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Słowo wstępne

Prezentując ten międzynarodowy “program 
sukcesu’’, chciałbym zapoznać wszystkich 
mi łoś ników gołębi pocztowych, z naszym ro 
z szer zonym asortymentem produktów Belgica 
de Weerd, oraz z naszymi międzynarodowymi 
osiągnięciami. 
Każdego dnia, z całego świata otrzymujemy 
wiele próśb o szczegółową opinię na temat 
wszelkiego rodzaju problemów związanych z 
hodowlą gołębi pocztowych.
Wraz z tym programem oferujemy możliwie 
jak najwięcej informacji weterynaryjnych i te 
chnicznych, aby pomóc Państwu w osiągnięciu 
jeszcze lepszych rezultatów .

Jestem przekonany, że nasze produkty okażą 
się ważne, a także pomocne w utrzymaniu Pa

ńs twa gołębi w świetnym zdrowiu i kondycji, 
które są niezbędne dla dobrej hodowli oraz 
osiągniecia mistrzowskich rezultatów podczas 
lotów, w okresie rozrodczym oraz w okresie 
pierzenia.

D R  H E N K  D E  W E E R D
Weterynarz specjalizujący się w gołębiach  

poczto wych

Wspaniałe gołębie, czołowi  
hodowcy i Belgica de Weerd!

Warunki niezbędne do osiągnięcia  
najlepszych rezultatów to m.in.:
   białe nosy, różowawa, dobrze ukrwiona skóra  

ciała
   różowe gardła bez śluzu
   jedwabiste upierzenie oraz gładkie lśniące głowy
   suche odchody z puchem 
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B E L G I C A  D E  W E E R D  &  K L I N I K A  W E T E R Y N A R Y J N A

Dr. Henk de Weerd Dr. Henk & Nicole de Weerd

Rodzina de Weerd

Już od 1972 roku Dr Henk de Weerd specja
lizuje się w medycznym oraz sportowote 
chnicznym prowadzeniu gołębi pocztowych. 
Aby odpowiedzieć na wszystkie pytania do
tyczące sportu gołębi pocztowych, przede 
wszystkim ze współczesnej i specjalistycznej 
medycyny, w jego klinice w Bredzie znajduje 
się wyspecjalizowany zespół ludzi gotowych 
do udzielenia odpowiedzi.
Hodowcy z całego świata codziennie odwie 
dzają klinikę, konsultując z Dr De Weerd terapie 
dla chorych gołębi jak i również terapie zapo
biegające wszelkim chorobą. Jedne z ważnie
jszych pytań dotyczą, technik lotowania, 
konstrukcji i projektowania gołębników, ży
wienia jak i również programów hodowlanych.
Weterynaryjno – techniczne porady aby gołębie 
przywrócić do mistrzowskiej formy, stanowią 
ważną część praktycznych porad, udzielanych 
w klinice. Ponad 100.000 miłośników gołębi 
pocztowych z całego świata polega na pro
fesjonalizmie oraz wiedzy jaką mogą uzys
kać w klinice weterynaryjnej w Bredzie. Dr 
De Weerd w bardzo młodym wieku odwied
za ze swoim słynnym ojcem Piet de Weerd 
wielu czołowych hodowców w Belgii i Holandii, 
a następnie w Niemczech, Anglii, Hiszpanii, 
Portugalii, Ameryce, Meksyku, Tajlandii, na Taj
wanie, w Chinach, i Japonii, itd. W większości 
przypadków zarówno Piet de Weerd i dr Henk 
de Weerd wygłaszają wykłady dotyczące se

lekcji, oraz najczęściej występujących chorób 
gołębi.
Wszystkie produkty Belgica de Weerd zostały 
opracowane i przebadane w Bredzie, są produ
kowane zgodnie z GMP, oraz są zarejestrowane 
w Europie. Przed wprowadzeniem ich do pro
dukcji były długo testowane w praktyce przez 
najlepszych graczy. Oczywiście wszystkie pro
dukty są wolne od dopingu.
Produkty Belgica de Weerd są z wielkim 
powodzeniem stosowane w ponad 40 krajach. 
W samej Holandii ponad 70% najlepszych grac
zy stosuje program sukcesu Belgica de Weerd.
Jednocześnie istnieje klinika dla gołębi Belgica 
de Weerd w Colchester ( pod Londynem), oraz 
nowa klinika w Pekinie, w pobliżu Stadionu 
Olimpijskiego!

Piet de Weerd
W przeciągu ponad 60 lat Piet de Weerd 
osiągnął światowe uznanie hodowców gołębi 
pocztowych na całym świecie, dzięki swojemu 
sposobowi wybierania i parowania najlepszych 
i najcenniejszych gołębi na świecie. Jego imię 
jest znane w najdalszych zakątkach globu i wie
lu poważnych hodowców czyta jego artykuły 
oraz książki, które pisane były z charakterystyc
zną dla niego bezpośredniością, a obecnie stały 
się kultowymi dziełami tegoż sportu. 
Fascynująco, pouczająco a przede wszystkim 
obiektywnie, pozwala czytelnikowi zapoznać 
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Piet de Weerd

Oude Kruk
NL.808016163

się z międzynarodowymi mistrzami sportu 
gołębi pocztowych oraz stara się podzielić wizją 
każdego hodowcy na temat warunków, jakie  
powinny spełniać dobre gołębie. Zaproszenia 
z całego świata uczyniły z niego najbardziej 
podróżującego hodowcę gołębi na świecie.
Podróżował on dziesiątki razy przez Atlantyk 
do Stanów Zjednoczonych i Meksyku, ale także 
do Republiki Południowej Afryki i Dalekiego 
Wschodu , przez to zaistniał jako ’szara emi
nencja’ w holenderskim świecie gołębiarskim 
oraz najlepszy specjalista w dziedzinie selekcji  
i krzyżowania gołębi pocztowych. 

Rasa Aarden 
Niezbity dowód swojego niezrównanego mi
strzostwa dostarczył bezpośrednio po II Wo
jnie Światowej podczas okresu, w którym Jan 
Aarden próbował stworzyć silną rasę dla naj
trudniejszych lotów długodystansowych. Abso
lutna pierwsza matka rasy ‘Oomensduivin’ 
(H45907764), zwana również przez Aardena 
‘Delbar Duivin’ była w istocie prezentem po
darowanym mu przez Piet de Weerd, podczas 
wielu wizyt które wykonał w tym okresie do 
Steenbergen.Gołąb ‘500’ od Van Agtmaal po
chodzi od jej siostry z tego samego miotu de 45
907765, którą Piet de Weerd podarował dla Suus 
van de Berg ze Steenbergen. Kilkakro tnie przy
woził jednego lub więcej gołębi, które następnie 
za jego poradą były krzyżowane z baza gołębi 
jakie posiadał w tym okresie Aarden. Tak więc 
możemy stanowczo stwierdzić, iż Piet de Weerd 

jest widziany jako architekt rasy Aarden. Zaku
py i krzyżówki najlepszych gołębi, które spra
wiły, iż stał się on nieocenionym specjalistą w 
dziedzinie międzynarodowych lotów gołębi to 
między innymi: zakup cudownego: “Wonder
voske” od braci Janssen dla tandemu Oomens 
–Van Tuijn, krzyżówka ‘Franck’ (44306686 ) i 
“Héroine” (471008650) w gołębniku George’a 
Fabry z której narodziły się ‘Parthos’ i ‘Favori’, 
dwa gołębie które sprawiły iż imię Fabry stało 
się znane na całym świecie.
Zarówno zakup gołębia “Piet” (rasa Meule
mans) ,który został przeniesiony do Raymunda 
Hermansa. z Niemiec był strzałem w dziesiątkę. 
W Afryce Południowej do dziś mówi się o niewi
arygodnych wynikach w rozpłodzie ‘Stallion Jan 
Aarden’ , gołębia wychodowanego przez Pieta 
de Weerd. Niepowtarzalny sposób Piet używa 
w hodowli gołębi Albert Van Cauwenbergh, 
które przyczyniają się do zasłużonej chwały 
tego wielkiego mistrza w sporcie. Słynna linia 
“Didi” od Van de Broucke DeWeerd była wyni
kiem wielu lat selekcji, chowu wsobnego oraz 
krzyżowań prowadzonych przez Piet de Weerd. 
‘Didi´ zostaje w 1989 roku narodowym Asem w 
Belgii na długich dystansach, a później jej poto
mek ‘Kleine Didi´ z Etienne de Vos osiąga jeszc
ze lepsze rezultaty w lotach. Ponadto powstała 
baza u Kipp i Sohne z sześciu gołębi od Piet de 
Weerd. Trzy narodowe As gołębie długi dystans 
w 2000 roku, od Werner Bolting DE które były 
w 50% od Piet & Henk de Weerd, gołębie oude 
kruk i – Buffel  linia.
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B E L G I C A  D E  W E E R D  &  K L I N I K A  W E T E R Y N A R Y J N A

Dierenkliniek (Klinika weterynaryjna) Breda / NL

Van de Reijtstraat 21  |  4814 NE Breda  |  The Netherlands
T  0031 - 76 - 560 06 66  |  E info@dierenkliniekbreda.nl  |  www.dierenkliniekbreda.nl
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Dierenkliniek (Klinika weterynaryjna) Breda / NL Klinika Colchester / Anglia

Belgica UK  |  Unit G5 Seedbed Centre Wyncolls Road  |  Colchester CO49HT  |  Essex
T  0044 - 1206 - 842221  |  E  belgicauk@btconnect.com

Klinika Beijing / Chiny

Pretty Baby Pigeon clinic  |  Room 602  |  unit 4  |  No. 122 building
North Street Jinagfuj Iayuan  |  Tuofangying chaoyan district  |  100016 Beijing
T  0086 - 1370 - 1169719  |  E  zq6939@126.com
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I N F O R M A C J E  O  P R O D U K T A C H

8

B.S.® (lepsze trawienie) proszek

B.S.® to idealne połączenie aktywnych su
bstancji czynnych, stosowany z powodzeniem 
na całym świecie. B.S.® polepsza trawienie, a 
tym samym wspomaga pierzenie gołębi. 
Zapobiega i leczy choroby pierwotniakowe ta
kie jak kokcydioza , rzęsistkowica (trychomona
doza) potocznie tzw. żółty guzek i heksamitoza. 
Również skuteczny przeciwko zapalenia błony 
śluzowej wola oraz infekcji jelit.

Uwaga: Jeśli gołębie mało piją w okresie jes-
ienno – zimowym zaleca się dodawać B.S.® 
do pokarmu.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie do sezonu rozpłodowego: 
około 3 tygodnie przed parowaniem przez 3 ko
lejne dni,1 saszetka (5g) lub 2 miarki po 2,5g na 2 
litry wody lub 1kg pokarmu* dla 40 gołębi. 

Podczas okresu rozrodczego, gdy gołębie 
wysiadują jajka:
około przez 6 kolejnych dni, 1 saszetka (5g) lub 2 
miarki po 2,5g na 2 litry wody lub 1kg pokarmu* 
dla 40 gołębi. 

Podczas sezonu lotowego, po przylocie do 
domu:
Przez 1,5 dnia, 1 saszetka (5g) lub 2 miarki po 
2,5g na 2 litry wody lub 1kg pokarmu* dla 40 
gołębi. 
B.S.® może być również stosowany z Belgasol®.

Proszek do stosowania doustnego.Dostępny w 
saszetkach po 5g, w pojemnikach po 150g i 300g.

Więcej informacji na temat rzęsistkowicy można znaleźć na stronie 47.

WSKAZANE:  Przy rzęsistkowicy (trychomonadoza) ,heksamitozie oraz kokcydiozie
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Więcej informacji na temat rzęsistkowicy można znaleźć na stronie 47.

Belgaroni ® 15%

Weterynaryjny produkt leczniczy stosowany
w leczeniu rzęsistkowicy, (trychomonadoza),
heksamitozy i zapaleniu błony śluzowej wola.
Między innymi działa przeciwko bakterią 
beztlenowym.

SPOSÓB UŻYCIA
2 miarki na 2 litry wody (lub na 1,25kg 
pokarmu*) dla 50 gołębi, przez 2-5 kolejnych dni
(w zależności od stopnia zakażenia).

.

* Pokarm można zwilżyć Belgasol®.

Proszek do stosowania doustnego.
Dostępny w pojemnikach po 150g.

WSKAZANE:  Przy rzęsistkowicy (trychomonadoza),
 heksamitozy i zapaleniu błony śluzowej wola

Weterynaryjny produkt leczniczy stosowany 
w leczeniu rzęsistkowicy (trychomonadoza), 
heksamitozy i zapaleniu błony śluzowej wola. 
Między innymi działa przeciwko bakterią bez
tlenowym. Szybko i skutecznie działająca, nie 
powodująca żadnych skutków ubocznych, jak 
np. nudności. Tabletki BelgaMagix® można po
dać nawet w dzień koszowania gołębi. 
Idealne do indywidualnego stosowania. W razie 
konieczności można podawać od 1 tygodnia.

SPOSÓB UŻYCIA
1 tabletka na gołębia, w razie potrzeby po 
w tarzać co trzy tygodnie. W poważnych przypa
dkach podawać przez 3 kolejne dni 1 tabletkę, 
nawet podczas sezonu wyścigowego.

Tabletki do stosowania doustnego.
Dostępne w opakowaniach po 50 tabletek.

BelgaMagix ® tabletki

WSKAZANE:  Przy rzęsistkowicy (trychomonadoza),
 heksamitozy i zapaleniu błony śluzowej wola
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I N F O R M A C J E  O  P R O D U K T A C H

OrniSpecial ®

Weterynaryjny produkt leczniczy stosowany 
w leczeniu zespołu ornitozy z takimi objawami 
jak: zanieczyszczony, brudny nos, trudności 
w oddychaniu, obrzęk powiek, ziewnie, brak 
ochoty do latania, kichanie, drapnie głowy, pr
zebarwienie powiek oraz tzw. “wielka głowa”.
 
SPOSÓB UŻYCIA
1 saszetka (5g) lub 2 miarki po 2,5g na 2 litry 
wody lub na 1kg pokarmu* dla 40 gołębi, przez 
35 kolejnych dni

Podczas sezonu lotowego: kilka dni przed 
koszowaniem, 1 saszetka (5g) lub 2 miarki po 
2,5g na 2 litry wody lub na 1kg pokarmu*.

W poważnych przypadkach zaleca się sto-
sować razem W.N.® Red / W.N.® Black: 
1 saszetka (5g) lub 2 miarki po 2,5g OrniSpeci
al® + 5g W.N.® Red lub W.N.® Black razem na 
2 litry wody lub na 1kg pokarmu* prze 35 ko
lejnych dni.

Proszek do stosowania doustnego. Dostępny 
w saszetkach po 5g, w pojemnikach po 80g. 
Do indywidualnego użytku w postaci tabletek: 
OrniStop®, (opakowanie po 50 tabletek).

Więcej informacji na temat wszelkich objawów 
oraz różnorodnymi możliwościami łączenia  
zarejestrowanych produktów weterynaryjnych 
Belgica De Weerd w leczeniu zespołu ornitozy 
znajdują się na stronie 45.

WSKAZANE:  W przypadku  
zespołu ornitozy

Zespół ornitozy



11* Pokarm można zwilżyć Belgasol®.

W.N.® Red

Preparat kondycyjny skuteczny przeciw 
“zwykłym” infekcją dróg oddechowych (Chla
mydia spp.) oraz jelit. Nawet po wielu latach 
stosowania, produkt zachowuje w pełni swoje 
działanie.

SPOSÓB UŻYCIA
1 saszetka (5g) lub 2 miarki po 2,5g na 2 litry 
wody lub na 1kg pokarmu* dla 40 gołębi, przez 
15 kolejnych dni.

Proszek do stosowania doustnego.Dostępny w 
saszetkach po 5g i w pojemnikach po 150g.

W.N.® Black

Preparat kondycyjny skuteczny przeciw 
“zwykłym” infekcją dróg oddechowych (Chla
mydia spp. ) oraz jelit. Nawet po wielu latach 
stosowania, produkt zachowuje w pełni swoje 
działanie.

SPOSÓB UŻYCIA
1 saszetka (5g) lub 2 miarki po 2,5g na 2 litry 
wody lub na 1kg pokarmu* dla 40 gołębi, przez 
15 kolejnych dni.

Proszek do stosowania doustnego.Dostępny w 
saszetkach po 5g i w pojemnikach po 150g.

WSKAZANE:  Przy utracie kondycji, infekcjach układu oddechowego oraz
 infekcjach jelitowych
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I N F O R M A C J E  O  P R O D U K T A C H

Weterynaryjny produkt leczniczy stosowany 
w leczeniu zespołu ornitozy z takimi objawami 
jak: zanieczyszczony, brudny nos, trudności 
w oddychaniu, obrzęk powiek, ziewnie, brak 
ochoty do latania, kichanie, drapnie głowy, pr
zebarwienie powiek oraz tzw. “wielka głowa”.

SPOSÓB UŻYCIA
1 saszetka (5g) lub 2 miarki po 2,5g na 2 litry 
wody lub na 1kg pokarmu* dla 40 gołębi, przez 
35 kolejnych dni. Można stosować do dnia kos
zowania. 

Podczas sezonu lotowego: kilka dni przed 
koszowaniem: 1miarka (2,5g) na 1 litr wody lub 
na 0,5kg pokarmu*.

Proszek do stosowania doustnego. Dostępny w 
saszetkach po 5g, w pojemnikach po 80g.

Preparat złożony wzmacniający leczenie w pr
zypadku wystąpienia zespołu ornitozy z takimi 
objawami jak: zanieczyszczony, brudny nos, 
trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, zie
wnie, brak ochoty do latania, kichanie, drapnie 
głowy, przebarwienie powiek oraz tzw. “wielka 
głowa”. Idealne do indywidualnego stosowa
nia. Szybkie i efektywne działanie.

SPOSÓB UŻYCIA
2 razy na dzień 1 tabletka prze 35 kolejnych 
dni. Podczas sezonu lotowego: 1 tabletka na 
gołębia, 1 dzień przed koszowaniem. 

Tabletki do stosowania doustnego.
Dostępne w opakowaniach po 50 tabletek.

BelgaTai ®

OrniStop ® tabletki

WSKAZANE:  W przypadku  
zespołu ornitozy

Więcej informacji na temat wszelkich ob
jawów oraz różnorodnym możliwością 
łączenia zarejestrowanych produktów we
terynaryjnych Belgica De Weerd w leczeniu 
zespołu ornitozy znajdują się na stronie 45.



13* Pokarm można zwilżyć Belgasol®.

Więcej informacji na temat wszelkich objawów 
oraz różnorodnym możliwością łączenia za
rejestrowanych produktów weterynaryjnych 
Belgica De Weerd w leczeniu zespołu ornitozy 
znajdują się na stronie 45.

Weterynaryjny produkt leczniczy stosowany 
w leczeniu zespołu ornitozy ( infekcji dróg od
dechowych). Szczególnie przeznaczony dla 
młodych gołębi.

SPOSÓB UŻYCIA
1 dzień przed koszowaniem 1 saszetka (5g) na 2 
litry wody lub na 1kg pokarmu*. Może być uży
wany na przemian z OrniSpecial®, W.N.® Red 
lub W.N.® Black.

Proszek do stosowania doustnego.Dostępny w 
saszetkach po 5g.

WSKAZANE:  W przypadku  
zespołu ornitozy

Orni 3

A.S. Antislijm

Efektywny weterynaryjny produkt leczniczy, 
stosowany w przypadku powstawania śluzu 
w gardle, spowodowanym infekcją górnych 
dróg oddechowych lub infekcją błon śluzowych 
wola.

SPOSÓB UŻYCIA
1 saszetka (5g) na 2 litry wody lub na 1kg 
pokarmu* dla 40 gołębi, przez 3 kolejne dni.

Proszek do stosowania doustnego.Dostępny w 
saszetkach po 5g.

WSKAZANE:  W przypadku infekcji dróg oddechowych oraz błon śluzowych wola
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Jonge Bliksem

BE05-3224570
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Son ‘Bliksem’ (Gaby Vandenabeele) 
Sire to among others:
 3rd St. Quentin 2.940 p.
 6th NPO Bourges 14.020 p.
 16th NPO Argenton 7.638 p.
 32nd NPO La Souterraine 5.576 p.
 37th St. Quentin 3.800 p.
 40th  Morlincourt 3.856 p.

I N F O R M A C J E  O  P R O D U K T A C H

Ornisol

Weterynaryjny produkt leczniczy stosowany 
w leczeniu zespołu ornitozy z takimi objawami 
jak: zanieczyszczony, brudny nos, trudności 
w oddychaniu, obrzęk powiek, ziewnie, brak 
ochoty do latania, kichanie, drapnie głowy, pr
zebarwienie powiek oraz tzw. “wielka glowa”.

Stosowany zarówno przy młodych i starych 
gołębiach jak i również w przypadku pogorsze 
nia kondycji u gołębi. Może krótko przed koszo
waniem podany zostać.

SPOSÓB UŻYCIA
1 kropla bezpośrednio do gardła gołębia 2 razy 
na dzień lub 1 nakrętka Ornisol na 1 litr wody 
(dla 20 gołębi) prze 14 kolejnych dni. 
Podawać razem z BelgaTai® w ostrych przy
padkach zespołu ornitozy.

Płyn do stosowania doustnego.
Dostępny w butelkach o pojemności 50ml.

WSKAZANE:  W przypadku zespołu ornitozy



15* Pokarm można zwilżyć Belgasol®.

ParaStop ® proszek i Para Tablets tabletki

ParaStop® działa przeciwko paratyfusowi (Sal
monella), E.coli oraz niespecyficznym zapa
leniom jelit, spowodowanych przez bakterie 
Gramujemne. Jest to preparat złożony, który 
od wielu lat udowadnia swoją niezawodność. 
Może być również stosowany w okresie pierze
nia, rozrodu oraz dla młodych gołębi.

SPOSÓB UŻYCIA PROSZEK
1 saszetka (5g) lub 2 miarki po 2,5g na 2 litry 
wody lub na 1kg pokarmu* dla 40 gołębi, przez 
1014 kolejnych dni. Chorym gołębiom przez 
pierwsze dni leczenia podajemy dodatkowo 
Para Tablets: 2 razy na dzień 1 tabletka, przez 
7 kolejnych dni. Można podawać bezpośred
nio po sezonie lotowym , przed parowaniem 
– rozrodem, przez 8 kolejnych dni. Kuracja 8 
dniowa jest wystarczająca.
Jest również często stosowane na kilka tygodni 
przed rozpoczęciem sezonu lotowego, przez 
około 8 kolejnych dni. Kuracja 8 dniowa jest 
wystarczająca.

WSKAZANE:  W przypadku paratyfus, E coli oraz niespecyficznych zapaleniach  
jelitowych

SPOSÓB UŻYCIA TABLETKI
Dla indywidualnego leczenia przy klinicznych 
przypadkach paratyfusu: 2 razy dziennie 1 ta
bletka, przez 710 dni.

Więcej informacji na temat objawów paratyfus (Salmonella) znajduje się na stronie 44.

Proszek do stosowania doustnego.Dostępny w 
saszetkach po 5g, w pojemnikach po 150g i 300g.

Do indywidualnego użytku w postaci  
Para Tablets, opakowania po 50 tabletek.
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Parasol

Parasol działa przeciwko paratyfusowi (Salmo
nella), E.coli oraz niespecyficznym zapaleniom 
jelit. Może być również stosowany w okresie 
pierzenia, rozrodu oraz dla młodych gołębi.

SPOSÓB UŻYCIA
4ml na 1 litr wody dal 20 gołębi przez 714 kole
jnych dni, w zależności od stopnia infekcji.

Płyn do stosowania doustnego.
Dostępny w butelkach o pojemności 100ml.

Paratyfus Paratyfus

WSKAZANE:  W przypadku paratyfus, E coli oraz niespecyficznych zapaleniach  
jelitowych

Więcej informacji na temat objawów paratyfus (Salmonella) znajduje się na stronie 44.
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4 in 1 Mix

Środek złożony działający efektywnie przy syn
dromie adenocoli. 

Również przy rzadkich odchodach u gołębi 
występujących po zarażeniu PMV (paramy
xowirozą). Objawy, głównie u młodych gołębi 
utrata kondycji, wymioty, żółtozielone śluzo
we odchody, utrat wagi, śmiertelność.

4 in 1 Mix jest alternatywą dla Belgamco®.

WSKAZANE: W przypadku syndromu adeno-coli oraz chorób jelitowych

SPOSÓB UŻYCIA
1 saszetka (5g) lub 2 miarki po 2,5g na 2 litry 
wody lub na 1kg pokarmu* dla 40 gołębi, przez 
57 kolejnych dni.

Można stosować w każdej chwili, nawet podc
zas wylęgu, pierzenia oraz w sezonie lotowania.

PORADA
Działanie zostanie wzmocnione przy rów
noczesnym użyciu 4 in 1 Mix z Belgasol®:
1 saszetka (5g) lub 2 miarki po 2,5g 4 in 1 Mix na 
2 litry wody, razem z 15ml Belgasol®.

Proszek do stosowania doustnego.Dostępny w 
saszetkach po 5g, w pojemnikach po 80g.

Więcej informacji na temat wszelkich objawów oraz różnorodnym możliwością łączenia zarejestro
wanych produktów weterynaryjnych Belgica De Weerd w leczeniu syndromu adenocoli, znajdują się 
na stronie 46.
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Więcej informacji na temat wszelkich objawów oraz różnorodnym możliwością łączenia zarejestro
wanych produktów weterynaryjnych Belgica De Weerd w leczeniu syndromu adenocoli, znajdują się 
na stronie 46.

Belgamco ® proszek i tabletki

Środek złożony stosowany w leczeniu syndro
mu adenocoli zarówno u starych jak i młodych 
gołębi (zielonożółte rzadkie odchody, częste 
wymioty, spadek wagi, śmiertelność) i inne 
żołądkowojelitowe infekcje (E.coli), enterococ
cen, streptococcen stafylococcen, zwła szcza 
w przypadku stafylococcus intermedius, jedna z 
głównych przyczyn zespołu ornitozy (sinusitis). 
Szybkie i skuteczne działanie.

SPOSÓB UŻYCIA PROSZEK
1 saszetka (5g) lub 2 miarki po 2,5g na 2 litry 
wody lub na 1kg pokarmu* dla 40 gołębi, przez 
57 kolejnych dni. Belgamco® można także po
dawać wraz z Belgasol®. 

Belgamco® i Cobel® mogą być łączone w po-
ważniejszych przypadkach: 1 saszetka (5g) 
lub 2 miarki po 2,5g Belgamco® + około 6ml 
Cobel® na 2 litry wody dla 40 gołębi przez 57 
kolejnych dni.

SPOSÓB UŻYCIA TABLETKI
2 razy dziennie 1 tabletka, prze 5 kolejnych dni. 

WSKAZANE: W przypadku syndromu adeno-coli oraz chorób jelitowych.

Proszek do stosowania doustnego.Dostępny w 
saszetkach po 5g, w pojemnikach po 80g.

Dostępne w opakowaniach po 50 tabletek.
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Schone Bliksem

BE05-3224593
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Son 'Bliksem' (Gaby Vandenabeele) 
Grandsire to among others:
 1st Provincial Blois 3.090 p.
 1st Provincial Bourges 2.045 p.
 1st Regional Orleans 998 p.
 1st Provincial Blois 547 p.
 35th National Montauban 6.822 p.
 51st National Argenton 15.902 p.

Weterynaryjny produkt leczniczy stosowa
ny w leczeniu syndromu adenocoli oraz in
nych infekcji żołądkowojelitowych, takich jak 
paratyfus (Salmonella), Campylobacter i Kleb
siella.
Objawy: utrata kondycji, wymioty, żółtozielone 
śluzowate odchody, utrata wagi, śmiertelność.

SPOSÓB UŻYCIA
34ml na 1 litr wody przez 57 kolejnych dni dla 
20 gołębi, w zależności od nasilenia objawów.

W ciężkich przypadkach stosować z Belgam-
co®: około 3ml Cobel® + 1 saszetka (5g) lub 2 
mierki po 2,5g Belgamco® do wody pitnej.

Płyn do stosowania doustnego.
Dostępny w butelkach o pojemności 100ml.

Więcej informacji na temat wszelkich objawów oraz różnorodnym możliwością łączenia zarejestro
wanych produktów weterynaryjnych Belgica De Weerd w leczeniu syndromu adenocoli, znajdują się 
na stronie 46.

WSKAZANE:  W przypadku syndromu adeno-coli oraz chorób jelitowych

Cobel ®
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Lightning Bolt

BE12-6326698
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Brother 'Bolt' (Leo Heremans)
    1st  National Ace Pigeon Short  

Distance Young Birds KBDB 2012
 2nd Quiévrain 2.707 p.
 3rd Quiévrain 1.881 p.
 7th Quiévrain 2.507 p.
 8th Quiévrain 1.701 p.
 12th Quiévrain 2.131 p.
 15th Quiévrain 1.914 p.

BelgaFox ®

Weterynaryjny produkt leczniczy stosowany w 
leczeniu bakteryjnych infekcji jelitowych (E.coli, 
Salmonella i inne) oraz przy objawach ornitozy.

SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od nasilenia objawów: 23ml na 1 
litr wody przez 310 kolejnych dni.
   W ramach przygotowań do rozrodu: na kilka 

tygodni przed parowaniem, przez 1 tydzień. 
   Często używany na dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem sezonu lotowego, przez 5 ko
lejnych dni.

   Można podawać w czasie sezonu lotowego 
przez kilka kolejnych dni na początku tygo
dnia.

Płyn do stosowania doustnego.
Dostępny w butelkach o pojemności 100ml.

WSKAZANE:  W przypadku E.coli, Salmonella, zespołu ornitozy

I N F O R M A C J E  O  P R O D U K T A C H
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BelgaWormac ® Proszek

Weterynaryjny produkt leczniczy stosowany w 
leczeniu zakażeń wywołanych przez “robaki” 
z gromady nicieni (Capillaria spp. i Ascaridia 
spp.). Gołębie mogą być normalnie karmione. 
Szybkie i skuteczne działanie, żadnych sku
tków ubocznych, brak nudności.

Nie stosować w okresie pierzenia oraz pi - 
s kląt.

SPOSÓB UŻYCIA
2 gałki po 5g (10g) na 1 litr wody przez 2  kolejne 
dni. Zabieg powtórzyć po 23 tygodniach.

NIE podawać do pokarmu.
W związku z wtórnym zakażeniem należy 
przeprowadzić gruntowną dezynfekcje gołę  
b nika: usunąć ściółkę, spryskać delikatnie wodą, 
następnie użyć palnika.

WSKAZANE: Przy zakażeniu “robakami” (Capillaria spp. i Ascaridia spp.)

Więcej informacji na temat zakażenia robakami  znajduje się na stronie 46.

Jajo Ascaridia pod mikroskopem

Proszek do stosowania doustnego.
Dostępny w pojemnikach po 60g. Do indywi-
dualnego użytku w postaci tabletek Belga-
Wormac®, (opakowaniach po 50 tabletek).

Jajo Capillaria pod mikroskopem
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BelgaWormac ® tabletki

Weterynaryjny produkt leczniczy stosowany w 
leczeniu zakażeń wywołanych przez “robaki” 
z gromady nicieni (Capillaria spp.i Ascaridia 
spp.). Idealne dla indywidualnego leczenia. 
Szybkie i skuteczne działanie, żadnych sku
tków ubocznych, brak nudności. 
Gołębie mogą być normalnie karmione. Belga
Wormac® tabletki mogą zostać podawane w 
tygodniu koszowania.

W okresie pierzenia oraz piskląt stosujemy 
jedynie w klinicznych przypadkach, nie sto-
sować zapobiegawczo.

SPOSÓB UŻYCIA
1 tabletka na gołębia, zabieg powtórzyć po 23 
tygodniach. W przypadku poważnych infekcji, 
zaleca się podawać 1 tabletkę na dzień przez 
dwa kolejne dni. 
W związku z wtórnym zakażeniem należy 
prze  prowadzić gruntowną dezynfekcje gołę  

bnika: usunąć ściółkę, spryskać delikatnie 
wodą, następnie użyć palnika.

Tabletki do stosowania doustnego.
Dostępne w opakowaniach po 50 tabletek.

WSKAZANE: Przy zakażeniu “robakami” (Capillaria spp. i Ascaridia spp.)

Więcej informacji na temat zakażenia robakami  znajduje się na stronie 46.
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BelgaCoxi ® tabletki

Weterynaryjny produkt leczniczy stosowany 
w leczeniu kokcydiozy u gołębi spowodowanej 
przez Eimeria labbeana, Eimeria columbarum i 
Eimeria columbae. Szybkie i skuteczne działa
nie, łatwe w użyciu, oraz bez żadnych skutków 
ubocznych. Gołębie mogą być no rmalnie kar
mione. Stymuluje kondycję.
Kokcydioza występuje głównie u ptaków o ni
skiej odporności, przy dużym stopniu infekcji 
oraz w wilgotnych gołębnikach ze ściółką na 
podłodze. W ciężkich przypadkach gołębie 
produkują wodniste odchody i tracą na wadze.

INDICATION: Przy kokcydiozie

SPOSÓB UŻYCIA
1 tabletka na gołębia, powtórzyć po 2 tygodni
ach. W związku z wtórnym zakażeniem należy 
przeprowadzić dezynfekcje gołębnika: usunąć 
ściółkę, spryskać delikatnie wodą następnie 
użyć palnika

Tabletki do stosowania doustnego.
Dostępne w opakowaniach po 50 tabletek.

Oocysty kokcydii pod mikroskopem
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Przeciw pasożytom zewnętrznym (wszą i roz
toczą).

SPOSÓB UŻYCIA
1 raz w miesiącu 1 kropla na gołębia na skórę 
szyi. W ciężkich przypadkach, także na skórę 
przy ogonie. Stosować na początku tygodnia w 
czasie sezonu lotowego.

Ciecz do stosowania na skórę. 
Dostępny w butelkach o pojemności 10ml. 

Ectopar

WSKAZANE:  Pasożyty zewnętrzne

Roztocza i wszy



Asra

BE16-6064131
Owner: Dr. de Weerd Pigeons

Son to the renowned “Sara” (Willy Daniëls)
“Sara” won o.a.:

 1st Nat. Ace Pigeon Great Middle Distance  
  Yearlings KBDB 2016
 2nd Nat. Argenton  12.449 p.
 5th Nat. Issoudun  11.984 p.
 28th Nat. Bourges  19.889 p.
 32nd Nat. Chateauroux  9.540 p.
 45th Nat. Argenton  18.363 p.

“Sara” is sister “Selin”, 1e Nat. Ace Pigeon Great Middle
Distance Yearlings KBDB 2017
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Stosowany przy zapaleniu śluzówki oka, prze
wodu łzowego i błon śluzowych nosa, np. przy 
tzw. mokrych oczach lub przy zapaleniu trze
ciej powieki.

SPOSÓB UŻYCIA
Zapobiegawczo: przed koszowaniem oraz po 
powrocie do domu 1 kropla do każdego oka. 
Mogą być również wkrapiane do nosa.
Leczniczo: przez 3 do 4 kolejnych dni zakrapiać 
oczy i nozdrza kilka razy dziennie.

Dostępne w butelkach o pojemności 20ml.

BelgaDrops (krople do oczu i nosa)

WSKAZANE:  Przy zapaleniach błon śluzowych oczu i nosa



De jan
BE15-6100701

15th National Ace Pigeon Short Middle 
Distance Youngsters KBDB 2015

    1st Souppes sur Loing 1.185 b.
    1st Gien     499 b.
   4th Souppes sur Loing     471 b.
   4th Quievrain      173 b.
10th Noyon     526 b.

National Bliksem
BE15- 6100783 

     25th Nat. Argenton          8.363 b.
     39th Nat. Argenton         11.223 b.
    98th Nat. (Z) Chateauroux     8.663 b.
  100th Nat. (Z) Issoudun           3.582 b.
  204th Nat. Argenton        12.449 b.

National Rocket
BE15-6100732

   38th Nat. (Z) Chateauroux    8.663 b. 
   50th Nat. Chateauroux           9.540 b. 
245th Nat. (Z) Argenton           3.617 b.
265th Nat. (Z) Chateauroux     2.947 b.
378th Nat. (Z) Issoudun           3.582 b. 

Nicole de Weerd
2nd Nat. Champion Great Middle Distance 
Yrls. KDBD 2016
8th Nat. Champion Young Birds KBDB 201726



Jonge Bliksem
BE05-3224570

Father to a.o.: 
   1st Bourges    3.182 b. 
   6th NPO  14.020 b.
   2nd Argenton        937 b.
 16th NPO    7.638 b. 
   3rd St. Quentin    2.940 b.

Ace Buffel 
NL07-1459525

  5th NU Perigueux 7.306 b.
  9th NPO Bergerac 3.470 b. 
14th NPO Orange 2.110 b.
15th NPO Bergerac 4.187 b.
20th NPO Cahors 6.542 b.

Bourges Raket
BE07-6033153

3rd  National Bourges 31.428 b.

Father ‘ Erins Tuition’  
1st Hot Spot Car Race SAMDPR 3.856 b. 
 
Grandfather ‘Groovy’, 
1st Hot Spot Car Race SAMDPR 3.878 b.

Dr. de Weerd Pigeons
PO Box 4607 T: +31 76 520 62 50 
4803 EP Breda sales@drdeweerdpigeons.com
  www.drdeweerdpigeons.com

27
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Belgasol®

Belgasol® przy utracie nadmiaru wody 
(odwodnienie), zapewnia szybką absorbc
je płynów w organizmie (rehydracja). Jest to 
istotne w sezonie lotowym, przy wyższych 
temperaturach oraz trudnych lotach! W sezonie 
lęgowym przy nagłych wodnistych odchodach 
często związanych z przejściem z tzw. papki na 
pokarm stały (ziarno), pobieraniu nadmiaru mine
rałów oraz przy spadku masy ciała jest Belgasol® 
najlepszym lekarstwem.
Belgasol® jest unikalną kombinacją elektrolitów
i witaminy B2, działających na podstawie 
nośników energii, które przy utracie płynów 
(odwodnieniu) dbają o natychmiastowe zaopa
trzenie organizmu w wodę z jelit. Działanie jest 
lepsze i szybsze niż przy zwykłych elektrolitach.

SPOSÓB UŻYCIA
Podczas sezou lotowego: 2 do 3 razy w 
tygodniu 15 ml na 1 litr wody.
Dla szybkiej regeneracji po locie: około 25ml na
1 litr wody natychmiast po powrocie do domu.
Może być również podawany w momencie 
koszowania.

Podczas rozrodu: w celu uzyskanie zdrowych i 
silnych młodych, przez pięć kolejnych dni około
25ml na 1 litr wody, podawać dla młodych 
powyżej jednego tygodnia.

Belgasol® może być podawany z wszystkimi 
naszymi produktami.

WSKAZANE: Przy odwodnieniu 
organizmu podczas rozrodu i lotów

Dostępny w butelkach o pojemności
250, 500 i 1000ml.

Wzrastające pisklęta z odpowiednimi  
odchodami



29* Pokarm można zwilżyć Belgasol®.

Jan

BE15-6100701
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Raced by: Nicole de Weerd
100% Stefaan Lambrechts
 15th  Nat. Ace Pigeon Short Middle Distan

ce Young Birds KBDB 2015
    1st Souppes 1.185 p.
 1st Gien 499 p.
 4th Souppes 471 p.
 4th Quiévrain 173 p.   
 10th Noyon 526 p.
 14th Quiévrain 418 p.
 15th Noyon 342 p.

Belga Bion® jest wysokiej jakości, dobrze roz
puszczalny multiwitaminowym preparatem 
(13 wi taminowym) w oparciu o nośniki energii. 
 Zawiera również minerały, pierwiastki śladowe 
w tym żelazo oraz jod.

Belga Bion® podajemy jako szybką i skutec
zną kuracje w przypadku niedoboru witamin 
związanych ze stresem, oraz przed i po lotach. 
Może być również stosowany po leczeniu tera
peutycznym.

SPOSÓB UŻYCIA
1 lub 2 kolejne dni 1 saszetka (5g) na 3 litry 
wody lub około 1,5kg pokarmu *. 

Podczas trwania sezonu lotowego podajemy 
raz w tygodniu we wtorek.

Belga Bion ®

WSKAZANE:  Przy braku witamin, po kuracji antybiotykowej oraz sytuacjach  
stresowych

Dostępny w saszetkach po 5g.
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Bourges Bliksem

NL08-3814025
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Grandson 'Bliksem' (Gaby Vandenabeele)
  6th NPO  Bourges 14.020 p.
 16th NPO  Argenton 7.638 p.
 32nd NPO La Souterraine 5.576 p.

Pomyślne wyniki w sporcie elitarnym wymagają 
wzmocnienia systemu odpornościowego gołę
bia. Zostanie to osiągnięte z Belga Super Fit, 
kondycyjną mieszanką opartą na bazie wita
min,  pierwiastków śladowych, aminokwasów, 
elektrolitów, glukozy i drożdży piwnych.

Belga Super Fit można łączyć z Belgarlic + Vit. E 
dla poprawy kondycji oraz optymalnego  
pie rzenie.

SPOSÓB UŻYCIA
Podczas rozród: począwszy od dnia parowa
nia: 11,5kg pokarmu zwilżyć 15ml Belgarlic + 
Vit. E, a następnie dodać 1 miarka (10g) Belga 
Super Fit, przez 35 kolejnych dni.
Podczas sezonu lotowego: Na początku ty
godnia 11,5kg karmy zwilżyć 15ml Belgarlic + 
Vit. E, a następnie dodać 1 miarka (10g) Belga 
Super Fit, przez 2 kolejne dni.

Podczas pierzenia oraz okresu zimowego: 1 
do 2 razy w tygodniu 1kg karmy zwilżyć 15ml 
Belgasol® lub 15ml Belgarlic + Vit. E, a następ
nie karmę zmieszać z 1 miarkę (10g) Belga Su
per Fit.

Dostępne w słoikach 500g.

Belga Super Fit

WSKAZANE:  Dla polepszenia kondycji
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Essential Oil Belgica

Naukowo opracowany olej, złożony z gamma 
oryzanolu ,lecytyny, karnityny i kreatyny w celu 
zwiększenia kondycji  gołębia.
Dodane ekstrakty ziołowe wpływają ponadto 
pozytywnie na równowagę mikroflory jelito
wej. Essential Oil jest niezwykle wysokowar
tościowym i kompletnym produktem, którego 
pozytywny wpływ widoczny jest w okresie 
pierzenia i rozrodu, w postaci miękkiej pokrywy 
piór i prawidłowego rozwoju młodych gołębi. 

SPOSÓB UŻYCIA
Przez cały rok, 2 do 3 razy w tygodniu, 15 ml Es
sential Oil zmieszane z 1 kg ziarna *. Dostępny w butelkach o pojemności 500 ml

WSKAZANE: Wysokiej jakości olejek z gamma oryzanolu ,lecytyny, karnityny i kreatyny

Belga Biovit

Belga Biovit jest idealny podczas pierzenia i 
rozrodu. Zawiera najbardziej niezbędne skład
niki odżywcze (w tym płynne minerały i pierwi
astki śladowe) w odpowiednich proporcjach dla 
uzyskania optymalnego wzrostu nowych piór.
Belga Biovit czyni pióra gładkie, lśniące i jedwa
biste.

SPOSÓB UŻYCIA
Podczas rozrodu i pierzenia od 2 do 3 razy w  
tygodniu 10ml na 2 litry wody.

Dostępny w butelkach o pojemności 250ml, 
500ml i 1000ml.

WSKAZANE: Dla optymalnego wzrostu nowego upierzenia
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I N F O R M A C J E  O  P R O D U K T A C H

Wysokiej jakości olej zawierający wyciąg 
czosnkowy, niezbędne kwasy tłuszczowe oraz 
dużą zawartość witaminy E. Stosować w celu 
wzmocnienia ogólnej odporności, po choro
bach zakaźnych, a także przy sytuacjach stre
sowych. W czasie sezonu rozrodczego; po
zytywnie wpływa na problemy z płodnością, 
poprawia trawienia, detoksykację organizmu, 
oczyszcza krew, działa jako przeciwutleniacz.

Belgarlic + Vit. E połączony z Belga Super Fit 
poprawia kondycje i upierzenie.

SPOSÓB UŻYCIA
Podczas rozrodu: począwszy od dnia paro
wania: 11,5kg karmy zwilżyć 15ml Belgarlic + 
Vit. E, a następnie dodać 1 miarka (10g) Belga 
 Super Fit, przez 35 kolejnych dni.
Podczas sezonu lotowego: Na początek ty
godnia 11,5kg karmy zwilżyć 15ml Belgarlic + 
Vit. E, a następnie dodać 1 miarka (10g) Belga 
Super Fit, przez 2 kolejne dni.

Podczas pierzenia oraz okresu zimowego: 
1 do 2 razy w tygodniu 1kg karmy zwilżonej 15ml 
Belgasol® lub 15ml Belgarlic + Vit. E, a następnie 
dodać 1 miarkę (10g) Belga Super Fit.

Wstrząsnąć przed użyciem!

Dostępny w butelkach o pojemności 250ml i  
500ml.

Belgarlic + Vit. E

WSKAZANE:  Olej czosnkowy + Vit. E antyoksydant
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NOWOŚĆ

BelgaBac

Odpowiednia flora bakteryjna jelit ma ogrom
ne znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia gołę
bi, dlatego zaleca się regularne podawanie 
im probiotyków. Z nową, ulepszoną formułą 
BelgaBac, możemy jeszcze lepiej zaspokoić tę 
potrzebę. Ten rozpuszczalny w wodzie pros
zek, zawierający probiotyki, prebiotyki i elek
trolity. Zalecany głównie w celu zapewnienia 
zrównoważonej flory bakteryjnej i przywró
cenia równowagi elektrolitowej po sytuacjach 
stresowych. Zaleca się także stosowanie go po 
kuracji antybiotykowej, w celu przywrócenia 
flory jelitowej.

SPOSÓB UŻYCIA
Podawać 23 razy w tygodniu przez cały rok.
BelgaBac może być podawany zarówno w 
wodzie jak i na karmę:
 1 saszetka lub 2 miarki (5g) na 2 litry wody,
 1 saszetka lub 2 miarki (5g) na 1 kg karmy.

WSKAZANE:  Wsparcie zdrowia jelit

Dostępne w pojemniku po 300g 
lub w saszetkach 5g. 
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P R O D U K T I N F O R M A T I O N

Wysokiej jakości preparat białkowy. Wspomaga 
szybką regenerację po lotach i zapobiega nie
doborom białka w sezonie lotowym, lęgowym i 
okresie pierzenia. Belga Recharge jest nie tylko 
bogaty w białko, ale również w tłuszcze, minerały, 
witaminy, aminokwasy i garbniki. Wysoka zawar
tość białka w kombinacji z szerokim spektrum wi
tamin, aminokwasów i minerałów, przede wszys
tkim magnezu i wapnia, pozwoli Twoim gołębiom 
szybko odzyskać formę. Belga Recharge zawiera 
również Excential Energy Plus w celu zmaksyma
lizowania wykorzystania tłuszczów z karmy, a 
tym samym szybkiej odbudowy przed kolejnym 
lotem konkursowymi.

Dawkowanie:
1 miarka (10g) na 1kg karmy. W sezonie lotowym 
podawać 2 razy w tygodniu na początku tygod
nia. W sezonie lęgowym i okresie pierzenia 12 
razy w tygodni 

SPOSÓB UŻYCIA
Proszek:  zmieszać 1 miarkę (10g) z 1 kg karmy 
zwilżonej Belgasolem lub Belgarlic + Vit E.

Kapsułki:  1 kapsułka na gołębia w dniu powrotu 
z lotu i ewentualnie dzień później. W trakcie okre
su lęgowego i pierzenia, w razie potrzeby maksy
malnie 1 kapsułka na gołębia dziennie.

Belga Recharge

WSKAZANE:  Regeneracja i zapobiec niedoboru białka

Dostępny w pojemniku po 300g 
lub w pojemniku 100 kapsułek

NOWOŚĆ



Wysokowartościowy preparat energetyczny,w
którego skład wchodzą węglowodany proste 
i złożone, wzbogacone o witaminy, minerały i 
pierwiastki śladowe. Zawiera również Lkarni
tynę (14%) oraz Excential Energy Plus, które 
gwarantują optymalne spalanie tłuszczy. Krót
ko mówiąc idealny dodatek energetyzujący dla 
gołębi przed zakoszowaniem.

SPOSÓB UŻYCIA
W sezonie lotowym 12 razy w tygodniu 1 miarkę 
(10g) na 1 kg karmy zwilżonej Belgasolem lub Bel
ga Essential Oil.

Belga Carbo Energy

WSKAZANE: Dodatkowej energii

Dostępny w pojemniku po 300g.

National Bliksem

BE15-6100783
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Raced by: Nicole de Weerd

 4th Prov. Ace Pigeon Long Distance KBDB 2015
 25th Nat. Argenton  18.363 p.
 39th  Nat. Argenton  11.123 p.
 47th  La Souterraine  2.333 p.
 65th  Issoudun  2.125 p.
 70th  Argenton  3.617 p.
 94th  Chateauroux  2.776 p.
 98th  Nat. Zone Chateauroux  8.663 p.

NOWOŚĆ
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Tabletki witaminowe na bazie kompleksu wi
taminy B. Stymuluje szybkość i wytrzymałość. 
Działają również przy ostrych zatruciach i mają 
pozytywny wpływ na płodność gołębi.

SPOSÓB UŻYCIA
1 do 2 tabletek przed koszowaniem i po cię  
ż kich lotach.
Przy zatruciach: 1 tabletka 2 razy dziennie pr
zez 4 kolejne dni.
Dla poprawy płodności: 1 tabletka dziennie 
pod czas kojarzenia podawane aż do zniesienia 
jaj. Dostępny w pojemnikach po 100 tabletek.

Płynny preparat multiwitaminowy. Stosowany 
przy niedoborze witamin, przed lub po lotach 
oraz stresujących sytuacjach.
 
SPOSÓB UŻYCIA
1ml na 1 litr wody.

Dostępny w butelkach o pojemności 100ml.

Vitaboli ®

Dynavite

WSKAZANE:  Dla poprawy kondycji, przy zaburzeniach płodności

WSKAZANE:  Multiwitaminy

I N F O R M A C J E  O  P R O D U K T A C H



WSKAZANE:  Metoda stabilizująca florę bakteryjną jelit
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Para Control Boost

Para Control Boost to nowa metoda stabilizująca 
florę bakteryjną jelit, umożliwiając tym samym 
skuteczną eliminacje patogennych bakterii w 
jelitach.Para Control Boost wspomaga utrzymanie 
równowagi mikroflory jelitowej, wspierając i 
zwiększając ogólną odporność gołębi.

SPOSÓB UZ˙YCIA
1 ml na gołębia, podawać oralnie bezpośrednio 
do wola. W razie potrzeby powtórzyć po trzech 
tygodniach. Następnie powtarzaj raz w roku.
Uwaga: nie wstrzykiwać!

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
Przechowywać w lodówce. 

Dostępny w butelkach o pojemności 100ml.



Program Rozpłodowy

PRZYGOTOWANIA
Kilka tygodni przed parowaniem zalecamy 
kontrolę odchodów gołębi pod kątem obec
ności robaków, kokcydiozy paratyfusu i ewen
tualne przeleczenie pod tym kątem.
  Przy kokcydiozie i/lub trychomonadozie 
 zalecamy leczenie  B.S.®.
 Przy robakach zalecamy leczenie
 BelgaWormac.®.
 Przy  paratyfus  zalecamy leczenie 
 ParaStop® lub Parasol ®.

Wymienione preparaty są bezpiecznie, 
nie powodują skłonności do wymiotów ani  
uszkodzeń piór.

Prewencyjnie (zapobiegawczo):  bezpośrednio 
po sezonie lotów lub pomiędzy końcem pier
zenia a początkiem okresu rozrodczego zale
camy przez 1014 dni podawać gołębiom Pa
raStop: 1 saszetka lub 2 miarki na 2 litry wody 
lub 1 kg pokarmu. Tydzień po kuracji ParaStop 
zalecamy indywidualnie przeleczyć gołębie 
Para Control Boost w celu ustabilizowania flory 
jelitowej i wsparcia ogólnej odporności układu 
immunologicznego gołębi.
 
Ok. 3 tygodnie przed parowaniem podać gołę
biom B.S. przeciwko trychomonadozie (żółty 
guzek) przez 3 kolejne dni 1 saszetka na 2 litry 
wody lub 1 saszetka na 1 kg pokarmu.

Zdrowy okres rozrodczy jest 
podstawą do uzyskania czołowych 
gołębi

PODCZAS OKRESU ROZRODCZEGO
  Od początku okresu parowania przez 35 

kolejnych dni zwilżać karmę 15 ml Belgarlic + 
Vit. E, następnie zmieszać karmę z 1 miarką 
Belga Super Fit®.

  Po złożeniuj  jajek podawać  przez 6 kolejnych 
dni B.S.®: 1 saszetka na 2 litry wody lub 1 sas
zetka na 1 kg pokarmu. Działa to zapobiegaw
czo przeciwko trychomonadozie (żółty guzek), 
zapaleniom wola, kokcydiozie i heksamitozie. 
B.S.® wspomaga także pierzenie puchu.

  1 raz na tydzień BelgaBion®: 1 saszetka na 3 
litry wody lub 1 saszetka na 1,5 kg pokarmu.

  1 raz na tydzień 1 kg pokarmu nawilżyć 15 ml 
Belgarlic + Vit. E, następnie zmieszać karmę z 
1 miarką Belga Super Fit®.

  Kiedy młode mają 7 dni przez 5 kolejnych dni 
podawać 25 ml Belgasol® na litr wody, pop
rawia to wzrost młodych gołębi i prawidłową 
produkcje odchodów.
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P R O G R A M Y  &  N A J W A Z ˙ N I E J S Z E  I N F O R M A C J E
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Program w okresie lotów: dla dorosłych gołebi

PRZYGOTOWANIA
1 tydzień przed rozpoczęciem sezonu: przez 3 kolejne dni A.S. (Przeciwśluzowo) lub Ornispecial®  1 
saszetka na 2 litry wody.

LOTY KRÓKTO / SREDNIODYSTANSOWE
Wtorek: BelgaBion®  1 saszetka na 3 litry wody 
lub 1 saszetka na 1,5 kg pokarmu.
Środa: dodać do pokarmu: 15 ml Belgasol®, 
następnie wymieszać karmę z 1 miarką Belga 
Super Fit® i 1 miarką lub 1 saszetką BelgaBac.
Jeżeli planowany jest ciężki lot karmę można 
zwilżyć 15 ml Belgarlic + Vit. E lub Essential Oil.
1 dzień przed koszowaniem:  W.N.(Białe 
Nosy), Ornispecial® lub BelgaTai® (zamiennie), 
1 saszetka na 2 litry wody. Równocześnie dodać 
do pokarmu:  15 ml Essential Oil lub Belgarlic + 
Vit. E, następnie zmieszać karmę z 1 miarką 

Belga Carbo Energy.
W dniu koszowania: na gołębia 12 tabletki 
Vitaboli®.
Bezzwłocznie po powrocie do domu: 25 ml 
Belgasol® na litr wody.  Przez 12 dni B.S.® 
(Lepsze Trawienie)  1 saszetka na 2 litry wody 
lub 1 saszetka na 1 kg pokarmu. B.S.® można 
także podać w wodzie razem z Belgasol®. Jeżeli 
B.S.® dodawany jest do pokarmu, można ją 
zwilżyć 15 ml Belgasol® lub 10 ml Belga Biovit 
na 1 kg pokarmu.

LOTY DLUGODYSTANSOWE
Koszowanie w tygodniu: przez 3 kolejne dni 
(poniedziałek + wtorek + środa) leki przeciwko 
ornitozie w wodzie pitnej: 2 miarki lub 1 
saszetka BelgaTai® na 2 litry wody lub 2 miarki 
lub 1 saszetka Ornispecial® na 2 litry wody. 
Idealnie jest to robić naprzemiennie w czasie 
sezonu lotów. Możliwe są także połączenia, 
patrz strona 45. W dniu koszowania można 
dodać 15 ml Belgasol® na 1 litr, idealnie gasi 
pragnieniei zwiększa energię.

Równocześnie dodać do pokarmu:
Poniedziałek: 1 kg pokarmu zwilżyć 15 ml 
Essential Oil lub Belgarlic + Vit. E, następnie 
wymieszać karmę z 1 miarką lub saszetką 
BelgaBac.
Wtorek: 1 kg pokarmu zwilżyć 15 ml Essential 
Oil lub Belgarlic + Vit. E, następnie wymieszać 
karmę z 1 miarką lub saszetką BelgaBac i 1 
miarką Belga Carbo Energy.

GORSZE WYNIKI
Może się zdarzyć, że po 5 lotach wyniki pogarszają się. Zazwyczaj jest to spowodowane infekcją 
górnych dróg oddechowych. Gołębie wracają zmęczone, tracą wagę, słabo trenują i zrzucają za mało 
puchu. Jeżeli tak się dzieje, w poniedziałek, wtorek i ew. środę, przez 23 dni, podawać gołębiom Or-
nispecial® lub BelgaTai®: 2 miarki lub 1 saszetka na 2 litry wody. W przypadku trudnej do zwalczenia 
ornitozy patrz możliwe połączenia na stronie 45.



LOTY NOCNE / MARATONY
1 tydzień przed koszowaniem: przez 3 
kolejne dni 2 miarki lub 1 saszetka BelgaTai® 
(+ ewentualnie 5 ml Ornisol) na 2 litry wody 
lub 2 miarki lub 1 saszetka Ornispecial® (+ 
ewentualnie 5 ml Ornisol) na 2 litry wody. 
Idealnie jest to robić naprzemiennie w czasie 
sezonu lotów. Możliwe są także połączenia, 
patrz strona 45.

Równocześnie dodać do pokarmu: przez 3 
kolejne dni 15 ml Belgarlic + Vit. E z 1 miarką 
Belga Super Fit.

3 dni przed koszowaniem: 1 kg pokarmu 
zwilżyć 15 ml Essential Oil lub Belgarlic + Vit. 
E, następnie wymieszać karmę z 1 miarką lub 
saszetką BelgaBac.

2 dni przed koszowaniem: 1 kg pokarmu 
zwilżyć 15 ml Essential Oil lub Belgarlic + Vit. 
E, następnie wymieszać karmę z 1 miarką 
lub saszetką BelgaBac i 1 miarką Belga Carbo 
Energy.
Do wody: 1 saszetka BelgaBion® na 3 litry.
Leczenie indywidualne: 1 tabletka BelgaMagix® 
na gołębia

1 dzień przed koszowaniem: 1 kg pokarmu 
zwilżyć 15 ml Essential Oil lub Belgarlic + Vit. 
E, następnie zmieszać karmę z 1 miarką Belga 
Carbo Energy.
Do wody: 15 ml Belgasol® na 1 litr wody 
(możliwe także jeszcze w dniu koszowania)
Leczenie indywidualne: 12 tabletki Vitaboli® 
na gołębia.

Bezzwłocznie po powrocie do domu: 
Belgasol® (25 ml na litr wody), przez 2 dni B.S.® 
(Lepsze Trawienie)  1 saszetka na 2 litry wody.  
B.S.® można także podać razem z Belgasol®.  
Równocześnie przez 12 dni dodawać do 
pokarmu 10 ml Belga Biovit, następnie 
wymieszać karmę z 1 miarką Belga Recharge 
lub podawać gołębiom, które uczestniczyły w 
locie 1 kapsułkę Belga Recharge.
Po powrocie z ciężkiego lotu: podać 12 tabletki 
Vitaboli®.
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Środa: 1 kg pokarmu zwilżyć 15 ml Essential Oil 
lub Belgarlic + Vit. E, następnie zmieszać karmę 
z 1 miarką (10 g) Belga Carbo Energy i 1 saszetką 
BelgaBion®.
Przy cięższych lotach w dniu koszowania:  na 
gołębia 12 tabletki Vitaboli®.
Bezzwłocznie po powrocie do domu: 25 ml 
Belgasol® na litr wody.  Przez 2 dni B.S.® (Lepsze 
Trawienie) 1 saszetka na 2 litry wody. B.S.® 
można także podać w wodzie razem z Belgasol®.

Równocześnie dodawać do pokarmu 
przez 1-2 dni: 10 ml Belga Biovit, następnie 
wymieszać karmę z 1 miarką Belga Recharge 
lub podawać gołębiom, które uczestniczyły 
w locie 1 kapsułkę Belga Recharge. W chwili 
powrotu do domu po ciężkim locie można 
ewentualnie podać także 12 tabletki Vitaboli®.

P R O G R A M Y  &  N A J W A Z ˙ N I E J S Z E  I N F O R M A C J E



Program dla młodych gołebi

Szczepienie przeciwko paramyksowirozie 
najlepiej wykonać u weterynarza, kiedy 
gołębie mają ok. 5 tygodni. Szczepienie to 
należy powtórzyć po 46 tygodniach. Młodym 
bezpośrednio zabranym od matki podawać 
B.S.®: przez 7 kolejnych dni,  1 saszetka na 
2 litry wody lub 1 saszetka na 1 kg pokarmu. 
Około 10 dnia przed pierwszymi „naukami” 
latania podajemy jeszcze raz kurację z B.S.®, 
przez  5 kolejnych dni.
Po pierwszych lotach szkoleniowych zalecamy 
podawać młodym gołębiom po powrocie do 
domu przez 1,5 dnia 4 in 1 Mix w celu szybkiego 
zwalczenia nabytej w wyniku stresu w koszu 
ewentualnej adenowirozy. 

W czasie sezonu lotów:

Wtorek: BelgaBion®  1 saszetka na 3 litry wody 
lub 1 saszetka na 1,5 kg pokarmu.

Środa: dodać do pokarmu: 10 ml Belgasol® lub 
Belga Biovit, następnie wymieszać karmę z 1 
miarką Belga Super Fit i 1 miarką lub 1 saszetką 
BelgaBac.
Jeżeli planowany jest ciężki lot karmę można 
nawilżyć 15 ml Belgarlic + Vit. E lub 15 ml 
Essential Oil.

1 dzień przed koszowaniem: Orni 3 lub 
OrniSpecial®: 1 saszetka lub 2 miarki na 2 litry 
wody. zamiast Orni 3 lub OrniSpecial® można 
podać także BelgaTai® lub Ornisol.
Równocześnie dodać do pokarmu: 15 ml 
Essential Oil lub 15 ml Belgarlic + Vit. E, 
następnie zmieszać karmę z 1 miarką Belga 
Carbo Energy. Bezzwłocznie po powrocie do 
domu:  Belgasol® (25 ml na litr wody), przez 1,5 
dni B.S.® (Lepsze Trawienie): 1 saszetka na 2 
litry wody lub 1 kg pokarmu.
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BE17-6077454
Raced by: Nicole de Weerd
Daughter ‘Jan’

 1st  Nat. Chateauroux 1.790 p.
 15th  Chevrainvilliers 177 p.
 17th  Prov.  Blois 402 p.
 19th  Momignies 292 p.
 97th  Bourges 1.030 p.
 207th  Nat. Chateauroux 12.150 p.
 266th  Nat .Chateauroux 4.641 p.

Nicole



Okres pierzenia

Nasz program na czas pierzenia oferuje najlepsze 
warunki dla zapewnienia optymalnego zdrowia i 
niezakłóconego pierzenia.
Perfekcyjne pierzenie już na jesieni stanowi 
podstawę dla optymalnych wyników w 
następnym sezonie. 

 Bezpośrednio po sezonie lotów lub 
pomiędzy końcem pierzenia a początkiem 
okresu rozrodczego zalecamy przez 10
14 dni podawać gołębiom Parastop®, 1 
saszetka lub 2 miarki na 2 litry wody lub na 
1 kg pokarmu. Tydzień po kuracji Parastop® 
zalecamy indywidualnie przeleczyć gołębie 
Para Control Boost w celu ustabilizowania 
flory jelitowej i wsparcia ogólnej odporności 
i układu immunologicznego gołębi.

 Po kuracji ParaStop®: przez 1 tydzień Belga 
Biovit, 10 ml na 2 litry wody. Następnie co 
tydzień 2 do 3 razy 10 ml Belga Biovit na 2 
litry wody

 1 raz na tydzień BelgaBion®: 1 saszetka na 3 
litry wody lub 1 saszetka na 1,5 kg pokarmu.

 1 raz na tydzień 1 kg pokarmu zwilżyć 15 ml 
Belgarlic + Vit. E, następnie zmieszać karmę z 
1 miarką Belga Super Fit®.

 Co 4 tygodnie przez 3 dni B.S.® (Lepsze 
Trawienie): 1 saszetka na 2 litry wody lub 1 
saszetka na kg pokarmu.

Program zimowy

 Co 4 tygodnie przez 3 dni B.S.® (Lepsze 
Trawienie): 1 saszetka na 2 litry wody lub 1 
saszetka na kg pokarmu.

 1 raz na tydzień BelgaBion®, 1 saszetka na 3 
litry wody lub 1 saszetka na 1,5 kg pokarmu.

 1 raz na tydzień 1 kg pokarmu zwilżyć 15 ml 
Belgarlic + Vit. E, następnie zmieszać karmę z 
1 miarkę Belga Super Fit®.

WSKAZÓWKA:   Po zakończeniu sezonu lotów zalecamy kontrolę odchodów  
gołębi pod kątem obecności robaków, kokcydiozy i paratyfusu. 
Kontrolę taką należy wykonać przed rozpoczęciem okresu 
pierzenia.
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W celu zapewnienia dobrego pierzenia i dobrego stanu zdrowia w okresie zimowym nasz program  
zimowy na miesiące od grudnia do lutego obejmuje dla wszystkich gołębi hodowlanych i  
konkursowych: 
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Sire to among others:
B10-4140140 'El Campio Barca' (1st Nat. Ace Pigeon 
Barcelona 2013-2015) raced by G. De Coninck 
(Beveren)
Barcelona 2015 32nd Nat. 7.791 p.
Barcelona 2014 115th Nat. 8.764 p.
Barcelona 2013 297th Nat. 10.542 p.
 
B10-4140160 'Niki' raced by 
G. De Coninck (Beveren)
Barcelona 2015 113th Nat. 7.791 p.
Narbonne 2013 37th Nat. 5.215 p.
 
B08-4152545 'Pink Lady' raced by 
G. De Coninck (Beveren)
Soustons (StVincent) 33rd Nat. 9.442 p.
2009
Barcelona 2011 146th Nat. 12.170 p.

 B10-4140154 'Victoria' raced by 
G. De Coninck (Beveren)
Barcelona 2013 169th Nat. 10.542 p.
 
B08-4152539 'Silke' raced by 
G. De Coninck (Beveren)
Soustons (StVincent) 28th Nat. 9.442 p.
2009
 
B10-4140119 'Dempsey' raced by 
G. De Coninck (Beveren)
Narbonne 2012 37th Nat. 6.583 p.
Perpignan 2013 317th Nat. 5.613 p.

Blauwe Henk

NL05-1491476
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
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Najważniejsze informacje o chorobach

Chore gołębie pobierają mniej wody oraz pokarmu dlatego też powinny być osobno trzymane aby otrzy-
mały odpowiednią dawkę zarówno lekarstw jak i pokarmu.

Paratyfus

Informacje o najważniejszych objawach paraty-
fus (Salmonella)

OBJAWY
   spadek kondycji 
   spadek wagi 
   zielone śluzowate odchody 
   spuchnięte stawy nóg i skrzydeł 
    (tzw. krzywy lot)
   kręcenie szyją
   niezapłodnione jaja
   ślepota na jedno oko 
   śmiertelność
   kulawizna

ParaStop® to złożony preparat działający pr
zeciwko paratyfus (Salmonella), infekcji E. Coli 
oraz związanymi z tymi chorobami specyfi
cznym infekcjom jelitowym. Skład ParaStop® w 
jak największym stopniu zapobiega utracie od
porności. ParaStop® można podawać w okresie 
pierzenia i parowania oraz dorosłym 
gołębią opiekującym się pisklętami.   

Jeżeli podejrzewają Państwo, iż gołębie wyka
zują objawy Paratyfusu (Salmonella), radzi my 
poddać je kwarantannie i zdezynfekować 
gołębniki, najlepiej wypalając go palnikiem po 
uprzednim delikatnym spryskaniu woda. Te 
środki są niezbędne, aby zapobiec rozprzestrze
nianiu się choroby.

Następujące produkty mogą zostać zastoso-
wane w przypadku wystąpienia paratyfus:
ParaStop®, Para Tablets i Parasol.

Chorym gołębiom z widocznymi symptoma mi 
paratyfus( podlegającym kwarantannie ) w cią
gu pierwszych 7 dni podawać ekstra 1 tabletkę 
ParaStop Tablets® 2 razy dziennie. Następnie po 
kuracji przez 2 kolejne dni Belga Bion.

Paratyfus test, wynik pozytywny, 
na podłożu hodowlanym
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Zespół ornitozy

Choroba górnych dróg oddechowych

OBJAWY
  brak formy   wydzieliny z nosa
  spuchnięte powieki   czerwone gardła
  załzawione oczy    kichanie
  suche upierzenie
  drapanie w głowę oraz dziób 
  nastroszone pióra wokół uszu
  
Ponad 60% młodych gołębi ma problemy z 
zespołem  ornitozy, co powoduje zmniejsze
niem ilości treningów oraz utratą młodych 
podczas lotów. Zarówno u tzw. wdowców i 
gnia zdowników stwierdzono utratę formy, 
suche upierzenie, nastroszenie piór na głowie 
wokół uszu oraz szyi , gołębie wykazują zmnie
jszoną chęć do latania, co skutkuje złymi rezul
tatami podczas lotów.
Po zaobserwowaniu tych symptomów należy 
leczyć gołębie bezpośrednio po przylocie spec
jalną kuracją. W cięższych przypadkach nie na
leży dopuszczać gołębi do lotów przez następ
ny tydzień, aby zapobiec dużym stratą

Następujące lekarstwa mogą zostać zastoso-
wane przy Ornitozie:
OrniSpecial®, BelgaTai®, Ornisol, Orni3 i Orni
Stop® Tabletki dają niezwykłe efekty w walce z 
problemami górnych dróg oddechowych. 

Możliwość łączenia produktów przy ciężkich 
przypadkach ornitozy: 
OrniSpecial® + W.N.® Red / W.N.® Black: 1 sas
zetka (5g) lub 2 miarki po 2,5g OrniSpecial® 
+ 1 saszetka (5g) lub 2 miarki po 2,5g W.N.® Red 
/ W.N.® Black na 2 litry wody lub 1 kilogram po
karmu * dla 40 gołębi przez 35 kolejnych dni. 
OrniSpecial® + Ornisol: 1 saszetka (5g) lub 2 mi
arki po 2,5g OrniSpecial® + 2 nakrętki Ornisol 
na 2 litry wody, przez 35 kolejnych dni.
OrniSpecial® + BelgaTai® (= BelgaWhite): 1 sas
zetka (5g) lub 2 miarki po 2,5g OrniSpecial® + 1 
saszetka (5g) lub 2 miarki po 2,5g BelgaTai® na 
2 litry wody przez 3 5 kolejnych dni.
BelgaTai® + Ornisol: 1 saszetka (5g) lub 2 miarki 
po 2,5g BelgaTai® + 2 miarki Ornisol na 2 litry 
wody, przez 35 kolejnych dni.

Zespół ornitozy

45* Pokarm można zwilżyć Belgasol®.
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Robaki

OBJAWY
  spadek formy
  niestrawność
  złe odchody
  utrata masy ciała
  zaburzenia płodności

BelgaWormac® jest najlepszym lekarstwem 
przeciwko “robakom’’ (Capillaria spp i Ascaridia 
spp.). Podczas kuracji gołębie można karmić 
jak zazwyczaj. Nie stosować podczas pierze-
nia i przy młodych w gnieździe.

leczenie:
BelgaWormac® proszek: 10g (2 miarki po 5 g) 
na 1 litr wody przez 2 kolejne dni.
NIE stosować do pokarmu!

 
BelgaWormac® tabletki: 1 tabletka na gołębia. 
Zabieg powtórzyć po 23 tygodniach. W przy
padku poważnych infekcji, zaleca się podawać 
1 tabletkę dziennie przez 2 kolejne dni.

Higiena gołębnika jest bardzo ważna aby zapo
biec kolejnym infekcjom.

Powinno podjąć się profilaktyczne środki w 
celu zapobiegnięciu przenoszeniu się choroby. 
Chore i podejrzane gołębie oddzielamy od 
reszty gołębi, gołębnik należy zdezynfekować.

W związku z wtórnym zakażeniem należy pr-
zeprowadzić gruntowną dezynfekcje gołębnika: 
usunąć ściółkę, spryskać delikatnie wodą, na-
stę pnie użyć palnika.

Syndrom adeno-coli

Choroba najczęściej występująca u młodych 
gołębi.

OBJAWY
  utrata apetytu
  chudnięcie
  wymioty
  wodniste, śluzowate, brązowozielone
     odchody
  umieralność

W diagnostyce zróżnicowanej (stany chorobo
we, które mogą pojawić się również częściowo) 
to m.in. heksamitoza, PMV (paramyxowiroza), 
zakażenia Streptococcus lub kombinacje tych 
chorób.

Choroba szczególnie zaraźliwa od kwietnia do 
sierpnia, wykrywalna w laboratorium, jednak 
po klinicznych objawach łatwa do diagnostyki.

4 in 1 Mix, Belgamco® i Cobel® działają efe
ktywnie przeciw adenocoli.

Możliwość łączenia z innymi produktami:
Belgamco® i Cobel® mogą być łączone w po
ważnych przypadkach: 1 saszetka (5g) lub 2g 
miarki po 2,5g Belgamco® + około 6ml Cobel® 
na 2 litrach wody dla 40 gołębi przez 57 kole
jnych dni.
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Rzęsistkowica (Trychomonadoza)

Występuje u wielu ptaków, zarówno starych, jak 
i młodych, które nie są regularnie leczone. Pr
zez większość czasu choroba przebiega bezob
jawowo, ale może powodować podrażnienie i 
otworzyć drogę infekcjom wywoływanym przez 
bakterie beztlenowe (przykry zapach z gardła). 
Można zaobserwować żółte guzki głęboko w 
gardle ( w górnej części i po bokach ).

U dorosłych ptaków w połączeniu z ornito
zą może prowadzić do poważnych powikłań. 
Nawet jeśli gołębie posiadają “naturalną” 
odporność przeciwko rzęsistkowicy może się 
ona ujawnić jesienią i wywołać poważne ogni s 
ka infekcyjne które mogą doprowadzić nawet 
do przypadków śmiertelnych.
.

OBJAWY
  utrata kondycji
  niestrawność 
  złe odchody
  zapalenie błony śluzowej wola 
  powikłania przy ornitozie
  żółte guzki głęboko w gardle

W przypadku trychomonadoza można 
po-dawać następujące środki:
B.S.® proszek, Belgaroni 15% i  Belga Magix® 
tabletki.

Rzęsistkowica (trychomonadoza)
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