
INFORMAȚII 
DESPRE PRODUSE
PROGRAM INTERNAȚIONAL DE SUCCES ÎN SPORTUL 
CU PORUMBEI

RO

Ghid clinic de specialitate și de laborator 
pentru porumbei de curse cu mai 
mult de 40 de ani de experiență, 
sub îndrumarea Dr. H.J.M. de 
Weerd, chirurg veterinar pentru 
porumbei de curse.

Ace Buffel
NL07-1459525

 5°  NU Perigueux 7.306 p.
  9°  NPO Bergerac 3.470 p.
 14°  NPO Orange 2.110 p.
 15°  NPO Bergerac 4.187 p.
 20°  NPO Cahors 6.542 p.
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Prefață

Prin intermediul acestui program internațional 
de succes sper să facilităm tuturor crescătorilor 
accesul la multitudinea de posibilități oferite de 
produsele noastre.
Zilnic primim cereri din toată lumea unde ni se 
cere sfatul pentru diverse probleme specifice 
sportului cu porumbei. 

Prin acest program vă oferim suficiente date 
tehnice și veterinare care să vă ajute să obțineți 
rezultate și mai bune. 

Sunt încrezător că produsele noastre vor dfi de 
o importanță maximă în îmbunătățirea condiți-
ei fizice și de sănătate, lucruri esențiale pentru 

o reproducere sănătoasă, rezultate maxime în 
timpul concursurilor și o năpârlire perfectă.

D R . H E N K  D E  W E E R D
Medic veterinar pentru porumbei de casă

Porumbei de clasă,crescători 
de top și Belgica de Weerd!

Condiții esențiale pentru a obține rezultate 
de top:
   Nas alb si piele roz
 Gâturi rozalii fără vâscoități
  Penaj bun și pene întinse în jurul
     capului 
   Excremente uscate cu puf
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B E L G I C A  D E  W E E R D  &  C L I N I C I  V E T E R I N A R E

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

Familia De Weerd

Henk de Weerd
Din anul 1972, doctorul Henk de Weerd s-a 
specializat în medicina veterinară și tratarea  
porumbeilor voiajori. Pentru a putea răspunde 
întrebărilor legate de acest sport, în principiu, 
de supravegherea medicală modernă şi res-
ponsabilă, el a angajat o echipă de specialişti la 
clinica sa din Breda. 
Mulți crescători din țară şi străinătate, cau-
tă consultanță privată la veterinarul Henk de 
Weerd, la clinica sa, în privința vastelor subiecte 
legate de porumbei, inclusiv terapia şi preveni-
rea bolilor, tehnici în sport, construcția şi desig-
nul crescătoriilor, dar şi sfaturi pentru hrănirea şi 
înmulțirea porumbeilor. Consultanța tehnică ve-
terinară pentru a aduce porumbeii în condiții de 
top face de asemenea parte din managamentul 
crescătoriilor. 
Cifrele arată ca peste 100.000 de crescători se 
bazează pe expertizele clinicii de porumbei Bre-
da. Încă de copil, doctorul de Weerd  a vizitat nu-
meroase crescătorii de top din Belgia şi Olanda, 
împreună cu faimosul său tată, Piet de Weerd. 
Ulterior, ei au vizitat Germania, Anglia, Spania, 
Portugalia, SUA, Canada, Mexic, Thailanda, Tai-
wan, China, Japonia, etc...
În cele mai multe dintre cazuri, în aceste călăto-
rii, Piet şi doctorul Henk, țineau prelegeri desp-
re selectare şi cele mai comune boli întâlnite la 
porumbei. 
Toate produsele Belgica de Weerd sunt dezvol-

tate după cercetări în Breda şi sunt în confor-
mitate cu standardele GMP. Produsele veteri-
nare sunt înregistrate şi licențiate în Europa. 
Doar după o lungă perioadă de testare de către 
jucători de top, produsele au fost introduse pe 
piață. Desigur toate produsele nu conțin sub-
stanțe dopante. 
Produsele Belgica de Weerd sunt utilizate cu 
succes în peste 40 de țări. În Olanda mai mult de 
70% din jucătorii de top utilzează programul de 
succes al clinicii Belgica de Weerd. 
În acelaşi timp există clinici Belgica de Weerd şi 
în Colchester (Essex) şi Beijing, lângă stadionul 
olimpic.

Piet de Weerd 
Pe parcursul a 60 de ani, Piet de Weerd a obți-
nut recunoşterea la nivel mondial datorită 
modului său de a selecta şi împerechea cei 
mai buni şi mai valoroşi porumbei din lume. 
Numele său este cunoscut până şi în cele mai 
îndepărtate colțuri ale lumii şi mulți crescători 
îi citesc articolele şi cărțile scrise în maniera sa 
specifică şi care au devenit standarde de lucru 
ale acestui sport.
Fascinant, informativ şi mai presus de toate, 
el lasă cititorul să se familiarizeze cu somități 
ale sportului columbofil internațional şi a în-
cercat să împărtăşească viziunea sa cu privire 
la condițiile pe care un porumbel bun ar trebui 
să le dețină. A primit invitații din întreaga lume 



5Piet de Weerd

Oude Kruk
NL.80-8016163

pentru a-şi împărtăşi cunoştințele cu crescători 
internaționali. 
Pier de Weerd a călătorit de zeci de ori peste 
Atlantic, în SUA şi Mexic, dar şi în Africa de Sud 
şi Orientul Îndepărtat, ceea ce face ca această 
eminență a sportului cu porumbei olandez să 
pară cel mai bun specialist din lume în domeni-
ul selectării şi reproducerii. 

Linia Aarden 
Dovada concludentă a măiestriei sale inegala-
bile s-a văzut în perioada celui de-al Doilea Ră-
zboi Mondial, când Jan Aarden încerca să con-
struiască o linie de fier, peste noapte, pentru 
cele mai dificile curse de porumbei şi faptul ca a 
reuşit i s-a datorat lui Piet de Weerd. Femela de 
bază a liniei Aarden,  Omen (H45-907764) Jan 
Aarden, numită şi „femela Delbar”, a fost de 
fapt un cadou de la Pieet de Weerd pentru Jan 
Aarden, în perioada unei dintre multele sale vi-
zite făcute la Aarden în Steenbergen. „Vaan At-
mel 500” este descendent din sora sa mai mică, 
45-907765, care a fost donată de către Piet lui 
Suus van den Berg, în Steenbergen. De mai 
multe ori a adus unul sau mai mulți porumbei, 
care s-au încrucişat cu păsările din crescătoria 
Aarden, urmând sfaturile lui. Aşadar putem 
spune că el este „arhitectul liniei Aarden”. 
Achizițiile şi împerecherea porumbeilor de 
top, care au luat numele de Weerd, în sportul 
columbofil internațional la cel mai înalt nivel, 

au inclus: achiziția „Wondervoske” de la frații 
Janssen, pentru combinația Oomens-Tuijn; îm-
perecherea „Franck” (44-306686) cu „Heroine” 
(47-1008650) în crescătoria lui Georges Fabry în 
Liege, din care au rezultat „Porthos” şi „Favo-
ri”, doi masculi care au adus numelui Fabry re-
cunoaşterea mondială. De asemenea, achiziția 
lui „Piet” (linia Meulemans), care a fost transfe-
rat la Raymund Hermes în Germania a fost un 
mare succes, iar în Africa de Sud crescătorii vor-
besc şi în prezent despre rezultatele incredibile 
ale încrucişării „Stallion Jan Aarden”, care s-a 
realizat cu ajutorul lui Pieet de Weerd. 
Modul original în care Piet a folosit nişte 
porumbei „Albert Van Cauvenbergh” a contri-
buit la gloria măiestriei pe care a demonstrat că 
o deține în acest sport.
Faimoasa rasă „Didi” a lui Van Broucke-De 
Weerd a fost de asemenea rezultatul mai mul-
tor ani de selecție şi împerechere a lui Piet. 
Didi a fost în anul 1989 Asul Național la porum-
bei pe distanță lungă în Belgia, iar descen-
dentul său „Kleine Didi” al lui Etienne Devos a 
fost chiar mai faimos. Mai mult de atât, baza 
crescătoriei Kipp und Sohne a fost construită 
din 6 porumbei, care îi aparținuseră lui Piet de 
Weerd. Cei 3 campioni din anul 2000 de la Wer-
ner Bolting, au fost în proporție de 50% porum-
bei ai lui Piet şi Henk de Weerd (Oude Kruk şi 
linia Buffel).



B E L G I C A  D E  W E E R D  &  C L I N I C I  V E T E R I N A R E

Clinica veterinară Breda/ Olanda

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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Clinica veterinară Breda/ Olanda Clinica veterinară Colchester/ 
Marea Britanie

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

Clinica veterinară Beijing/ China

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 AȚ I I  D E S P R E  P R O D U S E

B.S.® (Better Digestion) –  pudră
B.S. este o combinație de substanțe active, utili-
zate cu succes la nivel mondial de-a lungul anilor 
şi a devenit un nume cunoscut în crescătorii. B.S. 
îmbunătățeşte digestia şi grăbeşte năpârlirea. 

Previne şi tratează bolile protozoare precum 
coccidioza, tricomonoză şi hexamitiază. Este 
de asemenea eficientă împotriva culturilor şi in-
fecțiilor intestinale. 

Notă: dacă porumbeii beau puţină apă (toam-
na, iarna) este mai bine să li se administreze 
B.S. în hrană*

Înainte de împerechere:  
Cu aproximativ 3 săptămâni înainte de împere-
chere se administrează 3 zile consecutiv un plic 
(5 g) sau 2 măsuri (2½ g/lingură) în 2 litri de apă 
sau amestecat cu 1 kg de hrană* pentru 40 de 
porumbei.

În perioada de împerechere, când au ouă:
Aproximativ 6 zile consecutiv, 1 plic (5 g) sau două 
măsuri (2½ g/lingură) în 2 litri de apă sau ames-
tecat cu 1 kg de hrană* pentru 40 de porumbei.

 
În perioada sezonului de curse şi după întoarce-
re acasă:
Pe durata 1½ zile: 1 plic (5 g) sau două măsu-
ri (2½ g/lingură) în 2 litri de apă sau ameste-
cat cu 1 kg de hrană* pentru 40 de porumbei. 
 
B.S poate fi utilizat și în combinație cu Belgasol.

Pulbere pentru administrare orală:
Disponibilă în pliculete de 5 gr şi în recipient de 150 
g şi 300 g. 

Vedeți la pagina 45 toate simptomele de tricomonoză.

INDICAŢII : tricomonoză, hexamitiază, coccidioza

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTR ARE
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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.

Tratament veterinar împotriva tricomonoză,  
hexamitiază şi infecții ale guşii, atât protozoa-
re cât şi anaerobe. Uşor de administrat, foarte 
eficient, fără efecte secundare, nu provoacă 
greață. Comprimatele BelgaMagix pot fi admi-
nistrate chiar şi înainte de îmbarcare. Sunt idea-
le pentru tratamentul individual al porumbeilor. 
La nevoie chiar şi pentru puii de o săptămână.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
1 tabletă la un porumbel, dacă este necesar se re-
petă administrarea o dată la 3 săptămâni. În caz 
de infecție severă se administrează o tabletă câte 
3 zile consecutiv, inclusiv în perioada curselor.

Comprimate pentru administrare orală
Disponibil în cutie de 50 tablete

BelgaMagix ® – comprimate

Vedeți la pagina 45 toate simptomele de tricomonoză.

INDICAŢII : tricomonoză, hexamitiază, coccidioza

*Boabele pot fi umezite printre altele cu Belgasol ®
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I N F O R M AȚ I I  D E S P R E  P R O D U S E

OrniSpecial ®

Tratament veterinar pentru combaterea orni-
tozei complexe, cu simptome cum ar fi: cioc 
murdar, respirație dificilă (sunătoare), pleoape 
umflate, căscat, scăderea dorinței de zbor, 
strănut, scărpinarea gâtului, capete umflate.
 
INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
1 plic (5 g) sau 2 măsuri (2½ g/lingură) la 2 litri 
de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană pentru 
40 de porumbei, administrat între 3 şi 5 zile con-
secutiv. 

În timpul sezonului de curse:
Cu câteva zile înainte de îmbarcare: 1 plic (5 g) 
sau 2 măsuri (2½ g/lingură) la 2 litri de apă sau 
ametecat cu 1 kg de hrană* .

În cazuri de boală severă combinaţi cu W.N. 
Red sau W.N. Black: 1 plic (5 g) sau două măsuri 
(2½ g/lingură) de OrniSpecial + 5 g W.N. Red/
W.N. Black amestecate cu 2 litri de apă sau 1 
kg de hrană*, se administrează între 3 şi 5 zile 
consecutiv.

Pulbere pentru administrare orală. Disponibilă în 
pliculețe de 5g și recipient de 80g. Pentru uz indi-
vidual se găsesc sub formă de tablete (OrniStop 
tablete).

Vezi pagina 43 pentru toate simptomele și dife-
ritele combinații posibile cu produsele Belgica 
de Weerd pentru ornitoză.

INDICAȚII: Tratamentul ornitozei 

Tratamentul ornitozei
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W.N.® Red

Este un produs eficient împotriva infecțiilor 
sistemului respirator superior şi intestinal 
(Chlamidia spp.). Chiar şi după ani de zile de 
utilizare, efectele acestui medicament de uz 
veterinar sunt pe deplin dovedite.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
1 plic (5 g) sau 2 măsuri (2½ g/lingură) la 2 litri 
de apă pentru 40 de porumbei sau amestecat 
cu 1 kg de hrană*, se administrează între 1 şi 
5 zile. 

Pulbere pentru administrare orală. Disponibil în 
plicuri de 5 g şi recipiente de 150.

W.N.® Black

Este un balsam eficient împotriva infecțiilor 
sistemului respirator superior şi a intestinelor 
(Chlamidia spp.). Chiar şi după ani de zile de 
utilizare, efectele acestui medicament de uz 
veterinar sunt pe deplin dovedite

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
1 plic (5 g) sau 2 măsuri (2½ g/lingură) la 2 litri de 
apă pentru 40 de porumbei sau amestecat cu 1 
kg de hrană*, se administrează între 1 şi 5 zile. 

Pulbere pentru administrare orală. Disponibil în 
plicuri de 5 g şi recipiente de 150.

I N D I C AȚ I I : Îmbunătățirea condiției, infecții ale sitemului respirator superior  
              și ale intestinelor

*Boabele pot fi umezite printre altele cu Belgasol ®



12

I N F O R M AȚ I I  D E S P R E  P R O D U S E

Tratament veterinar pentru combaterea com-
plexului ornitoză, cu simptome cum ar fi: cioc 
murdar, respirație dificilă (sunătoare), pleoape 
umflate, căscat, scăderea dorinței de zbor, 
strănut, scărpinarea gâtului, capete umflate.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
1 plic (5 g) sau două măsuri (2½ g/lingură) în 2 
litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană pen-
tru 40 de porumbei, se administrează între 3 şi 5 
zile consecutiv. Se poate administra până înainte 
de îmbarcare cu o zi. 
În timpul sezonului de curse: Cu câteva zile 
înainte de îmbarcare: 1 măsură (2½ g/lingură) 
într-un litru de apă sau amestecată cu jumătate 
de kg de hrană*.

Pulbere pentru adminitrare orală. 
Disponibil în pliculețe de 5g sau recipient de 80g.

Un preparat combinat pentru tratarea ornitozei 
complexe cu simptome cum ar fi: cioc murdar, 
respirație dificilă (sunătoare), pleoape umflate, 
căscat, scăderea dorinței de zbor, strănut, scăr-
pinarea gâtului, capete umflate. Ideal pentru 
tratmentul individual al porumbeilor. Rapid şi 
foarte eficient.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
1 tabletă de 2 ori pe zi, se administrează între 3 
şi 5 zile consecutiv.  În timpul sezonului de cur-
se: Se administrează 1 tabletă la un porumbel 
cu o zi înainte de îmbarcare. Tablete orale. Disponibile în cutie de 50 tablete.

BelgaTai ®

I N D I C AȚ I I :  Tratamentul ornitozei

OrniStop ® – Comprimate

Vezi pagina 43 pentru toate simptomele și dife-
ritele combinații posibile cu produsele Belgica 
de Weerd pentru ornitoză.
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Tablete orale. Disponibile în cutie de 50 tablete.

Vezi pagina 43 pentru toate simptomele și diferitele combinații posibile cu produsele Belgica de Weerd 
pentru ornitoză.

INDICAȚII: Tratamentul ornitozei

Pulbere pentru administrare orală. Disponibilă în 
plicuri de 5 grame.

Tratament veterinar în cazul simptomelor com-
plexului ornitoză (infecții ale sistemului respira-
tor). Recomandat în mod special porumbeilor 
tineri.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
Cu o zi înainte de îmbarcare 1 plic (5 g) în 2 
litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană*. 
Se poate alterna cu OrniSpecial sau W.N. Red/
W.N. Black.

Orni 3

A.S. Antislijm
Un tratament eficient împotriva mucusului în 
gât, cauzat de iritații ale membranei mucoase 
şi ale tractului respirator superior şi a membra-
ne guşii.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
1 plic (5 g) în 2 litri de apă pentru 40 de porum-
bei sau amestecat cu 1 kg de hrană*, adminis-
trat 3 zile consecutiv.

Pulbere pentru administrare orală. Disponibil în 
plicuri de 5 grame.

INDICAȚII: Infecții ale sistemului respirator superior și a membranei gușii

*Boabele pot fi umezite printre altele cu Belgasol ®
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I N F O R M AȚ I I  D E S P R E  P R O D U S E

Ornisol

Tratament veterinar eficient împotriva infecții-
lor sistemului respirator (complexului ornitoză), 
cu simptome clinice specifice, cum ar fi: cioc 
murdar, respirație dificilă (sunătoare), pleoape 
umflate, căscat, scăderea dorinței de zbor, 
strănut, scărpinarea gâtului, capete umflate.

Este recomandat atât puilor cât şi porumbeilor 
maturi. Poate fi administrat ca şi ameliorator 
general când porumbeii nu sunt în formă. Se 
poate utiliza cu câteva zile înainte de îmbarcare.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
O picătură la un porumbel, direct în cioc, de 2 ori 
pe zi sau un capac de Ornisol amestecat cu 1 litru 
de apă, pentru 20 de porumbei, administrat pe o 
perioadă între 1 şi 4 zile. În caz de ornitoză com-
plexă severă combinați cu BelgaTai®.

Soluție orală. Disponibilă in sticle de 50ml.

INDICAȚII: Tratamentul ornitozei
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ParaStop ® Pulbere & Para Comprimate

Tabletele ParaStop sunt folosite împotriva para-
tifozei (salmonelozei), bacteriei E.coli şi infecțiilor 
intestinale specifice cauzate de bacterii Gram 
negative. Este un preparat combinat care şi-a do-
vedit fiabilitatea mai mulți ani la rând. Tabletele 
pot fi administrate atât pe parcursul perioadei de 
năpârlire cât şi pe parcursului celei de reproduce-
re chiar şi imediat după eclozare.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE 
PENTRU PUDRŢ
1 plic (5 g) sau două măsuri (2½ g/lingură) în 2 litri 
de apă pentru 40 de porumbei sau amestecat cu 
1 kg de hrană*, se administrează pe o perioadă 
cuprinsă între 10 şi 14 zile. Porumbeii infestați 
trebuie tratați individual cu Para Tablete pe par-
cursul primelor 7 zile de tratament: 1 pastilă de 
două ori pe zi.
Pot fi folosite imediat după sezonul curselor şi 
chiar înainte de perioada de împerechere/repro-
ducere, pentru aproximativ 8 zile.  De asemenea 
este folosit şi înainte cu câteva săptămâni înainte 
de începerea sezonului de curse pe o perioadă de 
8 zile (un tratament de 8 zile va fi suficient în ma-
joritatea cazurilor). 

I N D I C AȚ I I :  Tratamentul paratifozei, E-coli, infecții intestinale specifice

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE 
PENTRU TABLETE:
Pentru tratamentul individual al bolilor clinice 
ale porumbeilor: se administrează 1 tabletă de 
două ori pe zi pentru un porumbel, se adminis-
trează timp de 5-7 zile. 

Vezi pagina 42 pentru toate simptomele paratifozei.

Pulbere pentru administrare orală. Disponibil în 
pliculețe de 5 g și recipiente de 150 g și 300 g.

Comprimate pentru administrare orală.
Disponibil în cutie de 50 tablete.

*Boabele pot fi umezite printre altele cu Belgasol ®
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I N F O R M AȚ I I  D E S P R E  P R O D U S E

Parasol

Este folosit împotriva paratifozei (salmone-
lozei), bacteriei E-coli şi infecțiilor intestinale 
specifice. Se poate utiliza pe parcursul perio-
adei năpârlire şi reproducere chiar şi imediat 
după eclozare.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
4 ml se adaugă într-un litru de apă pentru 20 de 
porumbei pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 14 
zile, ținând cont de severitatea bolii.

Soluție pentru administrare orală. Disponibil în 
recipiente de 100 ml.

Vezi pagina 42 pentru toate simptomele paratifozei.

I N D I C AȚ I I :    Tratamentul paratifozei, E-coli, infecții intestinale specifice

Paratifoză Paratifoză
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4 in 1 Mix

O combinație cu efect rapid în cazul sindromu-
lui adeno-coli. De asemenea eficient în cazul 
fecalelor apoase cronice, datorate infecțiilor 
PMV (paramixovirozei).

Simptomele, mai ales la pui sunt: pierderea 
condiției fizice, vărsături, excremente galben/
verzui sau apoase, pierderea în greutate şi chi-
ar moartea. 

Mix 4 în 1 este o alternativă pentru Belgamco.

I N D I C AȚ I I :   Sindromul adeno-coli și alte infecții intestinale

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
1 plic (5 g) sau 2 măsuri (2½ g/ lingură) în 2 litri de 
apă, pentru 40 de porumbei sau amestecat cu 1 
kg de hrană*, se administrează timp de 5-7 zile. 

 

 
Poate fi administrat oricând, chiar şi în perioada 
de reproducere sau năpârlire sau în timpul sezo-
nului de curse.

SFAT
Ca efectul tratamentului să fie îmbunătățit se 
poate combina cu Belgasol: 1 plic (5 g) sau 2 
măsuri (2½ g/ lingură) de Mix 4 în 1, în 2 litri de 
apă la care se adaugă 15 ml de Belgasol.

Pulbere pentru administrare orală. Disponibilă în 
pliculețe de 5 g sau recipiente de 80 g.

Vezi pagina 44 pentru toate simptomele și diferitele combinații posibile cu produsele Belgica de 
Weerd pentru sindromul adeno-coli.

*Boabele pot fi umezite printre altele cu Belgasol ®
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I N F O R M AȚ I I  D E S P R E  P R O D U S E

Vezi pagina 44 pentru toate simptomele și diferitele combinații posibile cu produsele Belgica de 
Weerd pentru sindromul adeno-coli.

Belgamco ® – pudră & comprimate
Remediu combinat pentru tratamentului sind-
romului adeno-coli, atât pentru pui cât şi porum-
bei maturi (excremente apoase, galben/verzui, 
vărsături, pierdere în greutate sau chiar deces) şi 
alte infecții intestinale (E coli), enterococ, strep-
tococ şi infecții de stafilococi, în special stafilo-
cocul intermedius, unul dintre cauzele principale 
al apariției complexului ornitoză (sinuzită). Este 
un tratament rapid şi eficient.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE 
PENTRU PUDRŢ:
1 plic (5 g) sau 2 măsuri (2½ g/ lingură) în 2 litri de 
apă sau amestecat cu 1 kg de hrană* pentru 40 de 
porumbei, timp de 5-7 zile consecutiv. Belgamco 
poate fi combinat cu Belgasol. În cazuri de boală 
severă Belgamco pot fi combinat cu Cobel: 1 plic 
(5 g) sau 2 măsuri (2½ g/ lingură) de Belgamco + 
aprox. 6 ml de Cobel în 2 litri de apă pentru 40 de 
porumbei administrat timp de 5-7 zile. 

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE 
PENTRU COMPRIMATE:
Se administrează 1 tableta, de două ori pe zi, 
timp de 5 zile consecutiv.

I N D I C AȚ I I :   Sindromul adeno-coli și alte infecții intestinale

Pulbere  şi tablete pentru administrare orală. 
Disponibil în plicuri de 5 g şi recipiente de 80 g. 

Disponibile în cutii cu 50 tablete.
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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.

Tratament veterinar pentru cazurile de sindrom 
adeno-coli sau alte infecții gastro-intestinale, 
precum salmoneloza, klebsiella şi campilobac-
ter. Simptome: pierderea în greutate, vărsături, 
excremente apoase sau galben/verzui, pierde-
rea în greutate sau chiar deces.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
3 sau 4 ml într-un litru de apă se administrează 
timp de 5 până la 7 zile pentru 20 de porumbei, în 
funcție de gravitatea infecției. 
În caz de boală severă se poate administra în 
combinație cu Belgamco: aproximativ 6 ml de 
Cobel + 1 plic (5 g) sau două măsuri (2½ g/ lin-
gură) de Belgamco în 2 litri de apă pentru băut. 

Soluție pentru administrare orală. Disponibilă în 
sticluțe de 100 de ml.

Vezi pagina 44 pentru toate simptomele și diferitele combinații posibile cu produsele Belgica de 
Weerd pentru sindromul adeno-coli.

I N D I C AȚ I I :    Sindromul adeno-coli și alte infecții intestinale

Cobel ®

*Boabele pot fi umezite printre altele cu Belgasol ®
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I N F O R M AȚ I I  D E S P R E  P R O D U S E

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 ®

Tratament veterinar care trebuie administrat în 
cazuri de infecții bacteriene intestinale (E. Coli, 
salmoneloza şi altele) sau în cazuri de ornitoză.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
În funcție de severitatea simptomelor: se
administrează între 2 şi 3 ml într-un litru de apă 
timp de 3 până la 10 zile.
   În timpul pregătirii pentru perioada de reprodu-

cere: se administrează timp de o săptămână, cu 
câteva săptămâni înainte de împerechere
   De asemenea se utilizează destul de des cu 2 

săptămâni înaintea sezonului de curse, timp 
de 5 zile.
  Se poate administra şi la începutul sezonului de 
    curse, câteva zile.

Soluție pentru administrare orală. Disponibilă în 
sticluțe de 100 ml. 

I N D I C AȚ I I : E-coli, salmonella, ornitoză
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BelgaWormac ® – pulbere

Tratament veterinar împotriva infecțiilor cu 
viermi capilari, rotunzi sau tenii  (Capillaria spp.
şi Ascaridia spp.). În timpul administrării porum-
beii pot fi hrăniți normal. Are un efect rapid, fără 
efecte secundare, nu provoacă greață. 

Nu se administrează în perioada de năpârlire 
sau când porumbeii au ouă.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
2 măsuri de 5 g (10 g) într-un litru de apă se ad-
ministrează timp de 2 zile. Dacă este necesar, 
tratamentul se repetă după aproximativ 2-3 
săptămâni. 

Nu administraţi împreună cu hrana!
Pentru e preveni riscul reinfectării dezinfectați 
voliera. Se elimină mizeria existentă pe po-
deaua cuştilor dacă este cazul, se umezeşte cu 
apă, după care se flambează.

I N D I C AȚ I I : infecții cu viermi

Pentru mai multe informații despre infecțiile cu viermi  vezi pagina 44.

Oul viermelui rotund sub microscop                             

Pulbere pentru administrare orală. Disponibilă 
în recipiente de 60 g. Pentru uz individual, de 
semenea disponibil în format de comprimate.

Oul viermelui capilar sub microscop
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I N F O R M AȚ I I  D E S P R E  P R O D U S E

BelgaWormac ® – comprimate

Tratament veterinar împotriva infecțiilor cu 
viermi capilari, rotunzi sau tenii  (Capillaria 
spp.şi Ascaridia spp.). Ideal pentru tratamentul 
individual al porumbeilor. Are un efect rapid, 
fără efecte secundare, nu provoacă greață. 
Porumbeii pot fi hrăniți normal. Comprimatele 
Belga Wormac pot fi administrate inclusiv în 
săptămâna îmbarcării. 

Nu se administrează în perioada de năpârlire 
sau când porumbeii au ouă.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
1 tabletă la un porumbel, se repetă trata-
mentul după aproximativ 2-3 săptămâni. 
În caz de infecție severă se recomandă admi-
nistrearea unui comprimat pe zi timp de 2 zile 
consecutiv. 
Pentru e preveni riscul reinfectării dezinfectați 
voliera. 

Se elimină mizeria existentă pe podeaua cuşti-
lor dacă este cazul, se umezeşte cu apă, după 
care se flambează.

Comprimate pentru administrare orală. Disponi-
bile în cutii de 50 de tablete. 

I N D I C AȚ I I : infecții cu viermi

Pentru mai multe informații despre infecțiile cu 
viermi  vezi pagina 44.
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BelgaCoxi ® – comprimate

Tratament veterinar împortiva coccidiozei cau-
zate de bacteriile Eimeria labbeana, Eimeria 
columbarum şi Eimeria columbae. Uşor de ad-
ministrat, foarte eficient, fără efecte negative. 
Porumbeii pot fi hrăniți normal. Îmbunatățeşte 
condiția fizică. Coccidioza apare în general la 
păsări cu imunitatea scăzută şi care trăiesc în-
tr-un mediu cu umiditate crescută şi risc mare 
de infecție. În cazuri de boală severă aceasta se 
manifestă prin excremente apoase şi pierdere 
uşoară în greutate.

I N D I C AȚ I I :  Tratamentul coccidiozei

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
1 tabletă pentru un porumbel, se repetă trata-
mentul după 2 săptămâni. Pentru e preveni riscul 
reinfectării dezinfectați voliera. Se elimină mize-
ria existentă pe podeaua cuştilor dacă este cazul, 
se umezeşte cu apă, după care se flambează.

 
Comprimate pentru administrare orală. Disponi-
bile în cutii de 50 de tablete.

Ciccidioza sub microscop
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I N F O R M AȚ I I  D E S P R E  P R O D U S E

Se utilizează împotriva ectoparaziților (păduchi şi aca-
rieni).

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
O dată pe lună se aplică pe pielea de pe gât, iar în ca-
zuri de infestare severă se aplică şi pe pielea coccisu-
lui. În perioada sezonului de curse se aplică la începu-
tul săptămânii. 

Substanță pentru aplicare locală. 
Disponibilă în sticluțe de 10 ml.

Ectopar

I N D I C AȚ I I : Infecții cu ectoparaziți

Păduchi și acarieni
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Se utilizează pentru dezinfectarea ochilor, a 
canalelor lacrimale sau a membranei mucoase 
a nasului, în cazul în care se observă simptome 
precum ochi umezi sau umflați. 

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
Preventiv: înainte de îmbarcare şi după reveni-
rea acasă câte o picătură în ambii ochi sau nări.
Pentru tratare: de câteva ori pe zi o picătură în 
ambii ochi şi nări, timp de 3-4 zile.

Disponibil în sticluțe de 20 ml.

BelgaDrops (picături pentru ochi şi cioc)

I N D I C AȚ I I :  In cazul problemelor ochilor și a membranei mucoasei nazale 



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. KBDB 2016
8th Nat. Champion Young Birds KBDB 2017
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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
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I N F O R M AȚ I I  D E S P R E  P R O D U S E

Belgasol ®

Belgasol este o combinație unică de electroliți, 
vitamine şi oligoelemente, care asigură energie şi 
îmbunătățesc rehidratarea corpului la viteze mari. 
Acest lucru este important în perioada sezonului 
de curse, la temperaturi mari şi curse dificile.
Belgasol este cel mai bun remediu în timpul se-
zonului de împerechere în cazul în care apar bruc 
simptome precum excremente apoase, atunci 
când se face trecerea de la lapte la porumb, când 
beau apă în mod excesiv sau se confruntă cu pier-
derea în greutate. Efectul este mai bun şi mai rapid 
decât administrarea electroliților convenționali. 

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
În perioada sezonului de concurs: de 2-3 ori 
pe săptămână dați 15ml la 1 litru de apă. În ziua 
sosirii puteți administra 25ml la 1 litru de apă.
Belgasol poate fi administrat și în ziua îmbar-
cării.
În perioada sezonului de reproducere: pen-
tru a avea pui puternici și pentru a le asigura o 
creștere sănătoasă adăugați 25ml la 1 litru de 
apă timp de 5 zile consecutiv, imediat ce puii au 
o săptămână de viață.

Belgasol poate fi utilizat împreună cu oricare 
dintre celelalte produse ale noastre.

Disponibil în sticluțe de 250 ml, 500 ml, 1000 ml 
şi 5000 ml.

I N D I C AȚ I I : Pierderea de 
lichide (deshidratare) în timpul se-
zonului de înperechere și concurs

Pui bine crescuți cu excremente cu aspect 
normal
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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 este un produs de înaltă calitate, 
uşor de dizolvat, un preparat echilibrat cu mul-
tivitamine, bazat pe agenți energetici. Acesta 
conține minerale si oligoelemente, inclusiv fier 
şi iod. Se administrează pentru tratarea rapidă 
şi eficientă a carențelor de vitamine, în perioa-
dele de stres, dinainte şi de după curse. Poate 
fi administrat şi după tratamente terapeutice.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
1 zi sau 2 consecutiv, se administrează 1 plic 
(5 g) în 3 litri de apă sau în 1½ kg hrană*. 

În timpul sezonului de curse, se administrează 
o dată pe săptămână, marți.

Disponibil în plicuri de 5 g.

Belga Bion ®

I N D I C AȚ I I :  în cazul deficiențelor  de vitamine, după tratamente și în caz de stres

*Boabele pot fi umezite printre altele cu Belgasol ®
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I N F O R M AȚ I I  D E S P R E  P R O D U S E

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.

Rezultatele de succes în orice sport de top ne-
cesită consolidarea sistemului imunitar. În cazul 
porumbeilor acest lucru poate fi obținut cu ajuto-
rul produsului Belga Fit, un amestec pe bază de 
vitamine, electroliți, oligoelemente, aminoacizi, 
dextroză şi drojdie de bere. Belga Fit se poate 
combina cu Belgarlic + Vit. E pentru îmbunătăți-
rea condiției fizice şi năpârlire optimă.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
În perioada de reproducere: începând cu ziua 
împerecherii  - umeziți 1 kg până la 1½ kg de 
hrană cu 15 ml de Belgarlic +  Vit. E, apoi ameste-
cați hrana cu o măsură (10 g) de Belga Super Fit, 
pe o perioadă de 3 până la 5 zile consecutiv.
Sezonul de curse: la începutul săptămânii - ume-
ziți 1 kg până la 1½ kg de hrană cu 15 ml de Bel-
garlic +  Vit. E, apoi amestecați hrana cu

 o măsură (10 g) de Belga Super Fit, pe o perioadă 
de 2 zile.
Pe timp de iarnă/perioada de năpârlire: ume-
ziți o dată sau de două ori pe săptămână 1 kg de 
hrană cu 15 ml de Belgasol sau 15 ml de Bergalic 
+ Vit. E, apoi amestecați hrana cu o măsură (10 g) 
de Belga Super Fit. 

Disponibil în recipient de 500 g.

Belga Super Fit

I N D I C AȚ I I :  Pentru îmbunătățirea condiției generale
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Belga Biovit

Belga Biovit este ideal în timpul perioadei de 
năpârlire și de reproducere. Acesta conține 
substanțe nutritive esențiale (inclusiv minerale 
lichide și oligoelemente), în proporțiile corecte 
pentru o creștere optimă a noilor pene. Belga 
Biovit face penele netede, lucioase și mătăsoa-
se.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
În timpul reproducerii și perioadei de năpârlire: 
10 ml belga Biovit în 2 litri de apă, de două până 
la trei ori pe săptămână.

Disponibil în sticluțe de 250 ml, 500 ml și 1000 ml

I N D I C AȚ I I : Creștere optimă a penelor noi

Essential Oil Belgica

Ulei compus ştiințific, care conține gama oryzanol, 
lecitină, carnitină şi creatină pentru îmbunătățirea 
rezistenței. Conține şi extracte din plante care au 
un efect pozitiv asupra echilibrului microflorei 
intestinale. Essential Oil este un ulei de înaltă ca-
litate care are un efect pozitiv asupra dezvoltării 
penajului în perioada de năpârlire şi asigură buna 
creştere a puilor.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
De-a lungului anului: de 2 sau 3 ori pe săptămână, 
25 ml de Essetial Oil se amestecă cu 1 kg de hrană.

Disponibil în sticluțe de 500 ml

I N D I C AȚ I I : Ulei care conține gama oryzanol, lecitină, carnitină şi creatină 

*Boabele pot fi umezite printre altele cu Belgasol ®
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I N F O R M AȚ I I  D E S P R E  P R O D U S E

Ulei de usturoi de înaltă calitate cu extract de 
usturoi și acizi grași esențiali cu o concentrație 
mare de vitamina E pentru îmbunătățirea re-
zistenței după o boală infecțioasă și ajutor în 
situații stresante. Pentru reproducere bună, 
rezultate positive în problemele de fertilitate, 
detoxifierea organismului și purificarea sânge-
lui precum și un bun antioxidant.

Belgarlic + Vit.E se combină cu Belga Super Fit 
pentru îmbunătățirea condiției si năpârlire op-
tima.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
Perioada de reproducere: începând cu ziua 
împerecherii - umeziți 1 kg până la 1½ kg de 
hrană cu 15 ml de Belgarlic +  Vit. E, apoi ames-
tecați hrana cu o măsură (10 g) de Belga Super 
Fit, pe o perioadă de 3 până la 5 zile consecutiv.
Sezonul de curse: la începutul săptămânii - 
umeziți 1 kg până la 1½ kg de hrană cu 15 ml de 
Belgarlic +  Vit. E, apoi amestecați hrana cu o 
măsură (10 g) de Belga Super Fit, pe o perioada 
de 2 zile.

Pe timp de iarnă/perioada de năpârlire: ume-
ziți o dată sau de două ori pe săptămână 1 kg de 
hrană cu 15 ml de Belgasol sau 15 ml de Berga-
lic + Vit. E, apoi amestecați hrana cu o măsură 
(10 g) de Belga Super Fit.

Agitaţi înainte de utilizare!

Disponibil în sticluțe de 250 ml şi 500 ml.

Belgarlic + Vit. E

I N D I C AȚ I I :  Ulei de usuroi + vit.E, antioxidant
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BelgaBac

Pulbere solubilă în apă ce conține probiotice si 
electroliți. Pentru echilibrul florei intestinale și 
îmbunătățirea tulburărilor electrolitice, reco-
mandat după curse şi alte cauze de stres, cum 
ar fi vaccinarea. De asemenea, să fie administrat 
după un tratament terapeutic.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
2 măsuri (5 g în total) sau 1 plic în 2 litri de apă 
sau amestecată cu 1 kg de hrană pentru 40 de 
porumbei, timp de 2 zile.

Pulbere alcătuită din peptide cazeine hidroliza-
te și aminoacizi, în combinație cu polifenoli din 
taninuri hidrolizabile. Pentru a îmbunătăți echi-
librul electrolitic deranjat, a promova o flora in-
testinală echilibrată și pentru a crește rezistența 
împotriva oricăror bacterii și ciuperci. Recoman-
dată după curse și alte cauze de stres, cum ar fi 
vaccinarea. De asemenea, să fie administrat 
după antibiotic.

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
2 măsuri (în total 5 g) amestecate cu 1 kg de 
hrană pentru 40 de porumbei, timp de 5 zile 
consecutiv.

BelgaSun (remediu intestinal)

I N D I C AȚ I I :  După tratament terapeutic

I N D I C AȚ I I :  Excremente moi în caz de stres

Disponibilă în recipiente de 100 g sau în plicuri de 5 g.

Disponibilă în recipient de 100 g.

*Boabele pot fi umezite printre altele cu Belgasol ®
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I N F O R M AȚ I I  D E S P R E  P R O D U S E

Pastile pe bază de complex de vitamina B 
  Stimulează viteza şi rezistența
    poate fi utilizat în cazul otrăvirii
   are un efect pozitiv asupra tulburărilor de 

fertilitate

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
1 sau 2 pastile înainte de îmbarcare şi la întoar-
cerea acasă după curse dificile.
În caz de otrăvire: 1 pastilă de 2 ori pe zi, timp 
de 4 zile .
Pentru îmbunătăţirea fertilităţii: 1 pastilă pe 
zi începând cu ziua împerecherii până când 
porumbeii au ouă. Disponibile în recipient de 100 de pastille.

Amestec lichid puternic de multivitamine. 
În cazul unui deficit de vitamine, înainte sau 
după curse și în situații de stress. 

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
1 ml într-un litru de apă.

Soluție pentru administrare orală. Disponibilă în 
sticluțe de 100 ml. 

Vitaboli ®

Dynavite

I N D I C AȚ I I :  îmbunătățirea și consolidarea condiției generale

I N D I C AȚ I I :  Deficiență de vitamine



Para Control Boost

Para Control Boost este o nouă metodă de sta-
bilizare a florei intestinale, ajutând intestinele să 
elimine mai bine bacteriile patogene. 
Para Control Boost promovează echilibrul intes-
tinal și astfel îmbunătățește rezistența și imuni-
tatea porumbelului. 

INSTRUCŢIUNI DE ADMINISTRARE
1ml per porumbel a se administra oral în gușă.
Dacă e necesar repetați după 3 săptămâni.
Urmând a se repeta o dată pe an.
Atenție:  Nu injectați!

Agitați bine înainte de folosire.
Depozitați în loc răcoros.

Disponibil în sticluțe de 100 ml.

I N D I C AȚ I I :  Stabilizare a florei intestinale
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Program pentru reproducție
ÎNAINTE DE SEZONUL DE ÎMPERECHERE
Cu câteva săptămani înainte de împerechere este re-

comandabil să fi e verifi cate excre-mentele porum-

beilor pentru a putea detecta prezența viermilor, 

coccidiozei sau salmonelo-zei şi să fi e tratați în caz 

de nevoie:

  în caz de coccidioza, tricomonoză, hexamitiază       

se recomandă B.S.®    

 

 în cazul detectării viermilor se recomandă  

    BelgaWormac® 

 în caz de Salmonella şi E. coli se recomandă    

    ParaStop®
Las medicinas veterinarias mencionadas son seg-

uras, no causan vómitos u otros daños. También 
están disponibles es comprimidos para trata-
miento individual.

INSTRUCŢ IUNI DE ADMINISTRARE BELGAWORMAC ®

(Nu se recomanda în perioada de reproducere 
când porumbeii au ouă) 2 măsuri (5 g per lingură) 
într-un litru de apă sau o tabletă la un porumbel, 2 
zile consecutiv. Nu amestecaţi niciodată Belga-
Wormac® cu hrana. După deparazitare: se admi-
nistrează 

timp de o zi sau două Belga Bion®, 1 plic în 3 litri 
de apă sau în 1½ kg de hrană. După deparazit-
are este recomandat să se dezinfecte-ze volie-
ra pentru a preveni riscul de reinfectare: se 
îndepărtează mizeria de pe podeaua voliere, se 
umezeşte cu apă după care se fl ambează.

INSTRUCŢ IUNI DE ADMINISTRARE B.S . ®(BETTER DIGESTION)
Cu aproximativ 3 săptămâni înainte de împe-
rechere puteți da porumbeilor B.S.® împotriva 
tricomonozei:  1 plic la 2 L apă sau în 1 kg de 

hrană*, timp de 3 zile consecutiv. Disponibil și 
sub formă de comprimate (vezi pagina 9).

INSTRUCŢ IUNI DE UTILIZARE PARASTOP ®

Preventiv: de la fi nalul perioadei de năpârlire 
şi până la începutul sezonului de reproducere: 
1 plic în 2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de 
hrană* timp de aproximativ 8 zile. 
Curativ: 1 plic în 2 litri de apă sau amestecat 
cu 1 kg de hrană* timp de 10 până la 14 zile. 

Disponibil şi sub formă de comprimate. Dacă 
porumbeii beau puțină apă (toamna şi iarna) 
se recomandă administrarea produsului Para 
Stop amestecat cu hrană*. 

Un sezon de reproducere sănătoasă  
este baza viitorilor campioni.
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ÎN PERIOADA SEZONULUI DE ÎMPERECHERE
După ce porumbeii au ouă se administrează 
B.S.® timp de 6 zile: 1 plic in 2 litri de apă sau 1 
plic amestecat cu 1 kg de hrană*. Previne apariția 
tricomonoză, infecții ale membrane mucoase ale 
guşii, coccidiozei si hexamitiazei. B.S®. ajută la 
procesul de năpârlire. 
Mai mult, o dată pe săptămână se adminis-
trează Belga Bion®:  1 plic în 3 litri de apă sau 1 
plic ames tecat cu 1 kg de hrană*. 

Când puii au 7 zile li se poate administra  
Belgasol®: 25 ml într-un litru de apă. Belgasol® 
este o combinație de electroliți cu vitamine şi 
aminoacizi. Asigură creşterea optimă a puilor. În 
acelaşi timp li se pot adminis-tra grit şi minerale. 

SFAT:  în cazul problemelor de fertilitate este recomandat să administraţi 
porumbeilor Belgarlic + Vit. E: de 2 ori pe săptămână 15 ml amestecat cu 
1 kg până la 1½ kg de hrană. Tratamentul trebuie început cu 3 săptămâni 
înainte de împerechere.

Armani

DV. 05031-96-723
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Son ‘Samurai’ x ‘Snoopy’

Samurai
     1st Nat. Barcelona               7.767 p.
  2nd Int. Barcelona             26.807 p.
 49th Nat. Barcelona 10.574 p.
 79th Int. Barcelona 33.146 p.

Snoopy
Daughter 'Oude Kruk' x 'Jacky'
Grandmother 1st & 2nd Nat. Dax Germany 
2001
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Sezonul curselor pentru porumbei maturi

FOND
Cu o săptămână înaintea îmbarcării:
BelgaTai® sau OrniSpecial®: 1 lingură într-un litru 
de apă pentru 3 zile consecutive. Apoi se adminis-
trează 1 plic  Belga Bion® în 2 litru de apă pentru 2 
zile urmată de Belgasol®: 1 lingură într-un litru de 
apă timp de 2 zile până în ziua îmbarcării. Pentru 
curse mai dificile şi mai  lungi în ziua îmbarcării 
se administrează o pastilă sau două de Vitaboli®. 
Pentru cursele dificile: 1-2 pastilă 

de Vitaboli® înainte de îmbarcare şi imediat după 
reve-nirea acasă. După revenirea acasă:15 ml de 
Belgasol® într-un litru de apă, după care 2 zile 
consecutiv se administrează B.S.® (Better Di-
gestion): 1 plic în 2 litru de apă sau amestecat cu 
1 kg de hrană*. 

Notă: o dată la trei săptămâni, 3 zile cu B.S.®: 
1 plic la 2 litri de apă sau la 1kg de hrană*.

MARATON
Sistemul prezentat se axează pe limitarea 
pier-derii umidității în timpul curselor și îmbarca-
rea porumbeilor în cel mai curat mod posibil. 
1 săptămână înainte de îmbarcare: OrniSpecial® 
sau BelgaTai® sau Ornisol® timp de 3 zile conse-
cu-tive. Apoi 2 zile Belga Bion®:  1 plic în 2 litru de 
apă urmată de 2 zile cu Belgasol®: 1 linguriță la 1L 
apă, până la ziua îmbarcării inclusiv.

În cazul concursurilor mai grele: 1 pastilă Vita-
boli înaintea îmbarcării și imediat la întoarcere.  
Imediat după întoar-cere: 1 linguriță Belgasol® 
la 1L apă apoi 2 zile consecutive B.S.® (Better 
Digestion): 1 pliculeț la 2L apă sau la 1kg hrană*.

VITEZĂ Ş I  DEMIFOND
Cu o săptămână înainte de începerea sezonului 
de împerechere: 1 plic de A.S® (Anti Slime) sau  
Ornispecial® în 2 litri de apă timp de 3 zile con-se-
cutiv.
Cu o zi înainte de îmbarcare: 1 plic de W.N.® sau 
OrniSpecial® în 2 litri de apă.
Îmediat după revenirea acasă:
Belgasol®: 25 ml într-un litru de apă, apoi timp 
de jumate de zi B.S.® (Better digestion) 1 plic în 
2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană*. 
B.S.® poate fi  administrat împreună cu Belgasol®  

Marţea sau miercurea:
1 plic de Belga Bion® în 3 litri de apă sau 1 plic ames-
tecat cu 1½ kg de hrană*. Puteți observa că după 
5 curse performanțele porumbeilor pot să scadă. 
Acest lucru poate fi  cauzat de o infecție a trac-
tului respirator superior. Porum-beii ajung acasă 
obosiți, pierd din greutate, se antrenează greu, 
se întorc acasă mai tarziu şi pot pierde o parte din 
pene. În aceste cazuri administrați porumbeilor  
OrniSpecial® sau BelgaTai®: 1 lingură într-un litru 
de apă sau 1 plic în în 2 litri de apă pentru 2 sau 3 
zile lunea, marțea.

SFAT:  Este obligatorie vaccinarea păsărilor adule împo-triva paramixovirozei o 
dată pe an.
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Olympic 
Marathon Queen

NL. 08-3828610
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Strain 'Samurai', 'Oude Kruk', 'Klamper'
 1st  Ace Pigeon Marathon Olympiad  

Poznan 2011
 7th Nat. Bordeaux 18.023 p.
 7th Nat. Cahors 13.185 p.
 22th Nat. Bordeaux 13.242 p.
 45th Nat. Montauban 18.668 p.
 113th NPO Bergerac 4.884 p.

Sezonul curselor pentru porumbei maturi Sezonul curselor pentru pui

Vaccinul împotriva paramixovirozei este 
pre-ferabil să se administreze când puii au 
aproxi-mativ 5 săptămâni de viață, urmat de 
RAPEL, după 4-6 săptămâni de  la prima vac-
cinare. Pui-lor care sunt înțărcați li se adminis-
trează trata-mentul B.S® timp de 7 zile: 1 plic în 
2 litri de apă sau amestecat cu 1 kg de hrană*.
Cu aproximativ 10 zile înainte de începerea 
antrenamentelor trebuie sa li se administreze 
B.S.® pentru încă 5 zile consecutiv.

În timpul sezonului se curse:
Cu o zi înainte de îmbarcare: Orni3® sau  
OrniSpecial®: 1 plic în 2 litri de apă sau o lingură 
ames-tecat cu 1 litru de apă.
În loc de Orni3® sau OrniSpecial® puteți de 
ase-menea administra BelgaTai® sau Ornisol®. 
Imediat după întoarcerea acasă: Belgasol®: 1 
lingură într-un litru de apă, urmat de B.S.® 
(Better Digestion) 1 plic în 2 litri de apă sau 
ames-tecat cu 1 kg de hrană* timp de o zi şi 
jumătate.
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Program pentru nâpârlire

Programul noastru pentru năpârlire, oferă cele 
mai bune cerințe pentru o sănătate optimă şi 
năpârlire impecabilă.
Năpârlirea perfectă toamna, este baza per-
formanțelor optime pentru sezonul următor. 
În cazul în care se suspectează că porumbeii 
ar fi  bolnavi de paratifoză, se observă parali-
zie la aripi sau picioare, porumbeii au gâtu-
rile răsucite, se recomandă tratarea cu Pa-
raStop®: 1 plic în 2 litri de apă sau amestecat 
cu 1 kg de hrană*, timp de 10 până la 14 zile. 
Cînd observați genul acesta de simptome în 
crescătorie se recomandă adminstrarea trata-
mentului ParaStop® timp de 8  până la 10 zile.

    La începutul perioadei de năpârlire: timp de 
săptămână 15 ml de Belga Biovit® în 2 litri 
de apă, după care se administrează 15 ml de 
Belga Biovit® în 2 litri de apă de 2 sau 3 ori pe 
săptămână. 
  O dată pe săptămână Belga Bion®: 1 plic în  
    3  litri  de apă sau amestecat cu 1½ kg de   
    hrană.
  La fi ecare 4 săptămâni: B.S.® (Better Diges-
     tion): 1 plic în 2 litri de apă sau amestecat cu 1    
    kg de hrană timp de 3 zile consecutiv. 

Programa de iarna

Programul nostru de iarnă, din decembrie până 
în februarie, pentru o năpârlire corectă şi  o 
sănătate constantă:

Prima jumătate a lunii: 2 zile consecutiv W.N.® 
(White noses) 1 plic în 2 litri de apă sau 1 plic 
amestecat cu 1 kg de hrană.
A doua jumătate a lunii: 2 zile consecutiv B.S.®

(Better digestion): 1 plic în 2 litri de apă sau 1 
plic amestecat cu 1 kg de hrană*.

O zi pe săptămână Belga Bion®: 1 plic în 3 litri 
de apă sau 1 plic amestecat cu 1½ kg de hrană*.

SFAT:  La sfârșitul sezonului sfătuim testarea excrementelor porumbeilor pentru 
detestarea viermilor, coccidiozei și paratifoidei. Această examinare trebuie să 
aibe loc înaintea perioadei de năpârlire.
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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 (St-Vincent) 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 (St-Vincent) 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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Informatii importante despre boli 

Porumbeii bolnavi consumă mai puțină hrană şi apă, de aceea trebuie tratați separat în aşa fel încât să 
primească în mod corect doza de tratament.

Salmonella

Informații despre cele mai importante boli paratifoză

SIMPTOME:
  Pierderea condiției fi zice

  Pierderea în greutate 

  Excremente apoase sau de culoare verzuie

  Schiopătare sau zbor stângaci

   Tumefi erea articulațiilor aripilor şi picioarelor

   Ouă infertile

   Gât răsucit

   Orbirea unui ochi

   Deces

ParaStop® e un preparat combinat împotriva 
sal-monelozei (paratifoză) şi infecției E.coli şi 
altor infecții intestinale specifi ce. ParaStop® 
previne scăderea rezistenței, deoarece este un 
preparat combinat. ParaStop® este bine tolerat 
de orga-nism inclusiv în perioada de năpârlire şi 
poate fi  administrate puilor de curând eclozați. 

Este re-comandat ca porumbeii suspecți de 
paratifoză să fi e izolați şi voliera trebuie dezin-
fectată şi fl ambată imediat. Aceste măsuri sunt 
necesare pentru prevenirea răspândirii infecției. 

Următoarele tratamente veterinare pot 
fi  ad-minstrate în cazul Salmonellozei: Pa-
raStop®, Para® Tablets şi Parasol®.

Porumbeii bolnavi trebuie tratați de asemenea 
cu Para® Tablets în primele 7 zile de tratament. 
După tratament se administrează Belga Bion® 
pentru 2 zile.

Test pozitiv cu salmonela în 
mediu nutrient

42

P R O G R A M E  &  I N F O R M A Ț I I  I M P O R T A N T E 



Complex Ornitoz

Boli ale tractului respirator superior.

SIMPTOME:
  Pene zburlite    Piele cu tentă albastră    
  Scărpinarea capetelor   Capete umflate  
  Nări murdare   Conjunctivită
  Gât înroșit    Ochi umezi 
  Strănutat   Nări cu mucozități

   Horcăit   
  pleoapa superioară inflamată 
(mai ales la porumbeii tineri) 

Odată cu începerea antrenamentelor atât puii 
cât şi porumbeii maturi pot dezvolta proble-
me de ornitoză, putând să apară simptome 
ca: pene zburlite în jurul urechilor, penaj us-
cat, pie-le învinețită, încetinirea procesului de 
năpârlire. 60% din păsările tinere vor dezvolta 
probleme de ornitoză rezultând creşterea pier-
derilor. Po-rumbeii vor sosi acasă după curse 
foarte obosiți. Când porumbeii prezintă ase-
menea simptome porumbeii trebuie tratați cu 
o combinație de medicamente prescrise şi tre-
buie ținuți acasă în cazuri severe pentru a limita 
pierderile.

Ornitoză latentă
 (cale nazală blocată)

Următoarele tratamente pot fi  administrate 
în cazul ornitozei complexe: BelgaTai®, OrniSpe-
cial®, Ornisol®, Orni3® şi OrniStop® Tablete, sunt 
foarte efi ciente împotriva problemelor sistemului 
respirator superior. 

Combinații posibile în cazul ornitozei severe: 
OrniSpecial + W.N.® Red/ W.N.®: 1 plic (5 g) sau 2 
linguri (2½ g/lingură) Orni Special® + 1 plic (5  g) sau 
2 linguri (2½ g/lingură) W.N.® Red/ W.N.® Black în 
2 litri de apă sau 1 kg de hrană pentru 40 de porum-
bei, timp de 3-5 zile.

OrniSpecial® + Ornisol®: 1 plic (5g) sau 2 linguri 
(2½ g/lingură) OrniSpecial + 2 capace de Orni-sol® 
în 2 litri de apă , timp de 3-5 zile. 

OrniSpecial®+ BelgaTai®: 1 plic (5 g) sau 2 linguri 
(2½ g/lingură) OrniSpecial® + 1 plic (5 g) sau 2 lin-
guri (2½ g/lingură) BelgaTai® în 2 litri de apă, timp 
de 3-5 zile .

BelgaTai® + Ornisol®: 1 plic (5 g) sau 2 linguri 
(2½ g/lingură) BelgaTai® + 2 capace Ornisol® în 2 
litri de apă, timp de 3-5 zile.
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Viermi

SIMPTOME:
 Pierderea condiției fi zice
 Dereglări digestive
 Pierderea greutății
 Fertilitate scăzută
 Excremente moi

BelgaWormac® este cel mai bun tratament 
îm-potriva viermilor de păr, rotunzi şi a teniilor 
(Cappilaria spp. şi Ascaridia spp.). Porum-
beii pot fi  hrăniți în mod normal în timpul 
trata-mentului. Nu se administrează în perio-
ada de năpârlire sau când porumbeii au ouă!

Instrucţiuni de administrare: 
BelgaWormac® pudră:  2 linguri (5 g/lingură) 
într-un litru de apă timp de 2 zile.

A nu se administra împreună cu hrana!
BelgaWormac® comprimate: 1 tabletă la un 
po-rumbel. Tratamentul se repetă după aproxi-
ma-tiv 2-3 săptămâni. În caz de infecție severă 
se recomandă tratarea porumbeilor 2 zile con-
se-cutiv cu o tabletă pe zi.
Pentru a preveni reinfectarea igiena volierei 
este foarte importantă. Trebuie luate măsuri 
de prevenire a răspândirii bolii. Porumbeii care 
prezintă simptome trebuie izolați şi crescătoria 
trebuie dezinfectată în felul următor.

Pentru a preveni riscul de reapariție a bolii voliera 
trebuie dezinfectată: se curăță podeaua volierei, 
se umezeşte cu apă, după care se fl ambează cu 
atenție.

Sindromul Adeno-coli

O boală prezentă în special la păsările tinere

SIMPTOME
  Pierderea condiției fi zice
  Pierderea poftei de mâncare
  Pierderea greutății
  Vărsături
  Diaree apoasă
  Deces

Simptomele clinice ale bolii sunt asemănătoa-
re cu hexamitoza, PMV şi infecții cu streptococ-
ci sau combinații ale acestora.
Boala este foarte contagioasă din aprilie până 
în august. Este destul de greu de diagnosticat 

în laborator deşi clinic, simptomele sunt 
evi-dente.

Mix 4 în 1, Belgamco® şi Cobel® sunt foarte efi 
cien-te împotriva bolii Adeno-coli.

Combinaţii posibile:
Belgamco® + Cobel® se pot combina în cazuri 
de simptome severe: 1 plic (5 g)sau 2 linguri 
(2½ g/lingură) de Belgamco® + aproximativ 
6 ml de Cobel® în 2 litri de apă pentru 40 de 
porumbei timp de 5-7 zile.
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Tricomonoza 

La majoritatea porumbeilor care nu sunt tratați 
în mod constant, indiferent de vârstă, virusul 
patogen poate fi  prezent. Poate cauza pro-ble-
me foarte devreme puilor, încă din perioada în 
care sunt în cuib, prezentând simptome sub 
forma unor noduli galbeni în partea din spate 
a gâtului.
La porumbeii adulți, în combinație cu ornitoza 
complexă, poate duce la complicații severe. 
Chiar dacă porumbeii au o imunitate naturală 
crescută împotriva tricomonozei, toamna, pot 
apărea focare subite ale acestei boli, uneori re-
zultând chiar moartea porumbeilor.

SIMPTOME
  Pierderea condiției fi zice
  Tuburări digestive
  Infl amarea mucoasei guşii
  Complicații în cazul apariției ornitozei
  Noduli galbeni în partea din spate a gâtului 
  Excremente apoase

În caz de simptome ale tricomonozei se poa-
te administra următorul tratament:
B.S pudra și BelgaMagix tablete 

Tricomonoza
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( INTER)NATIONAL VICTORIES 2017 OF FRIENDS OF BELGICA DE WEERD

• 1. National Bourges 37.957 b. Roziers-Xiang Itegem BE
• 1. National Chateauroux 35.118 b. Alfred & Geanne van Zoeren Putten NL
• 1. International Agen 25.328 b. Gero & Evelien Dijk Alblasserdam NL
• 1. International Barcelona 17.094 b. Leon Roks Standdaarbuiten NL
• 1. National Argenton 11.452 b. Jos Lemmens Heist op de Berg BE
• 1. International Mont de Marsan 11.164 b. Ed Maat Limmen NL
• 1. National Dax 10.438 b. Ad Pegels Numansdorp NL
• 1. National S2 Chateauroux 9.980 b.  Hans van Hofwegen Papendrecht NL
• 1. National Brive 9.132 b. Team Freddy de Jaeger Knesselare  BE
• 1. National S1 Bergerac 8.389 b. Leen Pruijssen Moerdijk NL
• 1. National Bourges 8.129 b. Andre Roodhooft Pulderbos BE
• 1. National Argenton 7.843 b. Bosmans-Leekens Beverlo BE
• 1. National S3 Perigueux 7.102 b. Harold Zwiers Den Ham NL
• 1. National Narbonne 4.566 b. Nico van den Hurk Oss NL
• 1. National Libourne 3.928 b. Steven van de Velde Oordegem BE
• 1. National Narbonne 3.424 b. Stefan Steenbergen Herk-de-Stad BE
• 1. National St. Vincent 3.092 b. Olivier Deprez  Poperinge BE
• 1. National S2  St. Vincent 2.919 b. Jac van der Wal Krimpen a/d Ijssel NL
• 1. National S4 Bergerac 2.725 b. Albert Mulderij Hollandscheveld NL
• 1. National S3 Dax 2.573 b. Arie & Dennis van de Meer Utrecht NL
• 1. National Perpignan 892 b. Freialdenhofen & Söhne Aldenhoven  DE

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 b.
 5th Nat. Issoudun           11.984 b.
28th Nat. Bourges            19.889 b. 
32nd Nat. Chateauroux    9.540 b.
45th Nat. Argenton          18.363 b.

“Sara” is sister “Selin”, 1e Nat. Ace Pigeon Great Middle 
Distance Yearlings KBDB 2017
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• Frans Belleter (NL)  1. National Champion Marathon nominated 
    2. National Ace Pigeon Marathon                                                                         
   3. National Champion Marathon 

• Etienne Meirlaen (BE)  1. National Champion Marathon Old Birds 
   1.-3. National Ace Pigeon Marathon Old Birds 
   4. National Ace Pigeon Marathon & Long Distance Yearlings 
   5. National Champion Long Distance Old Birds

• Jan Eskes (NL)   1. National Ace Pigeon Youngsters
• Francois van den Troost (BE)  1. National Champion Marathon & Long Distance Yearlings
• Wendela Wiersema (NL)  1. National Champion Youngsters 

   2. National Champion Youngsters nominated 
   2.-3.-4.-9. National Ace Pigeon Youngsters  
   5. National Ace Pigeon Middle Distance 

• De Smeyter-Restiaen (BE)   1. National Champion Long Distance Old Birds 
• Geert & Seppe de Clercq (BE)  1. National Champion Short Middle Distance Youngsters 
• Eddy & Maarten Leutenez (BE)  1.-3. National Ace Pigeon Allround 
• Roziers-Xiang (BE)  1.-10. National Ace Pigeon Great Middle Distance Youngsters       
• Wim Ceulemans (BE)  1. National Champion Great Middle Distance Old Birds
• Dieter Matthias (DE)  2. National Ace Hen
• Erik Limbourg (BE)  2. Overall National Champion
• Nico van den Hurk (NL)  2. National Champion Marathon nominated
• Hok Huijsmans (NL)  2. National Champion Middle Distance
• Gert Rondags (BE)  3. National Ace Pigeon Short Middle Distance Old Birds 
• Philippe Dobbelaere (BE)  3. National Ace Pigeon Great Middle Distance Old Birds 
• Peter Janssen (DE)  3. National Champion One Day Long Distance nominated 
• Van Elsacker-Jepsen (BE)  3.-8. National Ace Pigeon Great Middle Distance Yearlings 
• Pulle Racing Pigeons (BE)  4. National Ace Pigeon Great Middle Distance Youngsters
• Joerg Bienge (DE)  4. National Champion Yearlings
• Davy Tournelle (BE)  4. National Champion Long Distance Old Birds 
• Frank Zwiers (NL)  4. National Champion Marathon nominated 

   5. Nationale Ace Pigeon Marathon
• Andre Roodhooft (BE)  4. National Ace Pigeon Great Middle Distance Yearlings 
• Ynthe, Aure & Lincia Lambrechts (BE)     4. National Champion Short Middle Distance Youngsters
• Louis & Eugene Stabel (NL)  5. National Champion Middle Distance nominated
• Tino Bergemann (DE)  5. Overall National Champion 

   5. National Champion Yearlings
• Luc de Laere (BE)  5. National Champion Short Middle Distance Youngsters 

NATIONAL CHAMPIONSHIPS OF FRIENDS OF BELGICA DE WEERD 2017
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BELGICA DE WEERD B.V.
PO Box 4607

4803 EP Breda
The Netherlands

T +31 76 560 02 22
F +31 76 565 35 70

 info@belgicadeweerd.com
www.belgicadeweerd.com

DR. DE WEERD PIGEONS
PO Box 4607

4803 EP Breda
The Netherlands

T +31 76 520 62 50
sales@drdeweerdpigeons.com
www.drdeweerdpigeons.com

RO
12

-2
01

7


