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KATALOG MIESZANEK,
EKSTRAKTÓW ZIOŁOWYCH

I MIESZANEK PROBIOTYCZNYCH
DLA GOŁĘBI

Dzięki Państwa przychylności
będziemy mogli zrobić więcej

Prosimy o 1% twojego podatku dla
PZHGP Okręg Lublin

KRS 0000230818

Tomasz Wójtowicz ( PZHGP 0208 Chełm )

Kolejnym hodowcą godnym zaprezentowania w niniejszym katalogu jest młody stażem,

ambitny kolega Tomasz Wojtowicz, który swoją postawą i oddaniem pasj i jaką jest hodowla

gołębi jest przykładem i nadzieją dla sportu gołębiarskiego, że ten sport ma jeszcze wielu

następców. Tomasz Wojtowicz z wielkim zaangażowaniem rozszerza swoją wiedzę na temat

sportu gołębiarskiego, poszukuje porad oraz sam obserwuje swoje pupile jak się zachowują i jak

powracają do gołębników. W tym zaangażowaniu hodowlanym Tomasz Wojtowicz doszedł do

wniosku że zdrowie gołębi jest najważniejsze i to nie tylko w sezonie lotowym, ale przez cały

rok. Utrzymanie zdrowia zawdzięcza u siebie na gołębniku dzięki stosowaniu mieszanek i

ekstraktów ziołowych firmy „Natura dla Gołębi”.

Są to produkty, które w wyśmienity sposób działają zapobiegawczo na wiele chorób. Dzięki

stosowaniu ekstraktów ziołowych, mieszanek ziołowych i probiotycznych jego gołębie są przez

cały rok zdrowe, a w sezonie lotowym wielokrotnie zdobywają czołowe miejsca na l istach

konkursowych, co potwierdzają fakty jakimi są zdobywane trofea i nagrody.

Sezon 201 2
3 i 1 6 lotnik Okręgu Lublin gołębi młodych

Klasa SPORT F – druga nagroda

Sezon 201 3
6 lotnik Regionu I Łódz roczna samica

1 Przodownik gołębi rocznych okręgu Lublin

7 przodownik gołębi młodych okręgu Lublin

I v-ce Mistrz gołębi rocznych oddziału 0208 Chełm

II v-ce Mistrz kat punktowej gołębi młodych oddziału 0208 Chełm

Teofil Dowżyk ( PZHGP oddział 021 8 Leszno )

Jest czołowym hodowcą 021 8 Leszno. Hodowlą gołębi zajmuje się od 7 lat, przez ten okres

sięgał po wiele produktów przeróżnych firm, co nie przynosiło wymarzonych efektów

lotowych. Po sezonie lotowym 201 2 zaczął stosować produkty ziołowe mające na celu

utrzymanie gołębi w zdrowiu firmy „Natura dla Gołębi”. Od momentu zaczęcia stosowania

produktów ziołowych jego gołębie zaczęły tryskać zdrowiem i witalnością. W sezonie lotowym

201 3 dzięki stosowaniu mieszanek i ekstraktów ziołowych firmy „Natura dla Gołębi”, utrzymał

gołębie w wyśmienitym zdrowiu i formie lotowej, co potwierdzają zdobyte tytuły mistrzowskie.

Okręg Leszno

Kat. A 4 Przodownik – 545,55 ceof.
Kat. B ---
Kat. C Mistrz – 227,23 ceof.
Kat. D II-v-ce Mistrz – 1 628,70 ceof
Kat. M ---
GMP II v-ce Mistrz – 1 383,68 pkt.
LotnikGMP 1 lotnik – 358,04 pkt.

Sezon 201 3 r

Wykonan i e projektu : maxfi rma .p l

Oddział Leszno

Kat. A II v-ce Mistrz - 545,55 ceof.
Kat. B 3 Przodownik
Kat. C Mistrz – 227,23 ceof.
Kat. D II-v-ce Mistrz – 1 628,70 ceof
Kat. M 9 Przodownik
GMP I v-ce Mistrz – 1 383,68 pkt.
LotnikGMP 1 lotnik – 358,04 pkt.
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SKŁAD: mieszanina naturalnych substancj i aromatycznych i olejków eterycznych

SKŁAD: ekstrakt z rośl in: Cytronela cel jońska, eukal iptus gałkowy, pelargonia, lawenda

WŁAŚCIWOŚCI: Produkt zawiera substancje o działaniu przeciw pasożytniczym i odstraszającym, oraz

gojącym rany występujące na skórze ptaków po ukąszeniach. Przeznaczony do zwalczania ptaszyńca,

wszów, pcheł, piórojadów, kleszczy i roztoczy. Jest to produkt pochodzenia naturalnego może być

stosowany bezpośrednio na gołębie i w obecności gołębi, nie wpływa negatywnie na zdrowotność

gołębi.

WŁAŚCIWOŚCI: Preparat przeznaczony do zwalczania chorób wywołanych przez pierwotniaki a

zwłaszcza Trichomonas gal l inae oraz Histomandoza. Preparat zapobiega namnazaniu się

pierwotniaków na poziomie oralnym w dziobie, przełyku i wolu, co w konsekwencji nie utrudnia

oddychania i pobierania paszy.

STOSOWANIE Profi laktycznie 1 ml. na 1 l itr przez 5 dni raz w miesiącu, leczniczo 2 ml. na 1 l itr przez 8

dni, po lotach przez 2 dni 1 ml. na 1 l itr

STOSOWANIE Interwencyjnie przy dużych nasi leniach pasożytów 1 0 % roztworem spryskać klatki ,

gniazda, szczel iny i zwierzęta, po 1 4 dniach powtórzyć zabieg 5 % roztworem, zaś przy średnich

nasi leniach stosować 5 % roztwór. Profi laktycznie stosować 2,5 % roztwór

SKŁAD: ekstrakty wodno – alkoholowe z ziół w rodzinie Różowatych, Motylkowatych,
Astrowatych

WŁAŚCIWOŚCI: Nowoczesny produkt otrzymany na bazie ekstraktów rośl innych bardzo skuteczny w

przypadku chorób ptaków wywołanych pierwotniakami, a zwłaszcza RZĘSISTKOWNICY wywołanej

przez Trichomonas gal l inae ), choroba, która może przybrać bardzo ciężką formę kl iniczną zwłaszcza u

gołębi i ptaków łownych, oraz HISTOMONADOZY, choroba, która atakuje gołębie i indyki, powodując

niekiedy ogromne straty. W przypadku rzęsistkowicy czynnik patogenny namnaża się na poziomie

oralnym w przełyku, powodując małe wybroczyny o żółtawym zabarwieniu. Skutkiem tego jest

trudność w pobieraniu paszy i problemy oddechowe sprowokowane wybroczynami i wysiękami.

STOSOWANIE Profi laktycznie 1 ml. na 1 l itr wody przez 5 dni raz w miesiącu

Leczniczo: 2 ml. na 1 l itr wody przez 8 dni Po lotach w każdy poniedziałek 1 ml. na 1 l itr wody

TRICHO STOP II

TRICHO STOP

INSEKT – STOP – Preparat do zwalczania pasożytów zewnętrznych

Piotr KOŚĆ ( PZHGP oddział 0208 Chełm )
Jest wielu hodowców, którzy od wielu lat hodują gołębie, lotują i odnoszą sukcesy powtarzając je corocznie, ale mało
o nich się mówi. Jednym z takich hodowców jest kol . Piotr Kość, który jest czołowym Hodowcą oddziału Chełm,
zdobywając wielokrotnie tytułu Mistrzowskie na szczeblach Mistrzostwa Polski , Regionu Łódzko – Warszawskiego,
Okręgu Lubl in i Oddziału Chełm. Utrzymywanie hodowli na wysokim poziomie i coroczne zdobywanie mistrzowskich
wyników zawdzięcza stosowaniu różnorodnych ziół i naturalnych produktów.
Zioła stosuje od wielu lat, zaś w obecnej chwil i od 201 2 roku stosuję różnorodne mieszanki ziołowe, ekstrakty ziołowe,
mieszanki probiotyczne firmy „Natura dla Gołębi”. Produkty ziołowe stosuję przez cały rok w okresie pierzenie,
zimowym, rozrodczym i lotowym. Stosowanie naturalnych produktów ziołowych ma na celu utrzymanie gołębi w
zdrowiu, wyśmienitej formie i witalności . Drogą do sukcesu jest utrzymanie gołębi w zdrowiu. Jeżel i gołębie utrzymasz
w zdrowiu nie będzie problemów z formą gołębi, witalnością i powrotnością do domu.
Stosowanie natutanych produktów ziołowych ma na celu zapobieganie chorobom, a nie je leczenie. Od leczenia są
antybiotyki i wszelkiego rodzaju chemia, zaś zioła są do zapobiegania chorobom. Dzięki stosowaniu naturalnych
produktów ziołowych gołębie kolegi Piotra Kościa w wieku 4, 5, 6 lat są nadal lotowane i zdobywają czołowe lokaty na
l istach konkursowych, co potwierdzają osiągane wyniki m.in. w 201 2 i 201 3 roku.
Osiągnięcia:

Sezon 201 2
I v-ce MISTRZ POLSKI Kat. C - 25,21 ceof.

Drugi lotnik Polski kat. C. – 1 ,03 ceof.

Okręg Lublin

Kat. A XX Przodownik – 1 01 9,76 ceof.
Kat. B II v-ce Mistrz – 1 04,1 3 ceof.
Kat. C Mistrz – 25,21 ceof
Kat. D III Przodownik – 1 01 9,76 ceof.
Kat. M Mistrz – 80,1 7 ceof
GMP Mistrz – 1 41 3,92 pkt.
As II v-ce Mistrz- 630,06 pkt.

Region Łódzki

Kat. A -----
Kat. B II Przodownik – 1 04,1 3 ceof
Kat. C I v-ce Mistrz – 25,21 ceof
Kat. D 23 Przodownik – 1 01 9,76 ceof.
Kat. M 3 Przodownik – 80,1 7 ceof
GMP 4 Przodownik - 1 41 3,92 pkt.
As 3 Przodownik - 630,06 pkt.

Okręg Lublin

Kat. A III Przodownik – 41 6,81 ceof.
Kat. B II-v-ce Mistrz - 1 38,03 ceof
Kat. C Mistrz – 48,66 ceof.
Kat. D Mistrz – 603,50 ceof
Kat. M IV Przodownik – 1 65,1 3 ceof
GMP Mistrz – 1 41 3,98 pkt.
As Mistrz – 630,49 pkt.

Region Łódzki

Kat. A 25 Przodownik - 41 6,81 ceof.
Kat. B 5 Przodownik - 1 38,03 ceof
Kat. C Mistrz - 48,66 ceof
Kat. D Mistrz - 603,50 ceof
Kat. M 40 Przodownik - 1 65,1 3 ceof
GMP 1 Przodownik - 1 41 3,98 pkt.
As I v-ce Mistrz - 630,49 pkt.

Sezon 201 2 r

Sezon 201 3 r
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Z dumą przedstawiamy Państwu wiele produktów wysoce wyspecjalizowanych, których działanie
oznacza bezpieczeństwo, efektywność i satysfakcję zdrowotną gołębi, dzięki precyzyjnie dobranym
składom i dawkom nasze produkty zapewniają utrzymanie gołębi w odpowiedniej kondycji i
zdrowiu.
Firma NATURA DLA GOŁĘBI jest wiarygodnym i rzetelnym partnerem oferującym po atrakcyjnej
cenie nowoczesne,  wysokiej jakości produkty ziołowe, warzywne, biotechnologiczne spełniające
europejskie standardy i zalecenia dotyczące żywienia gołębi.
Wysokiej klasy produkty pochodzenia naturalnego powstałe w wyniku połączenia fachowej wiedzy i
nowoczesnej technologii wytwarzania, charakteryzujące się wysoką jakością, powtarzalnością
każdej serii, bezpieczeństwem biologicznym oraz, co w warunkach praktycznych najważniejsze,
WYSOKĄ EFEKTYWNOŚCIĄ W STOSOWANIU.

Produkty opatrzone nazwą NATURA DLA GOŁĘBI zostały wprowadzone na rynek z myślą realizacji
zacnego celu jakim jest utrzymanie gołębi w zdrowiu. Wszystkie produkty są przeznaczone dla
każdej grupy wiekowej
i do zapobiegania zachorowaniom gołębi na wiele chorób, które stają się utrapieniem wielu
hodowców. Stosując produkty, które służą do zapobiegania chorób, unikniesz zachorowań gołębi a
co za tym idzie unikniesz stosowania zbędnych leków.
Celem wprowadzenia tak szerokiej gamy naturalnych produktów miało na celu spełnienie wymagań
i oczekiwań hodowców gołębi, którzy dostrzegli narastające problemy przy stosowaniu leków.
Spostrzeżeniem wielu jest to że częste stosowanie antybiotyków doprowadza do wyjałowienia
organizmów z pozytywnej flory bakteryjnej, uodpornienie bakterii na dane antybiotyki, co w
konsekwencji prowadzi do nieskutecznego leczenie i śmierci ptaka. Z tak narastającymi
problemami boryka się wielu hodowców, co prowadzi do zniechęcenia i zaprzestawania hodowli.
Alternatywą na stosowanie leków są zioła, które stworzyła natura. Zioła stanowią przeszłość
naszych przodków, teraźniejszość i przyszłość, do tego nie trzeba przekonywać nikogo. W związku z
powyższym nasz zakład postanowił wprowadzić na rynek dla gołębi wiele naturalnych produktów
ziołowych takich jak mieszanki ziołowe, ekstrakty ziołowe, mieszanki warzywno-ziołowe, produkty
biotechnologiczne, herbatki ziołowe, oleje, probiotyki, produkty odżywcze, które pomogą Państwu
w utrzymaniu gołębi w zdrowiu.

www.naturadlagolebi.pl



Ekstrakt ziołowy wspomagający układ oddechowy gołębi
SKŁAD: olejek miętowy, olejek eukal iptusowy, mentol , witamina A (1 7mln j.m./L), retinol ,
extrakt z echinaceae purpurea.

WŁAŚCIWOŚCI: Jest to produkt składający się z ekstraktów rośl innych, charakteryzującym się
bardzo wysoką kondensacją substancj i czynnej, co wiąże się z małym dawkowaniem. Jest to
preparat działający osłonowo na schorzenia górnych dróg oddechowych, zmniejszający stres,
zwiększający odporność gołębi. Kompozycja odpowiednio dobranych i specjalnie
wyselekcjonowanych naturalnych olejków eterycznych wspomaga prawidłowe funkcjonowanie
górnych dróg oddechowych u gołębi. . Wysoka zawartość olejków eterycznych w preparacie sprawia,
że jego wdychanie poprzez rozpylenie w powietrzu lub spożywanie daje szybko odczuwalne uczucie
chłodu i świeżości . Zapobiegawczo w okresie występowania niekorzystnych warunków
środowiskowych, przebiegu i w rekonwalescencj i schorzeń górnych dróg oddechowych (stany
zapalne nosa, zatok, tchawicy),- podczas sezonu lotowego służy do poprawy wydolności wysiłkowej
organizmu, inhalacj i błon śluzowych nosa, zatok i tchawicy (inhalacja ).

STOSOWANIE do picia 1 0 kropl i ( 0,25 ml – 0,3 ml. ) na 1 l itr wody, Inhalacja: 1 0 ml. na 1 l itr ciepłej
wody.- oczyszczanie po zimie - 1 raz dziennie, przez 5-7 dni, młódki – 1 raz w tygodniu, loty – 3 razy
w tygodniu, pierzenie - 1 -2 x w tygodniu, choroby układu oddechowego – 1 raz dziennie przez 5-1 4
dni w zależności od przebiegu choroby

SKŁAD: Jodek Potasu 1 0 mg., Witamina C 1 g., Witamina B5 1 g, wyciąg z rozmarynu,
wyciąg z bazyl i i , wyciąg z szałwi, wyciąg z mięty pieprzowej, wyciąg z cząbru ogrodowego,
wyciąg z majeranka, wyciąg z tymianku, wyciąg z sosny, wyciąg z eukal iptusa, mieszanina
substancj i aromatycznych, nośnik

WŁAŚCIWOŚCI: Jest to kompleks ekstraktów rośl innych si lnie skondensowanych, wpływających na

komfort oddychania gołębi i działający wykrztuśnie i odkażająco. Zapobiega rozwojowi stanów

zapalnych w układzie oddechowym oraz usuwa nadmiar wydziel iny podczas infekcj i . Podczas

upałów stymuluje wydzielanie ochronnego śluzu na powierzchni wyścielającej drogi oddechowe.

Ekstrakt ten poprawia naturalna barierę ochronną zabezpieczającą gołębie przed infekcjami górnych

dróg oddechowych i szkodl iwych działaniem gorącego, suchego powietrza. Wykazuje także

korzystne działanie na układ pokarmowy poprzez zwiększenie apetytu i wydzielanie soków

trawiennych, przez co dodatkowo poprawia kondycję stada w upalne dni.

STOSOWANIE 1 ml. na 1 l itr wody. Osłonowo w okresie wysokich temperatur, w celu ograniczenia

ziania ptaków, w profi laktyce chronicznych stanów zapalnych układu oddechowego, w profi laktyce

zespołu wodobrzusze-niedotlenienie, w profi laktyce nagłej śmierci sercowej ptaków.

Ekstrakt ziołowy ułatwiający oddychanie

RESPIRATOR – czyste drogi oddechowe
SKŁAD: lukrecja gładka, bazyl ia święta, tymol , czosnek, mięta pieprzowa, eukal iptus ,
kamfora.

WŁAŚCIWOŚCI:Respirator przeznaczony jest do zapobiegania chorób dróg oddechowych u gołębi,

które stanowią bardzo poważne zagrożenie dla wysiłku fizycznego ponoszonego przez gołębie

podczas zawodów sportowych. Do najczęściej spotykanych czynników chorobotwórczych można

zal iczyć Mycoplazma gal l isepticum, E.Col i , Coryza i Ornitobacterium, które mogą wywoływać

charczenie, kichanie, kaszel , obrzęki głowy oraz osowiałość i brak apetytu u gołębi. Stosując

Respirator unikniesz problemów z drogami oddechowymi. Dzięki unikalnej wieloziołowej formule o

udokumentowanym działaniu stanowi bardzo skuteczne narzędzie w rozwiązywaniu problemów z

drogami oddechowymi u gołębi, ogranicza l iczbę patogenów, które przedostają się do układu

oddechowego, ułatwia oddychanie a specjalnie dobrana kompozycja naturalnych olejków

eterycznych z rośl in tj . eukal iptus, mięta pieprzowa, czosnek oraz substancje takie jak tymol i

kamfora mają korzystny wpływ na ptaki jak i ich otoczenie (mikrokl imat w obiektach hodowlanych).

STOSOWANIE leczniczo 0,5 ml na 1 l itry przez 5 – 7 dni, profi laktycznie 2 razy w tygodniu, przed
lotem środa, czwartek, w okresie wysokich temperatur co drugi dzień.

www.naturadlagolebi.pl
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Ekstrakt ziołowy eliminujący biegunki spowodowane syndromem AdenoColi

Ekstrakt z Oregano
SKŁAD: naturalne olejki eteryczne i ekstrakty ziołowe z oregano, tymianku, tymolu, karwakolu oraz
witamina C. Tymol i oregano pobudzają wydzielanie soku żołądkowego i ułatwiają trawienie – działają
odtruwająco; Oregano zwiększa wydzielanie enzymów trawiennych, co w konsekwencji zapobiega
nadmiernemu wzrostowi szkodl iwych mikrobów w jel itach; Witamina C działa przeciwzapalnie i
wzmacniająco.

SKŁAD: ekstrakt z kory dębu, ekstrakt z galasów, ekstrakt z zielonej herbaty, gl ikol -
zawartość składników aktywnych 85%

WŁAŚCIWOŚCI: Jest to produkt składający się z ekstraktów rośl innych, charakteryzującym się bardzo
wysoką kondensacją substancj i czynnej, co wiąże się z małym dawkowaniem. Działanie ekstraktu
zawdzięczamy dzięki zawartej w ekstrakcj i taniny otrzymanej z kory dębu. Tanina działa ściągająco,
przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwbiegunkowo. Wynika to z jej zdolności do łączenia się z
białkami, co prowadzi do oddzielania toksyn i bakteri i od śluzówki jel ita. Dzięki temu procesowi woda
nie przenika do jel ita z organizmu gołębia i tym samym chroni organizm gołębia przed odwodnieniem
i w konsekwencji śmiercią. Dodatkowo tanina reaguje ze ściankami komórek bakteri i , co uniemożl iwia
ich rozmnażanie. Przeciwbiegunkowe działanie taniny jest szybkie i pewne Ekstrakty z kory dębu oraz
galasów dostarczają dużej i lości tanin. Garbniki te łączą się trwale z białkami i utrudniają przenikanie
wody do światła jel ita oraz mają działanie bakteriobójcze i niszczą nawet bakterie oporne na działanie
antybiotyków. Mają właściwości ściągające. Zielona herbata skutecznie zwalcza bakterie i wirusy.
Zawarte w niej flawanole hamują namnażanie się chorobotwórczych drobnoustrojów, zaś witamina C
dodatkowo chroni komórki przed agresorami. Z kolei witamina A i karoten chronią błony śluzowe.
Zastosowanie infekcje bakteryjne przewodu pokarmowego oraz biegunki nieswoiste – zatrzymanie
biegunki następuje w ciągu ki lku godzin. - choroby jel itowe młodych gołębi - syndrom adeno-col i
- kol ibakterioza - salmonel loza - zmiany pasz lub sposobu żywienia – szczególnie młodych gołębi

WŁAŚCIWOŚCI: Jest to produkt składający się z ekstraktów rośl innych, charakteryzującym się bardzo

wysoką kondensacją substancj i czynnej, co wiąże się z małym dawkowaniem. Jest to naturalny

stymulator wzrostu, poprawiający apetyt, skutecznie niweluje zaburzenia związane z pobieraniem,

przyswajaniem oraz trawieniem paszy. Działa skutecznie w pomocniczym leczeniu zapalenia przewodu

pokarmowego. Preparat przeciwdziała biegunkom, zatruciom pokarmowym oraz nieżytom i stanom

zapalnym jel it. Wpływa regenerująco na organizm po wcześniejszej antybiotykoterapii

STOSOWANIE do picia 3-6 kropl i ( 0,1 ml. – 0,2 ml. ) na 1 l itr wody przez 5 dni leczniczo, profi laktycznie
2 razy w tygodniu, w okresie lotu w poniedziałek po locie.

STOSOWANIE 1 0 kropl i ( 0,25 ml. – 0,3 ml.) na 1 l itr wody, przez 5 dni.

Ekstrakt ziołowy eliminujący zakażenia grzybami
SKŁAD: jodek potasu (50 000mg), naturalne olejki eteryczne i wyciągi ziołowe z drzewa herbcianego,
goździków, sosny i gl istnika jaskółcze ziele, mieszanina mikro i makro-elementów. Zawartość
składników aktywnych 85%.

WŁAŚCIWOŚCI: Jest to preparat całkowicie bezpieczny a jednocześnie skuteczny w leczeniu schorzeń
grzybiczych u gołębi, poprawiający ogólną kondycję, zapewniający wysoki poziom ochrony przed
rozwojem patogennych grzybów w organizmie ptaka (głównie z rodzaju Candida sp. i Aspergi l lus sp.).
ekstrakt stosowany regularnie do picia zapobiega rozwojowi choroby grzybiczej w organizmie ptaka tj . ,
w wolu, przełyku i jamie ustnej , a stosowanie tegoż ekstraktu w oprysku minimal izuje ryzyko wdarcia
się do gołębnika chorób grzybiczych. stosowany zapobiegawczo minimal izuje ryzyko rozwoju i
wystąpienia grzybicy,- stosowany zapobiegawczo ogranicza częstotl iwość występowania chorób
górnych dróg oddechowych. w leczeniu grzybicy przez 5 – 8 dni - przy leczeniu schorzeń górnych dróg
oddechowych gdzie dotychczasowe leczenie nie było skuteczne- 5 dni, - w trakcie lotów – we wtorek
popołudniu profi laktycznie, - podczas kuracj i antybiotykowych przez okres leczenia, - stosowanie
produktu zabezpiecza organizm ptaka przed zarażeniami grzybowymi w przypadku karmienia
nieświeżą karmą, oraz przy występowaniu wilgoci w gołębniku.

STOSOWANIE do picia 6 - 8 kropl i ( 0,2 ml. – 0,25 ml. ) na 1 l itr wody, w oprysku 1 0 ml. na 1 l itr ciepłej
wody.
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Magnez forme wzbogacony ekstraktami ziołowymi wpływającymi na uspokojenie gołębi

SKŁAD: magnez (Mg – 5000 mg/L), ekstrakt z waleriany, ekstrakt z melisy, glikol

WŁAŚCIWOŚCI: Preparat zawiera łatwo przyswajalny magnez i ekstrakty ziołowe wpływające na

uspokojenie gołębi. Stosowanie preparatu przyczynia się do podniesienia kondycji gołębia,

ponieważ ptaki są spokojniejsze, dzięki czemu osiągają większą wydolność lotową. Magnez Forme

wpływa relaksująco na organizm ptaka, niweluje negatywne skutki stresu spowodowane wysoką

temperaturą, zabiegami weterynaryjnymi, zmożonym treningiem oraz transportem, a dzięki

zawartości magnezu nie dopuszcza do powstawania zakwasów w organizmie gołębia po ciężkich

lotach, wyczerpujących treningach, a gdy zakwasy powstaną pomaga je szybko przywrócić

równowagę zasadowo-kwasową w organizmie.

STOSOWANIE przed szczepieniem, przed i w trakcie treningów, w okresach narażonych na stres

( 2 dni ), a w przypadku zakwaszenia organizmu ( 3 dni ), przed lotem w czwartek na wieczór.

Dawkowanie: 6-10 kropli na 1 litr wody

SKŁAD: cholina, karnityna, betaina, sorbitol, wyciąg z karczocha, witaminy z grupy B (B1,
B2, B3, B5, B6, B12), witamina K3

WŁAŚCIWOŚCI: Dzięki wysokiej zawartości odpowiednio dobranych składników jest preparatem

osłonowym, chroniącym i regenerującym wątrobę, oraz poprawiającym procesy metaboliczne

układu trawiennego, przyspiesza odnowę komórek wątroby oraz pobudza wydzielanie żółci, reguluje

poziom cholesterolu we krwi, wpływając korzystnie na układ pokarmowy, krwionośny i nerwowy,

chroni przed zniszczeniami spowodowanymi przez toksyny, wirusy i leki, obniża poziom

śmiertelności w okresie chowu.

STOSOWANIE 1 ml. na 1 litr wody przez 3 – 5 dni.

SINDACHOL - Ekstrakt ziołowy poprawiający trawienie i ochraniający wątrobę i nerki gołębia

Ekstrakt z czosnku, jeżówki i żeń-szenia
SKŁAD: Wyciąg z czosnku pospolitego, wyciąg z jeżówki purpurowej, wyciąg z żeń-szenia,
glikol propylenowy, gliceryna.

WŁAŚCIWOŚCI:Jest to skoncentrowany wyciąg z czosnku z dodatkiem substancji aktywnych jeżówki
purpurowej i żeń-szenia. Zawiera wyciąg z trzech roślin tworzących mieszankę. Preparat
przeznaczony do podawania u gołębi. Preparat, oprócz wyciągu z czosnku, zawiera także ekstrakty z
jeżówki i żeń-szenia, które (dzięki efektowi synergii) znacząco wzmacniają i uzupełniają działanie
czosnku. Tak. Stosowanie preparatu nie koliduje z podawanymi antybiotykami, szczególnie w terapii
chorób przewodu pokarmowego i oddechowego. Podawanie w okresie szczepień daje wyższy
poziom immunologiczny stada i ogranicza ryzyko wystąpienia powikłań poszczepiennych.
Wskazania:
- zakażenia przewodu pokarmowego (wirusowe, bakteryjne, pierwotniacze)., stany zapalne, spadek
apetytu, pobudza układ enzymatyczny polepszając trawienie, spadek odporności organizmu.

STOSOWANIE 1 ml. na 2 litry wody, profilaktycznie 3 razy w tygodniu, po szczepieniach przez 3 dni,
w okresie narażonym na zachorowania przez 3 dni, przy chorobach układu trawiennego lub
oddechowego przez 5 dni.
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Ekstrakt ziołowy wpływający na poprawę odporności u gołębi

Ekstrakt ziołowy zwalczający żółty guzek
SKŁAD: wyciąg z czosnku pospolitego, wyciąg z bylicy piołunu, wyciąg z omanu wielkiego, wyciąg z cynamonowca cejlońskiego,

wyciąg z lebiodki pospolitej, glikol propylenowy, gliceryna Wskazania:ograniczenie występowania zakażeń bakteriami beztlenowymi

(Clostridium perfringens) oraz inwazji pierwotniakami (Trichomonas gallinae,Eimeria columbarum i Histomonas meleagridis),

można podawać u gołębi w każdym wieku, także w czasie lotów, okresie pierzenia, przygotowania par do rozpłodu oraz w czasie

wychowu młodych. Ekstrakt stosowany zapobiegawczo lub interwencyjnie może być łączony z chemioterapeutykami lub z

preparatami mineralno – witaminowymi

SKŁAD: wyciąg z jeżówki purpurowej, wyciąg z goździkowca wonnego, wyciąg z dziurawca
zwyczajnego, wyciąg z żeń-szenia, witamina B9, witamina E, selen, tween 80

WŁAŚCIWOŚCI: Jest to mieszanina ekstraktów roślinnych silnie wpływająca na poprawę odporności u
gołębi na choroby bakteryjne i wirusowe. Właściwości substancji aktywnych preparatu
(polifenolokwasy, flawonoidy, poliacetyny i alkilamidy) oraz synergizm ich działania pozwalają na
skuteczne stosowanie preparatu w sytuacjach wymagających podniesienia odporności organizmu na
czynniki zakaźne lub w rekonwalescencji chorób wywołujących spadek odporności. Ekstrakt dzięki
stymulacji układu immunologicznego oraz dzięki właściwościom przeciwzapalnym wskazany jest do
stosowania w większości problemów zdrowotnych ptaków. Może być stosowany razem z
antybiotykami lub preparatami mineralno-witaminowymi. - stosowany u młodych ptaków oraz ich
rodziców zabezpiecza je przed zapadaniem na chorobę młodych (Adenocoli) - u starszych gołębi
poprawia odporność ogólną i może być stosowany przez cały okres chowu - rekonwalescencja po
przebytych chorobach - po szczepieniach

WŁAŚCIWOŚCI: Jest to mieszanina ekstraktów roślinnych silnie skondensowanych przeznaczonych do

zwalczania kokcydiozy i żółtego guzka u gołębi. Jest to zbilansowany zestaw składników ograniczający

występowanie zakażeń bakteryjnych oraz inwazji pierwotniaków, dodatkowo działa przeciwzapalnie i

immunostymulująco. Właściwości hamujące wzrost bakterii oraz pierwotniaków, bez skutków

ubocznych które występują po stosowaniu chemioterapeutyków, umożliwiają bezpieczne i skuteczne

stosowanie preparatu. Oprócz bezpośredniego efektu wobec patogenów ekstrakt wykazuje szczególnie

istotne działanie przeciwzapalne i immunostymulujące, odpowiedzialne za szybszą rekonwalescencję

oraz mniejsze straty spowodowane chorobą.

STOSOWANIE 1 ml. na 2 litr wody - po locie - poniedziałek- wtorek co 2 tygodnie - przed lotami 7 dni

- przed parowaniem 4 dni - 4 dni przed odstawieniem młodych i 3 dni po odstawieniu - w czasie

pierzenia i w okresie zimowym 1 raz w miesiącu przez 5 dni

STOSOWANIE 1 ml. na 2 litry wody - w okresie szczepień - przez 5 dni przed i 5 dni po szczepieniu z
przerwą 3 dniową, - przed sezonem lotowym - przez 10 dni (także przed lotami młodych) - po lotach,
przed okresem pierzenia - przez 10 dni- u par lęgowych podczas wysiadywania jaj (zwiększy się ilość
przeciwciał w mleczku wola)- przez 5-10 dni -w dowolnym momencie roku, gdy w gołębniku jest
problem z powracającymi infekcjami - przez 10-14 dni.

Mieszanina kwasów organicznych
SKŁAD: kwas lingosulfonowy, kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, kwas mrówkowy, kwas
fosforowy, kwas propionowy

WŁAŚCIWOŚCI: Specjalna mieszanina kwasów organicznych zapobiegająca infekcjom Salmonelli, E.

coli, kokcydiozy u gołębi pocztowych, rasowych, królików. Działa skuteczni w terapii antybiotykowej,

optymalizuje wykorzystanie paszy, zmniejsza ryzyko zatruć pokarmowych, posiada bezpośrednie

działanie bakteriobójcze ( Salmonella, Coli ), dzięki zawartości ligniny daje efekt antybakteryjny, wzrost

zawartości kwasu lingo sulfonowego hamuje wzrost bakterii takich jak E. coli, C. perfringens, E

feacium. Dzięki inhibicji tych szczepów bakterii zapobiega się martwicy mięśni oraz chroniony jest

układ pokarmowy i moczowy, zapewnia higienę systemu wodnego.

STOSOWANIE Kuracja 7 dniowa, przez pierwsze 3 dni podawać 1 ml. Na 3 litry wody, następnie 4 dni
1 ml. Na 2 litry wody., profilaktycznie 2 razy w tygodniu 1 ml. Na 2 litry wody, w czasie lotów dwa
pojenia po powrocie z lotu ( niedziela wieczorem i poniedziałek rano ). Gołębiom chorym i
odizolowanym podawać bezpośrednio do wola ok. 10 ml. roztworu z proporcji 1 ml. na 1 litr wody.
Gołębiom młodym 2 razy w tygodniu. Niezwłocznie stosować w sytuacjach stresowych i biegunkach.
Supra-cid można dodawać do kąpieli, skutecznie likwiduje pióro jady i mole ( 3 ml. na 10 litrów wody )
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Ekstrakt ziołowy do zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych
SKŁAD: wyciąg z gl istnika jaskółcze ziele, wyciąg z lebiodki pospol itej , eugenol , olejek z
drzewa herbacianego, tymol , jodek potasu, gl ikol propylenowy.

WŁAŚCIWOŚCI: Jest to skoncentrowana mieszanka ziołowa, która w wyniku odpowiedniej

kompozycj i aktywnych surowców rośl innych (m. in. fitoncydów) wykazuje działanie

przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe, przeciwpierwotniacze, przeciwbólowe.

Poprawia drożność przewodu oddechowego, działa wykrztuśnie, wzmaga wydzielanie śluzu w

oskrzelach i rozszerza drogi oddechowe. Jest to skuteczny środek w zwalczaniu wszelkich

drobnoustrojów chorobotwórczych. Wskazania: - podczas zakażeń bakteryjnych, - w stanach

zapalnych przewodu pokarmowego, - w stanach zapalnych górnych i dolnych dróg oddechowych,

- w okresie słabej odporności . - w okresie infekcj i wirusowych.

STOSOWANIE do picia 6 – 8 kropl i na 1 l itr wody, inhalacja 20 ml. na 1 l itr wody

SKŁAD: wyciąg z gl istnika jaskółcze ziele, wyciąg z lebiodki pospol itej , witamina A, witamina B1 , witamina B2 witamina B5,

witamina B6, witamina B9, witamina B1 2, witamina D3, witamina E, witamina K3, alanina, arginina, kwas asparaginowy, kwas

glutaminowy, gl icyna, histydyna, hydroksyl izyna, hydroksyprol ina, izoleucyna, leucyna, l izyna, metionina, fenyloalanina, prol ina,

seryna, treonina, tyrozyna, wal ina, tween 80

WŁAŚCIWOŚCI: Jest to mieszanka ziół wpływających na poprawę odporności wzbogacona
witaminami i aminokwasami. Jest to preparat uzupełniający dietę ptaków we wszystkie potrzebne
witaminy i aminokwasy, wzbogacony specjalnie przygotowaną mieszanką wyciągów ziołowych.
Unikalne połączenie zestawu witamin, aminokwasów oraz substancj i ziołowych sprawia, że działa
szybciej i skuteczniej niż zwykłe preparaty wielowitaminowo - aminokwasowe. Bardzo szybko i
sprawnie regeneruje organizm gołębia. Ekstrakt przeznaczony jest do podawania u gołębi:
- w rekonwalescencj i po przebytych chorobach zakaźnych,
- w trakcie lotów, po locie może być stosowany sam lub w połączeniu z innymi białkami celem
odbudowy masy mięśniowej

STOSOWANIE 1 ml. na 1 l itr wody - po locie w celu odbudowy masy mięśniowej 1 dzień lub 2 dni
- po szczepieniu przez 2-3 dni - przed parowaniem przez 2-3 dni - w okresie pierzenia 2 razy w
tygodniu - w okresie wychowu młodych 2 razy w tygodniu Długość podawania powinna być
uzależniona od kondycj i ptaków i trudności lotu.
Przed lotami najcięższymi można podawać nawet 2-3 dni

Ekstrakt ziołowy poprawiający odporność wzbogacony witaminami i aminokwasami

Witamina B-complex
SKŁAD: witaminy z grupy B: B1 (3  500 mg / L), B2 (2  500 mg / L), B3 (20  000 mg / L), B5
(1 2  000 mg / L), B6 (3  200 mg / L), B1 2 (1 0 mg / L); witamina B7 (1 0 mg / L); witamina K3
(3  000 mg / L)

WŁAŚCIWOŚCI:Preparat wpływa na poprawę metabol izmu oraz przyrost masy ciała gołębia.

Szczególnie zalecany do stosowania w okresie wzrostu i rozwoju ( 1 – 2 razy w tygodniu ), po

stosowaniu antybiotyków i sulfonamidów ( przez 2 dni ), przy zmianach w upierzeniu ( 2 razy w

tygodniu ).

STOSOWANIE 0,5 ml. na 1 l itr wody
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Elektrolity w płynie

Kompleks witamin i aminokwasów
SKŁAD: Wit.A (1 09000000I.U ), Wit D3 ( 3200000 I.U), Wit. E 80 mg., Wit. K3 5000 mg., Wit. B1 5000 mg., B2  300

mg., Wit. B6 3000 mg., B1 2 24 mg., kwas nikotynowy 4000 mg., pantenian wapnia 8000 mg., l izyna 0,8 %, metionina

0,2 %, sód 0,04 %, arginina 0,6 %, kwas asparaginowy 1 %, treonina 0,6 %, seryna 0,7 %, kwas glutaminowy 1 ,7 %,

prol ina 0,6 %, gl icyna 0,7 %, alanina 0,7 % cystyna 0,2 %, wal ina 0,8 %, leucyna 0,9 %, izoleucyna 0,5 %,

fenyloalanina 0,5 %, histydyna 0,2 %, tyrozyna 0,3 %.

SKŁAD: sód, potas, magnez, gl icyna, glukoza, gl ikol , aromat

WŁAŚCIWOŚCI: Preparat w płynie regulujący gospodarkę cieplną i wodną gołębia. Zmniejsza reakcje

stresowe spowodowane niekorzystnymi warunkami środowiskowymi i transportem. Zawartość kwasu

aminooctowego (gl icyna) pozwala na usuwanie toksycznych substancj i z organizmu. Dzięki zawartości

glukozy powoduje zasi lenie organizmu gołębia w niezbędną energię do funkcjonowania organizmu.

Preparat ten przywraca równowagę elektrol itową organizmu po locie. Produkt przeznaczony do

podawania w trakcie upałów, w trakcje sezonu lotowego przed i po lotach, przy występujących

biegunkach różnego pochodzenia.

WŁAŚCIWOŚCI: Kompleks zawiera wiele dobranych aminokwasów i witamin dzięki czemu służy jako

źródło łatwoprzyswajalnego białka, które gołąb może szybko i łatwo strawić, zawarte w kompleksie

witaminy z grupy B poprawiają kondycję Regularne podawanie kompleksu przyczynia się do poprawy

upierzenia , wspomaga czynności wątrobowe, pozytywnie działa na organizm ptaka po szczepieniach,

leczeniach farmakologicznych, uszkodzeniach wątroby i zatruciach

STOSOWANIE 6 kropl i na 1 l itr wody

STOSOWANIE 1 ml. na 1 l itr wody

Witamina A+D3+E

SKŁAD: witamina A (50  000  000 I.U.), witamina D3 (1 0 000  000 I.U.), witamina E (20  000 mg),
nośnik ad 1 L

WŁAŚCIWOŚCI: Dzięki odpowiedniemu zestawieniu witamin preparat ma wszechstronne

zastosowanie, reguluje gospodarkę wapniowo – fosforową, korzystnie wpływa na proces tworzenia

skorupy jaj i układu kostnego, chroni mięśnie szkieletowe i wątrobę ptaka, działa stabi l izująco na

enzymy, tłuszcze, hormony oraz błony śluzowe, działa przeciwzapalnie, zwiększa odporność i obniża

śmiertelność.

STOSOWANIE Profi laktycznie 1 ml. na 1 l itr wody przez 5 dni raz w miesiącu

Leczniczo: 2 ml. na 1 l itr wody przez 8 dni Po lotach w każdy poniedziałek 1 ml. na 1 l itr wody
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Elektrolity w proszku
SKŁAD: Siarczan sodu, siarczan magnezu, dekstroza, chlorek sodu, chlorek potasu, kwas
cytrynowy, gl icyna

WŁAŚCIWOŚCI: Jest to preparat izotoniczno –energizujący, regulujący gospodarkę wodno –

elektrol itową organizmu. Pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu wody i sol i mineralnych.

Zapobiega odwodnieniu organizmu oraz przywraca apetyt.

Wskazania:

– zapobiegawczo w okresie wysokich temperatur lub niskiej wilgotności powietrza,

– po przegrzaniu organizmu (podczas upałów, w transporcie lub przy niedostatecznej wydajności

systemu wentylacyjnego),

– podczas trwania i po ustaniu biegunek (temperaturowych, żywieniowych i in.) oraz wielomoczu.

– podczas chorób związanych z biegunką

- po lotach w dniu przylotu

STOSOWANIE 1 gr. na 1 l itr wody, w chorobie przez cały okres leczenia, po locie w dniu przylotu

pierwsze pojenie, podczas treningów 1 raz dziennie, podczas upałów 1 raz dziennie

SKŁAD: lactobaci l lus cesei CCM 3775, lactobaci l lus plantarum 2400, saccharomycces
cerevisiae MUCL 39885, rhopseudomonas palustris ATTC 1 7001 , l iczne wyciągi rośl inne,
sól kamienna melasa z trzciny cukrowej, czysta niechlorowana woda.

WŁAŚCIWOŚCI: probiotyczna kompozycja mikroorganizmów dla zwierząt zarejestrowana jako
mieszanka paszowa uzupełniająca. Pro-Biotyk nie jest modyfikowany genetycznie i stanowi
substancję całkowicie bezpieczną dla gołębi. Zalecany jako dodatek do karmy. Zastosowany do
dziennego spożycia poprawia jakość i przyswajalność pokarmów, co sprzyja ograniczaniu biegunek.
Szczególnie sprzyja poprawie trawienia i naturalnej odporności u gołębi, a także poprawia kondycję.
Zdecydowanie ogranicza grzybice i inne choroby bakteryjne. Zastosowany jako oprysk w gołębniku
zmniejsza i lość bytujących bakteri i patogennych, grzybów, l ikwiduje odory oraz l iczbę insektów.
Higenizacja gołębników. Higienizacje wykonujemy po uprzednim usunięciu odchodów i
zanieczyszczeń. Następnie opryskujemy te miejsca roztworem  Pro-Biotyku z wodą niechlorowaną
w proporcj i : 1 /9. W pierwszym tygodniu opryski wykonujemy co dwa dni, w drugim tygodniu co
trzeci dzień, w tygodniach następnych co 7-1 0 dni. Opryskujemy podłoże, ściany, sufit, podłogę,
gniazda, karmniki etc oraz zwierzęta.
Szczepy mikroorganizmów wykorzystane w Pro-Biotyku:
- Baci l lus subti l is, Bifidobacterium animal is, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum,
Lactobaci l lus acidophilus, Lactobaci l lus casei , Lactobaci l lus delbruecki i subsp. bulgaricus (Synonym:
Lactobaci l lus bulgaricus), Lactobaci l lus fermentum, Lactobaci l lus plantarum, Lactococcus lactis
subsp. Lactis ( Synonym: Streptococcus lactis), Saccharomyces cerevisiae, Streptococcus
thermophilus*
Właściwości : wzmacnia układ immunologiczny, polepsza kondycję gołębi, poprawią przemianę
materi i , ogranicza nieprzyjemne zapachy, zwiększa higienę siedl iska gołębi, zmniejsza a nawet
el iminuje występowanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, obniża stres, poprawia
rozrodczość, przyśpiesza gojenie się ran i zadrapań.

STOSOWANIE Gołębie: Dodawać do picia 2 ml / l itr wody, do kąpiel i 20 ml / 1 0 l itrów wody, oprysk

w gołębniku 1 0 ml na 1 l itr.

PROBIOTYK

Esencja probiotyczno – elektrolitowa
SKŁAD: siarczan sodu, siarczan magnezu, dekstroza, sorbitol , chlorek potasu, chlorek
sodu, gl ikol , propylenowy, Wit. C, Wit. B2, enterococcus feacium, aromat cytrynowy.

WŁAŚCIWOŚCI: Jest to preparat zawierający bakterie szczepu Enterococcus Feacium w połączeniu z
substancjami izotoniczno-energetycznymi. Bakterie pro biotyczne kolonizują się na błonie jel it
stanowiąc konkurencję dla bakteri i patogennych, stabi l izują florę jel itową oraz dostarczają
dodatkowych enzymów trawiennych, wpływając na poprawę strawności paszy. Zawarte w produkcje
cukry są pożywką dla korzystnych bakteri i zasiedlających organizm ptaków a dodatek elektrol itów
wspomaga gospodarkę wodną organizmu gołębia.

Stosowanie: Należy podawać u młodych ptaków w celu zasiedlenia przewodu pokarmowego
pozytywną florą bakteryjną, wspomagająco w zaburzeniach przewodu pokarmowego prowadzących
do zaburzenia przyrostów i zaburzeń wykorzystania paszy, w celu uzupełnienia flory bakteryjnej po
stosowaniu antybiotyków, po lotach w poniedziałek bez względu czy coś innego jest podawane,
produkt w 1 00 % bezpieczny nie reagujący z innymi dodatkami paszowymi i lekami

STOSOWANIE 0,25 grama na 1 l itr wody, po lotach w niedzielę wieczorem i poniedziałek,
profi laktycznie 2 razy w tygodniu, po antybiotykoterapi przez 3-5 dni.

www.naturadlagolebi.pl
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Mieszanka ziołowa - warzywna wzmacniająca dla gołębi

Mieszanka ziołowa o właściwościach odrobaczających dla gołębi
SKŁAD: wrotycz, dynia pestki, piołun, wierzba purpurowa, babka wąskolistna, szałwia,
nagietek, krwawnik, tymianek, anyż, cynamon, orzech włoski liść.

SKŁAD: marchew, szpinak, pasternak, pietruszka, dynia, burak czerwony, fasolka
szparagowa, pomidor, anyż, cebula.

WŁAŚCIWOŚCI: Mieszanka ziołowo – warzywna to mieszanka naturalnych, lekkostrawnych, suszonych,

pełnowartościowych warzyw i ziół które nie zostały poddane żadnej obróbce chemicznej.

Sproszkowane warzywa zostały wysuszone metodą liofilizacji, która gwarantuje bardzo wysoką jakość

produkty oraz minimalne straty składników odżywczych takich jak witaminy, minerały. Warzywa są

naturalnym dostawcą potasu, fosforu, wapnia, magnezu, cynku, miedzi, żelaza, molibdenu i jodu,

zawierają witaminy A, B1, B2, B6, C, PP. Zawierają substancje bakteriobójcze, odtruwające. Działają na

anemię i pobudzają apetyt.

WŁAŚCIWOŚCI: Mieszanka zawiera naturalne składniki o właściwościach przeciwrobacznych,

przeciwbakteryjnych, przeciwzapalnych, grzybobójczych, przeciwpasożytniczych działających

ściągająco na błony śluzowe, pobudza trawienie leczy choroby żołądka. Zawarte w mieszance ziołowej

olejki eteryczne powodują wydalanie robaków, nie zaburzając flory bakteryjnej przewodu

pokarmowego. Zioła mają również działanie regenerujące nabłonek przewodu pokarmowego w

stanach zapalnych i zatruciach. Pobudzają regenerację narządów miąższowych (wątroby i nerek).

Wzmagają czynności wydzielnicze błon śluzowych układu oddechowego. Ułatwiają pierzenie.

STOSOWANIE Podawać na zwilżoną karmę 1 łyżkę stołowa na 1kg karmy przez 5 dni.

STOSOWANIE Mieszanka jest stworzona do podawania przez cały rok, co 3 dni, w ilości 1 – 2 łyżek

stołowych na 1 kilogram karmy uprzednio zwilżonej olejkami lub naparam lub odwarem z ziół.

Mieszanka ziołowa wspomagająca układ oddechowy dla gołębi
SKŁAD: Kozieradka, macierzanka, oman, prawoślaz, anyż, dziewanna, hyzop, wilżyna,
lukrecja, imbir, eukaliptus, babka wąskolistna.

WŁAŚCIWOŚCI: Dzięki profesinalnie dobranym produktom zielarskim, mieszanka jest bogata w zioła o

właściwościach odśluzowujących, powlekających. Zawarte w surowcach śluzy, flawonoidy, oleje tłuste

wykazują działanie zmiękczające, powlekające, wykrztuśne, dezynfekujące oraz osłaniające układ

oddechowy gołębia. Mieszanka ziołowa powoduje rozpuszczanie śluzu, działa wykrztuśnie, pomaga w

oczyszczaniu dróg oddechowych ptaka. Idealnie się sprawdza w okresie wysokich temperatur, poprzez

ograniczenie ziania gołębi.

STOSOWANIE 2 tygodnie przed łączeniem w pary, przed lotami 1 łyżka na 1 kg karmy przez 3 dni,

profilaktycznie 1 łyżka na 1 kg karmy 1 w tygodniu.
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Mieszanka ziołowa na biegunkę dla gołębi
SKŁAD: kora dębu, kłącze pięciornika, kłącze tataraku, borówka ziele, borówka owoc,
jeżyna

WŁAŚCIWOŚCI: Ziołowy preparat skutecznie zatrzymujący biegunkę u gołębi różnego pochodzenia.

Wykazuje właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, unieczynnia toksyny bakteryjne w organizmie,

zatrzymuje krwawienia oraz wiąże metale ciężkie. Mieszanka chroni gołębie przed pasożytami

przewodu pokarmowego ( robakami, kokcydiami, bakteriami jel itowymi np. col i , salmonel la.

STOSOWANIE całorocznie 1 łyżka na 1 ki logram karmy, 1 raz w tygodniu. Interwencyjnie 1 - 2 łyżki

stołowe na 1 ki logram karmy przez okres 7 dni.

SKŁAD: ostropest nasiona, pięciornik kurze ziele, pięciornik gęsi , imbir, poziomka l iść,
jeżyna.

WŁAŚCIWOŚCI: Mieszanka ziołowa wspomagająca procesy pracy wątroby gołębi. Jest to mieszanka

posiadająca rolę chroniącą i wzmacniającą wątrobę. Nasiona ostropestu wzbogacone specjalnie

dobraną mieszanką ziołową, działają oczyszczająco, odtruwająco i regenerująco na wątroby i

częściowo na nerek. Zwiększają wydzielanie soku żołądkowego, co ułatwia trawienie. Mieszankę

zaleca się stosować przy dużym wysiłku gołębia, kiedy to wątroba gołębia jest obciążona poprzez

oczyszczanie organizmu z toksyn powstałych na skutek wysiłku, a także przy złej jakości pożywienia.

STOSOWANIE W celu oczyszczenia wątroby kuracja powinna trwać przez dwa tygodnie w ilości 1 - 2

łyżki na 1 kg karmy. Po leczeniach przez 7 dni w ilości 1 – 2 łyżki na 1 kg karmy. W lotach

profi laktycznie na drugi dzień po powrocie z lotu w ilości 1 łyżka na 1 kg karmy.

Mieszanka ziołowa ochraniająca, osłaniająca i regenerująca wątrobę u gołębi

Oregano w proszku

SKŁAD: 1 00 % naturalne zioło oregano w proszku
WŁAŚCIWOŚCI:Oregano pobudza wydzielanie śl iny, soku żołądkowego, zwiększa apetyt, wzmacnia
żołądek, usprawnia trawienie i przyswajanie pokarmów przez zwiększenie wydzielania soku

żołądkowego. Działa wiatropędnie i przeciw biegunkowo. Wzmaga wydzielanie śluzu przez błony

śluzowe górnych dróg oddechowych. Działa bakteriobójczo, oczyszczająco i odtruwająco, wiążąc i

usuwając z organizmu szkodl iwe (toksyczne) produkty przemiany materi i . Stwierdzono również

skuteczność oregano w przeciwdziałaniu nieżytowi dróg oddechowych.

STOSOWANIE Oregano jest przewidziane do całorocznego stosowania w ilości 1 łyżka stołowa na 1
ki logram karmy 1 – 2 razy w tygodniu.

www.naturadlagolebi.pl
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Naturalny Produkt Eliminujący Toksyny

SIARA ROZRÓD
SKŁAD: białko surowe - 31 %, tłuszcz surowy - 1 8 %, włókno surowe - 0,1 5 %, l izyna - 1 ,7 %,
wapń - 0,9 %, fosfor - 0,75 %, wit. A - 500000 j.m., wit.D3 - 5000 j.m., wit.E- 1 00 mg, wit.K3 -
2 mg, wit.C - 1 00 mg, wit B1 - 3 mg, wit. B2 – 4 mg, wit B6 – 2 mg, wit. B1 2 – 20 mg, kwas
pantenowy – 1 5 mg, chlorek chol iny - 250 mg, miedż - 8 mg, żelazo - 50 mg.

SKŁAD: ol igomany

WŁAŚCIWOŚCI: Preparat usuwający toksyny w karmie dla gołębi. Jest to mieszanka paszowa

uzupełniająca o szerokim spektrum działania, opracowana z myślą o wyizolowaniu

najpopularniejszych i najczęściej występujących mokotoksyn obecnych w surowcach i mieszankach

paszowych. Mieszanka usuwa mokotoksyny wytwarzane przez grzyby namnażające się w karmach, a

także mokotoksyny wytwarzane w trakcje chorób bakteryjnych i wirusowych. W połączeniu z Salmocol i

STOP i Kokcydio STOP dają bardzo wysoką skuteczność działania, stosując to mieszankę będziesz miał

czyste nieskażone pasze i unikniesz zagrożeń związanych z zarażeniem mokotoksynami powodującymi

uszkodzenia wątroby, krwotoki w jel itach, biegunki, krew w kale, odrzucanie pokarmu i wymioty,

zmniejszenie pobierania pokarmu.

WŁAŚCIWOŚCI: Produkt przeznaczony dla gołębi w okresie karmienia młodych gołębi od wyklucia do

odsadzenia, a także dla młodych gołębi po odsadzeniu. Jest to produkt zawierający Jest to produkt

zawierający niezbędne do rozwoju młodych organizmów składniki takie jak tłuszcz,białko pochodzenia

zwierzęcego, laktozę, witaminy i składniki mineralne, dzięki tak dobrze dobranemu składowi

uzyskujemy się bardzo dobre efekty podczas wychowu młodych gołębi.

STOSOWANIE Dawkowanie wynosi 1 łyżka stołowa na 1 ki logram karmy zwilżonej 1 – 2 razy w

tygodniu.

STOSOWANIE Przy si lnych zatruciach 5 – 6 gram na 1 ki logram karmy.

Profi laktycznie 2 – 3 gramy na 1 ki logram karmy.

Drożdże piwne wzbogacone młótem browarnianym
SKŁAD:białko surowe 31 %, tłuszcz surowy 7%,popiół surowy 6,5 %, wapń 0,3%, fosfor 1 %, sód 0,1 %, Wit. B1 90

mg., wit. B2 25 mg., wit. B6 25mg., chol ina 2300 mg., kwas nikotynowy 240 mg., kwas pantenowy 73 mg., kwas

fol iowy1 2 mg., biotyna 520 ng., żelazzo 320 ng., selen 500 ng., energia metabol iczna 1 0,5 MJ .

WŁAŚCIWOŚCI: Drożdże dzięki dodatkowi młóta browarskiego są bogatsze w białko pochodzenia

rośl innego. Młóto stanowi nośnik dla drożdży piwnych i dzięki temu drożdże zachowują właściwości

prebiotyczne i probiotyczne, nawet w niskich temperaturach. Drożdże piwne wraz z młotem

browarnianym regulują biologiczną równowagę mikroflory jel ita grubego i co za tym idzie regulują

skłonność do zaburzeń na tym odcinku przewodu pokarmowego. Bardzo pozytywnie wpływają na

płodność u gołębi. Drożdże są bogatym źródłem aminokwasów, kwasów tłuszczowych, witamin z grupy

B, enzymów i mikroelementów. Dodatek drożdży do karmy podnosi właściwości strawne paszy.

STOSOWANIE Regularne podawanie drożdży przyczynia się do poprawy wyników hodowlanych gołębi, gołębie
osiągają formę podczas zawodów sportowych. Mają one również korzystny wpływ na rozwój młodych gołębi,
podnoszą odporność i łagodzi skutki działania czynników stresowych. Zalecane jest stosowanie po przebytych
chorobach.
Dawkowanie wynosi 1 łyżka stołowa na 1 ki logram karmy zwilżonej wyciągiem z ziół 1 – 2 razy w tygodniu.
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