




ADENO-VET ANTYWIR-VET CANDI-VET COCCI-VET MAX COCCI-VET PROSZEK

COMBI-VET DYZEXAN PTASZYNIEC ELEKTROL-VET FITO-VET GARLI-VET

HERBA-VET HYDRODIAR-VET IMMUNO-VET MULTI-VET MYCO-VET

OREGO-VETNATUR-VET PROB-VET MAX PULMO-VET PŁYN PULMO-VET PROSZEK

SILVECO+ Gołąb

PRODUKTY ZDROWOTNE – INTERWENCYJNE:

DYZEXAN PTASZYNIEC INSEKT-VET LAWENDOWY SÓL-VET EUKALIPTUSOWY

ACTIV-VET BIOCAL-VET CANDI-VET ELEKTROL-VET ENERGOPROBIO-VET

SIMCRO Premium SIMCRO Standard SIMCRO Metalowa

ENERGY CAPS-VET ESEL-VET

PULMO-VET PŁYN SPRINT-VET

GLUKON-VET HERBA-VET OMEGA-VET

POWER-VET

SILVECO+ Gołąb

BIOCAL-VET COMBI-VET ELEKTROL-VET FITO-VET HERBA-VET

MULTI-VET MYCO-VET OMEGA-VETNATUR-VET

PRODUKTY LOTOWE – KONDYCYJNE:

SPRZĘT WETERYNARYJNY - STRZYKAWKI AUTOMATYCZNE: 

PRODUKTY HIGIENICZNE:

PRODUKTY PIERZENIOWE: 

PRODUKTY ROZPŁODOWE: 

ACTIV-VET BIOCAL-VET COMBI-VET ENERGY CAPS-VET ESEL-VET

IMMUNO-VET MULTI-VET OMEGA-VET PROB-VET MAX









    formuła produktu dostarcza wielu składników odżywczych i służy do łączenia   
    preparatów sypkich z ziarnami karmy, 
    wysokiej jakości drożdże i związki zawarte w jajach usprawniają funkcjonowanie 
    układu pokarmowego i wpływają na poprawę odporności. Witaminy z grupy B
    są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i biorą udział
    w szeregu procesów metabolicznych. Takie składniki jak: kolagen, czarci pazur
    (Harpagophytum procumbens), MSM wspomagają pracę stawów. 
    ważne, aby stosować COMBI-VET po okresie zimowym, gdy gołębie są wypuszczane    
    na obloty, w czasie treningów i lotów konkursowych oraz bezpośrednio po sezonie   
    lotowym w celu regeneracji.

Karmę wcześniej zwilżyć: COMBI-VET lub OMEGA-VET lub GARLI-VET lub ELEKTROL-VET 
lub NATUR-VET.

250 ml: 250 porcji lub 25 kg karmy
500 ml: 500 porcji lub 50 kg karmy

250 ml
OBJĘTOŚĆ NETTO

Od ponad 15 lat
TOP produkt na biegunki! 200 g na 40 kg karmy

500 g na 100 kg karm

FORMUŁA ZAWIERAJĄCA DROŻDŻE,
WIT. B-COMPLEX, MSM I KOLAGEN

Przed użyciem wstrząsnąć. Podawać indywidualnie 1 ml na gołębia bezpośrednio do dzioba
lub mieszać z karmą w ilości 10 ml na 1 kg karmy przez okres 2-5 dni w zależności od potrzeb. 
Zaleca się podawać indywidualnie młodym gołębiom w momencie odsadzania od rodziców,
a później stosować wymieszany z karmą przez 3 dni planując wywożenie na treningi.

250 ml: 250 porcji lub 25 kg karmy
500 ml: 500 porcji lub 50 kg karmy

WSPARCIE W BIEGUNCE I ZDROWY PRZEWÓD POKARMOWY

DOSKONAŁA ŻELOWA FORMUŁA



na 125 i 250 litrów wody

Przed użyciem wstrząsnąć.
Podawać 1-2 ml na litr wody pitnej (20 dorosłych gołębi) dzień przed lotem, w dniu lotu
oraz bezpośrednio po powrocie z lotu. W okresie wysokich temperatur lub w skrajnych niedoborach 
(biegunki)  ELEKTROL-VET powinien być stosowany przez kilka kolejnych dni w ilości 2 ml na 1 litr 
wody. U młodych gołebi (kiedy mają 8-13 dni) po przejściu z ,,papki” na pokarm stały podawać przez 
5 kolejnych dni, aby zapobiec odwodnieniu.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacja zamieszczoną na etykiecie produktu.
Koncentrat (zawiesinę) DYZEXAN Ptaszyniec należy wymieszać w wodzie, w ilości 80 ml zawiesiny 
na 1 litr wody. W celu optymalnego zwalczania pasożytów zabieg należy przeprowadzić w cyklu 
tygodniowym, powtarzając go 3-krotnie (np.: 1-go dnia / 2-go lub 3-go dnia / i po 7 dniach). 
Przygotowanym roztworem należy dokładnie opryskać gołębnik (szczególnie wszystkie szczeliny) 
oraz gołębie. W przypadku, gdy pasożyt silnie zaatakował pióra gołębi, można przygotować roztwór 
w wiadrze i indywidualnie zanurzać w nim gołębie utrzymując głowę gołębia nad powierzchnią.

WAŻNE INFORMACJE:
·  nie wnika do tkanek ptaków i składanych jaj,
·  nie zawiera pestycydów,
·  nie jest toksyczny dla innych gatunków zwierząt kręgowych,
·  ulega szybkiej degradacji w środowisku.

250 ml
OBJĘTOŚĆ NETTO

1000 ml
OBJĘTOŚĆ NETTO

    efektywnie uzupełnia niedobory mikro-makroelementów w organizmie spowodowane
    intensywnym wysiłkiem, np. lotami, treningami, pierzeniem
    czy występującymi biegunkami, 
·   zawarte w preparacie liczne aminokwasy i magnez wspierają gospodarkę mięśniową
    przed lotami i po wyczerpujących konkursach.

·  wysoka skuteczność względem zwalczanego pasożyta, w oparciu o jego cykl życiowy,
·  możliwość stosowania w obecności zwierząt hodowlanych,
·  u gołębi pocztowych można stosować w okresie lotów konkursowych,
·  łatwa w użyciu, płynna postać, bez konieczności użycia specjalistycznej aparatury
   dedykowanej do aplikacji tego typu środków,
·  preparat w pełni bezpieczny dla środowiska naturalnego.
 

DYZEXAN Ptaszyniec ZWALCZA PASOŻYTY BYTUJĄCE NA SKÓRZE
I PIÓRACH ORAZ W OTOCZENIU PTAKÓW

do przygotowania
12 litrów roztworu

Produkt o działaniu �zycznym, przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych.







Z ogromną przyjemnością spotykamy się z Hodowcami z całego kraju, którzy chętnie dzielą się                            
z nami wynikami lotowymi swoich podopiecznych oraz doświadczeniami ze stosowania 
naturalnych produktów Centrum Zdrowia Gołębi (CZG). Zaufało nam wielu Hodowców i bardzo 
wielu z nich, dzięki swojej ciężkiej pracy, wyjątkowym gołębiom, doświadczeniu
oraz  systematycznemu stosowaniu najwyższej jakości produktów dla gołębi, osiąga sukcesy.

RECEPTA NA SUKCES
TEAM CENTRUM ZDROWIA GOŁĘBI

Zaufali nam najlepsi hodowcy! Zostań jednym z nich!

Jolanta i Jarosław 
Wotzka

Oddział 065 Malbork
tel. 504 969 711 

Jeśli chcecie podzielić się z nami swoimi sukcesami lotowymi korzystając z produktów Centrum Zdrowia Gołębi,
zapraszamy do kontaktu: e-mail: gabinet@centrumzdrowiagolebi.pl lub tel.: 600 473 376

Wyniki: 2021 r.: młode gołębie w oddziale
w kat. GMP V-ce Mistrz, w kat. „5 z 50” II V-ce 
Mistrz. 2019 r.: 9 Przodownik kat. D w Okręgu 
Gdańsk. 2017 r.: w Regionie II Północ Mistrz 
kat. D z całego spisu (509,03 coef.),
7 Przodownik w kat. A (172,20 coef.) w Polsce. 
2016 r.: Mistrz Okręgu Gdańsk w kat. A.
Czołowe miejsce w kat. GMP Okręgu Gdańsk. 
Kolega Marian stosuje praktycznie wszystkie 
produkty CZG.

Wyniki: w 2016 r. 15 Przodownik w Polsce
w kat. B (80,59 coef.), Mistrz Oddziału
w kat.7/50, Najlepsza samica Rejonu IV, V-ce 
Mistrz Okręgu Katowice w kat. B. W 2015 
Mistrz Oddziału gołębi dorosłych, wielokrotny 
Mistrz Oddziału i Rejonu w poprzednich 
latach. Kolega Tomasz systematycznie 
stosuje preparaty PULMO-VET, SPRINT-VET, 
DIARO-VET, IMMUNO-VET, FITO-VET,
ACTIV-VET czy HYDRODIAR-VET.

 Zdzisław 
Lademann  
 Oddział 076 
Wejherowo

tel. 604 424 811

Kolega Zdzisław jest sędzią i od wielu lat 
aktywnie ocenia gołębie w kraju i za granicą. 
Sezon 2021 był niezwykle udany: w Polsce 
Zdzisław jest 4 Przodownikiem GMP uzyskując 
1862,66 pkt! W kat. B w Polsce jest 2
Przodownikiem (70,29 coef.) i 14
Przodownikiem w Intermistrzostwie. Wyniki: 
2020 r.: 1 Przodownik Regionu w kat. A, Mistrz 
Okręgu w kat. C z „50”, 5 Przodownik Okręgu 
Gdańsk w GMP. 2019 r.: Mistrz w kat. B z „50”, 
II V-ce Mistrz w kat. D, Mistrz na Roczne
w Okręgu Gdańsk. W Regionie II Północ 2017 
– Mistrz Loty Gołębi Młodych 954,63 pkt.,
I V-ce Mistrz Loty Gołębi Młodych 954,33 pkt., 
co daje 2 V-ce Mistrza Polski Gołębi Młodych
i 1 Przodownika w Polsce w 2017 r. Gołębie 
systematycznie otrzymują produkty CZG.

Wyniki w 2019 r.: II V-ce Mistrz GMP Okręgu 
Gdańsk, I V-ce Mistrz w Intermistrzostwie 
Okręgu Gdańsk, Mistrz w kat. C z „50”, II V-ce 
Mistrz w kat. C z „50” Okręgu Gdańsk. Sezon 
2018 niezwykle udany. Uzyskane wyniki 
Jarosław omawia na filmie – kanał YouTube 
Centrum Zdrowia Gołębi. Wyniki: w Regionie 
II Północ 2017 - I V-ce Mistrz kat. „A” z 50
na spisie 94,62 coef., I V-ce Mistrz GMP 
1871,06 pkt., co daje w Polsce w 2017 r. 
w GMP miejsce 8 Przodownika. Ulubionymi 
preparatami w tej hodowli są: ANTYWIR-VET, 
CANDI-VET, SPRINT-VET oraz COCCI-VET.

Od wielu lat w czołówce najlepszych hodowców
w kraju. Lider Oddziału Jędrzejów i Okręgu Kielce. 
Wyniki w Polsce w 2021 r.: Intermistrzostwo:
2 Przodownik (251,72 coef.), w kat. A: 6 Przodow-
nik, w kat. B: II V-ce Mistrz (60,97 coef.), w kat. M:
1 Przodownik (40,72 coef.), 2020 r.:  II V-ce Mistrz 
Polski w kat. B, 2019 r.: 6 Przodownik Polski w kat. B, 
2 Przodownik w Intermistrzostwie (225,142 coef.), 
2017 r.: 3 Przodownik w Polsce GMP (1875,89 
pkt.). Rafał ceni sobie: DIARO-VET, MYCO-VET, 
COCCI-VET, ENERGOPROBIO-VET, FITO-VET
oraz HYDRODIAR-VET.

Kolega Maciej stosuje wszystkie preparaty
z oferty CZG i doradza hodowcom. Już kolejny 
sezon z dużym powodzeniem prowadzi 
Wspólny Gołębnik Koleżeński Kosakowo 
(wgkosakowo.pl). Wyniki: w 2019 r.:
7 Przodownik w Intermistrzostwie Okręgu 
Gdańsk. Mistrz Okręgu Gdańsk 2015 w kat. M, 
1 Przodownik w kat. B „z 50”. W 2007 - II V-ce 
Mistrz Polski w GMP i w kat. C, Wielokrotnie
w Mistrzostwach Oddziału, Okręgu
i Regionu II.

Wiemy jak ważne jest to, aby zaszczepić tę fascynująca pasję i sport wśród
młodych ludzi. Wspieramy młodych hodowców gołębi pocztowych w ramach 
akcji „DOBRY START”. Zwycięzcy otrzymują pakiety startowe: produkty
Centrum Zdrowia Gołębi, wsparcie merytoryczne udzielane przez naszych
specjalistów, lekarzy weterynarii oraz wybitnych Hodowców.

Wyniki: 2021 r.: 1 Przodownik Okręgu w kat. 
A (696,19 coef.), 2016 r.: Mistrz Oddziału
w kat. A (342,56 coef.), Mistrz w kat. I Liga 
Dorosłe, Najlepszy Lotnik w kat. A (23,44 
coef.). Kolega Andrzej od wielu lat jest 
czołowym hodowcą Okręgu Gdańsk całkowicie 
oddany swoim gołębiom. Upodobał sobie 
szczególnie następujące produkty: CANDI-
-VET, PULMO-VET, ENERGY CAPS-VET,
ACTIV-VET oraz ENERGOROBIO-VET.

Wielokrotny Mistrz sekcji i Przodownik 
oddziału gołębi dorosłych i młodych
w poprzednich latach. Znany i lubiany 
hodowca posiadający szeroką wiedzę
o sporcie gołębiarskim, który chętnie pomaga 
innym hodowcom. Kolega Andrzej
systematycznie stosuje FITO-VET, OREGO-VET 
czy DIARO-VET.



WAŻNE! Przed łączeniem w pary, podawać BIOCAL-VET przez 10 dni (można łączyć z pozostałymi 
preparatami). MULTI-VET podać przez 5 dni do wody lub karmy, a natępnie pulsacyjnie.
*IMMUNO-VET podawać przez 3 kolejne dni co 3 tygodnie.
**HYDRODIAR-VET podawać parom wysiadującym jajka przez 5 dni tuż przed kluciem młódków (nie łączyć      
z PROB-VET MAX). Zalecany do profilaktycznych kuracji.

UWAGI: jeśli po powrocie z lotu, gołębie są „ospałe” i mają luźny kał podać HYDRODIAR-VET.
W połowie lotów również warto przeprowadzić, co najmniej przez 3 dni, profilaktyczną kurację preparatem CANDI-VET.
Preparaty sypkie połączyć z karmą przy pomocy OMEGA-VET lub ELEKTROL-VET lub COMBI-VET lub GARLI-VET lub NATUR-VET.

PROGRAM KONDYCYJNO-ZDROWOTNY

LOTY ŚREDNIE I DŁUGODYSTANSOWE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA
KOSZOWANIE

NIEDZIELA
DZIEŃ LOTU

PODAWANIE Z KARMĄZ WODĄ

COMBI-VET + MYCO-VET + DIARO-VET
(co 2 tygodnie na zmianę COCCI-VET z NATUR-VET)

ENERGOPROBIO-VET
(stosować podczas karmienia młodych)

COMBI-VET + MYCO-VET + DIARO-VET
(co 2 tygodnie na zmianę COCCI-VET z NATUR-VET)

 OMEGA-VET + POWER-VET

NATUR-VET

 OMEGA-VET + POWER-VET

CZYSTA KARMA
(w momencie łapania gołębi

podać 1 kaps./gołębia ENERGY-CAPS)

PO POWROCIE Z LOTU

COMBI-VET + ENERGOPROBIO-VET

ELEKTROL-VET
(jeśli spodziewamy się upalnej pogody,

to dodatkowo podać SPRINT-VET) 

Rano – OREGO-VET

Wieczorem – ELEKTROL-VET 
 (co 2 tygodnie zmieniać z COCCI-VET MAX)

Rano – OREGO-VET 

Wieczorem – PROB-VET MAX

Rano – ACTIV-VET
Wieczorem – PROB-VET MAX

Rano – ACTIV-VET
Wieczorem – PULMO-VET

Rano – PULMO-VET 
Wieczorem – SPRINT-VET

PO POWROCIE Z LOTU

ELEKTROL-VET + BIOCAL-VET
Wieczorem – PULMO-VET

Rano – COMBI-VET
(jeśli długi lot, to dodatkowo POWER-VET) 

Wieczorem – CZYSTA KARMA

 (co 2 tygodnie zmieniać z COCCI-VET MAX)

W połowie lotów, jeśli wystąpi spadek formy,
to w miejsce ACTIV-VET należy podać

ESEL-VET lub MULTI-VET



Preparaty sypkie połączyć z karmą przy pomocy OMEGA-VET lub ELEKTROL-VET lub COMBI-VET lub GARLI-VET lub NATUR-VET.

HERBA-VET do picia i do karmy

MULTI-VET - podawać przez 5 dni, gdy proces pierzenia przebiega nieprawidłowo, a następnie BIOCAL-VET.

W okresie spoczynku (zima) podawać w tygodniu: OREGO-VET, MYCO-VET, MULTI-VET, COMBI-VET,
CANDI-VET, PULMO-VET Proszek, NATUR-VET.

HODOWCO! Pamiętaj o regularnych kąpielach z użyciem SÓL-VET EUKALIPTUSOWY.

LOTY KRÓTKODYSTANSOWE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

KOSZOWANIE

DZIEŃ LOTU

PO POWROCIE Z LOTUPO POWROCIE Z LOTU

PODAWANIE

PODAWANIE

Z KARMĄZ WODĄ

COMBI-VET + MYCO-VET + DIARO-VET
(co 2 tygodnie na zmianę z COCCI-VET)
COMBI-VET + MYCO-VET + DIARO-VET
(co 2 tygodnie na zmianę z COCCI-VET)

CZYSTA KARMA

COMBI-VET + ENERGOPROBIO-VET

W połowie lotów, jeśli wystąpi spadek formy,
to w miejsce GARLI-VET należy podać ESEL-VET

Rano – OREGO-VET 
Wieczorem – ELEKTROL-VET

Rano – OREGO-VET 
Wieczorem – PROB-VET MAX

Rano – OMEGA-VET + MYCO-VET + DIARO-VET
(co 2 tygodnie na zmianę z COCCI-VET)

Wieczorem – OMEGA-VET + ENERGOPROBIO-VET

Rano – GARLI-VET
Wieczorem – PROB-VET MAX

Rano – OMEGA-VET + ENERGOPROBIO-VET
Wieczorem – CZYSTA KARMA

Rano – PULMO-VET 
Wieczorem – CZYSTA WODA

lub jeśli gołębie są osłabione to MULTI-VET

Rano –  ACTIV-VET
Wieczorem – SPRINT-VET

ELEKTROL-VET
(jeśli spodziewamy się upalnej pogody,

to dodatkowo podać SPRINT-VET)

ELEKTROL-VET lub GLUKON-VET
Wieczorem – PULMO-VET

Rano – COMBI-VET
Wieczorem – CZYSTA KARMA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

KOSZOWANIE

DZIEŃ LOTU

PO POWROCIE Z LOTU
PO POWROCIE Z LOTU

PODAWANIE Z KARMĄZ WODĄ

COMBI-VET + MYCO-VET + DIARO-VET
(co 2 tygodnie na zmianę z COCCI-VET)

COMBI-VET + MYCO-VET + DIARO-VET
(co 2 tygodnie na zmianę z COCCI-VET)

CZYSTA KARMA

NATUR-VET

COMBI-VET + ENERGOPROBIO-VET

Rano – OREGO-VET 
(co 2 tygodnie zmieniać z COCCI-VET MAX)

Wieczorem – ELEKTROL-VET

Rano – GARLI-VET
Wieczorem – PROB-VET MAX

COMBI-VET + MYCO-VET + DIARO-VET
(co 2 tygodnie na zmianę z COCCI-VET)

Rano – GARLI-VET
Wieczorem – PROB-VET MAX

Rano – OMEGA-VET + ENERGOPROBIO-VET
Wieczorem – NATUR-VET

Rano – MULTI-VET
lub co 2 tygodnie na zmianę ANTYWIR-VET

Wieczorem –  PULMO-VET

Rano –  ACTIV-VET
Wieczorem – SPRINT-VET

ELEKTROL-VET
(jeśli spodziewamy się upalnej pogody,

to dodatkowo podać SPRINT-VET)

GLUKON-VET
Wieczorem – ELEKTROL-VET

Rano – COMBI-VET
(jeśli wystąpi brak formy to dodać POWER-VET)

Wieczorem – CZYSTA KARMA

UWAGI: jeśli po powrocie z lotu, gołębie są „ospałe” i mają luźny kał podać HYDRODIAR-VET. 

UWAGI: jeśli po powrocie z lotu, gołębie są „ospałe” i mają luźny kał podać HYDRODIAR-VET. W przypadku pierwszych objawów „adeno” zmniejszyć ilość karmy
co najmniej o połowę, wycofać kukurydzę i groch (karma tylko lekkostrawna), podać niezwłocznie HYDRODIAR-VET, IMMUNO-VET oraz ADENO-VET. Jeśli objawy
zauważymy zbyt późno należy niezwłocznie podać SILVECO+ Gołąb oraz skontaktować się z lek.wet. z CZG.

LOTY MŁODYCH

PROGRAM KONDYCYJNO-ZDROWOTNY

PROGRAM KONDYCYJNO-ZDROWOTNY



Arkadiusz Jackowski
Oddział 0189 Słupca

Oddział Zagłębie 0493

tel. 602 282 178

Zbigniew Aniołkowski
Oddział 01 Warszawa

tel. 603 072 934

Paweł i Wojciech

Tadeusz Klein

Reinhard Muhl

Ogrodowczyk
Oddział 042 Mława

tel. 790 898 546

Oddział w Niemczech:
RV Halberstadt
(RgV:350 RV: 04)

Oddział 0253 Niedersachsen
w Niemczech

Jacek Bojar
Mistrz Islandii

Gregory Pierre
Grzegorowski 

Oddział 027
Skoczów oraz wiele

gołębników na świecie

Maciej & Radosław
Kopczyński

Oddział 055 Elbląg 
tel. 500 239 031

Czołowy hodowca oddziału, wielokrotny 
Mistrz sekcji i oddziału gołębi dorosłych
i młodych w poprzednich latach. Kolega 
Zbyszek wie jaką ważną rolę odgrywają 
preparaty SPRINT-VET, ACTIV-VET, PROB-VET 
MAX, DIARO-VET, CANDI-VET, MYCO-VET.

Lotują w duecie, Paweł wraz ze swoim ojcem 
Wojciechem i cały czas w czołówce oddziału, 
okręgu. Sekcja Mława II: Mistrz 7 z całości
i Mistrz 7 z 50-tki. Lotniki: w pierwszej 20-tce - 
17 gołębi z tej hodowli, w tym 4 pierwsze. 
Oddział Mława: Mistrz 7 z całości; Mistrz 7
z 50-tki; Mistrz kat. A Młode (5 gołębi z 3 
konkursami) II Vice mistrz GMP; Lotniki 
Oddziału: 1,2,3,6,9,21,22,24,25,26,27,29,32
35,36,37,43,47 itd. Lotniki kat. A Młode: 
1,2,3,4,7,9,12,13 itd. Okręg Ciechanów: I Vice 
Mistrz kat. Młode (5 z 3 konkursami)
9 przodownik GMP. Lotniki: 3,4,5 itd. Lotniki 
GMP: 2,4,9 itd.  “Co do środków Centrum 
Zdrowia Gołębi (CZG) stosowałem raczej 
wszystkie i o wszystkich mam dobre zdanie, 
ale te które stosuje ciągle w zależności od 
pory roku to: COCCI-VET, PULMO-VET, DIARO

-

-VET, BIOCAL-VET, PROB-VET MAX, 
ELEKTRO-VET i MULTI-VET, CANDI-VET, ESEL-VET
i oczywiście niezastąpiony OREGO-VET.
Ostatnio zastosowałem DYZEXAN i muszę 
przyznać, że również jestem zadowolony.”

Bardzo dobry sezon lotowy w 2020 i 2019 r.: Mistrz 
Islandii na gołębie stare, Mistrz Islandii
na gołębie młode, Najlepszy Lotnik Islandii
na stare, I miejsce w wielu lotach
sezonowych. Jacek opiera hodowlę
na produktach Centrum Zdrowia Gołębi.

Gołębie Grega (GREG Rockets – Corvette, Concorde, 
Don Greg, Pattaya Rocket) są znane w różnych 
częściach świata, na wielu mistrzowskich gołębnikach 
przynosząc sławę i uznanie. Od niedawna kol. Greg 
lotuje w Polsce, a dokładnie w oddziale Skoczów. 
Preparaty CZG są systematycznie stosowane
w jego hodowli. Odnoszący sukcesy Greg chętnie 
doradza i pomaga młodym hodowcom, którzy 
marzą, aby kiedyś posiadać w swoim gołębniku 
takie wyjątkowe championy z linii GREG Rockets.

Kolega Marian jest doświadczonym hodowcą 
lotującym w Niemczech ponad 45 lat. Wraz
z małżonką lotują gołębiami z bardzo dobrymi 
wynikami. Od trzech lat w swojej hodowli stosują 
preparaty Centrum Zdrowia Gołębi i zajmują 
czołowe miejsca w oddziale. O skuteczności 
HYDRODIAR-VET, PULMO-VET, SILVECO+ Gołąb, 
czy chociażby COMBI-VET opowiadają na filmie, 
który można znaleźć na naszym kanale na YouTube.

Marian Schreiber
Oddział 259

Ost-Friesland, Niemcy
tel. +49 44032163

Wyniki: 2020 r.: 3 Przodownik Okręgu w kat. „A”, 
2,3 i 5 As Okręgu kat. „roczne samce”, samiczka 
7567 po raz drugi zdobyła 2 nagrodę w Okręgu 
w kat. „A”, 2019 r.: Mistrz Okręgu Warszawa 
 Mistrz Regionu 7 wschód w kat. „A”, 2 nagroda na 
Wystawie Okręgowej w kat. „A”, którą wywalczyła 
samiczka ,,7567’’ zdobywając również na Wysta-
wie Ogólnopolskiej 4 nagrodę za standard w 
swojej kategorii co jest niewątpliwie zasługą 
świetnych produktów CZG tj.: COMBI-VET, 
MULTI-VET, CANDI-VET i pozostałych utrzymują-
cych w zdrowiu środków bez używania antybio-
tyków, co jest według mnie kluczem do sukcesu.  
W 2018 r.: 1 Przodownik Okręgu Warszawa w kat. 
„A”, 3 nagroda na Wystawie Okręgowej w kat. 
„G”, 2017 r.: 1 v-ce Mistrz Oddziału gołębi 
młodych.

Wybitny hodowca posiadający wyjątkowe 
gołębie (więcej na jego stronie:
www.brieftauben-muhl.de)
W sprawie zamówień na gołębie lub doradztwo: 
tel.: +49 157 53971596
e-mail: tadeuszklein@web.de
Koledzy Reinhard i Tadeusz stosują u swoich 
gołębi z powodzeniem: CANDI-VET, COCCI-VET, 
SÓL-VET Eukaliptusowy, ELEKTROL-VET, 
PROB-VET MAX oraz Strzykawki automat. 
Premium SIMCRO.

Pierzchała Team: 4 x Mistrz Oddziału w lotach 
gołębi młodych w 3 różnych oddziałach.  14 
Przodownik Polski GMP młodych 2015. Wyniki: 
2021 r.: Mistrz okręgu kat. „A”, I V-ce Mistrz 
Regionu III kat. „A”, 9 Przodownik Regionu III kat. 
„B”, 2 Przodownik Regionu III GMP młodych, 
 V-ce Mistrz okręgu GMP młodych, także w 2020 
r., 2015 r.: II V-ce Mistrz okręgu GMP młodych.
W sezonie 2021 uzyskał: 7x1 konkurs, 7x2 
konkurs, 7x3 konkurs. Nieocenione produkty w 
hodowli Piotra: CANDI-VET, BIOCAL-VET, 
COCI-VET MAX, COMBI-VET, HYDRODIAR-VET, 
SILVECO + Gołąb, posypki: COCCI-VET, DIARO-VET, 
ENERGOPROBIO-VET, MYCO-VET, POWER-VET, 
PULMO-VET, SÓL-VET EUKALIPTUSOWY. Od wielu lat czołowy hodowca Oddziału

i Okręgu Poznań. Wyniki: 2021 r.: Mistrz Oddziału 
w kat. „3 z 50”, Mistrz w kat. „5 z 50”, I V-ce Mistrz 
Oddziału kat. M, II V-ce Mistrz kat. GMP, Najlepszy 
Gołąb Okręgu Poznań kat. A (coef. 6,06), 2020 r.: 
I V-ce Mistrz Okręgu Poznań kat. GMP, II V-ce 
Mistrz Okręgu kat. D, II V-ce Mistrz Okręgu kat. 
Intermistrzostwo, 2019 r.: po raz drugi z rzędu 
Mistrz Okręgu w kat. Maraton kat. Typowane,
II V-ce Mistrz Okręgu kat. Maraton, Najlepszy 
Lotnik Okręgu oraz II Lotnik Regionu VI w kat. 
Maraton Cof. – 2,04, I Przodownik Okręgu kat. 
GMP (1849,86 pkt.). Kolega Arkadiusz poleca: 
PULMO-VET, PROB-VET MAX, HYDRODIAR-VET, 
DIARO-VET, MYCO-VET, ENERGOPROBIO-VET, 
ACTIV-VET. Rewelacyjnie sprawdziła się
w hodowli nowa wersja ADENO-VET w postaci 
żelu, szczególnie podczas lotów gołębi młodych 
w 2021.

Wyniki: 2021 r.: czołowe miejsca w lotach gołębi 
młodych w oddziale Elbląg, 2020 r.: Mistrz 
oddziału Elbląg, Najlepszy Lotnik oddziału 
Elbląg, Mistrz okręgu Gdańsk w GMP w lotach 
gołębi młodych. Czołowi hodowcy Oddziału, 
lotują w tandemie, od kilku lat zajmują czołowe 
miejsca w klasyfikacji Okręgu Gdańsk. Od lat 
stosują: HYDRODIAR-VET, SPRINT-VET, 
ANTYWIR-VET, COCCI-VET, PULMO-VET oraz 
ACTI-VET.

Wyniki: 2021 r.: 19 Przodownik GMP w Polsce. 
Okręg Gdańsk – loty gołębi dorosłych:
I Przodownik GMP, VII Przodownik C, X Przodownik 
D. Oddział – loty gołębi dorosłych: Mistrz oddziału 
punktacja narastająca, Mistrz krótki dystans, 
Mistrz długi dystans, Mistrz GMP, Mistrz
Intermistrzostwo, Mistrz Supermistrzostwo loty 
stare + loty młode, I V-ce Mistrz kat. A, I V-ce 
Mistrz kat. B, I V-ce Mistrz kat. C, I V-ce Mistrz 
kat. D, Najlepszy Lotnik oddziału – Samica, 
Najlepszy Lotnik oddziału – Samiec.



WYDAJNOŚĆ
125 ml: 250 litrów wody lub 25 kg karmy
250 ml: 500 litrów wody lub 50 kg karmy

125 ml 250 ml

Dlaczego warto stosować:

Tonik czosnkowy
do karmy i do wody

SIŁA CZOSNKU I ŻEŃ-SZENIA

Instrukcja stosowania:  
Przed użyciem wstrząsnąć. Podawać 1 ml na 2-3 litry wody pitnej przez 2-5 dni. 
Alternatywnie podawać do karmy w ilości 5 ml na 1 kg karmy (zalecane rozpuszczenie w małej ilości wody
i dokładne wymieszanie w całej objętości karmy). Pozytywnym objawem podawania w karmie jest pobudzenie 
apetytu (ważny aspekt u słabych i wyczerpanych gołębi i ptaków ozdobnych).

•  systematycznie stosowany usprawnia koncentrację i zapamiętywanie,
    szczególnie istotne czynniki w trakcie lotów konkursowych
    (ważne, aby systematycznie stosować u młodych gołębi od momentu odsadzenia,
•  wspiera układ pokarmowy, oddechowy i odpornościowy gołębi
    i ptaków ozdobnych, 
•  formuła GARLI-VET (postać aktywnego toniku) pozwala na stosowanie w wodzie    
    lub w karmie zachowując aktywne właściwości czosnku, żeń-szenia, jeżówki
    oraz papryczki chilli,
•  produkt przeznaczony dla gołębi oraz dla ptaków ozdobnych.

GARLI-VET

WYDAJNOŚĆ
na 100 litrów wody lub 50 kg karmy

Dlaczego warto stosować:

Magnez + Energia
z glukozy, wit. C i B12

Instrukcja stosowania:  
standardowo podawać w ilości 5 g na 1 litr wody lub 10 g na 1 kg karmy w zależności od potrzeb. W skrajnych 
przypadkach, spowodowanych niedoborami wskazaną ilość można zwiększyć (np. w trakcie lub po przebytej 
chorobie).

•  uniwersalna formuła produktu jest przeznaczona do podawania poprzez   
    rozpuszczanie w wodzie lub można wymieszać ze zwilżoną karmą,
•  produkt zawiera składniki, które szybko się wchłaniają, 
•  dodaje energii dzięki formie D-glukozy, która nazywana jest również cukrem  
    gronowym oraz  wit. C i wit. B12, 
•  rozluźnia napięcie mięśniowe i odpręża dzięki zawartości olejku z anyżu
    i magnezu. 
•  idealny do podawania przed krótkim lotem lub po wytężonym wysiłku w celu 
    błyskawicznej regeneracji.

GLUKON-VET SZYBKA REGENERACJA PRZED I PO WYSIŁKU

Mieszanka paszowa uzupełniająca w proszku dla gołębi

NOWOŚĆ

500

NOWOŚĆ



62 litry

• wspiera odporność gołębi dzięki wyciągom z ziół: Tribulus terrestris,
     Mangifera indica,

125 ml
OBJĘTOŚĆ NETTO

WYDAJNOŚĆ
saszetki 3 ml: na 4-5 litrów wody

butelka 50 ml: na 100-125 litrów wody
3 ml 50 ml

Dlaczego warto stosować:
•  wspomaga układ pokarmowy podczas uporczywych biegunek,
•  do przeprowadzania kuracji profilaktycznych,
•  jako bloker – pierwszy krok podczas stabilizacji trawienia,
• niweluje problemy ze słabym apetytem i pobieraniem pokarmu,
• właściwości składników charakteryzują się cechami wspomagającymi organizm
   podczas walki z beztlenowcami i rzęsistkami.

BLOKER BIEGUNEK I KURACJA 
PROFILAKTYCZNA!

Biegunki i rzęsistki
pod kontrolą!

Instrukcja stosowania: 
Saszetki 3 ml: Biegunki – zawartość saszetki wymieszać w 4-5 litrach wody pitnej (dla ok. 80 – 100 gołębi)
i podawać przez 3-5 dni. Gdy ptaki zaczną pobierać karmę, zalecane podawanie DIARO-VET i PROB-VET MAX. 
Żółty guzek – zawartość saszetki wymieszać w 5 litrach wody pitnej (dla 100 gołębi) i profilaktycznie podawać 
przez 8 dni. 

Butelka 50 ml: Biegunki – podawać w wodzie pitnej przez 3 dni w proporcji 2 ml na 4-5 litrów wody dla 100 
dorosłych gołębi (1 gołąb ok. 400 g. m.c.). Gdy ptaki zaczną pobierać karmę, należy podawać PROB-VET MAX
w wodzie dla wzmocnienia ptaków i zapobiegania nawrotowi biegunki. Żółty guzek - podawać w wodzie pitnej 
przez 8 dni w proporcji 2 ml na 6 litrów wody dla 120 ptaków.

Z aplikatorem ok. 1 ml
do precyzyjnego podawania*

*Podana pojemność dotyczy pełnego naciągnięcia aplikatora

WYDAJNOŚĆ
na 23 i 57 litrów naparu

Dlaczego warto stosować:
• mieszanka naturalnych ziół utrzymuje prawidłowe funkcjonowanie
     dróg oddechowych,
•   wpływa na oczyszczanie krwi,
•   stymuluje proces pierzenia,
•   wspiera odporność, kondycję i wigor gołębi.

 ZIOŁOWA HERBATA DLA GOŁĘBI

Napar do poidła,
a zioła na karmę!  

Instrukcja stosowania:
2 łyżeczki (od herbaty) ziół zalać gorącą wodą w ilości 1 litra. Przykryć naczynie i zaparzać przez                    
ok. 15 min. Ostudzony napar podać gołębiom do picia, a przecedzone zioła wymieszać ze zwilżoną 
karmą i również podać gołębiom. Profilaktycznie podawać 2 dni w tygodniu, a interwencyjnie                      
przez 5 dni.

HERBA-VET
proszku

200 g80 g





200 g na 65 kg karmy
500 g na 166 kg karmy 

WSPOMAGANIE WĄTROBY I NEREK. USUWANIE MYKOTOKSYN

WYDAJNOŚĆ
1 kg na 50 kg karmy, 4 kg na 200 kg karmy

Dlaczego warto stosować:

AKTYWNE BŁOTO

Instrukcja stosowania:  
podawać wymieszane z karmą w ilości 1 łyżkę stołową na 1 kg karmy (łyżka stołowa to ok. 20 g, a czubata 
łyżka to ok. 30 g) przez 2-3 dni w tygodniu. Bez żadnych przeszkód można podawać przez cały rok.

•  produkt w postaci pasty bardzo łatwo wymieszać z karmą, dodatkowo jest    
    idealnym zdrowotnym spoiwem do łączenia sypkich mieszanek z ziarnem,
•  naturalny koncentrat oparty o związki humusowe, fulwowe i torfowe, z wysoką 
    zawartością garbników i minerałów wspierają trawienie, 
•  rozszerzenie składu o olejki ziołowe wspomaga funkcjonowanie dróg
    oddechowych,
•  systematyczne podawanie gołębiom pocztowym i ozdobnym oraz u drobiu   
    ozdobnego wpływa na naturalną odporność organizmu płynącą bezpośrednio
    z natury, a zbliżoną do ptaków dziko żyjących w środowisku.

Mieszanka paszowa uzupełniająca w paście dla gołębi i ptaków ozdobnych

NOWOŚĆ

1 kg 4 kg

NATUR-VET ZIOŁOWA PASTA DO KARMY



podawać w ilości 5-20 g na 1 kg karmy w zależności od potrzeb przez okres 2-4 dni.
Standardowo (w czasie spoczynku): 5 g na 1 kg karmy,
Przed lotem na 500 km: 10 g na 1 kg karmy,
Przed lotem na 750 km - 1000 km: 20 g na 1 kg karmy,
Regeneracja po ciężkim locie: 10-15 g na 1 kg karmy,
Regeneracja / odbudowa w trakcie i po chorobie wirusowej: 15 g na 1 kg karmy
(w skrajnych przypadkach, gdy występuje brak apetytu u gołębi, zalecane rozrobienie z wodą
w postaci żelu i podanie ilości odpowiadającej płaskiej łyżeczce żelu gołębiowi do wola
i powtórzyć ten zabieg 3-4 razy).
 

Mieszanka paszowa uzupełniająca w proszku dla gołębi 

Pomarańczowa formuła
na średnie i długie loty! 500 g

MASA NETTOod 25 do 100 kg karmy

•  formuła produktu zawiera wysoce przyswajalne białko, kultury drożdży i składniki,  
    które pozwolą przygotować gołębie do najbardziej wymagających lotów na średnim
   i długim dystansie oraz dla ptaków ozdobnych jako produkt odżywczy w okresie    
    wzrostu młodych ptaków, 
•  wystarczą 1-2 karmienia z POWER-VET w celu uzupełnienia niedoborów
    i regeneracji tkanki mięśniowej po bardzo wyczerpującym locie, 
•    produkt zalecany również dla gołębi, które są w trakcie lub po przebytej infekcji    
    układu pokarmowego. W takim przypadku działa wzmacniająco i pobudza apetyt.

•  regularnie stosowany wspiera układ pokarmowy, m.in. przed rozwojem patogenów

•              dba o właściwe zakwaszenie wola i jelit dzięki pozytywnym kwasom organicznym
    i właściwym wyciągom z oregano,

Podawać 1 ml na 1 litr wody pitnej (20 gołębi dorosłych) lub 1 ml na 2 litry wody (20 gołębi młodych).

STOP BAKTERIOM – ODPORNY UKŁAD POKARMOWY
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500 ml
OBJĘTOŚĆ NETTO

SILVECO+ Gołąb NOWOCZESNA OCHRONA PRZED WIRUSAMI, BAKTERIAMI I GRZYBAMI

Produkt zarejestrowany
na terenie Polski, nr pozwolenia: 7244/17 do 166 litrów wody

1. Poidło
Przed zastosowaniem zasięgnąć opinii i zaleceń specjalisty.

Dawka: profilaktycznie 3 ml SILVECO + 1l wody demineralizowanej* przez 2-3 dni, 
interwencyjnie 5 ml SILVECO + 1l wody demineralizowanej* przez 5-7 dni.
• wskazania u gołębi i ptaków ozdobnych: choroby wirusowe
   (szczególnie Adenowirus), bakteryjne i grzybicze, szczególnie biegunki
   o nieokreślonej etiologii, beztlenowce, podejrzana jakość karmy,
• nie stosować na 24 h przed i po szczepieniu ptaków.

2. Inhalacja gołębi w gołębniku (zamgławianie, oprysk)

Dawka: 50 ml SILVECO + 1l wody demineralizowanej, stosować w obecności gołębi,   
                 w godzinach popołudniowo-wieczornych.

• wskazania u gołębi i ptaków ozdobnych: infekcje wirusowe układu oddechowego, 
infekcje bakteryjne, mykoplazmoza, ornitobakterioza, grzybicze (aspergiloza).

3. Dezynfekcja gołębnika/woliery (oprysk)
Przed zabiegiem oczyścić mechanicznie powierzchnie (usunąć odchody
i zabrudzenia), a następnie:
Dawka w obecności gołębi:
100 ml SILVECO+ 1l wody demineralizowanej i wykonać oprysk przy pomocy
opryskiwacza drobno kropelkowego.

Dawka w pustym gołębniku:
250 ml SILVECO + 1l wody demineralizowanej i wykonać oprysk przy pomocy
opryskiwacza drobno kropelkowego. Po wykonaniu oprysku nie wykonywać innych 
czynności dezynfekcyjnych w gołębniku (tzn. nie wypalać przez co najmniej
1 tydzień i nie zasypywać podłóg gołębnika np. kredą).

Wskazania: odkażanie, działanie wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze.

Produkt biobójczy do użytku profesjonalnego w hodowli gołębi i ptaków ozdobnych

W celu prawidłowego użycia, bezwzględnie należy zapoznać się z etykietą
i ulotką produktu oraz zasięgnąć opinii specjalisty. Stosować tylko w rozcieńczeniu.
Zalecenia są oparte na dokumentacji rejestracyjnej produktu i na doświadczeniu
lekarzy weterynarii oraz mogą być korygowane w razie potrzeby.
SILVECO+ Gołąb 500 ml prawidłowo użyty, działa szybko i długotrwale. Trzy terenowe 
metody stosowania z wodą demineralizowaną/destylowaną (*):

Dlaczego warto stosować:
•  ponieważ mieszanka odpowiednio dobranych ziół wspomaga prawidłowe
    funkcjonowanie dróg oddechowych i wpływa na ich odporność,
•  w okresie lotów, gołębiom dokuczają katary, flegma i patogeny,
    które upośledzają działanie dróg oddechowych
• należy mieszać produkt z karmą, aby pomóc zdolnościom 
   regeneracyjnym gołębi, 
• aby uniknąć problemów oddechowych w okresie jesienno-zimowym podczas
    dużych wahań temperatury, co niekorzystnie wpływa na wilgotność
    panującą w gołębniku.

PROSZEK

200 g na 40 kg karmy
500 g na 100 kg karmy

Dodaj do karmy – gołąb
odetchnie pełną piersią!

Wymieszać ze zwilżoną karmą w proporcji 3-5 g na 1 kg karmy przez 3-5 dni. W razie potrzeby 
można wydłużyć okres stosowania w zależności od pory roku i kondycji gołębi.
Zaleca się stosowanie w czasie kuracji leczniczych, co wpływa na szybki powrót do zdrowia gołębi.

500

ZDROWE DROGI ODDECHOWE








