SG Tim i Uwe Mülle
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Sprawdzone produkty
dla hodowców z sukcesami

 5 kg wiaderko Art.Nr 11190

 25 kg worek  Art.Nr 11238

Premium Mineral Zucht & Mauser jest pro-
duktem naturalnym zawierającym oregano 
oraz takie zioła jak kozieradka pospolita, alo-
es, szałwia, tymian i chinowiec. Karma prze-
znaczona na okres lęgu i pierzenia, wzbo-
gacona dodatkowo metioniną i wszystkimi 
niezbędnymi do życia minerałami i mikro-
pierwiastkami. Dba o prawidłowy rozwój 
skorupki oraz budowę kości młodych gołębi 
w gnieździe. Substancje witalne i wartoś-
ciowe zioła stymulują procesy trawienne  
i metaboliczne.
Zalecane stosowanie:
Codziennie 1 miarka (ok.140gr)  na 75 gołę-
bi w karmiku, na stole do karmienia czy też 
niewielkie dawki indywidualnie w celach.  
Dzienną dawkę tak odmierzyć,  aby była zja-
dana do następnego dnia.

 budowa piór
 budowa kości
 wzrost

Premium Mineral Zucht & Mauser
Karma mineralna dla gołębi pocztowych

Premium Mineral Reise jest produktem 
naturalnym zawierającym oregano i zioła  
z formułą Herba-San. Zawiera wszystkie nie-
zbędne do życia minerały, mikropierwiast-
ki oraz substancje czynne i witalne. Dzięki 
znakomitej przyswajalności przez organizm 
Premium Mineral Reise wystarczająco po-
krywa zapotrzebowanie gołębi na minera-
ły w sezonie lotowym. Substancje witalne  
i wartościowe zioła stymulują procesy tra-
wienne i metaboliczne, co wpływa pozytyw-
nie na wydajność lotową.

Zalecane stosowanie:
Codziennie 1 miarka (ok.140gr)  na 75 gołębi 
w karmiku lub na stole do karmienia.  Dzien-
ną dawkę tak odmierzyć,  aby była zjadana 
do następnego dnia. 

 wydajność lotowa

 wspomaganie procesów trawiennych

 pobudzenie metabolizmu

Premium Mineral Reise
Karma mineralna dla gołębi pocztowych

 5 kg wiaderko Art.Nr 11189

 25 kg worek  Art.Nr 11237

Nowoczesna formuła produkcji zachowują-
ca wszystkie substancje czynne składników 
czyni z karmy Expert-Mineral prawdziwy 
smakołyk dla naszych gołębi. To mieszan-
ka jedyna w swoim rodzaju ze względu na 
smak, strukturę i skład. Zawarte w niej kamy-
ki żołądkowe wspomagają procesy trawien-
ne, a otoczka, w jakiej się znajdują sprawia, 
że gołębie chętnie je zjadają. 

Zalecane stosowanie:
Expert Mineral można podawać przez cały 
rok, szczególnie w okresie lęgu i pierzenia. 
Powinna być podawana każdego dnia,  
w niewielkich ilościach, po jedzeniu.

 optymalne zaopatrzenie w minerały

 wspomaganie procesów trawiennych

 znakomita przyswajalność 

Expert-Mineral
Karma mineralna dla gołębi pocztowych

 5 kg wiaderko Art.Nr 11020

 25 kg worek  Art.Nr 11021

NASZ TYP

 10 kg wiaderko Art.Nr 11452  10 kg wiaderko Art.Nr 11451

Teraz również
w 10 kg wiaderkach!

Teraz również
w 10 kg wiaderkach!

NASZ TYP
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Optymalne zaopatrzenie w minerały

Standard Mineral jest produktem natural-
nym, zawierającym wszystkie niezbędne 
do życia minerały, pierwiastki śladowe oraz 
wartościowe substancje czynne i witalne. 
Standard Mineral wyrównuje braki mi-
neralne, stymuluje procesy trawienne oraz 
metaboliczne. Dzięki swej drobnoziarni-
stej strukturze jest chętnie zjadany przez  
gołębie. 

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

 wyrównanie niedoborów mineralnych

 wspomaganie procesów trawiennych

 drobnoziarnista jakość

Standard Mineral 
Karma mineralna dla gołębi pocztowych

10 kg  wiaderko Art.Nr 11457

Dlaczego gołębie muszą dostawać  
minerały?
 
Minerały są związkami nieorganicznymi, 
których nie mogą zastąpić inne substan-
cje czy pierwiastki. Ich niedobory wpływa-
ją niekorzystnie na fizyczne samopoczu-
cie i na wydajność organizmu, dlatego też 
trzeba pamiętać o regularnym dostarcza-
niu gołębiom minerałów i mikropierwiast-
ków.  

Nawet najbardziej wartościowa i urozmai-
cona mieszanka zbożowa nie zawiera do-
statecznych ilości wapnia, dlatego gołębiom 
trzeba podawać, także poza okresem lęgo-
wym i okresem pierzenia (więc w sezonie 
lotowym, w czasie lotów konkursowych,  
w okresie odpoczynku i zimy), preparaty za-
wierające wapń. Szczególnie przy dzisiejszej 
formie hodowli, przy ograniczonej możli-
wości swobodnego lotu i braku możliwości  
wylatywania w pola, gołębie są skazane na 
pożywienie dostarczane tylko przez hodow-
cę. Wapń (Ca) i fosfor (P) są podstawowymi 
substancjami uczestniczącymi w budowie 
kości i w procesach metabolicznych zacho-
dzących w kościach. Wapń odgrywa także 
ważną rolę w funkcjonowaniu mięśni oraz 
pracy serca, w procesach krwiotwórczych 
oraz w zachowaniu równowagi kwasowo-
-zasadowej. Niedobory wapnia prowadzą 
do zniekształceń mostka oraz zaburzeń  
w produkcji skorupek. Takie makroelementy 
jak magnez, sód, potas, chlor i siarka uczest-
niczą w procesach metabolicznych, aktywu-
ją enzymy, są niezbędne w przekazywaniu 
bodźców nerwowych do mięśni, w prawid-
łowym funkcjonowaniu mięśni, w tworzeniu 
równowagi osmotycznej, kwasowo-zasado-
wej i elektrolitowej, a poza tym są wykorzysty-
wane do produkcji kwasu solnego (potocznie 
żołądkowego) (HCl). Stanowią podstawę bu-
dowy wydajności i sprawności organizmu.

Pierwiastki śladowe, jak już sama nazwa 
wskazuje, występują w organizmie w nie-
wielkich ilościach. Mimo to są bardzo ważne 
dla procesów syntezy kwasów tłuszczowych 
i cholesterolu, dla budowy odporności i dla 
procesów energetycznych.

Podsumujmy. Zarówno makro- jak i mikro-
elementy są substancjami niezbędnymi do 
życia, najczęściej niemożliwymi do zastąpie-
nia przez inne substancje. Ponieważ ich nie-
dobory wpływają negatywnie na fizyczne 
samopoczucie oraz wydajność organizmu, 
należy je regularnie dostarczać z zewnątrz. 
Oferujemy różne mieszanki dostosowane 
do różnych okresów życia gołębi z różnymi 
wymaganiami i obciążeniami, jakie ich cze-
kają. Wszystkie nasze mieszanki zawierają 
kamyki żołądkowe, spełniające swoje zadania  
w mechanicznej obróbce pokarmu w żołąd-
ku mięśniowym. Bez tych kamyków karma 
zbożowa nie zostanie właściwie strawio-
na i spożytkowana, a dodatkowo pojawią 
się problemy trawienne. Bogaty skład tych 
mieszanek oraz dobra przyswajalność przez 
organizm sprawiają, że są one optymalnym 
pożywieniem dla gołębi.

Mieszanki mineralne podaje się w niewielkich 
ilościach raz dziennie przed lub po jedzeniu. 
To daje nam pewność, że gołębie dostają co-
dziennie minerały niezbędne do życia. Nasze 
mieszanki mineralne są wzbogacone ziołami 
i innymi substancjami regulującymi procesy 
trawienne. Jedną z nich jest glinka, pobudza-
jąca organizm do produkcji soków trawien-
nych i mająca pozytywny wpływ na procesy 
trawienne. Lepsze przetwarzanie pożywie-
nia i stabilizacja jelita poprawiają wydajność  
organizmu i zapewniają lepsze wyniki.  
To zdecydowana zaleta w procesie optymal-
nego żywienia.

Minerały 
i pierwiastki śladowe
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Topfit Futterkalk jest specjalną mieszanką 
minerałów, witamin i pierwiastków ślado-
wych. Podawany regularnie wspiera proce-
sy rozwojowe organizmu, budowę mięśni, 
płodność i rozwój kości. W okresie lęgowym 
i wychowu młodych przynosi optymalne  
rezultaty.

Zalecane stosowanie:
Topfit można podawać w karmikach jako 
samodzielną 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.

 witaminy
 minerały
 pierwiastki śladowe

Topfit®-Spezial-Futterkalk
Wapno spożywcze dla gołębi pocztowych

 1 kg puszka  Art.Nr 10955

 5 kg wiaderko Art.Nr 10697

 25 kg worek  Art.Nr 10836

Taubenfreund Grit jest mieszanką złożo-
ną z muszli, kwarcu i czerwonych kamieni. 
Te optymalizują ofertę mineralną i sprawia-
ją, że wapno zawarte w Taubenfreund jest 
aktywne przez dłuższy okres czasu. Kamyki 
kwarcowe i czerwone wspomagają proce-
sy trawienne, a zawarte w nich minerały 
regulują gospodarkę kwasowo-zasadową 
organizmu. Taubenfreund Grit jest do-
brze przyswajalny przez organizm dzięki 
zawartemu w nim olejowi anyżowemu 
i swojej specjalnej strukturze. 

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

znakomita przyswajalność
wspomaganie procesów
     trawiennych
 równowaga kwasowo-zasadowa

Taubenfreund® Grit (z anyżem) 
Karma mineralna dla gołębi pocztowych
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Minerały

Zalecane stosowanie kamieni 
Leckerstein i Taubenstein firmy Röhnfried:

Leckerstein i Taubenstein należy podawać w osobnej 
miseczce lub karmiku przeznaczonym na grit  
i pozostawić do dyspozycji gołębi. Resztki po 2-3 
dniach usunąć, a najlepiej  tak dopasować porcje, żeby 
nic nie zostawało. 
Wskazówka: Produkty Leckerstein i Taubenstein po- 
wstały w oparciu o dogłębne analizy i wyniki prowa- 
dzonych badań.  Hodowcy potwierdzili, że przedsię-
wzięcie to się udało. 
Gołębie uwielbiają nasze produkty, a to istotny wkład 
w zdrowie i wydolność naszych ptaków.

Najlepsza jakość to nasze główne przykazanie!

Różnorodne badania jakości to w firmie Röhnfried już od lat standard, 
a jednocześnie gwarant długotrwałych sukcesów na całym świecie.  
Do tych badań zaliczają się m.in. badania dotyczące ustalenia optymalnych 
proporcji składników danego produktu, aby był skuteczny i wartościowy. 
Przeprowadzamy także we własnym zakresie (nie ma takiego obowiązku 
ustawowego) badania na obecność w surowcach dioksyn, metali ciężkich  
i pestycydów. Nie wykorzystujemy w naszych produktach surowców, które 
wzbudzają jakiekolwiek wątpliwości. 
Aby nasze produkty były wartościowe i bezpieczne, zadaliśmy sobie trud  
i zmieniliśmy receptury naszych produktów bazujących na glince. Zmiany  
w kolorze naszych produktów są właśnie skutkiem takich działań i świadczą  
o jakości produktów Röhnfried.

To co sprawdzone teraz 
jeszcze ulepszone!

 12 sztuk karton  Art.Nr 11275

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

Zalecane stosowanie:
Pozostawić w gołębniku do dyspozycji 
gołębi. 

 znakomita przyswajalność
 wspomaganie procesów 
      trawiennych
 źródło jodu i magnezu

Lecker-Stein®
Karma mineralna dla gołębi pocztowych

 6 x 1 sztuk karton  Art.Nr  10831

Odpowiednia ziarnistość i smak czynią  
z Taubenstein smakołyk dla wszystkich go-
łębi. Muszle  ostryg przedłużają skuteczność 
działania wapnia. Ma to ogromne znaczenie 
w okresie lęgowym i w okresie wychowu 
młodych.

Zalecane stosowanie:
Pozostawić w gołębniku do dyspozycji 
gołębi.

 muszle z ostryg
 wspomaganie procesów 
      trawiennych
 równowaga kwasowo-zasadowa

Röhnfried Taubenstein
Karma mineralna dla gołębi pocztowych

bestseller
w całej

Europie

Minerały polecane przez Röhnfried

Smakołyk

Moje gołębie codziennie mają do dyspozycji 
świeży Lecker-Stein. W ten sposób wiem,  
że młode rozwijające się gołębie zostaną 
odpowiednio zaopatrzone we wszystkie po-
trzebne im minerały. 

Alfred Berger 
o  Lecker-Stein®:

Z

zawsze na czele!

Alfred Berger
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W dobrej kondycji przez    
            okres lęgu i pierzenia

Taubenfit-E50 ma za zadanie, w połączeniu 
z innymi produktami, pokrywać zapotrze-
bowanie organizmu na witaminę E, szcze-
gólnie u gołębi rozpłodowych. Witamina E  
w połączeniu z selenem wpływa pozytywnie 
na płodność gołębi, na skuteczność klucia, 
na wychów młodych, budowę mięśni oraz 
skuteczność lotową. Poza tym selen wpły-
wa korzystnie na układ immunologiczny. 
Witamina E jest znana ze swych właściwo-
ści antyoksydacyjnych i chroni nienasycone 
kwasy tłuszczowe, witaminę A i komórki  
organiczne przed wolnymi rodnikami. 

Zalecane stosowanie:
1 nakrętka = 5 ml na 1 litr wody przy 
wzmożonym wysiłku.
Gołębie rozpłodowe: przed kojarzeniem  
w pary i przy każdym następnym składaniu 
jajek przez 5 kolejnych dni 5 ml na 1 litr 
wody.

Gołębie lotowe:  w sezonie lotowym 2-3 
razy w tygodniu 5 ml na 1 litr wody lub 10 
ml na 1 kg karmy.

 przygotowanie do rozpłodu
 budowa mięśni
 ochrona komórek

Taubenfit-E 50®
Suplement diety dla gołębi pocztowych

 500 ml butelka  Art.Nr 10989

 100 ml butelka  Art.Nr 10645

Witamina E 
i selen

Pavifac Spezialbierhefe jest wartościo-
wym produktem naturalnym. Zawiera ami-
nokwasy, minerały i pierwiastki śladowe 
oraz witaminy z grupy B w dużym stężeniu. 
Aminokwasy ułatwiają wychów młodych  
i zapewniają rozwój wartościowego upie-
rzenia. Mikropierwiastki i witaminy wspie-
rają procesy rozwojowe młodych i wspierają 
procesy trawienne.

Zalecane stosowanie:
2 łyżki stołowe Pavifac na 1 kg lekko 
zwilżonej karmy 1-2 razy w tygodniu 
Jako substancja wiążąca znakomicie 
sprawdza się produkt Oregano-Schaffett 
firmy Röhnfried.

Przechowywanie:
Przechowywać w szczelnie zamkniętym 
opakowaniu, chronić przed wilgocią.

 drożdże piwne
 pyłki kwiatowe
 kwasek cytrynowy

Pavifac®-Spezialbierhefe
Suplement diety dla gołębi pocztowych

Z pyłkami 
kwiatowymi & kwas-

kiem cytrynowym

 800 g puszka  Art.Nr 10549

Taubengold jest nieodzowny w okresie 
pierzenia przy procesach budowy nowych 
piór oraz wyrównywaniu niedoborów  
żywieniowych. Dzięki dużej zawartości 
aminokwasów siarkowych jak metionina  
i cholina zapewnia powstanie jakościowego 
upierzenia. Poza tym Taubengold odciąża 
wątrobę, co wpływa pozytywnie na samo-
poczucie gołębi. Taubengold zawiera tak-
że wapń i pierwiastki śladowe, tak ważne  
w procesie pierzenia. 

Zalecane stosowanie:
W okresie pierzenia i wychowu młodych 20 
ml na 1 litr wody. 

 rozwój piór
 błyszczące upierzenie
 pomoc w procesie pierzenia

Taubengold®
Suplement diety dla gołębi pocztowych

Pomoc na okres 
pierzenia 

i wychowu 
młodych

 1000 ml butelka  Art.Nr 10528
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Witaminy

Gervit W podaje się z wodą lub z karmą zbo-
żową, w celu wyrównania niedoborów wita-
minowych wynikających z jednostronnego 
żywienia w okresie lęgowym, w sezonie lo-
towym, 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: W okresie lęgowym  
i w sezonie lotowym 2 razy w tygodniu 2 peł-
ne nakrętki = 10 ml na 2 litry wody lub 1,5 kg 
karmy zbożowej. Przez pozostałą część roku 
wystarczy aplikować go raz w tygodniu.  
W celu pokrycia większego zapotrzebo-
wania na witaminy kilka razy w tygodniu.  
W sezonie lotowym nie wolno podawać 
Gervit-W w dniu koszowania. Pojniki mie-
dziowe lub z żelaza mogą mieć niekorzystny 
wpływ na zawartość witaminową preparatu. 

 18 witamin
 wyrównywanie niedoborów
     witaminowych
 wspomaganie procesów
       metabolicznych

Gervit-W®Tauben        
Suplement diety dla gołębi pocztowych

 1000 ml butelka  Art.Nr 10503

 500 ml butelka  Art.Nr 10502

 250 ml butelka  Art.Nr 10501

 100 ml butelka  Art.Nr 10500

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

Zalecane stosowanie:
1 drażetka na gołębia w trakcie koszowania 
– 1 drażetka odpowiada 60g.

Proszę ściśle się stosować do zaleceń 
umieszczonych na ulotkach informacyjnych 
dołączonych do produktu.

 wyrównanie niedoborów
      witaminowych
 siła
 wytrzymałość

Flugfit-Dragees
Suplement diety dla gołębi pocztowych

 60 sztuk blister  Art.Nr 10529

Blitz-Total-Vitamin-Kapseln zawierają de-
likatną sproszkowaną emulsję witamino-
wą z wieloma wartościowymi witaminami.  
Ta specjalna emulsja jest łatwo przyswa-
jalna przez błonę śluzową jelita. Witaminy 
wspomagają procesy metaboliczne, a tym 
samym przyczyniają się do budowy formy.

Zalecane stosowanie: 
1-2 kapsułki na gołębia w tygodniu

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze nieprzekra-
czającej  25°C

 budowa formy
 wyrównanie niedoborów
       witaminowych
 kondycja

Blitz-Total-Vitamin-Kapseln
Suplement diety dla gołębi pocztowych

Szybciej w optymalnej formie

Wybór
ekspertów

 100 kapsułki  Art.Nr 10940

Kapsułki witaminowe

Teraz 
z betainą



38

Pigułki do podnoszenia wydolności lotowej 
gołębi pocztowych, zawierające specjalne 
drożdże piwne z pyłkiem kwiatowym. Tabletki 
Blitz Maxi-Kraft zawierają skoncentrowaną 
naturalną energię z pyłku kwiatowego, 
drożdży piwnych i anyżu. Składniki te dają silę i 
wytrzymałość oraz dużą szybkość szczególnie 
na dalekich lotach. 

Dawkowanie: 
loty na krótkie odległości: 
2 pigułki na 2 dni przed wkładaniem
loty na średnie odległości: 
2 pigułki w trakcie wkładania
loty na długie odległości:
2 pigułki na dzień przed wkładaniem  
+ 2 pigułki w trakcie wkładania gołębi

 wytrzymałość

 szybkość

 dodatkowa energia

Blitz-Maxi-Kraft
Suplement diety dla gołębi pocztowych

 50 sztuk     blister                      Art.Nr 10944 

Kompleks witamin z grupy B z ekstrak-
tem wątrobowym. Kapuvit-B pozwala na 
odskonałe przygotowanie gołębi do lotów. 
Zawarte w preparacie niezbędene ami-
nokwasy wspomagają rozwój młodych, 
poprawiają wskaźniki lęgowe oraz ułatwiają 
i skracają pierzenie. Zapotrzebowanie na 
witaminy z grupy B zmienia się stale i zależnie 
jest od wymagań stawianych gołębiom.
 
Stosowanie i dawkowanie:
1-3 razy tygodniowo 5 ml preparatu na 1 litr 
wody lub 1,5 kg karmy

Kapuvit B
Suplement diety dla gołębi pocztowych

100ml  butelka  Art.Nr 10833 250ml  butelka  Art.Nr 10540

Olej z wątroby dorsza jest czysto natural-
nym produktem dla zdrowia z naturalną 
witaminą A i D. Olej ten można podawać 
przez cały rok. Przy wychowie młodych albo 
jako dawcę energii podawać 1-2 razy w ty-
godniu gołębiom lotowym.
 
Zastosowanie:
Dla gołębi pocztowych:
1 zakrętkę na 10 gołębi zmieszać z karmą 
albo gritem.
Dla drobiu:
2 zakrętki na 10 zwierząt.
Koty, psy i inne: 
w zależności od wieku i wielkości 1-3 zakrętki 
dobrze wymieszać z karmą.

Dorschlebertran
Tran z wątroby dorsza dla gołębi pocztowych

 wspomaga pracę wątroby

 uzupełnia niedobory witaminowe

 skraca pierzenie

 źródło 100% naturalnych witamin

 dostarcza energię w trakcie 
      sezonu wyścigowego

 wspomaga rozwój piskląt i płodność
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Witaminy / biocydy

Aparasit jest antypasożytniczym aerozolem 
do zwalczania robactwa. Szybko i skutecz-
nie niszczy roztocza, kleszcze, wszy, pchły  
i inne robactwo. Dzięki łatwemu stosowaniu 
wykorzystuje się go do zwalczania szkodni-
ków w celach i na sprzętach.

Zastosowanie:
Aparasit zwalcza kleszcze, wszy, pchły, roz-
tocza i inne robactwo. 

W trakcie stosowania należy chronić głowę, 
dziób i oczy gołębi. Nie wolno spryskiwać 
młodych bez kompletnego upierzenia, 
karmy, jajek i wody pitnej. Większa część 
robactwa znajduje się w otoczeniu gołębi, 
nie na nich. Dlatego spryskiwać trzeba 
przede wszystkim cele gniazdowe, siodełka 
i bezpośrednie otoczenie gołębi.
W przypadku kleszczy spryskiwanie należy 
powtórzyć po 3 dniach.

 proste użycie
 roztocza & kleszcze
 wszy & pchły

Aparasit® plus Spray

Aerozol do zwalczania robactwa

   750 ml spray                   Art. Nr.    11485

Siła w walce z pasożytami

Mitex zawiera naturalną substancję ze zło-
cienia o nazwie pyretryna oraz substancje 
zwalczające insekty o mocnym synerge-
tycznym efekcie. Ta kombinacja daje długo-
trwałe działanie. Środek skutecznie niszczy  
insekty latające i pełzające jak roztocza (tak-
że ptaszyńca kurzego), wszy, pchły, pióro-
jady, oraz szkodniki typu muchy, komary  
i  karaluchy. Dzięki udoskonalonej kombina-
cji substancji czynnych Mitex ma podwójne 
działanie: efekt knock-down (paraliż) oraz 
efekt kill-down  (szybkie zabijanie). Mimo to 
jest środkiem nieszkodliwym dla stałociep-
lnych.

Zastosowanie:
Mitex można stosować bezpośrednio na 
siodełka i sprzęty znajdujące się w gołębniku 
lub spryskać całe pomieszczenie. Zmieszać 
100 ml z 2 litrami wody (przy dużym 
zagęszczeniu szkodników, np. ptaszyńców 
polecamy roztwór w proporcji 1:1, stosowany 
codziennie przez cały tydzień). Takim rozt-
worem spryskać całe pomieszczenie. 

 ptaszyniec kurzy
 wszy & pchły
 komary & muchy

Mitex-Ungeziefermittel
Koncentrat w płynie do zwalczania insektów 

Nowa skuteczność 
w zwalczaniu 

ptaszyńców

 500 ml butelka  Art.Nr 10674

 1000 ml butelka  Art.Nr 10675

Röhnfried 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 upierze-
nia przebiega łatwiej, a skóra jest ładna i za-
dbana. Gołębie mają błyszczące, jedwabiste 
upierzenie. Poza tym sól do kąpieli przeciw-
działa także roztoczom, piórojadom i innym 
pasożytom.

Zastosowanie:
1 miarka (ok. 20 g) soli na 10 litrów wody;  
w zależności od  pogody 1-2 razy w tygod-
niu.

 ochrona przed insektami
 pielęgnacja upierzenia
 pielęgnacja skóry

Badesalz
Sól do kąpieli dla gołębi pocztowych

 800 g puszka  Art.Nr 10531

NOWOŚĆ
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Higiena, czystość i właściwa 
hodowla gołębi pocztowych

Eimeran jest specjalnym środkiem dezyn-
fekcyjnym stosowanym w hodowli małych 
i większych zwierząt. Działa skutecznie 
przeciw oocystom kokcydiów, jajeczkom  
i larwom robaków oraz przeciw pasożytom 
zewnętrznym. Ma również działanie prze-
ciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciw-
grzybiczne. Jest łatwy w użyciu i optymalny 
w działaniu. Skutecznie niszczy uciążliwych 
intruzów.
Zastosowanie:
Roztwór gotowy do użycia: 
300 ml  Eimeran na 10 litrów wody (3%). 
Czas działania: 2 godziny. 
W trakcie działania usunąć zwierzęta z de-
zynfekowanych pomieszczeń i dobrze je 
oczyścić. Roztworem spryskać podłogi, 
sprzęt oraz ściany. Przykryć karmiki. Przy 
gładkich powierzchniach zaleca się użyć 
400 ml roztworu na 1m2 powierzchni.  
Po wywietrzeniu i całkowitym wysuszeniu 
pomieszczeń można wprowadzić zwierzęta. 
Preparat można stosować w urządzeniach 
ciśnieniowych, nie wolno w zamgławia-
czach wytwarzających gorącą mgłę.
Przechowywanie: Przechowywać szczelnie 
zamknięte, w temperaturze nieprzekracza-
jącej 25°C. Chronić przed dziećmi!

 robaki & kokcydia
 wirusy & bakterie
 pasożyty zewnętrzne

Eimeran®
Koncentrat dezynfekcyjny w płynie

Amo-Des  jest delikatnym środkiem dezyn-
fekcyjnym składającym się z czwartorzędo-
wego związku amonowego zwalczającego 
bakterie, grzyby, glony, mikoplazmy i duże 
wirusy. Nie działa toksycznie na tkanki or-
ganiczne oraz nie niszczy traktowanych nim 
powierzchni.
Zastosowanie:
Dezynfekcja powierzchni i sprzętów w 
pomieszczeniach: 
1% = 100ml na 10 litrów wody
W czasie i po chorobach zakaźnych:
2% = 200 ml na 10 litrów wody
Zwalczanie glonów w wodzie pitnej: 
0,5% = 50 ml na 10 litrów wody
Dezynfekcja pojazdów, odzieży ochronnej  
i sanitariatów:
 3% = 300 ml na 10 litrów wody.
Wskazówka: Wśród ptactwa domowe-
go nie należy przeprowadzać zwalczania 
glonów, jeśli 2 dni przed i po tym zabiegu 
odbywało sie lub ma się odbywać szczepie-
nie przy pomocy szczepionki podawanej  
z wodą. Czas działania środka wynosi do 30 
minut, w zależności od pH wody. W przy-
padku wysokiego pH należy zastosować 
większe stężenie preparatu skierowanego 
przeciw bakteriom Gram dodatnim i grzy-
bom. Bakterie Gram dodatnie wymagają 
niewielkiego zwiększenia dawki. 

 wirusy & bakterie
 mykoplazmy
grzyby

Amo-Des®
Koncentrat dezynfekcyjny w płynie

 1litr butelka  Art.Nr 30006

 250 ml butelka  Art.Nr 11101

 500 ml butelka  Art.Nr 11102

Avibac®Stabilizer  jest produktem tworzą-
cym stabilne i pożyteczne środowisko zasied-
lając je probiotycznymi bakteriami. To tworzy 
w gołębniku zdrową mikroflorę, w której nie 
mogą się rozprzestrzeniać zarazki chorobo-
twórcze. Avibac®Stabilizer można stosować 
na wszystkie powierzchnie, rozkłada się w spo-
sób biologiczny, jest wydajny i daje długotrwa-
łe działanie, dzięki czemu dezynfekcja jest już 
najczęściej zbędna. Nie ma żadnych skutków 
ubocznych. 
Zalecane stosowanie: 
Po gruntownym czyszczeniu i dezynfekcji, 
przed okresem lęgowym i sezonem lotowym, 
przed odstawieniem młodych, oraz w przy-
padku ostrego przebiegu chorób.
-  Gołębniki: 100 ml Avibac®Stabilizer na 50m2
-  Normalna liczba gołębi w gołębniku: 
    1-2 razy w tygodniu
-  Duża liczba gołębi w gołębniku: codziennie
- Rozcieńczenie roztworu: 1 część Avibac®Stabilizer  
 i 2 części letniej wody (aktywuje bakterie)
-  Przed użyciem mocno wstrząsnąć!
-  Rozcieńczony roztwór nanieść w postaci mgiełki na
    powierzchnie wymagające stabilizacji bakteryjnej. 
-   Z gołębnika nie trzeba usuwać ani gołębi, ani sprzętu

Uwaga!!!  Po rozcieńczeniu produkt należy zużyć w 
ciągu pięciu dni. Przed użyciem wstrząsnąć.

 probiotyczna mikroflora

 obniżenie ryzyka infekcyjnego

 lepsza forma

Avibac® Stabilizer
Probiotyczny środek czyszczący

z 
probiotycznymi 

bakteriami

 1000 ml butelka  Art.Nr 11225

Ostrożnie z biocydami!
Przed użyciem zapoznać się z informa-
cjami z ulotki dołączonej do produktu!
Nieprawidłowe stosowanie może 
wywołać szkody zdrowotne.

Ostrożnie z biocydami!
Przed użyciem zapoznać się z informa-
cjami z ulotki dołączonej do produktu!
Nieprawidłowe stosowanie może 
wywołać szkody zdrowotne.
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mifuma 

Wielu hodowców zaufało już naszemu konceptowi żywieniowemu i wybrało karmę mifuma. Dokładnie wyselekcjonowane 
nasiona i idealnie zachowana proporcja pomiędzy tłuszczem a białkiem, sprawiają, że gołębie pocztowe są doskonale wyposażone 
na okres lotowy. Idąc dalej tym tropem, mifuma stworzyła karmę najwyższej jakości również na inne etapy rozwoju gołębi.

Od lipca 2012 Alfred Berger, manager Röhnfrieda tworzy i optymalizuje mieszanki mifumy, by jeszcze w większym stopniu 
zapewniały gołębiom prawidłowy rozwój i doprowadzały je do szczytowej formy.

MIFUMA ZUCHT + MAUSER ECO

MIFUMA ZUCHT + REISE ECO

MIFUMA ALLZEIT ECO

MIFUMA ZUCHT + JUNGTAUBE ECO

MIFUMA RELAX

MIFUMA ENERGY

MIFUMA POWER-MIX

MIFUMA SEEDS

MIFUMA ZUCHT + MAUSER

MIFUMA FITNESS

MIFUMA ZUCHT + MAUSER 
SONDERKLASSE

MIFUMA ELITE EXKLUSIV

MIFUMA JUBILÄUM EXKLUSIV

MIFUMA MAUSER EXKLUSIV

MIFUMA JUNGTAUBE EXKLUSIV

MIFUMA VOLLKRAFT PERLE

MIFUMA IMMUN PERLE

MIFUMA AKTIV PERLE



 
Mifuma Relax
karma lotowa Premium na pierw-
szą połowę tygodnia

Energetyczne składniki i lekkostrawne  
białko czynią z niej optymalną karmę  
regeneracyjną. Bogata w tłuszcze kukurydza 
top daje więcej energii, a zawarte w karmie 
aminokwasy i kwasy tłuszczowe pomagają 
organizmowi szybciej wypocząć.

Skład:
Ryż Paddy, kardi, kukurydza top, francuska 
kukurydza cribs, jęczmień, kukurydza, dari, 
owies, pszenica, czerwone sorgo, prażona 
soja, nasiona konopi, soczewica, dziki ryż, 
nasiona rzepaku, nasiona sezamu.

Składniki wartościowe: 
Energia 13,0 MJ, białko 11,5%, 
tłuszcz 8,9%, lizyna 0,45%, 
metionina + cystyna 0,47%

Karma lotowa

Mifuma Energy
Mieszanka energetyczna na dru-
gą połowę tygodnia

Bogata w oleje kukurydza gwarantuje  
wystarczające ilości energii na loty  
konkursowe. Zawarta w karmie soczewica 
wspomaga procesy krwiotwórcze, a dobrze 
przyswajalne aminokwasy budowę kości. 

Skład:
Kukurydza top, francuska kukurydza cribs, 
dari, czerwone sorgo, owies, ryż Paddy, pra-
żona kukurydza, nasiona konopi, kardi, ku-
kurydza, pszenica, soczewica, nasiona rze-
paku, nasiona sezamu.

Składniki wartościowe: 
Energia 14,1 MJ, białko 12,7%, 
tłuszcz 9,2%, lizyna 0,49%, 
metionina + cystyna 0,51%.

Mifuma Power-Mix
Znakomita karma lotowa 
według receptury Alfreda Bergera

Power-Mix stanowi bazę optymalnego  
zaopatrzenia gołębi w dobrze przyswajalne 
i energetycznie wartościowe nasiona, dzięki 
którym powstają wydajne rezerwy energe-
tyczne i poprawia się wydajność organizmu. 
Kombinacja ryżu paddy z kukurydzą czy 
nasionami słonecznika sprawia, że karmę te 
można podawać zarówno w pierwszej jak  
i w drugiej połowie tygodnia.

Skład:
Kukurydza (czerwona kukurydza top, kuku-
rydza cribs), kardi, dari, ryż Paddy, prażona 
soja, ryż w srebrnej łupince, nasiona konopi, 
czerwone sorgo, nasiona sezamu, owies, na-
siona rzepaku, soczewica. 

Składniki wartościowe: 
Energia 14,0 MJ, białko 14,3%, 
tłuszcz 14,0%, lizyna 0,55%, 
metionina + cystyna 0,55%
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Reportaże
o hodowcach

Karma ekskluzywna

Mifuma Mauser Exklusiv 
Wysokowartościowe nasiona  
i egzogenne kwasy tłuszczowe  
w służbie optymalnego pierzenia

Egzogenne kwasy tłuszczowe i wartościowe 
nasiona zapewniają niezwykle elastyczne 
pióra. Jako uzupełnienie karmy polecamy 
stosowanie 10-15% Vollkraft Perle.

Skład:
Zboże: mieszanka kukurydz,  pszenica, dari, 
czerwone sorgo, jęczmień, ryż paddy, proso
Rośliny strączkowe: mieszanka grochu, pra-
żona soja, wyka
Nasiona: nasiona konopi, siemię lniane, na-
siona rzepaku, gryka, nasiona słonecznika, 
kardi, nasiona sezamu.

Składniki wartościowe: 
Energia 13,5 MJ, białko 15,5%, 
tłuszcz 10,9%, lizyna 0,72%, 
metionina + cystyna 0,57%.

Mifuma Jubiläum Exklusiv
Allround – na cały rok

Ta mieszanka jest idealna dla hodowców, 
którzy sami chętnie chcą mieć coś do po-
wiedzenia w kwestii karmy. Karma bogata w 
składniki, podawana w połączeniu z  Mifuma 
Relax, Mifuma Energy lub Mifuma 
Power-Mix.

Skład:
Pszenica, czerwone sorgo, drobna kukury-
dza, francuska kukurydza cribs, czerwona 
kukurydza, jęczmień, dari, drobny zielony 
groszek, kardi, żółty groszek, owies, prażona 
soja, konopie, ryż Paddy, wyka, zielony gro-
szek, nasiona słonecznika (pasiaste), socze-
wica, nasiona rzepaku.

Składniki wartościowe:
Energia 13,0 MJ, białko 15,1%, 
tłuszcz 7,9%, lizyna 0,66%, 
metionina + cystyna 0,48%.
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Grzesik Joachim
Siedliska  ul. M. Konopnickiej 11

47-420 Kuźnia Raciborska
Tel.: 502 897 059

Lotujemy wraz z synem w Oddziale Bierawa-Ziemia Raciborska Okręg Opole Południe. 
Jako chłopak pomagałem starszemu bratu w prowadzeniu hodowli. Gdy brat się ożenił i 
opuścił rodzinny dom, hodowlę zacząłem prowadzić sam. 

Hodowlę oparłem na gołębiach kolegi, Alfreda Markiewka i ojca mojego szwagra Allfreda 
Skupin. Poprzez ostrą selekcję wyniki zaczęły się poprawiać, zacząłem plasować się w czołów-
ce i zdobywać czołowe konkursy. Jeszcze przed pójściem do wojska, w 1980roku zdobyłem 
młodymi mistrzostwo Oddziału Kuźnia Raciborska. Po odbyciu służby wojskowej moje stado 
było bardzo mocne i przez to mogłem już z powodzeniem  walczyć o mistrzostwo oddziału.

Trzeba umieć wyciągać wnioski...

Joachim Grzesik
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Po ślubie i zmianie miejsca zamieszka-
nia w pierwszym roku zdobyłem świeżo 
przeniesionymi gołębiami Wicemistrzo-
stwo Oddziału. Wtedy też zaczęło się 
uzupełnianie mej hodowli gołębiami 
zachodnimi. Kolega Józef Grzesik przy-
wiózł mi gołębie od Józefa Szuta (Jansen 
Merx). Młode z tych gołębi sprawowały 
się bardzo dobrze i podniosły poziom 
mojej hodowli . Gołąb PL-14-94-363902 
jako roczny zdobył 3 x1konkurs z prze-
wagą w Oddziele około 20minut, będąc 
przy tym 1 raz pierwszy i 2 razy dziesiąty  
w całym okręgu Katowice z lotów Szcze-
cin i Świnoujście. Dalszym bardzo do-
brym naborem był u gołębie od Mistrza 
Niemiec z 1996 roku Gintera Engerta 
rasy Szelens i Jansen. Krzyżówka tych 
gołębi znacznie poprawiła szybkość, da-
jąc brązowego medalistę olimpijskiego  
PL-0247-09-7125 w kategorii „A” coef. 
9,25. Bardzo dobrze sprawują się też go-
łębie kolegi Rudolfa Warzechy, z którym 
znajomość bardzo sobie cenię.

W ostatnich latach do hodowli zostały 
wprowadzone również z dużym powo-
dzeniem gołębie kolegi Henryka Mochy 
z Niemiec, które sprawdzają się bardzo 
dobrze w lotach i rozpłodzie.
Staram się co roku sprowadzić kilka  
nowych gołębi , ale chociaż pochodzą  
z bardzo dobrych hodowli  muszą przejść 
ostrą selekcję i zostają tylko takie, które 
wykazują się dobrymi wynikami.

Pierzenie
Okres pierzenia jest dla mnie najważ-

niejszy. Jaki jest wynik pierzenia taki bę-
dzie wynik w przyszłym sezonie. Dlatego  
w tym czasie stosuję karmę bogatą  
w składniki oleiste i białkowe .
W tym czasie gołębie nie latają, ze wzglę-
du na drapieżniki, ale mają stały dostęp 
do woliery. 
Mieszanki wykonuję swoim sposobem. 
To znaczy składniki kupuję osobno i mie-
szam w zależności od dnia tygodnia w se-
zonie lotowym. Przy lotach krótkich: po-
niedziałek i wtorek – dieta. Następne dni 
stopniowo wzbogacana o składniki: rze-
pak, słonecznik, konopie, len, wyka i ku-
kurydza. Wszystko to zależy od dystansu 
lotu. Przy dalszych lotach wycofany jest 
poniedziałek, przy długich poniedziałek  
i wtorek. Uważam, że zaletą moich mie-
szanek jest to, iż wiem co kupuję i mie-
szam oraz mogę regulować skład pro-
centowy poszczególnych składników. 
Dodatki stosuję też według  uznania  
i potrzeb w zależności od dystansu lotu 
i jego przebiegu. W miarę możliwości 
staram się unikać antybiotyków stosując 
preparaty ziołowe, jednak muszą być one 
w pogotowiu.

Wprowadzam Röhnfried
Jako, że każdy hodowca zawsze szuka 
nowych lepszych rozwiązań stopniowo 
zacząłem wprowadzać preparaty firmy 
Röhnfried takie jak:
Taubengold – super w okresie pierzenia  
Sedochol  w okresie pierzenia i po locie.
Carni-Speed - po locie
Blitzform – w środę i czwartek
K+K Eiweiß 3000 - po ciężkim locie

Elektrolyt 3 plus – przed i po ciężkim locie
Drożdże Pavifac - 2-3 razy w tygodniu
Topfit – przy wychowie młodych
Avisana krople – przed lotem

W marcu 2014 miałem przyjemność 
uczestniczyć  w prelekcji na temat ho-
dowli przeprowadzonej przez Pana 
Alfreda Bergera zorganizowanej w Nędzy 
przez kolegę Damiana Kułagę. Była ona 
bardzo ciekawie i obrazowo prowadza-
na i nie ukrywam,  że przekonał mnie do 
dalszego wprowadzania środków firmy 
Röhnfried jak :
Avimycin – po locie; 
Entrobac – 2-3 razy w tygodniu ; 
Avidres Plus - cały rok, również w sezo-
nie lotowym
Super środkiem był Gamba Immun,  
w przyszłym sezonie zastosuję He-
xenbier oraz dodatki witaminowe firmy  
Röhnfried. 

Stare gołębie lotowe są metodą total-
nego wdowieństwa obiegowo. Parowa-
nie odbywa się  w II połowie lutego, tak 
aby na pierwszy lot konkursowy gołę-
bie wkładać już z pozycji wdowieństwa. 
Wdowce mają oblot 2 razy dziennie rano 
i popołudniu,  wdowy tylko po południu.
Młode są lotowane praktycznie z siodeł-
ka tylko tyle, że gdy zauważę, że pierw-
sze pary młodych zaczynają się paro-
wać, oddzielam samiczki od samczyków,  
by uniknąć zniesienia jajek przez młode 
samiczki.
Według mnie bardzo duży wpływ  na 
wyniki lotowe i samopoczucie gołębi ma 
gołębnik .



Alfred Berger in Belgien unterwegs,  v.l.n.r.:
Luc De Laere, Anthony Maes und Alfred  Berger.
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Gołębnik musi być wyposażony w odpo-
wiednią wentylację i nie może być prze-
pełniony. Dopływ powietrza i odpływ 
musi być dobrze dobrany, nie może być 
przeciągów. W gołębniku z dobrą wenty-
lacją gołębie nie powinny chorować na 
drogi oddechowe. Doświadczyłem tego 
na własnej skórze, kiedy w 2004 roku 
zimą przy silnych wiatrach ze śniegiem 
(śnieg nawiewał do gołębnika) zatkałem 
kanał wentylacyjny i wiosną zapomnia-
łem o tym. Zaczęły się wtedy pojawiać 
problemy z ornitozą, spadek wyników 
lotowych, w gołębniku zaduch, cze-
go wcześniej nie było. Byłem załamany  

i dopiero po kilku latach znalazłem swój 
błąd. Stara konstrukcja gołębnika miała 
dach jednospadowy z małym spadem. Po 
tym przykrym doświadczeniu postano-
wiłem przebudować gołębnik z dachem 
dwuspadowym i odpływem powietrza w 
szczycie. W tej konstrukcji gołębnika kli-
mat jest super i skończyły się problemy  
z drogami oddechowymi.

Następnym ważnym elementem jest 
prowadzenie hodowli w taki sposób, aby 
stado lotowe się nie zestarzało. Dzieje się 
tak w małych dobrych hodowlach, gdyż 
przywiązanie do starych asów powoduje 

to, że lotowane są gołębie jeszcze w wie-
ku 7-8 lat,  a zasób młodych lotników jest 
przez to ograniczany. 
Jak widać wg powyższego  po spadku 
wyników jest poprawa.
Według mnie najważniejsze dla każdego 
hodowcy jest wyciąganie właściwych 
wniosków i dotarcie do przyczyn 
niepowodzeń.

Z najlepszymi lotnikami i nagrodami
Joachim Grzesik z rodziną

Sezon 2001 
Okręg Opole: Kat. A -9miejsce; kat.”B” Mistrz ; kat.”C” Mistrz ; kat.”D” 
Mistrz ; Kat. DERBY -Mistrz ; Kat. GMP  I v-ce  Mistrz  
Mistrzostwo Polski:  4 przodownik DERBY
Sezon 2002 
Okręg Opole południe: Kat. A -Mistrz; kat.”B” II v-ce Mistrz ; kat.”C” 7 m.; 
kat.”D” Mistrz ; Kat. DERBY -Mistrz ; Kat. GMP  I v-ce Mistrz Mistrzostwo 
Seryjne-Mistrz; Mistrzostwo Uniwersalne -Mistrz
Region V: Kat. A -Mistrz; kat.”B” II v-ce Mistrz ; kat.”C” 26 m. ; kat.”D” 
Mistrz ; Kat. DERBY  Mistrz; Kat. GMP -I v-ce Mistrz
Mistrzostwo Polski: 3 miejsce GMP ; 2 miejsce DERBY
Sezon 2003 
Region: GMP 9m.  Kat. „A”” 9m. ;Kat. B  I v-ce Mistrz ; Kat.. „C” 21 m; 
Kat.”D” I v-ce Mistrz.
Mistrzostwo Polski: 3 miejsce Kat. „B”; 20 miejsce GMP 
Sezon 2004
Mistrzostwo Polski; 5 przodownik GMP; 44 przodownik Kat”C”
Sezon 2005
Mistrzostwo Polski; 43 przodownik „Młode”
Sezon 2011
Okręg: GMP I v-ce Mistrz : Kat. C” 5m ; Maraton -Mistrz ; Młode 

Ciekawsze uzyskane wyniki 

Grzesik Joachim, Polska

Olimp. Mistrz, I v-ce Mistrz , 4m
Mistrzostwo Tradycyjne Młode:Mistrz , Najlepszy Lotnik
Region :GMP 13m; Kat.”C”45m.;Maraton Mistrz : Młode Olimp. 4M; 
9m;22m.
Mistrzostwo Polski: 28 przodownik „GMP”
Wystawa Ogólnopolska  I Nagroda kat. Olimpijska Standard
Sezon 2012
Okręg: Roczne Olimp. I v-ce Mistrz.; Młode „A” 10m.
Region: Roczne Olimp. 4m.; Młode „A” 49m.
Sezon 2013 
Okręg: Kat.”A” II v-ce Mistrz ; Roczne  II v-ce Mistrz; Młode „A” II v-ce 
Mistrz,  6m; 
Młode Tradycyjne  II v-ce Mistrz, 4 m.
Region: Kat.”A” 47 m. ; Roczne  26m.; Młode „A” 7m. ,  14m; 
Mistrzostwo Polski: Młode „A” 13m; 41 m.
Sezon 2014 
Okręg : Mistrzostwo Tradycyjne  9m. GMP 16m.  Kat. „A”” 5m. ;Kat. 
B  4m. ; Kat.. „C” I v-ce Mistrz; Kat.”D” I v-ce Mistrz.; Maraton II v-ce 
Mistrz ; Mistrzostwo Championów 7m.; Mistrzostwo Uniwersalne 4m.



Frederik Wolf już w wieku siedmiu lat miał kontakt z gołębiami pocztowymi dzięki hodow-
li swojego ojca, którą potem pomagał prowadzić i wspólnie z ojcem lotował gołębie przez 
wiele lat w ich rodzinnej miejscowości Wittenburg. Nic więc dziwnego, że po ukończeniu 
studiów na kierunku agronomia rozpoczął pracę przedsiębiorstwie pozwalającym sensow-
nie łączyć zawód z hobby. Otóż od września 2012 r. pracuje firmie Dr. Hesse Tierpharma.  
Najpierw zajmował się realizacją kilku projektów, a od stycznia 2013 r. jest menadżerem dzia-
łu produkcyjnego odpowiedzialnym za jakość wszystkich produktów dla gołębi, ptactwa do-
mowego i królików. To pod jego kierunkiem powstały takie produkty jak Entrobac i Avitestin. 

Alfred Berger  
Oczyma naocznego świadka
Frederik Wolf o gołębniku Alfreda Bergera

Alfred Berger
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Alfred Berger
Brookweg 6

25551 Winseldorf
Tel.: 04826 86100

Oprócz tego Alfred Berger poprosił go 
także o to, by go wspierał w uprawia-
niu sportu hodowlanego. Powierzył mu  
w zarządzanie część swojego stada, a 
także poprosił o wsparcie w prowadze-
niu całego gołębnika. Ta współpraca 
trwała półtora roku. Podział codziennych 
obowiązków polegał na tym, że Alfred  
Berger dbał o swoje gołębie rano,  
a Frederik Wolf zajmował się nimi wie-
czorem. Poza tym odpowiadał osobi-
ście za niezaciemnianą część gołębnika 
młodych. Obecnie Frederik zmienił swo-
je miejsce zamieszkania,  przeniósł się  
z Hohenlockstedt do Hamburga, dlatego 
współpraca w takiej postaci jak dotych-
czas nie jest możliwa, mimo to od czasu 
do czasu w miarę możliwości stara się po-
móc Alfredowi. 

Ta współpraca Frederika z Alfredem 
Bergerem wydaje nam się niezwykle 
interesująca, dlatego poprosiliśmy go  
o kilka słów na ten temat. Chcieliśmy się 
dowiedzieć, co dla niego było nowoś-
cią w prowadzeniu gołębnika, co zro-
biło na nim największe wrażenie i czym 
różni się prowadzenie gołębnika przez  
Alfreda Bergera od tego, co do tej pory 
znał Frederik z własnego doświadczenia. 
Oto relacja samego Frederika Wolfa. 

1. Dyscyplina świetlna
„Dla mnie całkowitą nowością było prak-
tykowane tu doświetlanie gołębnika. 
Większość hodowców, doświetlających 
swoje młode gołębie, kończy tę procedu-

rę wraz z rozpoczęciem się sezonu loto-
wego dla młodych. Alfred Berger rozcią-
ga ten okres sztucznego oświetlenia na 
całą jesień i wydłuża dzień o kilka godzin. 
W ten sposób daje młodym w grudniu  
w ciągu dnia więcej czasu na pierzenie,  
a poza tym ma wieczorem więcej czasu 
na karmienie gołębi i zaopatrzenie ich 
we wszystkie potrzebne składniki od-
żywcze. Jesień w gołębniku Bergera zo-
staje sztucznie wydłużona. To oznacza, 
 że końcem listopada, gdy całe stado zo-
staje kojarzone w pary, samiczki lotowe 
są niezwykle pobudzone wskutek wydłu-
żenia dnia do około12 godzin. W gołęb-
niku dorosłych doświetlanie zaczyna się 
w marcu, tak że 21 maja gołębie świętują 
już początek lata. Potem zresztą dzień 
jest przedłużany nadal, żeby gołębie do-
szły do świetnej formy.”

2. Przygotowanie gołębi do hodowli
„Następną nowością było dla mnie przy-
gotowanie gołębi rozpłodowych do okre-
su lęgowego. Niezależnie od tego, czy 
jest to gołąb młody czy też as, Alfred nie 
kieruje się tylko i wyłącznie potencjałem 
genetycznym rodziców, ale także środo-
wiskiem, w którym młody wyrasta oraz 
wieloma innymi czynnikami jak choroby 
czy sposób odżywiania gołębi w okre-
sie rozwoju. Stąd zrozumiałe jest to, że 
super pary nie zawsze zostają rodzicami 
asów, jakość poszczególnych roczników 
różni się od siebie. Udany lęg zawsze jest 
wynikiem tego, że gołębie rozpłodowe 
były w optymalnej kondycji i były pro-

wadzone w niezwykle troskliwy sposób. 
Tylko zdrowe i witalne gołębie mogą sku-
tecznie przekazać potomstwu wszystkie 
swoje dobre cechy, przy czym kryterium 
to jest trochę ważniejsze u samiczek niż 
u samców ze względu na proces po-
wstawania jajka. Aby osiągnąć tę opty-
malną formę pary rozpłodowe dostają 
tydzień przed kojarzeniem codziennie  
Taubenfit E 50 i Entrobac. Ten ostat-
ni dlatego, że jesteśmy przekonani,  
iż zdrowie pochodzi wprost z jelita.  
Tylko jeśli jelito potrafi optymalnie prze-
tworzyć wszystkie substancje odżywcze, 
organizm funkcjonuje prawidłowo i jest 
optymalnie wydajny. To jest niezwykle 
ważne u sportowców wyczynowych,  
a przecież takimi są również nasze gołę-
bie pocztowe. Entrobac zawiera bakterie 
probiotyczne oraz specjalne prebiotyki 
potrzebne do budowania optymalnej 
flory bakteryjnej jelita. W okresie wycho-
wu młodych dużą rolę odgrywają u nas 
Taubenglück Pillen. Zawierają one war-
tościową mieszankę ziołową składającą 
się z takich ziół jak chinowiec, jagody ja-
łowca, nasiona kozieradki pospolitej, ko-
rzeń goryczki i anyż. (A tak na marginesie 
produkt ten bije rekordy popularności 
wśród chińskich hodowców) Aby pokryć 
zapotrzebowanie gołębi na minerały po-
dajemy Premium Mineral Zucht und 
Mauser w połączeniu z Taubenfreund 
Grit i Leckerstein. Gołębie rozpłodowe 
tak lubią ten kamień, że potrafią spała-
szować cały w ciągu dnia.” 



Alfred Berger, Niemcy
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3. Przygotowanie do sezonu lotowego
„Gołębie lotowe kojarzy się w tym sa-
mym czasie co gołębie rozpłodowe, ist-
nieje więc możliwość podkładania jajek 
z gołębnika rozpłodowego gołębiom 
lotowym. Po zakończeniu pierwszego 
lęgu następuje separacja samiczek od 
samców. Teraz trzeba je przygotować 
do pierwszego lotu treningowego, po-
nieważ zimą, ze względu na drapieżniki, 
siedzą zamknięte w gołębniku. Najpierw 
kuracja przy pomocy Atemfrei i Avimycin 
Pulver w celu oczyszczenia dróg odde-
chowych. Równocześnie gołębie dosta-
ją lekką mieszankę pokarmową Mifuma 
Fitness z dodatkiem ryżu Paddy. Reduk-
cji ulegają także dzienne porcje pokar-
mowe, aby gołębie straciły tłuszczyk 
zimowy. Taka dieta sprawia, że u gołębi, 
mimo niemożliwości wylatywania na 
zewnątrz, budzi się wojowniczy nastrój, 
co pozwala im sprostać wymaganiom 
pierwszego lotu treningowego w poło-
wie marca. Ten sposób przygotowywania 
gołębi do lotów był dla mnie całkowitą 
nowością i sensownym działaniem, po-
nieważ lekkostrawne żywienie pozwa-
lało na optymalne przetwarzanie karmy,  
a tym samym optymalne funkcjono-
wanie organizmu. W kwietniu gołębie 
lotowe zostały ponownie skojarzone  
w pary, a w okresie godowym roz-
poczęły się treningi polegające na 
20-krotnym codziennym powtarzaniu 
lotów na dystansie 10-15 km. Czasami 
takie loty gołębie odbywały kilka razy 
dziennie. Samiczki i samce wywożono 

wspólnie na start, ale najpierw wypusz-
czano samiczki, a po15 minutach sam-
ce. Partnerzy powinni bowiem spot-
kać się w gołębniku, a nie na dachu.  
Nawet jeśli samczyki nie od razu wla-
tywały do gołębnika ale krążyły wokół 
klaszcząc skrzydłami, po kilku lotach 
treningowych zrozumiały, że samiczki  
i karma czeka na nich w środku i z wiel-
kim impetem po powrocie z treningu 
wpadały do gołębnika. To skracało także 
czas lotu treningowego, co oznaczało, 
że musiały lecieć szybciej i bezpośred-
nio do domu. Samiczki ze względu na 
ten sztuczny stres i lekką karmę składały 
jajka dopiero po 12 dniach. Ten sposób 
budowania kondycji praktykowano tak-
że w trakcie codziennego treningu przy 
gołębniku, gdzie gołębie przy pomo-
cy chorągiewki nauczono wlatywać do 
środka dopiero po otwarciu okien wlo-
towych.”

Alfred Berger uważa, że gołębie łatwiej 
znoszą letnie upały niż my ludzie i tłu-
maczy to ich wyższą temperaturą ciała. 
Drużyna lotowa w okolicach Zielonych 
Świątków nie trenowała wieczorem tak, 
jak oczekiwano. Dlatego po pierwszym 
treningu wokół gołębnika zaserwowano 
gołębiom dorosłym od razu drugi tre-
ning, żeby przyzwyczaiły się do upału. 
To dobre przygotowanie do lotów kon-
kursowych odbywających się przy wyso-
kich temperaturach powietrza. 

Na koniec jeszcze kilka słów Frederika 
Wolfa. „ Jeśli chce się uprawiać sport ho-
dowlany na takim poziomie jak tu w Win-
seldorf, to trzeba w niego zainwestować 
dużo czasu i pracy. W tym roku zajmowa-
liśmy się gołębiami w dwóch, i ciągle za-
stanawiam się, jak udawało się Alfredo-
wi przy jego wszystkich zobowiązaniach 
zawodowych opiekować się stadem  
w pojedynkę i osiągać z nim takie  
sukcesy.”

Lot 2: 
Tarnów, 160 km, 2743 gołębie w 
oddziale, 66/37: 1a, 1b,3a, 3b, 5., 6., 
8.,. 11., 12., 13., 14,., 15. (17 gołębi 
zdobyło ponad 93 punkty asowe)

Lot 7: 
Pasewalk, 301 km, 617 gołębi w 
sekcji 28/20: 21., 32., 47., 48., 54., 
55., 56., 66., 68.

Lot 8: 
Reutherstadt, 226 km, 611 gołę-
bi w sekcji, 30/17: 1., 2., 3., 4., 6., 
7a., 7b., 9.,13., (11 gołębi zdobyło 
91punktów asowych)

Lot 10: 
Pasewalk, 301 km, 2720gołębi w 
regionie, 32/16:1., 9., 47., 69., 74.

Najlepsze wyniki 2014r.

Frederik Wolf

Alfred Berger



Tak brzmiał tytuł jednego z artykułów o H.&C.Bosua, który ukazał się przed 22 laty 
w Röhnfried Courier. W tym artykule można było przeczytać, że ojciec i syn Bosua 
razem lotują gołębie od 1985 r. w holenderskim Dordrecht. Wcześniej każdy z nich 
miał swój własny gołębnik, ale ze względu na zawodowe zobowiązania Keesa po-
łączyli siły. Gołębie lotują z działki ojca, a Kees u siebie dba o gołębie rozpłodowe.  
Ta kombinacja ojciec-syn zdobyła w Holandii sławę czołowych hodowców, ze spe-
cjalizacją gołębie młode.

Postrach z Dordrecht

Kees Bosua
 

Oto najlepsze wyniki z lat 1986 – 1992:

1986:  1. Orlean CC Zuid Holland  
 w konkurencji z 11 251 gołębiem;
1987:  1. Bourges N&Z Holland  
 w konkurencji z 10 265 gołębiami;
1988:  1. Bourges N&Z Holland  
 w konkurencji z 7 708 gołębiami;
1989:  1. narodowa Orlean Rayon 7  
 w konkurencji z 10 059 gołębiami
       1. Bourges N&Z Holland  
 w konkurencji z 6 441 gołębiem;
1990:  2. narodowa Orlean Rayon 7  
 w konkurencji z 10 182 gołębiami
       3.Orlean N&Z Holland  
 w konkurencji z 6 270 gołębiami
1991:  3. nagroda i wygrany samochód  
 Etampes w CC Holland  
 w konkurencji z 27 698 gołębiami;
1992:  1. mistrz z gołębiami młodymi  
 Kring Zuid Holland Ost  
 (w konkurencji z 1000 hodowców)

Taki to postrach z Dordrecht. 
Czy w ostatnich 22 latach coś się zmieniło? 
Jedyna zmiana to ta, że nie ma już spółki  
gołębnikowej Bosua, ale Kees lotuje samo-
dzielnie, ponieważ ojciec musiał zrezygno-
wać ze względu na wiek. 

22 lata później: 
przełom udany
Kees lotuje dzisiaj jak za swoich najlep-
szych czasów, zawsze na szczycie. Jednak 
jeszcze niedawno było inaczej. Ale musi-
my wrócić do 2008 roku i kilku lat później.  
W grudniu 2008 r. Kees sprzedał prawie 

wszystkie swoje gołębie za duże pieniądze. 
Zatrzymał tylko młode z lata, całkiem nie-
doświadczone gołębie, o których wiedział 
tylko tyle, że pochodzą z jego najlepszych 
gołębi wyczynowych. Wielu hodowców 
zachowałoby się zupełnie inaczej w ta-
kiej sytuacji, zwykle sprzedaje się bowiem 
wszystkie gołębie, za wyjątkiem rocznych 
i gołębi rozpłodowych. Sprzedaż Keesa 
była szczera i spowodowała, że mniej lub 
bardziej ale musiał zaczynać od początku. 
Miał z tym kilka problemów, bo poprzeczkę 
postawił sam sobie bardzo wysoko. Mieli-
śmy okazję czytać już o tym wielokrotnie 
w Röhnfried Courier. Kees zawsze szukał 
i nadal szuka bardzo dobrych gołębi i su-
per par rozpłodowych. Wszystkie gołębie,  
które nie odpowiadały jego wymaganiom 
pod względem sportowym, znikały jesienią 
z drużyny lotowej. W ten sposób w pierw-
szych latach zostawało bardzo niewiele 
gołębi, które zasługiwały na to, by spędzić 
zimę w gołębniku Keesa. Jednak z roku na 
rok ich liczba rosła i teraz w 2014 r. wszyst-
ko wygląda już inaczej. Jest już prawie tak, 
jak przed wyprzedażą, ale tylko prawie, 
ponieważ te wszystkie sukcesy muszą do-
piero przyjść. Wiem, że Kees czasami wraca 
myślami do przeszłości i do swojego naj-
większego sukcesu. Ale takiego lotu już nie 
będzie. 11 czerwca 2005 r. z okazji 75-lecia 
istnienia holenderskiego związku hodow-
ców gołębi pocztowych zorganizowano 
lot z Le Mans. Zaproszono na niego wszyst-

kich holenderskich hodowców, nic więc 
dziwnego, że zgłosiła się wielka ich liczba.  
W locie uczestniczyło ponad 120 000 gołę-
bi. Lot jakiego pod względem liczby uczest-
ników nigdy wcześniej nie było. Gołębie 
wystartowały z Le Mans o 6.45. Kees Bosua 
wystawił wszystkie swoje samiczki. O 14.31 
wylądowała pierwsza z nich, a 18 sekund 
później następna. Po kilku godzinach ocze-
kiwań okazało się, że obydwie samiczki za-
jęły 1. i 2. miejsce w klasyfikacji narodowej. 
Ogromny sukces, ogromny triumf. Kees 
zdystansował całą elitę holenderskiego 
sportu hodowlanego.  

Zwycięstwo z Le Mans zdobyła „Kerkdu-
ifje” NL 03-5301440, siostra gniazdowa 
„Kannibal’a”, 2. olimpijskiego gołębia  
z Porto w kategorii allround. Nadzwyczajne 
zwycięstwo, do którego Kees wielokrotnie 
wraca myślami. 

Baza – stare pary rozpłodowe
Nadzwyczajną para rozpłodową Keesa 
była para „Auto-Koppel” składająca się  
z samczyka „Late van de 04” NL 93-2690703 
i samiczki „Uno-Täubin” B 93-4165376.  
Ojcem „Uno-Täubin” jest „Uno” B 88-
4093400 Raoula Verstraete. „Uno” zdobył 
w 1989 r. 1. nagrodę narodową z Bourges 
konkurując z 10 992 gołębiami. „Auto-Kop-
pel” zadbała o świetne potomstwo. 
Znakomitą córką tej pary jest „Miss Mar-
bella” NL 94-5567918, która w 1995 r. zdo-

Kees Bosua | Oudendijk 65
NL 3318 AG Dordrecht
Tel.: 0031 78 6162779

Kom.: 0031 613 377285
E-Mail: keesbosua@hetnet.nl
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była 1. nagrodę z Sens w konkurencji z 
24 033 gołębiami oraz wygrała samochód.  
Następną parę rozpłodową światowej klasy 
tworzył „Porky” NL 92-5205136 oraz „Miss 
Marbella”. Ich dzieci to „Etampes-Duifje” 
NL 96-5665985, „Chateauroux-Duifje” NL 
96-5665986, „De 22” NL 96-5666022, „Eita” 
NL 96-5666050, „Fopper” NL 96-5666051, 
„Dunne” NL 98-5870010 i „Liesje” NL 98-
5870087. Każde z nich zdobyło co najmniej 
po jednym pierwszym konkursie konkuru-
jąc z dużą liczbą gołębi. Te gołębie odnaj-
dujemy także w aktualnych rodowodach  
w Dordrecht.

Kilka aktualnych gołębi
Przybliżmy sylwetki kilku obecnych gołę-
bi. „Conchita” NL 13-1243779, niebieska  
samiczka, swą klasę pokazała już jako gołąb 
młody; zdobyła 7 nagród i była faworytką 
Keesa na sezon 2014. Nie rozczarowała 
swego właściciela. 19 kwietnia 2014 r. zdo-
była z Nijvel (136 km) 7. nagrodę w Rayon 
B konkurując z 2132 gołębiami. Czternaście 
dni później zdobyła z Peronne (241 km)  
4. nagrodę w konkurencji z 19  537 gołę-
biami. Tydzień później była to 18. nagroda 
 w konkurencji z 3620 gołębiami z Menen 
(153 km). Z Nanteuil (325 km) leciała 14 
czerwca 2014 r. i zdobyła 2. nagrodę kon-
kurując z 1603 gołębiami. Łącznie „Conchi-
ta” zdobyła 12 nagród. Jej rodzice to nowa 
para rozpłodowa, którą widziałem już dwa 
lata temu u Keesa. Tworzą ją dwa wspaniałe 
gołębie: „Leon” NL 08-1549024 i „Nonnetje” 
NL 08-1549173. „Leon” jest gołębiem nakra-
pianym a „Nonnetje” niebieskim szekiem  
z białą głową, stąd też jej imię. Oba gołębie 
są młodymi z lata 2008, czyli z tej grupy, 

która wtedy nie została sprzedana. W ich 
rodowodach znajdziemy śmietankę starej 
linii Bosua. „Leon” jest synem „Blauwe Leo”, 
który z kolei jest synem „Den Euro” Leo 
Heremansa. Matką jest sławna samiczka 
„Chateauroux Duifje” NL 96-5665986 Keesa 
Bosua, a ona pochodzi ze starej wymienio-
nej już pary „Porky” NL 92-5205136 oraz 
„Miss Marbella” NL 94-5567918. „Nonnetje” 
pochodzi z pary „Time-Out” NL 04-2062002 
x super zwyciężczyni „Kerkduifje” NL 03-
5301440. Czy to była cudowna para? Oczy-
wiście. Takich par Kees chciałby mieć więcej 
w swoim gołębniku. 

28 sierpnia 2014 r. byłem u Keesa Bosua. 
Z wielką dumą pokazał mi listę nagród  
z 23 sierpnia 2014 r., gdzie jego „Admira” NL 
14-1063659 zdobyła 1.nagrodę w konku-
rencji z 9866 młodymi gołębiami. „Admira” 
była także najszybszym gołębiem spośród 
16 765 innych. Łącznie Kees ze swoimi 64 
gołębiami zdobył 50 nagród. Oto rodo-
wód zwyciężczyni: ojciec: „Jonge Kaasboer” 
NL 11-1747244, matka: „Champie” NL 08-
1548902, córka „Time-Out”NL 04-2062002. 
Tydzień później dostałem e-maila od Ke-
esa, w którym mnie informował, że zno-
wu zdobył 1. nagrodę. Tym razem zdobył  
ją  „Jolien” NL 14-1063572 na locie z Nantes 
La Jolie pokonując 13  728 gołębi. I zno-
wu była to stara linia Keesa. Gratulujemy.  
Takich wyników nie zdobywa się co dzień. 

Zwolennik produktów Röhnfried
Produkty Röhnfried mają swoje stałe miej-
sce w planie żywieniowym Keesa Bosua. 
Regularnie podaje Avidress Plus. Ten pro-
dukt podawany z wodą pitną hamuje roz-

wój w niej zarazków chorobotwórczych. 
Po powrocie z lotu gołębie Keesa dostają 
Avipharm. W poniedziałek Hexenbier 
a we wtorek i w środę RO 200. RO 200 
jest udoskonalonym produktem rozpro-
wadzanym swego czasu pod nazwą CO 
200 przez znanego lekarza weterynarii 
dr Erdösa. RO 200 zawiera poliwitaminy, 
elektrolity, aminokwasy, minerały i pier-
wiastki śladowe, ale oprócz tego został 
jeszcze wzbogacony nową generacją pre-
biotyków. Od czasu do czasu Kees podaje 
także UsneGano. Gołębie rozpłodowe do-
stają regularnie Gervit-W.

Kees Bosua, Holandia

03.05.14  Peronne(241 km), 
 19537 gołębi dorosłych, 4.,38., 110., 133., 179., 190., 297. itd.  
 (36 nagród/41wystawionych gołębi);
17.05.14  Meaux (341 km),
 2114 gołębi dorosłych, 1., 3., 4., 9., 12., 22., 23., 34., 45., 70., 82., 90. itd. (24/38);
14.06.14  Nanteuil (325 km)
 1603 gołębie dorosłe: 2., 8., 9., 30., 39., 41., 42., 54., 68., 70., 73., 91., itd. (16/22);
26.07.14  Zellik (105 km),
 1708 gołębi młodych: 2., 8., 16., 24., 55., 56., 58., 59., 60., 78., 79., itd. (26/73);
09.08.14 Peronne (241 km),
 11680 gołębi młodych: 2., 15., 41., 73., 74., 252., 364., itd. (30/68);
09.08.14 Duffel (79 km), 2670 gołębi dorosłych: 5., 7.,12., 52., 163., 221., 248., itd. (11/15);
16.08.14 Morlincourt (274 km),
 11191 gołębi młodych: 12., 22., 93., 95., 116., 148., 173., 289., itd. (38/65);

Znakomite loty 2014 r
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Kees Bosua

„Kerkduifje“, NL 03-5301440



Jarosław Wiśniewski 
ul. Świerczewskiego 19a
87-880 Brześć Kujawski

Tel.: 662 199 251
j-arek@tlen.pl

Pasję do gołębi pocztowych zaszczepił we mnie  mój ojciec. Od najmłodszych lat pomaga-
łem mu w prowadzeniu hodowli. Sprawiało mi to wiele radości. W latach 90-tych, po śmierci 
mojego taty, zostałem zmuszony z braku czasu – szkoła, później wojsko, zaprzestać uprawia-
nie tego sportu. 

Lubię mieć kontrolę!

Jarosław Wiśniewski
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Dopiero w sezonie 2004/2005 postanowi-
łem wrócić do gry i odbudowałem od pod-
staw moją hodowlę. Sezon ten nie był dla 
mnie jednak najlepszy, choć miałem gołębie 
bardzo dobrej jakości. Przyczyną niepowo-
dzeń był brak doświadczenia i umiejętno-
ści utrzymania mojego stada w zdrowiu.  
To niepowodzenie zmusiło mnie do zmiany 
priorytetów. Na pierwszym miejscu posta-
wiłem zdrowie, a na drugim wyniki i sukcesy.  
Wiedziałem, że jak będę mieć zdrowe gołę-
bie, to wynik przyjdzie sam. 

Selekcja
Prawie wszystkie gołębie w moich gołęb-
niku pochodzą z własnego lęgu. Trzon 
mojej hodowli stanowią gołębie zaku-
pione od lokalnych hodowców. W 2005 
roku nabyłem gołębie od Edwarda Kop-
cia z Golubia-Dobrzynia oraz otrzymałem  
10 lotników od Wincentego Pieczkow-
skiego z Włocławka. Nie są to gołębie 
wybitnie szybkie, ale bardzo uparte.  
W krzyżówce dają naprawdę świetne po-
tomstwo. W 2006 roku dokonałem naj-
lepszego dotychczas zakupu gołębi od 
Krzysztofa Kotrycha i Leszka Pielesiaka, na 
których oparłem moje stado i do tej pory 
stanowią 70% wszystkich gołębi. Unikam 
bliskiego pokrewieństwa i krzyżuję różne 

linie. Zawsze dobieram gołębie do paro-
wania na zasadzie różnic w ich budowie  
i w oparciu o ich wyniki lotowe. Łączę go-
łębie mniejsze z większymi, te ze słabszą 
budową z tymi idealnie zbudowanymi. 
W ciągu roku nie sprowadzam do mojej 
hodowli nowych gołębi, czasem zdarzą 
się może 2 sztuki, ale staram się tego uni-
kać. Nie chcę narażać moich ptaków na 
infekcje i przenoszenie chorób z obcego 
stada. Zdrowie i wysoka odporność to dla 
mnie priorytet. 

Loty
Gołębie roczne lotuję metodą gniazdów-
ki. Staram się ich nie eksploatować zbyt 
mocno, w związku z tym unikam dystan-
sów powyżej 500km. Gołębie starsze nie 
mają już u mnie taryfy ulgowej. Muszą 
pokazać na co je stać. Biorą udział we 
wszystkich lotach i na wszystkich dystan-
sach. Na pierwszy lot gołębie idą prosto 
z gniazda. Lotuję samiczkami i samca-
mi. W przyszłości chciałbym, by każdy 
lotnik miał partnera w domu. Nie wiem 
dlaczego, ale w mojej hodowli samiczki 
biją samce w wynikach lotowych na gło-
wę. Z lotów wraca najpierw nawet 5 lub  
6 samic, a dopiero później samczyki. Gdy 
samiec nie ma wyników, zostawiam go  

w domu. Najbardziej dumny jestem  
z mojej samiczki z 2008 roku, która zdo-
była tytuł Najlepszej Lotniczki w Katego-
rii „B” Oddziału Radziejów-Brześć Kujaw-
ski 0343 oraz I. Championki Oddziału. 

Profilaktyka
Moim celem nie jest wynik i miejsce na 
podium, a zdrowie gołębi. Wynik przyj-
dzie sam, gdy gołębie będą w pełni zdro-
wia i formy. Dlatego staram się unikać 
stosowania antybiotyków. Na przełomie 
stycznia i lutego przeprowadzam kurację 
odrobaczającą. Nawet do 4 razy w roku 
badam kał pod kątem pasożytów. Uwa-
żam, że suplementy diety Röhnfrieda  
i ich systematyczne podawanie gwaran-
tują moim gołębiom idealne zabezpie-
czenie przed chorobami. Jeżeli natomiast 
zdarzy się tak, że w okresie lotowym po-
jawia się infekcja, podaję Gambakokzid 
RO, gdy ryzyko zachorowań jest wtedy 
największe. Robię to jednak maksymalnie 
2 x w trakcie lotów. Często kryzys przy-
chodzi po 5. i na przełomie 11. i 12 lotu. 
W okresie pierzenia antybiotyków nie 
podaję. Błędem wielu hodowców jest 
faszerowanie ptaków lekami dla tzw. 
profilaktyki. Nie są świadomi, że niszczą 
ich naturalną odporność, którą później 
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bardzo trudno odbudować. Markę Röhn-
fried znam od wielu lat, ale produkty 
regularnie stosuję od 2 lat i cenię za ich 
wysoką skuteczność. W moim progra-
mie żywieniowym na stałe zapisał się 
Avidress Plus, który podaję codziennie.  
W okresie lotowym, w poniedziałki  
i wtorki, podaję też Usne Gano i Atemfrei. 
W środy uzupełniam rezerwy witamino-
we moich gołębi preparatem Gervit W, 
a w czwartki i piątki Avipharmem. Sto-
sunkowo od niedawna, bo dopiero po 
sezonie lotowym wprowadziłem również 
probiotyk Entrobac. Musem jest również 
stosowanie probiotycznych kropli do 
oczu i nosa Avisana. W kabinie transpor-
towej często ptaki się dziobią, dochodzi 
do mikrouszkodzeń w okolicach oczu 
i o infekcję nietrudno. Avisana przy-
spieszy gojenie ran i spowoduje, że żad-
ne bakterie nie przenikną do wnętrza  
organizmu. 

Gołębnik
Dla młodych gołębi przeznaczyłem 
drewniany wolnostojący gołębnik. Są  
w nim 3 przedziały, z czego młode są tylko  
w dwóch. Trzeci przedział służy do roz-
płodu. W 2014 roku dochowałem się aż 
100 młodych. Nie chciałem kupować 

gołębi z obcych hodowli. Postawiłem na 
swoje ptaki i na nich odnowiłem swoją 
hodowlę. Gołębie stare mają swój go-
łębnik na strychu murowanego budyn-
ku gospodarczego, z czego nie jestem 
do końca zadowolony. Ale i tak obydwa 
gołębniki są suche, dobrze naświetlone 
i wentylowane. Lubię w nich sprzątać 
i jak mam tylko czas, robię to codzien-
nie. Pozwala mi to kontrolować sytuację 
zdrowotną moich ptaków. Po obserwacji 
kału i puchu jestem w stanie stwierdzić, 
wszystko z nimi w porządku. 

Treningi i karmienie
Każda metoda jest dobra, gdy jest sku-
teczna. Dlatego nie przywiązuję najwięk-
szej wagi do początku sezonu i wyników 
z pierwszych lotów. Gołębie muszą być 
dobrze przygotowane, muszą być zdro-
we. Formę nabędą w trakcie 4. lub. 5 lotu. 
Wtedy też zmuszam je do intensywnych 
treningów. 30 min swobodnego latania 
to mus. Karmę wybieram lekkostrawną, 
by gołębie nie dostawały więcej energii 
niż im potrzeba.

Gołębnik

Jarosław Wiśniewski ,Polska

Mistrzostwo Typowane – Mistrz Oddziału
Kategoria Open – 2. Vicemistrz
Kategoria A – Mistrz
Kategoria B – 2. Vicemistrz
Kategoria C – 2.Vicemistrz
Kategoria M – 3. Przodownik Oddziału
Kategoria B – Najlepsza Lotniczka, coef. 21,1
Ketegoria C – 3. Lotniczka

Moje wyniki:

Nagrody



Grudzicka 55, 45-432 Opole,
tel.: 503-094-605

E-Mail: biuro@columbex.com.pl

Gołębiami jak pamiętam interesowałem się od zawsze. Powodem tego były chyba geny 
rodzinne, jak również to, że w pobliżu domu rodzinnego był punkt  wkładań i jedyny w tym 
czasie zegar do konstatowania przylotu gołębi, do którego odbijało około 50 hodowców.

Praca, praca i jeszcze raz praca

Jerzy Koźlik  

Jako 11-letni chłopak w 1965r. przyniosłem 
do istniejącego wówczas, ale pustego go-
łębnika pierwsze gołębie, które otrzyma-
łem od swoich wujków. W 1966 i 1967 roku 
wysłałem poza konkursem swoje pierwsze 
młódki. Za zgodą rodziców 1 lipca 1968r. 
wstąpiłem do PZHGP Oddz. Opole II  do 
którego należę po dzień dzisiejszy. Moja 
ponad 40-letnia przygoda z gołębiami na-
dal, niezmiennie sprawia mi dużo frajdy. 
Okres ten przyniósł wiele sukcesów loto-
wych i hodowlanych, które były wykładnią 
włożonej pracy w udoskonalanie mojej ho-
dowli, co czynię po dzień dzisiejszy. 

Również praca związkowa na różnych 
szczeblach naszej organizacji nie jest mi 
obca, wykonuję ją z przyjemnością, ku za-
dowoleniu hodowców i środowiska. 
Wielokrotnie z sukcesem reprezentowałem 
mój Okręg na wystawach ogólnopolskich 
i międzynarodowych. Zdobyłem złoty 
medal w Budapeszcie w kategorii „F”, coef. 
0,83, z czego jestem bardzo dumny. 

Utrzymuję stały kontakt z wieloma znany-
mi i cenionymi hodowcami z całej Europy. 
Kontakt ten zapewnia mi ciągłe zdobywa-
nie wiedzy poprzez wymianę doświadczeń 
i uwag z innymi hodowcami. Trzeba słu-
chać innych i wyciągać wnioski, choć mówi 
się, że człowiek uczy się tylko na swoich 
błędach, ja wolę na cudzych. 

W związku z tym, że prowadzę moją ho-
dowlę już wiele lat, stosowałem ogrom 
różnych suplementów diety dla gołębi,  
z większym lub mniejszym powodzeniem. 
Wypróbowałem naprawdę wiele produk-
tów polskich i zagranicznych producentów. 
Zmian było dużo, bo ciągle szukałem cze-
goś lepszego. Muszę przyznać, że najwięk-
szą satysfakcję dają mi produkty Röhnfrie-
da. Wśród wszystkich znanych mi marek, to 
one plasują się w czołówce. 

Moim zdaniem punktualność, dokładność 
i higiena, a nie przypadkowość czy szczęś-
cie prowadzi do sukcesu. Jednak podstawą 
tego sukcesu jest ciężka praca. Dlatego bar-
dzo duży nacisk kładę na zdrowie i wygląd 
gołębi. Pierzenie, według mnie, to najważ-
niejszy okres w całym roku, który decyduje 
o przyszłych wynikach. Perfekcyjne upie-
rzenie moich gołębi zapewniam im poda-
jąc im produkty Röhnfrieda. 

Nigdy dotychczas nie miałem choroby 
młodych. Po odsadzeniu młode praktycz-
nie co dzień coś dostają. Podaję Avidress 
Plus cały rok. Podaję echinaceę purpuro-
wą oraz produkty z oregano. UsneGano 
też należy do tych preparatów, z których 
bym już nie zrezygnował. Staram się nie 
używać bez potrzeby antybiotyków. Mło-
de po odsadzeniu od rodziców dostają 
tabletkę kombinowaną (trichomonadoza, 

zapalenie wola i kokcydioza), po 14 dniach 
znowu tabletkę. W sezonie podawałem   
w niedzielę, poniedziałek, a nawet we 
wtorek. Drogi oddechowe, tu podawałem 
Atemfrei (olejki eteryczne). Nie podaję 
środków przeciwko kokcydiom, ponie-
waż wszystko mam na rusztach. Gołębniki 
co jakiś czas opalam palnikiem. W sezo-
nie, jak gołębie idą na lot, zamgławiam 
gołębniki BioAirFresh co drugi tydzień. 
Co tydzień gołębniki są dosłownie myte. 
Gołębniki młodych mają dużo powie-
trza, bo przednia część jest osiatkowana.  
W ten sposób młode nigdy nie będą 
mieć problemów z drogami odde-
chowymi. Taki gołębnik jest bar-
dziej narażony na przenikanie wilgo-
ci w dżdżyste dni. Minerały jak grity, 
Premium Mineral Reise, Taubenfreundgrit  
i Leckerstein czy inne podaję co trzy dni 
świeżą dawkę. Nie biegam z gołębiami 
do weterynarza, jestem doświadczonym 
hodowcą z kilkudziesięcioletnim stażem  
i polegam na własnym doświadczeniu. Od 
czasu do czasu daję w sezonie do badania 
gołębia, u którego coś mi się nie podoba.

Obecnie lotuję gołębie totalnym wdo-
wieństwem. Przed 15 laty lotowałem wdo-
wieństwem klasycznym, jednak po latach 
doszedłem do wniosku, że będę lotował 
wdowieństwem samczyków i wdowień-
stwem samic. Total ma swoje plusy i swo-
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je minusy, podobnie jak wdowieństwo 
klasyczne. Robię w totalu tak, jak inni - do  
5 lotu idą wszystkie, a potem te, które le-
piej lotują, a partnerzy zostają w domu.  
W lotach do 500km u mnie dominują 
samczyki, natomiast loty długie, maratony 
czy dwudniowe, to wtedy samiczki mają 
przewagę nad samczykami. Nie każda  
samica nadaje się na wdowę. Te, które mają 
skłonności do parowania się między sobą 
usuwam, one zazwyczaj nie są dobrymi 
lotnikami. Również w lotach trudnych sa-
mice są lepsze od samczyków. Po połowie 
sezonu na trening zabieram samce i sami-
ce, i jako pierwsze startują samice, po 10 
minutach samczyki. Mogą być razem do 
30 minut, potem je rozdzielam. Pod ko-
niec sezonu daję do wanny łodygi tytoniu, 
otwieram cele i pozwalam im budować 
gniazda. Te, które są aktywne w budowie, 
zdobywają czołowe nagrody. Gołębie, któ-
re są typowane, muszą w tygodniu poka-
zać swą formę. Zdarza się, że trenuję przy 
otwartych wylotach. Wdowy w totalu są 
trenowane tylko wieczorem. Zdarzało się, 
że przy porannym oblocie brakowało ich  
2 czy 3 i musiałem na nie czekać, aż łaska-
wie przylecą i wejdą. Czasami trwało to 
długo. Przed lotem dalekim niektórym sa-
micom podkładałem małego młodego i je-
śli go przyjęła, to była pewna na długim lo-
cie. Takie rzeczy robię u gołębi, które znam  
i wiem co na nie działa. Są to gołębie starsze.

Polska dominuje w sposób druzgo-

czący nad resztą krajów w kategoriach 
sportowych, co potwierdzają również  
olimpiady. Składa się na to coraz lepsza 
wiedza, materiał i praca hodowców. 

Moje hobby przeniosłem na grunt zawodo-
wy i w 1989 roku założyłem firmę Colum-
bex która zajmuje się produkcją i sprzedażą 
artykułów związanych z hodowlą i sportem 
gołębiarskim.

Oddziału Opole II 0262 w konkurencji 140 hodowców:
Mistrzostwo typowane – Mistrz
Mistrzostwo Pełna Seria – Mistrz
Mistrzostwo Championów – Mistrz
Mistrzostwo Kategoria „A” – Mistrz
Mistrzostwo Kategoria „B” – Vicemistrz
Mistrzostwo Kategoria „C” - II. Vicemistrz
Mistrzostwo Kategoria „D” – Mistrz
Mistrzostwo Kategoria „M” – Mistrz
Mistrzostwo Kategoria GMP – Mistrz
Mistrzostwo Okręgu – Mistrz
Lotnik Kategorii „A”  -  1, 4, 8, 9, 10
Lotnik Kategorii „B”  - 2, 3, 6, 8
Lotnik Kategorii „C”  - 1, 4
Lotnik Kategorii „O”  - 1
Lotnik Kategorii „M”  - 1, 5
Mistrzostwa Oddziałowe w Kategoriach „A”, „B”, „C”, „O”, „M”. Championy, 
typowane i młode za lata 2002-20014: 76 x Mistrz, 42 x Vicemistrz, 27 x II. 
Vicemistrz
Okręg Opole (2200 hodowców): I. Miejsce w Kategorii SUPER Mistrzostwa 
na najlepszego hodowcę Okręgu Opole za lata 2002-2014. 

Osiągnięcia lotowe 
w sezonie 2014

Produkty Röhnfrieda, które stosuje w róż-
nych etapach hodowli:
Loty: Avipharm, Blitzform, Entrobac,  
RO Ready 200, K+K Eiweiß, Atemfrei,  
Nifuramycin, Gambakokzid, Spartrix
Rozpłód: Gervit W, Pavifac, Taubenfit E 
50, Topfit, Premium Mineral Zucht
Pierzenie: Taubengold, Pavifac, Sedo-
chol, Gervit W
Cały rok: Avidress Plus, Ropa B, Bio Air Fresh

Jerzy Koźlik, Polska
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Maurits & Luc De Laere
Arendstraat 7 | B 8570 Anzegem

Tel.: 0032 56 681281
E-Mail: de_laere.luc@skynet.be

W Niemczech byłoby to niemożliwe. Na wielkim konkursie z kilkoma dziesiątkami tysięcy 
uczestniczących gołębi te nie dostają gumowej obrączki, która musi być włożona do nor-
malnego starego zegara już po elektronicznej konstatacji. Kontrola? Nikt nie potrafi tego do-
kładnie wyjaśnić. Czytajcie spokojnie dalej, ponieważ interesujące jest to, co wydarzyło się w 
Anzegem.

Maurice i Luc De Laere ze swoim asem „Sproet Tieke” (B 11-3115645) pokonali konkurencję 
na locie z Chateauroux w klasyfikacji narodowej, jednak regulamin popsuł im całą przyjem-
ność. Osiągając prędkość 1800 m/min „Sproet Tieke” był najszybszym spośród 39 835 gołębi, 
ale ponieważ gumowa obrączka zbyt późno została włożona do zegara, narodowe zwycię-
stwo przeszło im koło nosa.

Zaprzepaszczone zwycięstwo narodowe!

Luc De Laere
 

Względność rzeczy
To jednak nie zepsuło dobrego humoru 
Luca. Wynik nie stracił przecież na zna-
czeniu, a „Sproet Tieke” jest i pozostanie 
najszybszym gołębiem na locie narodo-
wym z Chateauroux z 7 czerwca. O tym 
locie będzie się z pewnością jeszcze dużo 
mówiło w kategorii zaskakujących lo-
tów sezonu 2014. Na lotach średniody-
stansowych gołębie osiągają prędkości  
ok. 1400 m/min. Chyba nikt nie oczeki-
wał, że z Chateauroux jakikolwiek go-
łąb osiągnie tak dużą prędkość. Dzięki 
wszechobecnym mediom każdy wie, 
 że moralny zwycięzca tego lotu miesz-
ka w Anzegem. A Luc niezmiennie po-
wtarza, że regulamin to regulamin, na-
wet jeśli brzmi to bezkompromisowo  
i gratuluje szczerze zwycięstwa Philippe  
Dobbelaere z Olsene. 

To było do przewidzenia
Jeszcze rano Sybille, żona Luca, zamia-
tała podjazd i podcinała kręcone włosy 
swojemu mężowi. Luc wtedy zażarto-
wał, że przygotowuje go na najwyższy 
stopień podium. Jakby miał przeczucie, 
że jego gołębie osiągną niezwykły wy-
nik. Sezon zaczął się bardzo mocno, co 
zresztą jest normalne u De Laere. Jednak 
na ciężkim locie z Fontenay Luc zauwa-
żył, że jego gołębie nie są w najlepszej 
kondycji. Wprawdzie zdobyły nagrody,  

ale żadnej czołowej. A to nie było po myśli 
Luca. lekarz weterynarii stwierdził lekką 
infekcję wywołaną przez kokcydia oraz 
chorobę oczu. Jedynym rozwiązaniem 
była terapia lecznicza, ale ta wiązała się  
z utratą formy. Luc nie miał wyjścia, mu-
siał zaciągnąć lekko hamulec i dać go-
łębiom możliwość powrotu do stupro-
centowego zdrowia. Udało się to zrobić  
w krótkim czasie i juz wkrótce gołębie 
znowu były w świetnej formie.

W Anzegem siedzą bardzo silne gołębie 
bazujące na linii „Tieke”, zdobywające 
nagrody czołowe i tytuły asów w każ-
dych warunkach pogodowych. Surowa  
i przemyślana selekcja pozwoliła stworzyć 
stado o niewiarygodnym potencjale. Jest  
w nim kilka linii o znakomitych ce-
chach genetycznych. Linia „Tieke” pasu-
je właściwie do każdej kojarzonej z nią 
linii. Dobrym posunięciem było również 
wprowadzenie do stada światowej klasy  
w postaci gołębi Gaby Vandenabeele. 
Wymienię tu tylko jedną linię, a miano-
wicie linię „Bliksem”, która nadzwyczajnie 
wpisała się w stado De Laere.  No i jesz-
cze „Deutschen”, które również pokazały 
swoją klasę. 

„Sproet Tieke” B 11-3115645, więcej niż as
Po zdobyciu już w 2013 r. tytułu 1. asa 
średniego dystansu obydwu Flandrii 

gołąb ten odniósł moralne zwycięstwo  
z Chateauroux (1. nagroda narodowa).  
Jest synem „Acident Tieke” (B 08-
30151710, który z kolei był synem nieza-
pomnianego „Tieke”, o którym pisaliśmy 
już tu wielokrotnie, oraz „Annette” (rasa: 
Anton Peitz x Koopman). Matką „Spro-
et Tieke” jest „Fredje” (B 10-7273409),  
samiczka Freda Sauerbiera z Niemiec. 

Rzućmy okiem na honorową listę „Sproet 
Tieke”:

 1. interprowincjonalny as –  
 średni dystans gołębie dorosłe 
 1. Fontenay  310 gołębi
 1. Fontenay  228 gołębi
 2. Tours  163 gołębie, 2. prowin- 
   cjonalna 1033 gołębie 
 2. Fontenay  176 gołębi, za bratem 
   gniazdowym 540/12
 2. Clermont  373 gołębie,11.prowin- 
   cjonalna 8462 gołębie
 3. Clermont  253 gołębie
 3. Tours  277 gołębi
 4. Fontenay  130 gołębi
 6. Fontenay  145 gołębi
 9. Fontenay  187 gołębi 

 1. Châteauroux  39 835 gołębi 
 7. Clermont  134 gołębie
13. Clermont  177 gołębi
13. Tours  196 gołębi, 
   159. – 6400 gołębi
19. Châteauroux 342 gołębie

 2013

 2014
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Na locie z Chateauroux z 7 czerwca za-
skoczył także roczny gołąb B 13-3054713,  
który wrócił zaraz po „Sproet Tieke“. 
W tym roku zdobył już następujące  
nagrody:

Jest synem „Perfect Tieke“ B 07-3204750  
i „Strong Lady“ B 12-3116526, która z ko-
lei jest córką „De Late Baron“ (linia „Tieke“  
x „Bliksem“ Gaby Vandenabeele) i „Fredje“.

18.  Arras          196 gołębi
 2. Arras          152 gołębie
33.  Clermont          203 gołębie
39.  Clermont          176 gołębi
 3.  Fontenay          219 gołębi
20.  Châteauroux         387 gołębi
39.  Châteaudun         369 gołębi
 2.  Châteauroux         695 gołębi 

W czasie mojej wizyty miałem okazję wziąć 
kilka gołębi do ręki i muszę powiedzieć,  
że trudno było nie zauważyć ich klasy. Cze-
kamy już z niecierpliwością na następny 
rok. 

Röhnfried i jeszcze raz Röhnfried 
u Luca De Laere

Produkty Röhnfried są wpisane w sport ho-
dowlany uprawiany przez Luca De Laere. 
Oto jego program żywieniowy:

05.04.14 Arras   149 gołębi: 1., 5., 6., 12., 13. itd. (7/15);
19.04.14  Clermont  177 gołębi: 1., 1., 3., 4., 13., itd. (10/15);
26.04.14  Clermont  134 gołębie: 1., 4., 7., 10., itd. (11/15);
10.05.14  Blois   1766 gołębi: 30., 35., 61., (3/4);
17.05.14  Tours   6400 gołębi: 77., 150., 159., 162., 480., itd. (9/9);
07.06.14  Châteauroux 3.148 Tb.: 1. mit “Sproet Tieke”;
14.06.14  Poitiers  12379 gołębi: 58.,70., 415., itd. (5/6);
14.06.14  Poitiers  14094 gołębie: 70., itd. (3/4);
28.06.14  Gueret  1114 gołębi: 32., 83., 94., (3/5);
02.08.14  Tulle   900 gołębi: 21., 25., 63., 108., itd.(7/9)

Kilka znakomitych wyników z 2014 r. 

Niedziela: 
Avidress Plus, UsneGano i Avipharm  
z wodą pitną. 

Poniedziałek:
Avidress Plus z woda pitną i Hexenbier 
lub Hessechol lub Kräuter-Mix z karmą. 
Hexenbier jest produktem naturalnym. 
Dzięki niemu gołębie mają chęć do latania, 
błyszczące brodawki nosowe, odciążoną 
wątrobę i dobre ukrwienie. Poza tym pro-
dukt ten wspomaga układ immunologicz-
ny.

Wtorek:
Avidress Plus i Avisal z wodą pitną.

Środa
Avisal z wodą pitną i Kapuvit B z karmą

Czwartek jest dniem koszowania:
Alasan i Avipharm z wodą pitną

Maurits & Luc De Laere, Belgia

Luc De Laere 

Luc czeka na przylot pierwszego gołębia

Przegrany lot ale i tak jest zwycięzcą - 
 “Sproet Tieke”, B 11-3115645

Najlepszy lotnik Luca,  “Tiekes Bliksem” (B-11-3115713), 
syn  “Perfect Tieke” i  “Justine Bliksem”.
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karma

dodatki do karmy
/ zastosowanie

dodatki do wody

minerały 
(po jedzeniu)

dzień lotu 

wzmocnienie odporności:
2 g Winput 

po locie:
oczyszczenie dróg 

oddechowych:

Avisana

przyspieszenie 
regeneracji:

Rotosal + Mumm +
Bt-Amin forte

obniżenie ryzyka 
infekcyjnego:

Avidress +
UsneGano

Leckerstein +
Premium Mineral 

Reise

niedziela 

wzmocnienie odporności:
2 g Winput 

rano + wieczorem:
przyspieszenie 

regeneracji:

Moorgold +
K+K Eiweiß 3000 +

wzmocnienie 
odporności:

Jungtierpulver +
Entrobac

w razie potrzeby:
oczyszczenie dróg 

oddechowych:
Atemfrei + Avimycin

obniżenie ryzyka 
infekcyjnego:

Avidress Plus +
UsneGano +

pobudzenie 
metabolizmu:
Carni-Speed

Taubenfreund Grit
mit Anis

poniedziałek 

wzmocnienie odporności:
2 g Winput 

rano: 
wzmocnienie 
odporności:

Moorgold +
Jungtierpulver +

Entrobac

w razie potrzeby:
oczyszczenie dróg 

oddechowych:
Atemfrei + Avimycin

obniżenie ryzyka 
infekcyjnego:

Avidress Plus +

pobudzenie 
metabolizmu:

Carni-Speed +

pobudzenie 
metabolizmu:

Hexenbier

Expert-Mineral +
Leckerstein

wszystkie 
suplementy 
diety można 

stosować 
łącznie

jeśli nie 
ma innych 

zaleceń 
wszystkie 

suplementy 
diety można 

stosować 
łącznie

NOWOŚĆ



wtorek 

wzmocnienie odporności:
2 g Winput

rano:
wzmocnienie 
odporności:

Moorgold +
Jungtierpulver

w razie potrzeby:
oczyszczenie dróg 

oddechowych:
Atemfrei + Avimycin

obniżenie ryzyka 
infekcyjnego:

Avidress Plus +

pobudzenie 
metabolizmu:

Carni-Speed +

pobudzenie 
metabolizmu:

Hexenbier

Taubenfreund Grit
mit Anis

środa 

wzmocnienie odporności:
2 g Winput

rano:
wzmocnienie 
odporności:

Oregano-Schaffett +
Jungtierpulver 

od 400 km wieczorem:
uzupełnienie 

substancji witalnych:
Oregano-Schaffett +

RO 200 ready

obniżenie ryzyka 
infekcyjnego:

Avidress Plus +

pobudzenie 
metabolizmu:

Carni-Speed +
Blitzform

Premium Mineral
Reise

czwartek 

rano:
wzmocnienie 
odporności:

Oregano-Schaffett +
Jungtierpulver 

wieczorem:
uzupełnienie 

substancji witalnych:
Oregano-Schaffett +

RO 200 ready

pobudzenie 
metabolizmu:

Carni-Speed +
Rotosal

Premium Mineral
Reise

piątek 
dzień koszowania 

w czasie koszowania:
oczyszczenie dróg 

oddechowych:
Avisana

pobudzenie 
metabolizmu:

Rotosal

   Wskazówka:
Jako ostatni posiłek przed 

koszowaniem zalecamy 5 ml 
Rotosal na 20 gołębi z łuskanym 

ziarnem słonecznika

Tygodniowy program żywieniowy 

Tygodniowy program żywieniowy 



Już od najmłodszych lat interesowałem się gołębiami. Na  początku były to gołębie ozdob-
ne. Jednak po pewnym czasie zafascynowałem się gołębiami pocztowymi. W roku 2011 
wstąpiłem do PZHGP Oddział Tczew.

Dobry materiał genetyczny
to nie wszystko...

Paweł Góral

Paweł Góral
Stara Wisła 24 | 82-213 Miłoradz

Kom.: 668 490 901
E-Mail: pgoral19@wp.pl

 

Początkowo lotowałem przypad-
kowymi gołębiami nabywanymi od 
różnych hodowców. Jednak w mia-
rę zdobywania wiedzy, doświadcze-
nia i w wyniku własnych obserwacji 
postanowiłem wybudować nowe 
gołębniki oraz nabyć wysokiej kla-
sy materiał hodowlany. Swoje kroki 
skierowałem do kilku hodowców 
z ugruntowaną pozycją - nabyłem 
ptaki min. od K. Pruskiego oraz  
J. Kooehorna (NL). Gołębie zaku-
pione od ww. hodowców w bardzo 
krótkim czasie dały mi dużą satys-
fakcję w postaci czołowych lokat 
na listach konkursowych w skali 
sekcji, oddziału, rejonu oraz okręgu.  
Zdałem sobie sprawę, że nie tylko 
dobre gołębie gwarantują sukces. 
Na wyniki składa się również wiedza 
hodowlana tj. karmienie, pielęgna-
cja, treningi, obsługa weterynaryjna. 
W ciągu tych 3 lat przetestowałem 
kilka firm produkujących suplemen-
ty diety i karmy dostosowując je do 
swojej hodowli, wiedzy i czasu, któ-
ry mogę poświecić lotowaniu. 

Największe zadowolenie osiągną-
łem stosując produkty firmy Röhn-
fried Korzystając z tych produktów 
ułożyłem tygodniowy program  
lotowy: na miesiąc przed lotami 
konkursowymi przeprowadziłem 

10-cio dniową kurację Hexenbier, 
raz w tygodniu we wtorek kąpiel  
w Badesalz, co 2 dni świeże mine-
rały. Obloty 2 razy dziennie rano  
i wieczorem. Treningi do pierwsze-
go lotu (załadowanie gołębi wieczo-
rem) ok. 10 razy: 2km, 8km, 16km, 
25km i 6x 45km. W czasie lotów  
1 trening w środku tygodnia. Młode 
były lotowane metodą naturalną z 
siodełka. Jedyną motywacją była 
dyscyplina karmienia. 

Produkty Röhnfried
Karmy stosowane dla młodych to 
Junior Plus , Super Dieta i Energe-
tyczna, grity i minerały z firmy Röhn-
fried. 
Tygodniowy system karmienia:

Poniedziałek:
karma – 
Moorgold, Entroboc, Avimycin Pulver
woda – 
Avitestin, Hexenbier, Carni-Speed. 

Wtorek: 
tak jak w poniedziałek
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Paweł Góral, Polska

 

CIekawsze wyniki

WYNIKI GOŁĘBI MŁODYCH 2014: 
Lot 1 : Jastrowie, 154 km, 97 wkład./51 konk.
4,5,5,7,8,11,12,13,13,15,16,17,17,19,20,21,23,24,37,37,37,56……./2060 gołębi         

Lot 2: Wałcz, 180km, 92 wkład./ 64 konk.
3,3,5,5,7,7,9,10,10,12,13,15,16,16,18,20,20,22,27,29,29,32,32,34……../ 1732 gołębie

Lot 3: Dobiegniew, 238km, 91 wkład./55 konk.
1,2,2,4,15,21,24,26,27,28,29,30,31,32,…../1753 gołębie

Lot 4: Strzelce Krajeńskie, 258 km, 88 wkład./ 51 konk.
20,20,22,22,24,26,27,28,28,34,35……./ 1494 gołębie

Lot 5: Międzyrzecz, 286 km, 89 wkład./64 konk.   
4,6,8,8,11,12,13,18,19,20,21,24,25…../1441 gołębi

WYNIKI ODDZIAŁ 2014:
- MISTRZ – tradycyjne
-MISTRZ – 5x5 konk.
-MISTRZ GMP
- LOTNIKI 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13/ z 5 konk.

WYNIKI OKRĘGU 2014:
- MISTRZ 5x5 konk.
- 1 Lotnik Okręgu ( 11 gołębi 5 konk., 24 gołębie 4 konk.).  

Paweł Góral

Środa:
woda – 
Hexenbier, Avitestin, Carni-Speed  
karma –  
bez dodatków

Czwartek:
karma –
Form Oil, Jungtierpulver
woda –
Blitzform, Avitestin

Piątek:
karma –
Form Oil, RO Ready 200 
woda –
Blitzform, Avitestin

Sobota:
karma –
Super dieta ½ dawki
woda – 
bez dodatków

Niedziela:
karma –
Pavifac, Dieta
woda – 
Elektrolit 3 Plus

Od poniedziałku do piątku wieczo-
rem spryskiwałem gołębnik prepa-
ratem Bio-Air-Fresh.
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Roland und Denis Faber
Everlingweg 28
22119 Hamburg
Tel.: 040 7329109

E-Mail: rolandfaber@freenet.de

A sezon lotowy kończy lot końcowy. Doświadczyli tego w sezonie 2014 w sposób dość  
bolesny Roland i Denis Faber. Właściwie wszystko było jak w latach poprzednich. Na róż-
nych konkursach w klasyfikacji narodowej znajdowali się w czołówce lub bardzo blisko tej  
czołówki, w związku regionalnym zdobyli piąte mistrzostwo z kolei, a na mistrzostwach ham-
burskiego RV również wszystko wydawało się pod kontrolą. Właściwie brakowało tylko lotu 
końcowego z Lipna z Polski na dystansie 660km. Ale cóż złego mogłoby się na nim zdarzyć, 
skoro drużyna lotowa była w znakomitej formie, do tej pory miała na swoim koncie sześć 
pierwszych nagród, a w ubiegłym sezonie na tym samym locie 18 wystawionych gołębi zdo-
było 15 nagród (83,6%). Właściwie, ponieważ rzeczywistość okazała się inna.

Mecz piłki nożnej kończy 
dopiero gwizdek

Roland i Denis Faber

 

60

Z pełnym optymizmem wystawiono na 
lot 18 wyselekcjonowanych gołębi bę-
dących w szczytowej formie. I zdarzyło 
się coś niepojętego.  Tylko trzy gołębie 
zdobyły nagrody, a tylko jeden z nich na-
grodę czołową. Jeszcze w czasie odczytu 
zegarów brakowało 15 z wystawionych 
gołębi. Dziwne. Wieczorem zaczęły wracać 
jeden po drugim i po zapadnięciu zmroku 
wszystkie były w domu, wesołe i żwawe, 
bez cienia zmęczenia. Jak to się mogło 
stać? Roland i Denis do dzisiaj nie potrafią 
tego wytłumaczyć. Analizują, spekulują, ale 
pewności nie mają.

Czy można mówić o zepsutym sezonie 
tylko dlatego, że nie udał się lot końcowy? 
Uważam, że nie. W konkursie ogłoszonym 
przez czasopismo „Die Brieftaube” Fabero-
wie znajdują się na 3. miejscu w klasyfikacji 
narodowej (40 nagród, 3793,79 punktów),  
a na mistrzostwach związku zajęli 2. miejsce 
z 30 nagrodami i 2866,87 punktów. Można 
zdobyć mistrzostwo regionalne z gołę-
biami rocznymi i być 2. mistrzem związku, 
mimo że nie wyjdzie lot końcowy. Bowiem 
na innych lotach zostawiło się konkurencję 
z tyłu. Większość hodowców mając takie 
wyniki byłaby zadowolona, a taki sezon 
określiłaby ukoronowaniem swojej kariery.

Żeby znaleźć się na szczycie, trzeba mieć 
trochę szczęścia. A tego zabrakło Rolando-
wi i Denisowi na ostatnim locie. 

Stare i nowe gwiazdy
Na początku sezonu nasi hodowcy zde-

cydowali się na usunięcie z drużyny lo-
towej kilka gwiazd z ubiegłego sezonu  
i umieszczenie ich w gołębniku rozpłodo-
wym. Odważna i mądra decyzja, ponieważ  
w ten sposób gołębi tych nie wystawia się 
na ryzyko związane z lotami konkursowy-
mi, oraz chroni je przed atakami drapież-
ników w czasie codziennych treningów.  
A poza tym Roland i Denis spodziewali się 
dobrego efektu swych działań w posta-
ci dobrego potomstwa. Jednym z gołębi 
umieszczonych w gołębniku rozpłodowym 
był „Kamil” 0901-12-202, który w 2013 r. był 
najlepszym samczykiem RV, 1 asem wśród 
samczyków w regionie, 4. narodowym 
asem allround w Pucharze Europy 2014 
(1.rezerwa) i 12 asem wśród samczyków 
w klasyfikacji narodowej. Drugi z gołębi to 
„Schalli 402” 0901-11-402, 6. As wśród sam-
czyków w RV w 2013 r., zdobył 2., 5., 8., 16. 
i 20. konkurs, równoznaczne z 8., 11., 42.,  
i 81. konkursem w regionie. 0901-12-299 
także zakończył swoją karierę lotową w 
gołębniku rozpłodowym mając na swoim 
koncie 10 nagród na 10 lotach w 2013 r. co 
dało mu tytuł drugiego najlepszego sam-
czyka RV zaraz po wymienionym już „202”.

Godną następczynią tych gołębi na lotach 
została samiczka 0901-12-209, która zdo-
była 12 nagród, przeleciała 3634 km i uzy-
skała 1059 punktów asowych. Jej bilans 
ukoronowały trzy pierwsze nagrody, ze 
Stargardu  w konkurencji z 1654 gołębiami 
(22. nagroda w regionie przy udziale 4973 
gołębi), z Lubna w konkurencji z 1652 go-
łębiami (2. w regionie przy udziale 4960 

gołębi) i ponownie z Lubna w konkurencji  
z 1329 gołębiami (10.w regionie przy udzia-
le 4214 gołębi). Do tego doszła jeszcze  
z Neubrandenburg 2. nagroda w RV w kon-
kurencji z 2692 gołębiami i 2. w regionie  
w konkurencji z 4126 gołębiami. Dzięki 
temu została 1. asem wśród samiczek w RV, 
podobnie jak rok wcześniej w 2013 r. była  
1. asem wśród rocznych samiczek.

Następnym godnym następcą był sam-
czyk 0901-12-205, który również zdobył 
12 nagród, przeleciał 4035 km i uzyskał 
966 punktów asowych. Z Nakła (505 km) 
zdobył 1. nagrodę w RV konkurując z 896 
gołębiami (2. w regionie przy udziale 3096 
gołębi), z Lipna (606 km) 5. nagrodę w RV  
w konkurencji z 521 gołębiem (27. w regio-
nie przy udziale 1959 gołębi) Dzięki tym 
wynikom został 2. asem wśród samczyków 
w regionie, 2. asem w RV, 3. asem allround 
w regionie i 3. asem wśród samczyków  
w RV w 2014 r.

„Tylko” dziewięć nagród zdobył AU-0301-
13-5392, ale wśród nich są: 2. nagroda/1652 
gołębie z Lubna (3./6395 w regionie), 4./922 
ze Stargardu (19./3216 w regionie), 6./1652  
z Lubna (8./4960 w regionie), 16./2692  
z Neubrandenburg (16./4126 w regionie)  
i 17./896 z Nakła (88./3096 w regionie).

W ten sposób przeleciał 2817 km i zdobył 
872 punkty. Został 2. asem wśród samczy-
ków rocznych w RV i 5. asem wśród sam-
czyków w RV. Swoją wartość pokazał już 
jako gołąb młody, gdy w 2013 r. zdobył ty-
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tuł 4. asa w Golden Wings Derby oraz został 
czwartym najlepszym gołębiem w RV.

Skoro mówimy już o najlepszych gołębiach, 
to trzeba wymienić jeszcze 0901-13-894, 
który zdobył 11 nagród, przeleciał 3324 km 
i uzyskał 937 punktów. Został 1. asem wśród 
samczyków w RV w swojej klasie wiekowej 
i 4. asem wśród samczyków w RV w konku-
rencji ze wszystkimi samczykami. Ze stro-
ny ojca jest on bratem przyrodnim „5392”  
i „209”.

Na koniec przedstawimy 0901-13-740, któ-
ra zdobyła 10 nagród i 772 punkty. Cztery 
z nich były nagrodami czołowymi: 2./1384 
z Neubrandenburg, 6./922 ze Stargardu 
(24./3216 w regionie), 9./1652 z Lubna 
(13./4960 w regionie) i 12./2692 z Neubran-
denburg (12./4126 w regionie). Została 
1. asem wśród samiczek rocznych w RV, 
trzecią najlepszą samiczką w RV i 10.asem 
wśród samiczek RV. 

Gołębie wyjściowe od Cyriela Verbeecka
Spojrzenie w karty rodowodowe nowych 
gwiazd zdradza, że obok super samiczki 
rozpłodowej „557”, którą przedstawiali-
śmy już w ostatnim kurierze, decydująca 
rolę w budowie stada Fabera odegrały 
także gołębie byłego belgijskiego czoło-
wego hodowcy Cyriela Verbeecka. Ojcem 
„205” jest oryginalny Verbeeck o nr ob-
rączki B 07-6041426. Został on skojarzony 
z B 10-2214835, córką „Yvan’a” Herbot-
sa. Matką „209” jest samiczka Verbeecka 
B-106147543, jej ojcem „5853” urodzony  

z jajka otrzymanego od Mathiasa Körbera. 
Z dwóch gołębi Verbeecka B 10-6147597  
x B 10-6147543 pochodzi wymieniony wy-
żej „5392”. „894” , podobnie jak ubiegłorocz-
ny as „490”, który w tym roku został znowu 
6. asem RV, z samca Verbeecka „B 597”.  
Te dwa gołębie B 10-6147597 i B 10-614 
7543 zostały kupione razem z Hansem-
-Paulem Eßerem na wyprzedaży Cyriela 
Verbeecka. 

Aby utrzymać poziom w gołębniku rozpło-
dowym wprowadza się do niego systema-
tycznie nowe gołębie. Nowym nabytkiem 
jest samiczka z niewielkiego ale dobrego 
gołębnika Rogera Busensa z Loksbergen 
(Belgia), która zdobywała już czołowe  
nagrody na lotach powyżej 450 km, oraz 
cztery młode od Sabriny Brugmans z Halen 
(Belgia). Do tego dochodzą również młode 
wychowane we własnym gołębniku prze-
znaczone do rozpłodu, które w swym rodo-
wodzie mają przede wszystkim samiczkę 
„557”.

System w towarzystwie Röhnfried
Nasi hodowcy są od ponad dziesięciu lat 
fanami produktów Röhnfried. W ich pla-
nie żywieniowym nic się nie zmieniło od 
ubiegłego roku, no bo po cóż? Oto kilka  
ważnych punktów żywienia w sezonie loto-
wym: Carni Speed  od soboty do czwartku 
z wodą pitną, Blitzform w środę z wodą pit-
ną, Rotosal w dniu powrotu z lotu z wodą 
pitną, czasami także w dniu następnym, 
Avimycin Pulver w sobotę i w niedzielę  
z karmą. Premium Kräuter –Komplex-Mix 

w sobotę i w niedzielę zawsze wieczorem. 
Avisana krople do nosa i oczu  po lotach 
odbywających się w deszczu. Tak skróto-
wo wygląda plan żywieniowy, jeśli chce-
cie dowiedzieć się więcej, musicie zapytać  
samych zainteresowanych. 

Sukcesy 2014 r. na poziomie RV  
(60 lotujących gołębników):
1. mistrz RV
1.mistrz generalny RV
1. mistrz RV z rocznymi
1. mistrz RV z młodymi
1. mistrzostwo „Die Brieftaube“
1. Klinik-Cup
1. mistrz RV z młodymi w związku
1., 2., 3., 5., 6., 7., 10.-14. as młodych
1., 2., 3., 8., 10. as rocznych samców
1., 3., 5., 6., 7. as rocznych samiczek
1., 6., 10., 11. as samiczek
2., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11. as samczyków
2. mistrz RV
2. mistrz pucharowy RV
8 x 1. konkurs, medal brązowy i srebrny, 
zegar związkowy, brązowy medal z młodymi
2 x 1. konkurs w regionie

Sukcesy 2014 r. na poziomie regionu:
1. mistrz związku młodych
1. mistrz RV związku
1. mistrzostwo „Die Brieftaube“
1. mistrz regionalny rocznych
2. Klinik-Cup
2. as związku samczyków
3. samczyk allround

Sukcesy 2014 r. na poziomie krajowym  
i mistrzostwa ponadregionalne:
2. mistrz RV związku
3. mistrzostwo „Die Brieftaube”

 2014

SG Roland & Denis Faber, Niemcy

Denis i Roland Faber
przed gołębnikiem

0901-11-588, najlepszy lotnik Fabera

0901-12-209 wyleciał w 2014 12 konkursów,
w tym trzy 1.



Luc, Bart & Jurgen Geerinckx 
Sportstraat 29 | B 2160 Wommelgem 

Tel.: 0032 3 35 30 131
Kom.: 0032 486 877 204

E-Mail: bartgeerinckx@hotmail.com

Znowu byliśmy z wizytą u rodziny Geerinckx i zdziwiliśmy sie, jak wiele sie tam zmieniło w 
ostatnim czasie i jak wiele jeszcze sie zmieni. Nowy gołębnik, i duże zmiany zewnętrzne w 
pozostałych. Nie wszystko jeszcze jest gotowe i przed Bartem jeszcze dużo pracy. Ale se-
zon już się skończył i jest trochę więcej czasu na prace, które nie są związane bezpośrednio  
z gołębiami.

Wiele sie zmieni…

Bart Geerinckx
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Utrzymać się na szczycie jak najdłużej
Niewielu hodowców może się zaliczyć do 
grona wybranych i jeszcze mniej utrzymuje 
się na szczycie naszego sportu hodowlane-
go. Musi się złożyć na to wiele czynników. 
Decydująca jest siła posiadanego stada. 
Prawdziwy czołowy hodowca wie, kiedy 
nadchodzi moment wprowadzenia kilku 
kropli świeżej krwi do swojego stada. Taka 
dawka jakości w celu podniesienia pozio-
mu. Brzmi to prosto, ale w praktyce nie jest 
to takie łatwe, ponieważ hodowcy ciągle 
stawiają sobie pytanie: gdzie znajdę gołę-
bie, które są lepsze od moich? 

To pytanie Bart Gerinckx stawia sobie chy-
ba ustawicznie. Nieżyjący już ojciec Luc wy-
znaczył mu drogę, hodując gołębie, które 
były najlepsze w Belgii najpierw na krótkim 
a potem na wielkim średnim dystansie. Z 
gołębiami mieszkającego w tej samej wsi 
Josa Soontjensa uzupełnionymi o gołębie 
Flora Van Loocka, Alfonsa Slaetsa i Jefa Ke-
irsmaekersa Luc Gerinckx utorował sobie 
drogę na narodowy szczyt wielkiego śred-
niego dystansu i małego długiego dystan-
su. Takie linie jak „Gladiator”, „Wittekop Syl-
vester”, „Willyke”, itd. stały się sławne dzięki 
ich cechom genetycznym i umiejętności 
przekazywania ich potomstwu. One nie tyl-
ko torowały drogę na szczyt, ale zadbały o 
niebywałe sukcesy. 
Wszystko zaczęło się przed dziesięciu 
laty zdobyciem tytułu „Narodowego Mi-

strza rocznych KBDB 2004 r.” To co potem 
nastąpiło, to pasmo sukcesów, tytułów, 
zwycięstw na wszystkich płaszczyznach, 
począwszy od prowincjonalnej a skoń-
czywszy na narodowej. Poniżej najlepsze 
wyniki ostatnich 4 lat:

1.nagroda narodowa Limoges – 
11 814 gołębi dorosłych, 2009 r.
1. nagroda narodowa Argenton – 
12 447 gołębi dorosłych, 2012 r.
1. i 2. nagroda narodowa Argenton – 
16 325 gołębi dorosłych, 2013 r.
1. gołąb olimpijski allround 2013 
w Nitrze
2. i 9. narodowy as KBDB na wielkim
 średnim dystansie – kategoria roczne,
 2013 r.
5. narodowy as KBDB wielkiego 
średniego dystansu, 2011 r.

Jaka szkoda, że ojciec Luc nie mógł dożyć 
tego zwycięskiego pochodu z ostatnich 
dwóch lat. Pochodnię po nim przejęli syn 
Bart i przyjaciel Jurgen, dołożyli wszelkich 
wysiłków i osiągnęli sukces. Nie mogli pięk-
niej uczcić pamięci zmarłego Luca. On po-
łożył fundament, Bart i Jurgen zadbali o to, 
by owoce dojrzały i można je było zerwać. 
Bart i Jurgen posiadają gołębnik zbudowa-
ny na homogenicznych gołębiach, które 
wzięte do ręki od razu przekonują o swojej 
wartości. Gołębie mające mocno wibru-
jące mięśnie, silne skrzydła, mądrą głowę 

i niezwykle silny układ kostny. Gołębie, 
które są blisko perfekcji. Prawdziwe super 
gołębie, które świetnie latają nie tylko w 
swoim gołębniku, ale także w wielu innych. 
Najlepszą samiczką rozpłodową Gastona 
Van de Wouwera jest oryginalna samiczka 
Gerinckxa. Najlepszy samczyk rozpłodowy 
Barta i Nance Van Oeckela pochodzi także 
z Womelgem. Te fakty zauważają także inni 
czołowi hodowcy. Nic więc dziwnego, że 
takie narodowe i międzynarodowe sławy 
jak Gerard Koopman, Pieter Veenstra czy 
Pascal Arien stali już u drzwi Gerinckxa.

Przestój jest regresem
Luc wiele nauczył się od swego ojca, prze-
de wszystkim tego, że w sporcie hodowla-
nym nigdy nie można spocząć na laurach. 
Kto jest na szczycie i chce tam pozostać, 
musi ciągle dążyć do tego, by być o krok 
przed konkurencją. Jednym z warunków 
takiego stanu rzeczy jest utrzymanie stada 
na równym wysokim poziomie, a jeszcze le-
piej wzmacnianie go powoli lecz systema-
tycznie. Oczywiście od razu nasuwa się tu 
pytanie, gdzie szukać tego wzmocnienia, 
jeśli posiada się gołębie ze ścisłej czołówki? 
Odpowiedź nie jest prosta! Ale dzisiaj nie 
chcemy oceniać wielkich inwestycji.

Poczekajmy spokojnie, co przyniesie przy-
szłość. Potrzeba kilku lat, aby sprawdzić, 
czy spełnią się nadzieje pokładane w nowo 
zakupionych gołębiach. Bądźmy cierpliwi, 



Wiele sie zmieni…
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a tymczasem zajmijmy się aktualnościami.

Kandydatka do olimpiady
„Acy” B 12-6042459 jest kandydatką do 
olimpiady w Budapeszcie w 2015 r. w kate-
gorii długi dystans. W ubiegłym roku była 2. 
asem na wielkim średnim dystansie wśród 
gołębi rocznych a w tym roku?

Oto kilka czołowych wyników z dwóch  
ostatnich lat:
2013r. 
1. Châteauroux  865 gołębi
2. Montluçon  3721 gołębi
3. Argenton  3519 gołębi
3. Argenton  832 gołębie

2014r.
1. Bourges w Zone     3750 gołębi
8. Bourges national    22663 gołębie
2. Montluçon               1400 gołębi
8. Souppes                  484 gołębie

Jej rodowód to brylant. Jej ojcem jest „Fast 
Boy” B 07-6229105, czołowy lotnik, a matką 
„Glamour”  B 08-6259134, córka znakomi-
tego samca rozpłodowego „Gladiatora” B 
03-6460062 i „Schoon Witpen Willy” B 03-
6460053. Ta samiczka z kolei pochodzi z 
super pary „Wittekop Sylvester” x „Willyke”. 
„Acy” jest nie tylko kandydatką do olimpia-
dy ze znakomitymi wynikami lotowymi, ale 
także z super rodowodem.   
  

Röhnfried zawsze pod ręką
Bart i Jurgen są przekonani, że nie ma lep-
szych suplementów diety jak te z firmy 
Röhnfried. Dlatego w skrócie podamy ich 
plan żywieniowy z ubiegłego roku. Po za-
kończeniu sezonu lotowego wdowcy wy-
chowują jeszcze dwa młode, które w wieku 
14 dni zabiera się z gołębnika. Potem zaczy-
nają się reguły zimowe. W zasadzie do po-
czątku marca nie podaje się żadnych leków, 
za to w programie jest Avidress, Avitoni-
kum, Taubengold, Gervit-W, UsneGano 
i Pavifac-Bierhefe. Regularnie gołębie do-
stają także Hessechol z karmą. W sezonie 
lotowym swą rolę spełniają takie produkty 

jak: K+K Eiweiß, Hekopherol, Blitzform, 
Mumm, RO2000 i dużo Avipharm.

W sezonie lotowym po lotach robi się 
wszystko, żeby gołębie szybko zregenero-
wały siły, a niezwykle pomocne są przy tym 
produkty Röhnfried. 

11.05. Souppes (360km)770 rocznych: 2., 4., 6., 7., 9., 14., 15., 20., 23., 26., 43., 54., 
  69., 70., itd. (23/47)
25.05.  Noyon (211 km) 410 rocznych: 2., 5., 9., 16., 24., 24., 29., 30., itd.(20/27)
31.05.  Bourges (483 km) 3750 gołębi dorosłych: 1., 7., 14., 17., 24., 33., 36., 89.,  
 117., 199., 200., itd. (18/23)
31.05.  Bourges (483 km)4130 rocznych: 1., 2., 5., 12., 62., 78., 88., 119., itd. (12/32)
07.06.  Châteauroux (530 km) 1958 gołębi dorosłych: 1., 7., 11., 94., 102., 144.,  
 159., itd. (11/22)
21.06.  Montluçon (558 km) 2366 rocznych: 5., 7., 9., 35., 93., 123., 140., 147., 164., 
 itd. (18/25)
21.06.  Montluçon (558 km) 1400 gołębi dorosłych: 2., 56., 80., 81., 91., 106., 111.,  
 114., itd. (21/30)
16.08.  Argenton (558 km) 414 gołębi dorosłych: 1., 2., 17., 25., 30., 35., itd. (8/16)

Najlepsze loty
w sezonie 2014

Luc, Bart und Jurgen Geerinckx, Belgia

Klaus Sax podziwia najlepszego lotnika  Barta Geerinckxa

„Acy“ kandydatka na olimpiadę w 
2015 w Budapeszcie.

Bart Geerinckx pokazuje Klausowi Saxowi 
cele rozpłodowe



Z gołębiami można powiedzieć zżyty jest od najmłodszych lat. Na świat przyszedł w prze-
pięknym poznańskim Lesznie, w którym to jako 9-cio letni chłopiec już interesował się go-
łębiami i od tego momentu można powiedzieć jest z krótkimi przerwami ich miłośnikiem.

Pierzenie u mnie trwa do grudnia, wtedy rozdzielam gołębie, które są wypierzone. Od stycz-
nia zaczynam sezon. Gołębie mam zamknięte, ale w tym roku będę chciał, aby latały nawet 
po kilka razy w tygodniu. 
Mam problem  z jastrzębiami, które dosłownie mi piją krew. Czasami się cieszę z tego czy 
innego gołębia, a tu nagle zabiera go jastrząb i zjada. Dotyczy to gołębi starych i młodych. Z 
młodymi jest gorzej w myśl przysłowia - Młody to głupi. Stare są już przeszkolone, ale młode 
dają się podejść. 

Zdrowie gwarancją moich sukcesów

Jerzy Kopczacki
 

Kiedyś było jeszcze gorzej, bo dom otaczały 
olbrzymie drzewa tak, że jak gołąb zauważył 
jastrzębia, to dla niejednego był to ostatni 
widok w życiu.
Paruję gołębie rozpłodowe i lotniki w jed-
nym terminie i po najlepszych zabieram 
jajka i podkładam pod inne gołębie. Rozpło-
dowe wychowują po dwa młode, lotniki po 
jednym. 
Paruję pod koniec lutego. Aby samice nie 
składały następnych jaj, a w konsekwencji 
nie wyrzuciły pierwszej lotki, gdy tylko part-
nerzy zaczynają o sobie myśleć, rozdzielam 
je i raz jest samiec, a raz samica przy młodym. 
Już wtedy jest kołowrót - oblot, karmienie, 
przepędzanie, itd. Co trzeci dzień zostawiam 
samczyki na noc przy młodych. Bez obaw 
- młode  są piękne i dobrze nakarmione.  
W kwietniu odstawiam młode i na dwa tygo-
dnie przed lotami mam już wdowieństwo.
Przed sezonem robię kuracje, właściwie 
przed parowaniem. Odrobaczam, podaję 
przeciwko trichomonadozie, a przed sa-
mym sezonem na drogi oddechowe. Nie są 
to jakieś tam kuracje, tylko pełen cykl, żadne 
jakieś podawanie 1 czy 2 dni. Kuracja prze-
ciwko trichomonadozie trwa 7 dni, potem 
paratyfus nawet 14 dni, drogi oddechowe  
7 dni. Po odstawieniu młodych podaję kar-
mę lotową i wszystkie środki tak jak w se-
zonie. Może to i wczas i drożej wyjdzie, ale 
gołębie nie reagują rozstrojem układu tra-
wiennego na te zmiany.

Moje stare na wiosnę nie chcą latać po kil-
ku miesięcznej przerwie. Mają trochę więcej 

ciała i dlatego wywożę je na loty treningo-
we. Inna sprawa, że latające w kółko gołębie 
nad gołębnikiem wabiły tylko jastrzębie. 
My wszystkie loty mamy z Niemiec. Jeżdżę 
na loty treningowe najdalej 100km (do Dre-
zna). Chcę, aby moje młode załapały, a stare 
przypomniały sobie, że po powrocie czeka 
na nie nagroda - samce, że czekają samice, 
a na samice czekają samce. Wypuszczam 
samice, po 30 minutach do godziny sam-
ce. Wypuszczam gołębie koszami. Potem,  
za trzy dni na odwrót samce i samice i pierw-
sze startują samce, po nich samice i wszyst-
kie wiedzą o co chodzi w tej grze.

Dodatki
Dodatki podaję głównie z firmy Röhnfried. 
Wszystko podaję na pokarm. Z Röhnfried 
stosuję kostki do dziobania, kiedyś grit, 
obecnie nie można go kupić, Avidress Plus, 
Blitzform (ten produkt stosuję od bardzo 
wielu lat), Sedochol, Taubengold, Bio-air-
-fresh (ten stosuję od lat 90-tych) i Aparasit. 
Środki stosuję w gołębniku rozpłodowym, 
lotowym i u młodych. Bio-air-fresh stosuję 
nie w powietrze tylko po celach i po ścia-
nach. Jeśli dobrze nim spryskam w czwar-
tek, to rano w piątek jeszcze czuć go w go-
łębniku. Po każdym locie podaję Sedochol, 
jeśli lot był ciężki to dwa-trzy dni.

Młode
Po odstawieniu od rodziców daję je do go-
łębnika rozpłodowego, gdzie dostają dobry 
pokarm rozpłodowy z dużymi ziarnami. 
Młode muszą jeść duże ziarna, nie znoszę jak 

młody nie je kukurydzy, grochu, peluszki czy 
innych dużych ziaren. On nie najada się do 
syta. U mnie gołębie muszą słuchać. W dzień 
siedzą w wolierze i po miesiącu, pod koniec 
maja czy na początku czerwca pod wieczór 
otwieram im, aby poszły na trawnik przy go-
łębniku. Trwa to dzień, dwa a czasem od razu 
coś je spłoszy i zaczynają latać. Nie ginie ich 
dużo, gdy je oblatuję przerośnięte. Gdybym 
je od razu oblatywał, to do lotów młodymi 
nie miałbym nawet 50% młódków. Potem 
dokładam do nich młode z drugiego lęgu, 
a nawet późniejsze. Denerwuje mnie to, bo 
uważam, że nie powinno się dokładać mło-
dych do pierwszego lęgu. Te są stare, dobrze 
latają, mają swe miejsca, odganiają młode 
od jedzenia, przeganiają je, biją, itd. To nie 
służy dobrze do przywiązania do gołębnika. 
Młode mam tylko w jednym przedziale. Mło-
dym po odstawieniu zabieram karmnik i sy-
pię karmę na podłogę, której nie sprzątam, 
im dalej tym grubsza warstwa kału na pod-
łodze. Dodatki na pokarm w sezonie lotów. 
Na dwa tygodnie przed lotami sprzątanie  
i wstawiam karmnik, program lotowy na 
loty ćwiczebne tak jak u gołębi starych.
Warzywa miksuję w nieśmiertelnym mikse-
rze z DDR-u i miksuję w nim czosnek, cebulę, 
por, burak czerwony i inne. To dolewam do 
karmy, dobrze wymieszam i na mokry po-
karm daję drożdże piwne Pavifac i inne po 
12 godzinach, jak się wchłonie i wyschnie 
skarmiam. Robię tę miksturę „na winie”, co 
oznacza to, co się pod rękę nawinie. Robię 
to na dwa dni, a potem znowu. Dodatki  
z rozdrobnionych warzyw stosuje od pory 

Jerzy Kopczacki
Zebrzydowa 65

59-730 Nowogrodziec
tel. 75-736 31 48

509 407 167
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pierzenia aż po parowanie. W sezonie lotów 
nie podaję tych rzeczy. Zioła z różnych źró-
deł podaję jesienią i zimą, na jeden miesiąc 
przed lotami już nie. Wtedy podaję suple-
menty.

Młode przed sezonem
Moje gołębie młode przed sezonem są 
zaszczepione i dobrze wykurowane. Gdy 
szczepię późniejsze młode, to wcześniej-
sze też, tak że są dwa razy szczepione. Mło-
de przed sezonem odrobaczam, podaję  
Ronidazol przeciwko trichomonadozie, 
przeciwko paratyfusowi i na drogi odde-
chowe na końcu. W sezonie myślę tylko  
o jednym, aby nie odwiedziła mnie choroba 
młodych. Z nią jest tak jak z kapryśną pan-
ną. Raz mam z tym problem przed lotami, 
innym razem w trakcie lotów.

Po lotach
Gołębie stare po lotach gniazdują i wycho-
wują po jednym młodym. Gdy pisklę ma 
20 dni zabieram je i zamykam gniazda, nie 
pozwalam im już gniazdować. Przebywa-
ją razem i pierzą się na dobrym pokarmie. 
Jako dodatek zmiksowane orzeszki ziemne 
i orzechy nerkowca, do tego jeszcze słonecz-
nik łuskany. To nie jest tak, że dostają tego 
co dzień całą furę, podaję np. co dzień garść 
orzeszków na 20-30 gołębi, podobnie jest 
ze słonecznikiem. Staram się podawać co 
dzień raz to, raz tamto. Gołębie pierzą się co 
dzień i 24 godziny na dobę, a nie dwa razy 
w tygodniu. Do tego „Sedochol” 1/2 czy 1/3 
dawki, raz w tygodniu zioła. Moi koledzy 
są zdziwieni, że moje młode jedzą orzesz-
ki ziemne, a u nich nawet stare nie chcą. 
Orzeszki to doskonałe źródło energii łatwo 
przyswajalnej. Do tego Avidress Plus i olej 

z ostropestu. W okresie pierzenia na zmianę 
raz sól kąpielowa Badesalz. Nie mam żad-
nych problemów z piórojadami, nie stosuję 
nic przeciwko nim. W sezonie kąpiel jest po 
locie, w inne pory roku raz w tygodniu. Jeśli 
są mrozy, kąpieli nie podaję.

Nie jestem zbyt wielkim fanem częstego 
sprzątania. Generalne porządki robię jesie-
nią, w listopadzie, potem przed parowa-
niem. Następne sprzątanie jest przed sezo-
nem po odstawieniu młodych. W sezonie 
raz na tydzień. Młodym nie sprzątam aż do 
pierwszych wywózek przed sezonem lotów, 
później tak, bo chcę widzieć świeże odcho-
dy i kał z nocy. Po sezonie sprzątam dopiero 
w listopadzie - skrobię, potem odkurzam. 
W sezonie lotów sprzątam u młodych raz 
lub dwa razy w tygodniu. W trenowaniu 
gołębi pomaga mi pies. Jak mu tylko po-
wiem, to skacze i ujada, a one pilnie trenują. 
Upraszczam wszystko jak tylko mogę.

Najlepsze gołębie
Moje gołębie pochodzą po gołębiach od  
T. Pałki z Lubania Śląskiego. Linia Olimpijczy-
ka od K. Benko oraz Verbruggen linia „020” 
od Z. Balisia. Mam i inne pojedyncze gołę-
bie, które krzyżuję z moimi. Mam od Herbot-
sa linia Super Milion/Grondelaers. Do tego 
gołębia byłem zbyt nerwowy, potomstwo 
po nim u mnie dobrze lata od drugiego roku 
życia. 
Moje gołębie latają tu w okolicy, koło Czę-
stochowy, Łodzi i innych regionach kraju.

Sezon 2014
Oddział Bolesławiec
- Mistrzostwo punktowe - Mistrz
- kategoria A - I Wicemistrz
- kategoria B - 4. miejsce
- kategoria C - Mistrz
- kategoria M - II Wicemistrz
- Mistrzostwo samic - II Wicemistrz
- Mistrzostwo młodych - I Wicemistrz
- Lotniki oddziału: samce - 1, 3
- samice - 3.

Mistrzostwo Okręgu Jelenia Góra
- kategoria A - 6. miejsce
- kategoria B - 13. miejsce
- kategoria C - I Wicemistrz
- kategoria M - 9. miejsce
- kategoria D - 6. miejsce
- Supermistrzostwo okręgu - I Wicemistrz.

Specjalizacja
Dość długo trwało, zanim mój kolega  
Zygmunt Baliś przekonał mnie do zmiany 
toku myślenia. Namówił mnie na progre-
sywną hodowlę, zmianę metody, nowe 
preparaty i specjalizację. Ja trzymałem się 
kurczowo mistrzostwa punktowego, bo tak 
od zawsze byliśmy nauczeni - tylko punk-
ty. Zacząłem specjalizować się w młodych, 
potem w samicach, a teraz to i na dalekim 
dystansie. Jeśli dobrze idzie, to wszyst-
ko sprawia radość i przyjemność. Moim  
marzeniem było wygrać z Kazimierzem  
Latawcem. Udawało mi się w młodych,  
potem w samiczkach, lotach długich  
a teraz nawet na punkty. Mistrzostwo GMP 
leży poza moimi zainteresowaniami i nie 
mam zamiaru w nim specjalizować się.
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Jerzy Kopczacki, Polska

Jerzy Kopczacki

Mój gołębnik



Wolfgang Roeper
Langenbargen 12

25495 Kummerfeld
Tel.: 04101 74416

W latach 2012 i 2013 pisaliśmy w kurierze o północnoniemieckim  czołowym hodow-
cy Wolfgangu Roeperze. Po dobrym początku sezonu z licznymi nagrodami czołowymi 
i wysokim odsetku zdobywanych nagród  kwestią czasu wydawało się nawiązanie do 
bajecznego wyniku z 2012 r. W tym sezonie mieli się pokazać pierwsi roczni synowie po 
asach z 2012 r. i nawiązać do nadzwyczajnych wyników z lat 2010 i 2012. W tych dwóch 
latach „szaremu wilkowi” z Kummerfeld udało się zdobyć tytuł 1. mistrza związku. Ale 
sprawy potoczyły się inaczej…

Nie ma nic gorszego jak patrzenie 
na puste cele ….

Wolfgang Roeper
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Wizyta u weterynarza
W ramach wiosennych przygotowań do 
sezonu Wolfgang Roeper zawsze prze-
prowadza na drugim lęgu kurację prze-
ciw trichomonadom. Wszystkie inne ku-
racje zupełnie go nie interesują. Innych 
hodowców również przestrzega przed  
leczeniem „w ciemno” i zaleca wcześniej-
sze badanie, zanim zacznie się leczyć.  
W tym roku również końcem marca 
nadszedł termin badań. Roeper zabrał 5 
wdowców z drużyny lotowej do dr Wa-
rzechy do Oering na rutynowe badanie,  
które wykazało poważną infekcję wy-
wołaną przez stafilokoki bakterie E.coli. 
Ponieważ istniało ryzyko, że te zarazki 
rozprzestrzenią się w trakcie sezonu, dr 
Warzecha zaproponował zrobienie an-
tybiogramu i zastosowanie odpowied-
niej terapii leczniczej. Ponieważ w 2012r.  
i 2013 r. istniało podobne środowisko 
bakteryjne (chociaż w znacznie mniej-
szym stężeniu) i nie wydarzyło się nic po-
ważnego, Wolfgang Roeper wbrew zale-
ceniom weterynarza nie zdecydował się 
na przeprowadzenie kuracji. Ta decyzja 
miała okazać się poważnym błędem… 

Sezon
Na pierwszym locie konkursowym zabra-
kło samczyka 10-269, który w 2012r. był 
6. asem narodowym i zdobył 1. nagrodę 
w Pucharze Europy w kategorii średni dy-
stans. Z następnych lotów konkursowych 

gołębie wracały już jak zwykle sprawnie 
i szybko zdobywając nawet 1. konkursy 
i duży odsetek nagród. Samczyk 11-16, 
który w 2012 r. był 7. asem, a w 2013 r. 
17. asem narodowym, zdobył 1. konkurs  
w konkurencji z 2808 gołębiami. Jednak 
im dłuższe były dystanse, tym trudniej 
gołębiom było latać. Wolfgang Roeper 
powiedział nawet tak: „Od piątej godzi-
ny lotu gołębie były wyczerpane i w tym 
okresie straciłem na lotach tyle gołębi, 
jak nigdy wcześniej. Dziś wiem, że był to 
bez wątpienia wynik infekcji wiosennej.” 
Jednego z czołowych gołębi (11-101)  
z roku 2012 i 2013 spacerowicze znaleźli 
po locie całkiem wyczerpanego nad rze-
ką Wezerą niedaleko Bremy. Podobnie 
było z rocznym gołębiem, nadzieją na 
przyszłość, który znalazł się w szkółce leś-
nej niedaleko od domu.

Po ciężkim dziewiątym locie na dystansie 
powyżej 500 km Roeper przedwcześnie 
przerwał sezon gołębi dorosłych. Wpraw-
dzie niektóre z nich zdobywały jeszcze 
czołowe nagrody, ale wiele gołębi nie wra-
cało do domu. „Nie ma gorszego widoku 
jak puste cele. Brak nagród nie jest tak bo-
lesny, jak utrata gołębi na lotach” – mówi 
Roeper. Prawda, pod która pewnie podpi-
sałby się każdy hodowca.
 
Fokus na loty młodych
Przedwczesne przerwanie sezonu loto-

wego bardzo poruszyło mistrza z pół-
nocy. Jednak potraktował to jako szansę 
mocniejszej koncentracji na gołębiach 
młodych, ponieważ ciągle mocno  
tkwiła w nim wola zwycięstwa. „Gdybym 
nie miał ambicji, nie szukałbym ciągle 
coraz lepszych gołębi” – mówi Roeper.  
To poszukiwanie w tym roku zapro-
wadziło go znowu do Belgii, gdzie  
u Freddy’ego i Jaquesa Vandenheede 
znalazł wzmocnienie dla swojej druży-
ny. „Te nowe gołębie niezmiernie mnie 
motywują, ale będę je tak samo suro-
wo traktować i selekcjonować, jak swo-
je własne. Mimo że kosztowały bardzo 
dużo, przejdą selekcję w koszu. Mam 81 
lat i nie mam już czasu, żeby czekać na 
pokolenie wnuków.” To że Roeper nie fa-
woryzuje młodych po swoich asach czy 
gołębiach olimpijskich, wynika z tego, 
że jak sam mówi, nie wie (i nie chce wie-
dzieć) jakie młode pochodzą od jakich 
rodziców. 95% jego gołębi jest niebie-
skich.

Gołębie młode
Wolfgang Roeper lotuje młode z gołębnika 
młodych, wprost z siodełka, bez zaciem-
niania czy dodatkowego doświetlania.  
W zależności od panujących warunków po-
godowych decyduje, czy na koniec sezonu 
muszą zaliczyć lot na ponad 300 km czy 
też nie. Choroba młodych nie oszczędziła  
w ostatnich latach także gołębnika 
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Roepera. W tym roku się nie pojawiła, dla-
czego? Nie wiadomo. Sam Roeper nie po-
trafi tego wyjaśnić, a nie chce spekulować, 
ponieważ wiedza na temat tej choroby jest 
jeszcze jego zdaniem niewielka. 

Aby w przyszłym roku wyniki były równie 
dobre, selekcja zaczyna się już wśród mło-
dych. Młode gołębie muszą się podobać 
swojemu hodowcy, muszą mieć optymal-
ne upierzenie, zwartą budowę ciała i naj-
lepiej na swoim koncie jedną czy dwie na-
grody czołowe zdobyte przy przeciwnym 
wietrze. „W przypadkach wzbudzających 
wątpliwości patrzę na rodowód młodego 
gołębia” – mówi Wolfgang Roeper. 

Zdrowie
„ W tym roku dwa razy w tygodniu poda-
wałem probiotyk.” W fazie wychowu mło-
dych gołębi Roeper podaje także dwa razy 
w tygodniu Gervit-W, aby młode dobrze 
się rozwijały. Tydzień przed pierwszym lo-
tem treningowym młode dostają codzien-
nie Winput. W następnym roku zamierza 
podawać granulowaną karmę już po od-
stawieniu młodych, aby je jak najszybciej 
przyzwyczaić do tego rodzaju pokarmu.  
W dniu powrotu z lotu na młode czeka za-
wsze Rotosal w wodzie pitnej, który przy-
spiesza regenerację. Trzeciego dnia po 
powrocie młode dostają z karmą jeszcze 
Sedochol i glinkę leczniczą. Aby zapew-

nić optymalne zaopatrzenie gołębi w mi-
nerały podaje się w Kummerfeld regular-
nie Leckerstein. Wyniki lotowe młodych  
1. mistrzostwem RV są niewątpliwie sukcesem. 

Przyszłość
Jak już wspominaliśmy Wolfgang nawet 
po 67 latach uprawiania sportu hodowla-
nego ma jeszcze ogromne ambicje zwy-
ciężania. Nawet jeśli niektórzy hodowcy 
mówią, że sport ten nie jest już taki piękny 
jak kiedyś, Roeper nie do końca się z tym 
zgadza: „Przecież dzisiaj też patrzymy w to 
samo niebo i tak samo cieszymy się, gdy 
pierwszy gołąb ląduje na desce wlotowej. 
Oczywiście dzisiejszego sportu nie można 
porównać z tym sprzed dziesięciu, trzydzie-
stu czy nawet pięćdziesięciu lat. 

03.05.14     Tarnów (157 km) 2808 gołębi: 1., 2., 4., 6., 8., itd. (39/28)

17.05.14     Strasburg (269 km) 2697 gołębi: 6., 7a.,7b., 17., 18., itd. (39/27)

31.05.14     Strasburg (269 km) 2697 gołębi: 6., 7a.,7b., 17., 18., itd. (39/27)

07.06.14     Recz (393km) 4690 gołębi: 1., 19., 68a., 68b., itd. (28/16) 

14.06.14     Pasewalk (288 km) 4043 gołębie: 6., 7., 15., 17., 18., itd. (28/26)

21.06.14     Reuterstadt (213 km) 3684 gołębie: 1., 6., 7a., 7b., 9.,11., itd. (28/26)

Najlepsze loty: 

Wolfgang Roeper, Niemcy

Wolfgang Roeper

Pewnie, że zmieniły się warunki, ale ja je-
stem zainteresowany tym sportem tak 
samo jak pięćdziesiąt lat temu.” My również 
cieszymy się na nadchodzący nowy sezon i 
z niecierpliwością czekamy na kolejne zna-
komite wyniki osiągane w Kummerfeld.

 „11-101” - 8. lotnik2012

“11-16”  zdobył w tym roku 1 miejsce w lotach na 
2.808 gołębi i na 3.684 gołębi.



Dirk Van Dyck osiągnął 2 sierpnia 2014 r. to, o czym tak długo marzył. Jego „Natalia” B 13-
6122204 zdobyła 1. nagrodę narodową z Bourges konkurując z 10 114 gołębiami rocznymi. 
Wcześniej Dirk dwukrotnie ocierał się o zwycięstwo narodowe zdobywając 2. nagrodę, a te-
raz się udało. Do tego momentu najbardziej aktualne było zwycięstwo narodowe z Chateau-
roux z 2013r., ale też sezon 2014 do tego ogromnego sukcesu nie wyglądał źle.

Dirk posiada 35 samiczek lotowych, które lotuje metodą wdowieństwa. Skojarzył je w pary 
1 marca i lekko trenował w okresie wysiadywania jaj. Gdy młode skończyły 15 dni, zabrał z 
gołębnika samczyka i jedno młode. Swój ostatni lot krótkodystansowy samiczki odbywały, 
mając w gnieździe już dużego i rozwiniętego młodego, którego po powrocie z lotu już tam 
nie zastały. W zamian za to w celi czekał na nie ich partner. 

„Natalia“ – 1. nagroda narodowa z Bourges

Dirk Van Dyck
Driehoekstraat 76 B
B 2240 Zandhoven
Tel.: 0032 34845816

Dirk Van Dyck 
 

Samiczki mają gołębnik z celami gniaz-
dowymi oraz gołębnik wypoczynkowy.  
W czasie koszowania nie widzą swoje-
go samczyka. Zabiera się je ot tak z półek  
i wkłada do kosza. Sześć samiczek w czasie 
całego sezonu latało na średnim dystansie, 
reszta na małym długim dystansie. Jednak 
co dwa tygodnie wszystkie uczestniczyły 
w locie narodowym. W tygodniu między 
tymi lotami Dirk trenował je samodzielnie 
wywożąc na trening lub wystawiając na lot 
krótkodystansowy. Przed lotem z Bourges 
odwiedził go Ad Schaerlaeckens i był za-
chwycony formą samiczek.

W czasie koszowania Dirk zauważył kro-
plę krwi na dziobie „Natalii”. Co się stało? 
Walczyła z jakąś inną samiczką? Może to 
była właśnie ta motywacja, która kazała 
jej tak szybko wracać do domu z Bourges? 
 Tak wspomina to Dirk. „Widziałem, jak wra-
cała. Jak strzała, zatoczyła półłuk i zniknę-
ła w gołębniku. Wygranie lotu z Bourges  
w takim stylu to coś wspaniałego.  
Telefon nie milknie, a gratulacje napływają 
ze wszystkich stron. Do domu przyjeżdżają 
różni hodowcy oraz reporterzy. Gdy zapy-
tano mnie, jak nazywa się gołąb, popatrzy-
łem na moją dziesięcioletnią córkę, która 
stała obok i od razu wiedziałem, jakie imię 
musi nosić ta samiczka.”

Wywiad
Przed lotem z Bourges Ad Schaerlaeckens 

przeprowadził z Dirkiem długi wywiad,  
w którym Dirk podzielił się swoimi przemy-
śleniami na temat sportu hodowlanego. 
Oto kilka fragmentów tego wywiadu.
 
Jakie gołębie, oprócz „Kannibaala” miały 
duży wpływ na twoje stado?
„Rambo” (ojciec „Kannibaala”) i jego brat 
„Den Bourges”. Te gołębie często się pomija 
i zapomina o nich wspomnieć. 
Potem „Di Caprio” Leo Heremansa. Obec-
nie odnoszę sukcesy z gołębiami Van de 
Wouwera i Geerinckxa. Od Willy Danielsa 
kupiłem cały lęg młodych, wśród których, 
jak przypuszczam, jest kilka naprawdę do-
brych gołębi. No i jeszcze ten pół Hoymans, 
który zdobył 1. nagrodę prowincjonalną. 

Sławę światową zyskałeś dzięki „Kannibaalo-
wi”. Czy jego rodziców kojarzyłeś świadomie, 
czy był to przypadek?
Czysty przypadek. Musisz wiedzieć,  
że „Kannibaal” urodził się w gołębniku 
lotowym. Miałem wtedy znakomitego 
czerwonego samczyka krótkodystanso-
wego. Pewnego brzydkiego dnia zaginął 
na zwykłym locie krótkodystansowym. 
Strasznie mnie to dotknęło, ponieważ 
był naprawdę dobrym gołębiem. „Ram-
bo” zaanektował jego celę i jego samicz-
kę. I chyba się domyślasz, że właśnie 
ta para została rodzicami „Kannibaala”.  
Okazało się, że strata dobrego gołębia 
może być czymś najlepszym, co cię może 

spotkać. Zresztą muszę dodać, że oboje ro-
dziców miało oczy szklane i chyba dlatego 
tak lubię ten rodzaj oczu.

Na co zwracasz uwagę w czasie kojarzenia  
w pary?
Robię to bardzo prosto, a mianowicie łączę 
w parę dwa najlepsze gołębie. A jak roz-
poznać te najlepsze? Tak jak mówi Bruijn:  
„Lotując, lotując i jeszcze raz lotując.” 

Co robił „Kannibaal” jako gołąb młody?
Leciał raz z Quievrain, raz z Noyon, raz na 
średnim dystansie, a potem zaginął. Oczy-
wiście w wyniku słabego przygotowania. 
Dokładnie tydzień później siedział znowu 
w gołębniku. (Często się zdarza, że gołębie 
wracają w dniu lotu – Ad Schaerlaeckens). 
Zatrzymałem go w domu przez 2 miesią-
ce, żeby mógł dobrze wypocząć. Potem 
wystawiłem go jeszcze trzy razy z Quievra-
in, gdzie zdobył trzy nagrody, w tym dwie 
wczesne. 

Czy od razu coś w nim widziałeś?
Oczywiście. Od początku latał jako pierw-
szy typowany gołąb. Był bardzo witalny  
i bardzo inteligentny. Nic nie umknęło jego 
uwagi. 

Jaki ze swoich ruchów zaliczysz do  
najlepszych?
Bez wątpienia była to decyzja o niesprzeda-
niu „Kannibaala” tobie. Pamiętam, jak sta-
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nąłeś u moich drzwi z George Van Rielem  
i chciałeś go kupić. Zresztą nigdy jeszcze 
nie sprzedałem gołębia, który w moich 
oczach był dobrym gołębiem i z pewnością 
nigdy tego nie zrobię.

Gdybyś miał dużą sumę pieniędzy, którą 
mógłbyś przeznaczyć na gołębie, do kogo 
udałbyś się z zamiarem zakupu?
Nie wiem. Żałuję, że pięć lat temu nie poje-
chałem do Vandenabeele, by kupić młode 
po jego „Bliksem”. Wiele z nich okazało się 
znakomitymi gołębiami.

Lotujesz dużo gołębi. Czy rozumiesz tych 
drobnych hodowców koszujących na loty 
niewiele gołębi, że czują się trochę pokrzyw-
dzeni przez system?
Bardzo dobrze ich rozumiem. Zawsze gdy 
stoję z koszami pełnymi gołębi i widzę  
innych hodowców tylko z jednym koszem, 
ogarnia mnie niemiłe uczucie. Taki hodow-
ca musi się wyspecjalizować na jakimś 
konkretnym dystansie. Drobny hodowca 
zawsze ma pod górkę:
• strata gołębi zawsze mocniej go dotyka
• po złym locie jest zdruzgotany;  

hodowca z dużą liczbą gołębi zawsze 
jest w stanie stworzyć nową drużynę, 
temu drobnemu jest znacznie trudniej. 

• jego sukcesy nigdy nie są wystarczają-
co mocno docenione; a przecież cztery 
nagrody zdobyte przez pięć wystawio-
nych gołębi są lepszym wynikiem niż 
40 nagród zdobytych przez 90 wysta-
wionych gołębi.
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Dirk, Klaus Sax i Dirks Anna

Zwyciężczyni z Bourges

Wszyscy musimy chronić takich hodow-
ców z niewielkimi stadami. Jeśli ich straci-
my, stracimy także nasz sport.

Dirk Van Dyck i Röhnfried 
Pewnie wierni czytelnicy kuriera wiedzą, że 
Dirk Van Dyck od wielu lat stosuje produkty 
Röhnfried. Wymienimy tu kilka z nich. Dirk 
wybierając produkt kieruje się dystansem 
oraz warunkami pogodowymi, jakie go-
łębia czekają na locie. Po powrocie z lotu 
gołębie dostają Alasan, Avidress Plus  

i Avipharm z wodą pitną oraz UsneGano i 
K+K Eiweiß z karmą. Dirk zwilża karmę jo-
gurtem. W poniedziałek i we wtorek Carni-
-Speed i Avidress Plus z wodą pitną. W 
środę Hexenbier z K+K Eiweiß. W czwartek 
i w piątek Carni-Speed i Avidress Plus. W 
dniu koszowania tylko czysta woda. Jak już 
wspomnieliśmy to tylko kilka produktów 
Röhnfried z całej listy stosowanych przez 
Dirka.

Kilka wyróżniających

się lotów z 2014 r.

27.04. Noyon, 634 gołębie dorosłe: 1., 2., 66., itd. (28/10)
31.05. Souppes-sur-Loing, 1082 roczne: 1., 5., 9., 11., 14., 28., 29., 37., 41., 42., 72., 109.,  
       itd. (36/27)01.06. Quiévrain, 110 gołębi dorosłych: 1., 2., 21. (5/3)
07.06. Souppes-sur-Loing, 814 rocznych: 1., 31., 45., 62., 92., itd. (19/9)
14.06. Sourdun, 537 rocznych: 1., 3., 5., 6., 7., 9., 11., 13., 26., 27., 32., itd. (26/23)
15.06. Quiévrain, 1613 młodych: 1., 2., 19., 20., 23., 47., 48., 52., 56., 65., itd. (78/36)
21.06. Sourdun, 770 rocznych: 1., 2., 3., 6., 8., 9., 10., 17., 26., 47., 49., itd. (37/32)
30.06. Gueret, 1561 rocznych: 1., 75., 174., 199., 227., 243., 501., itd. (15/7)
23.08. Tours, 1092 młode: 1.,2., 6., 8., 19., 30., 32., 33., 34., 40., itd. (84/40)

03.05. Sourdun: 70./1186 gołębi

11.05. Souppes-sur-Loing: 194./1101 gołębi

17.05. Vierzon: 1./460 gołębi

31.05. Bourges I: 25./792 gołębie

21.06. Monlucon: 36./1178 gołębi

02.08. Bourges klasyfikacja narodowa:  

  1./10 114 gołębi

Sukcesy „Natalii” 

w 2014 r.

Główka championki

Dirk Van Dyck, Belgia



To adekwatny tytuł do artykuły o Gaby Vandenabeele. Po prostu sensacyjnie! Aukcja  
gołębi Vandenebeele  (Nie, on sam nie licytował) i tegoroczne zwycięstwo narodowe z Tul-
le zdobyte przez „New Bliksem’a” - po prostu sensacyjne! Na przełomie stycznia i lutego 
2014 r. Bert Vanden Berghe z Wontergem wystawił na sprzedaż na stronie PIPA wszyst-
kie swoje dorosłe gołębie. W 2013 r. zdobył 1. nagrodę narodową z Agen w konkuren-
cji z 5507 gołębiami  dorosłymi. Dokonał tego „Fyther” B 11-4291405, oryginalny gołąb  
Gaby Vandenabeele. 

Sensacyjnie!!!
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Vanden Berghe z okazji aukcji wydał 
piękny katalog, w którym na 39 stronie 
umieścił referencje od Gaby Vandena-
beele. Zgodnie z nimi aż 13 zwycięzców 
narodowych z 2013 r. ma w sobie krew 
gołębi Vandenabeele. Niewiarygodne, 
nieprawdaż? 

Sama aukcja była ogromnym sukcesem. 
W ofercie było 45 oryginałów Gaby i 157 
gołębi będących potomstwem gołębi 
Vandenabeele  i częściowo posiadają-
cych inne pochodzenie. Chcecie wie-
dzieć, które z nich przyniosły najwięcej 
pieniędzy? Oryginalne gołębie Vande-
nabeele sprzedano za ok. 342  000 euro, 
a inne za ok. 152 000 euro. Narodowego 
zwycięzcę, czyli oryginalnego gołębia 
Vandenabeele, sprzedano za ok. 49  000 
euro. Czy trzeba mówić coś więcej?  
Gołym okiem widać, że gołębie Vandena-
beele to gorący towar. 

No i sam Gaby Vandenabeele. Zdobył  
1. nagrodę narodową z Tulle 1 sierpnia 
2014 r. z „New Bliksem”, synem nadzwy-
czajnego samca rozpłodowego „Rydy’ego”. 
I tu znowu mamy nowa gwiazdę rozpło-
dową. Cały świat chce mieć potomstwo 
po „Rydy”. Niewiarygodne, znowu narodzi-
ła się gwiazda po takich znakomitościach 
jak „Wittenbuik” i „Bliksem”. Który lepszy? 
Przyszłość pokaże.

1.nagroda narodowa z Tulle lub siódme 
zwycięstwo narodowe
1 sierpnia 2014 r. o godzinie 7.00 wypusz-
czono w Tulle dokładnie 11 707 gołębi na 
belgijski lot narodowy. O godzinie 14.37 
„New Bliksem” B 13-3056024 dotarł do 
domu w Dentergem pokonując 614 km. 
Jak sie później okazało leciał z prędkością 
1342,80 m/min. i była to najwyższa pręd-
kość całego konkursu, także najwyższa 
prędkość wśród 5735 rocznych. W ten 
sposób poprawił wynik lotowy swojego 
hodowcy i wpisał się na listę 97 zwycięstw 
prowincjonalnych i siedmiu narodowych. 
„New Bliksem” jest niebieskim samczy-
kiem średniej wielkości. Produkt hodowli 
krewniaczej z legendarnej linii „Bliksem”. 
Jego ojcem jest „Rudy” B 06-3008003, syn  
„Bliksema”, a matką „Kiana” B 09-3095175, 
wnuczka „Bliksema”.

Już przed tym zwycięstwem narodowym 
sezon był łaskawy dla Vandenabeele.  
3 maja zdobył zwycięstwo prowincjonalne 
z Fontenay w konkurencji z 7568 gołębia-
mi, a 31 maja również triumfował na locie 
prowincjonalnym pokonując 2899 gołębi 
dorosłych na locie z Bourges I, na którym 
zdobył także 2. nagrodę.  

Historia „Rudy’ego”, „Super Romeo”  
i „New Bliksema”
Po takich gołębiach jak „Kleine”, „Witten-
buik” i „Bliksem” cały świat hodowlany  
zastanawiał się, który gołąb zostanie no-

wym gigantem w gołębniku rozpłodo-
wym Gaby Vandenabeele. Gaby miał wiele 
znakomitych par, ale jeszcze nie wiadomo 
było, którą z nich będzie można wymieniać 
w jednym szeregu ze wspomnianymi już 
asami. Niepewność trwała do czasu wpro-
wadzenia się, po świetnej karierze lotowej, 
do gołębnika rozpłodowego „Rudy’ego” B 
06-3008003, syna „Bliksema”. „Rudy” zdo-
był wcześniej m.in. 18. nagrodę z Argenton 
(2401 gołębi), 19. z Bourges (1279 gołębi), 
28. z Argenton (5134 gołębie) i 76. z Tours 
(2791 gołębi). W gołębniku rozpłodowym 
od razu okazał się gołębiem wielkiego 
formatu, godnym następcą swojego ojca 
„Bliksema”. Potwierdzali to jego synowie 
„Super Romeo” B 12-3088052, który zdobył 
tytuł 1. asa narodowego KBDB rocznych na 
długim dystansie w 2013 r. , oraz „New Blik-
sem” ze swoim narodowym zwycięstwem  
z Tulle w 2014 r.

W ostatnim kurierze pisaliśmy, że „Super 
Romeo” jest gorącym kandydatem do 
zdobycia tytułu 1. narodowego asa. I tak 
się stało. Oto kilka jego pięknych nagród:  
20 kwietnia Clermont – 131 rocznych:  
3. nagroda, 18 maja Fontenay – 306 rocz-
nych: 3. nagroda, 30 czerwca Argenton 
– 295 rocznych: 9. nagroda, 13 lipca Brive 
lot narodowy – 6842 roczne: 18. nagroda  
i Tulle lot narodowy zona A – 2209 rocznych:  
4. nagroda. Łącznie zdobył 9 nagród wal-
cząc z bardzo mocną konkurencją. 

Gaby Vandenabeele

Gaby Vandenabeele
Wontergemstraat 72
B 8720 Dentergem

Tel. und Fax: 0032 51 634150
E-Mail: gabypigeons@telenet.be
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Ojcem „Super Romeo” jest, jak już wspo-
mnieliśmy, „Rudy” B 06-3008003, który z ko-
lei pochodzi z pary „Bliksem” x „Kaatje” B 00-
3195099. Matką „Super Remo” jest „Nicky” 
B 09-4280727, do której przodków należą 
„Picanol”, „Wittenbuik” i „Captain Blue” B 05-
3006555, również syn „Bliksema”.

System
Gaby lotuje metodą klasycznego wdo-
wieństwa. Sezon 2014 rozpoczął z 17 do-
rosłymi i 37 rocznymi wdowcami. Po raz 
pierwszy skojarzył ich w pary 1 lutego, 
po czym przez 5 dni wysiadywali jajka. 20 
marca zostali skojarzeni po raz drugi, przy 
czym część samiczek zniosła jajka a część 
nie. Trening składał się z pięciu etapów,  
a potem były loty z Arras, dwa razy z Cler-
mont, Fontenay, Tours, Bourges, itd. „New 
Bliksem” miał pecha, ponieważ zgubił się 
na jednym z trudnych lotów i wrócił do 
domu spóźniony. Kilka tygodni pozostał  
w gołębniku, żeby wypocząć, a potem po-
leciał z Compiegne i z Tulle, skąd jak wie-
my przyniósł zwycięstwo narodowe. 

Zwykle Gaby koszuje swoich wdowców 
przez cały sezon bez pokazywania im cel 
gniazdowych, a tym bardziej samiczek. 
To sprawia, że siedzą spokojnie w koszu. 
Przed koszowaniem do Tulle odstąpił od 
tej zasady i samce miały okazję zobaczyć 
swoje samiczki w celach. Może to zmoty-

wowało „New Bliksema” do tak wielkiego 
sukcesu.

Żywienie i opieka
Drużyna lotowa uczestniczy z reguły w lo-
tach co dwa tygodnie. Po powrocie z lotu 
konkursowego dostaje mieszankę na okres 
lęgowy. Do pojników Gaby dodaje Avip-
harm, by zawarte w produkcie elektrolity, 
witaminy i aminokwasy zadbały o szybką 
regenerację. Potem aż do dwóch dni przed 
koszowaniem gołębie dostają specjalną 
mieszankę Vandenabeele. Przez ostatnie 
dwa dni przed koszowaniem Gaby dodaje 
do tej mieszanki garść siemienia lnianego 
na 2 kg karmy. W każdą środę gołębie do-

stają Kapuvit-B, w każdy inny dzień przez 
cały rok Avidress Plus z wodą pitną. To 
zakwasza wodę, dzięki czemu trichomo-
nady trzymają się z daleka od pojników. A 
jak wiemy trichomonady otwierają bramy 
wszystkim innym zarazkom chorobotwór-
czym. Kto podaje Avidress Plus regularnie 
chroni gołębie przed różnymi infekcjami. 
W sezonie lotowym do programu wcho-
dzi jeszcze Flugfit i Blitzform, a w okresie 
pierzenia Taubengold. Kto kiedykolwiek 
trzymał w ręku gołębie Vandenabeele  
z ich jedwabistym i miękkim upierzeniem,  
zrozumie, że droga, którą kroczy Vandena-
beele jest właściwa.

Kilka świetnych 

wyników z 2014 r. 

26.04.2014 Clermont, 257 gołębi dorosłych: 2., 18., 22., 26., 27., 32., itd. (8 nagród/17 gołębi);

26.04.2014 Clermont, 345 rocznych: 10., 12., 13., 18., 19., 24., 26., 32, itd. (22/37);

17.05.2014 Tours, 2964 roczne: 10., 12., 75., 82., 91., 208., 234., 259., itd. (12/18);

17.05.2014 Vierzon 8.394 gołębi dorosłych:  3., 7., 46., 64. (4/5);

31.05.2014 Bourges, 2899 gołębi dorosłych: 1., 2., 36., 156. (4/6);

14.06.2014 Poitiers national, 14 094 roczne: 17., 6., 180., 213., 297., 328., itd. (11/20);

01.08.2014 Tulle lot narodowy, 5731 rocznych: 1., 132., 173., 420., 698. (5/7);

09.08.2014 Châteauroux, 682 roczne: 2., 3., 31., 98. (4/6).

Gaby Vandenabeele „Rudy“, B 06-3008003, ojciec 
„New Bliksem“

„New Bliksem“, B 13-3056024, zwycięzca 
lotu z Tulle
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Więcej niż jedna marka!
Dr. Hesse Tierpharma zajmuje się produkcją 

suplementów diety dla gołębi, koni i drobnych 
zwierząt domowych.

Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co KG
Kieler Straße 36a • 25551 Hohenlockstedt
Tel.  00 49/48 26/86 10-0
Fax  00 49/48 26/86 10-10
Email: info@roehnfried.de

Twój Sklep

Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

 Mamy ponad 50 lat doświadczenia w dziedzinie produkcji preparatów farmaceutycznych.  
 Nasz asortyment składa się obecnie z leków weterynaryjnych, preparatów uzupełniających i preparatów 
higienicznych.  Połączenie nauki i praktyki zaowocowało praktycznymi innowacjami. Najlepsi hodowcy 

o randze międzynarodowej w ponad 40 krajach zaufali produktom Röhnfried.


