
Centrum Zdrowia Gołębi - Profilaktyka naturalnymi 
metodami w hodowli gołębi

Sporym doświadczeniem we wdrażaniu na polskim rynku naturalnych programów profilaktycznych
dla niszowych gatunków zwierząt jest firma VET-ANIMAL. Doskonale rozumie ona, że wysoki 
poziom zdrowia gołębi jest możliwy jedynie wtedy, gdy umożliwimy hodowanym przez nas 
ptakom zachowanie harmonii pomiędzy różnymi układami wewnętrznymi ich organizmu a 
środowiskiem, w którym żyją. Oznacza to, że żywy organizm stanowiąc integralną część natury 
czerpie z jej nieograniczonych źródeł, zapewniając sobie prawidłowy rozwój, który jednocześnie 
nie zaburza delikatnej równowagi w środowisku naturalnym.

Wiedząc jak trudno jest osiągnąć ten cel w warunkach hodowli, wspólnie z hodowcami oraz 
lekarzami weterynarii opracowana została linia produktów profilaktycznych dla gołębi marki 
Centrum Zdrowia Gołębi (CZG). Nasze doświadczenie w konsekwentnym realizowaniu programów
prozdrowotnych pozwoliło wyodrębnić cztery elementy, które prowadzą do osiągnięcia wysokiej 
zdrowotności ptaków. Wśród najważniejszych należy wymienić wątrobę, nieoceniony organ 
wewnętrzny odpowiedzialny za przemiany metaboliczne organizmu oraz odgrywający 
pierwszoplanową rolę w usuwaniu z organizmu szkodliwych substancji w tym między innymi 
mikotoksyn pochodzących z karm. Podkreślić należy, że wątroba pełniąc tak ważną rolę w 
organizmie jest jednocześnie bardzo delikatnym organem, któremu należy zapewnić właściwe 
warunki funkcjonowania. W gamie produktów FARMWET znajdują się więc preparaty skutecznie 
niszczące różne gatunki grzybów pleśniowych, wiążące mikotoksyny oraz  wspomagające 
regenerację wątroby (MYCO-VET, FITO-VET). Jednakże myśląc o wątrobie nie zapomnieliśmy o 
preparatach wpływających na integralność jelitową. Dzięki naszemu programowi profilaktycznemu 
skutecznie udaje się eliminować w hodowli gołębi powszechnie występujące biegunki (DIARO-
VET, OREGO-VET), które w znaczącym stopniu osłabiają ptaki, ograniczają ich zdolność do 
lotów, niekorzystnie wpływają na wyniki reprodukcji, a przez to uniemożliwiają hodowcom 
prezentację swoich osiągnięć hodowlanych zarówno na krajowych jak i międzynarodowych 
wystawach i konkursach

Dodatkowym elementem przyczyniającym się do uzyskiwania pożądanych wyników hodowlanych 
jest kwestia dbałości o rozwój szkieletu młodych ptaków poprzez zapewnienie im w karmach 
właściwego poziomu Ca : P. Jednakże odpowiednia ilość wapnia i fosforu w karmach nie zawsze 
prowadzi do osiągnięcia prawidłowego rozwoju kośćca, co bywa często związane z niską 
przyswajalnością tych makroelementów. W gamie produktów dla gołębi CZG znajdują się 
preparaty ziołowe wspomagające strawność tych składników i wykorzystanie ich do budowy 
kośćca. Produkty te są również nieocenione przy reprodukcji ptaków, gdyż poprzez 
zagwarantowanie prawidłowej gospodarki mineralnej wpływają na twardość skorupy, co znacząco 
ogranicza straty jaj oraz zapewnia zarodkom prawidłową osłonę przed szkodliwymi warunkami 
środowiskowymi, a przez to ich lepszy rozwój i wyższą zdrowotność młodych ptaków po wykluciu 
(BIOCAL-VET, OMEGA-VET).



Promowane przez nas kompleksowe podejście do zdrowia gołębi, prowadzi w efekcie do uzyskania 
jeszcze jednego, niezmiernie istotnego parametru jakim jest podniesienie odporności ptaków na 
wszechobecne patogeny (IMMUNO-VET). Cel ten osiągany jest tylko i wyłącznie poprzez 
świadome podejście hodowcy do tych pięknych ptaków. Prawdziwy hodowca rozumie, że organizm
gołębia stanowi integralną część z naturą, a zapewnienie mu w pełni naturalnych składników 
pozwala osiągać wspaniałe rezultaty w pracy hodowlanej.
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